
kartuizersite   lierde
erf

go
ed

sp
rok

ke
ls

sint-martens-bos



sint-martens-bos   lierde

Vanaf de 12de eeuw kende de kartuizerorde eerst stichtingen in Frankrijk. Het 
zou echter twee eeuwen duren, alvorens de kloosterorde de Nederlanden 
bereikte. De eerste kartuizerpriorij van de Nederlanden werd in 1314 in Herne 
bij Edingen gesticht, op initiatief van Walter II, heer van Edingen. Na Herne 
volgden er in de 14de eeuw nog kloosters in Brugge (1318) en Antwerpen 
(1323). In 1328/1329 ontstonden er meteen drie nieuwe stichtingen in Gent, 
Diest (Zelem) en Sint-Martens-Lierde.

Kartuizer aan het werk in zijn atelier. Meubeltje afkomstig uit 
Sint-Martens-Bos en nu bewaard in Huis Beaucarne, Ename. 
Foto: Provincie Oost-Vlaanderen 

De kartuizerorde

In 1084 trok Bruno van Keulen (Köln 
1027–La Torre 1101) met 7 metgezellen 
naar de onherbergzame streek van de 
Grande Chartreuse nabij Grenoble (F) 
en stichtte daar de kartuizerorde. 
Zelf werd hij als raadsman van de 
paus naar Rome geroepen, maar hij 
overtuigde zijn medebroeders om het 
kartuizerbestaan van armoede en 
stilte volop te ontwikkelen. Met inzet 
van de eerste prior Landuinus lukte 
de stichting. 
Later richtte Bruno samen met 
Landuinus nog een kartuizerstichting 
op in La Torre (Zuid-Italië). Hij overleed 
er op 6 oktober 1101. De unieke 
levenswijze van een eenzaam leven in 
de eigen kloostercel in combinatie 
met een gemeenschappelijk leven te 
midden van medebroeders is tot 
vandaag een toonbeeld van spirituali-
teit, discipline en zuiverheid.
Bruno werd in de 17de eeuw om zijn 
verdiensten heilig verklaard. Zijn 
feestdag wordt gevierd op 6 oktober.
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De kartuizerpriorij Sint-Martens-Bos: een bouwgeschiedenis

In 1328 nam Jan Gheylinc, schepen van Geraardsbergen en tevens raadsman van 
Lodewijk van Nevers, de toenmalige graaf van Vlaanderen, het initiatief om op 
de ‘Roodendriesch’ in Schendelbeke een kartuize te stichten. Omdat de site 
echter aan een kruispunt van wegen lag, was het er te druk voor het beleven van 
de stilte en de eenzaamheid, een essentiële component van het kartuizerbestaan.
Een jaar later in 1329 werd de priorij met goedkeuring van de kartuizerorde, de 
graaf van Vlaanderen, de bisschop van Kamerijk, de Sint-Maartensabdij van 
Doornik en de paus in Avignon (her)sticht op een eigendom van Jan Gheylinc in 
Sint-Martens-Lierde. De eerste monniken kwamen uit de kartuizerkloosters van 
Valenciennes en Saint-Omer. In 1330 kreeg de kartuize de naam ‘het huis van 
Sint-Martens-Bos in Sint-Martens-Lierde’. Na twintig jaar was de bouw klaar en 
in 1352 wijdde Gilles de Flandre, de hulpbisschop van Kamerijk, de kerk in.

De middeleeuwse priorijgebouwen werden in april 1578 tijdens de religieuze 
onlusten zo erg vernield dat het kartuizerleven er in moeilijke omstandigheden 
moest worden voortgezet. Het generaal kapittel van de orde besloot daarop in 
1597 de kartuize te sluiten. Prior Gillis van den Houte (1584–1604), die in 1597 
naar de kartuize in Gent was overgeplaatst, mocht echter in 1598 het monas-
tieke leven in Sint-Martens-Bos opnieuw opstarten.

Onder prior Lieven de Jaghere (1609–1625) begon de restauratie: in de rekenin-
gen van toen staan er uitgaven voor werken aan de brouwerij, de schuur, de 
stallen, de pandgang, de refter en de cellen.
Aartsbisschop Jacob Bonen van Mechelen wijdde in 1624 vijf nieuw altaren in 
verschillende gebouwen op het priorijbeluik. Prior Hugo van Gessel (1650–1659) 
liet de priorij verder uitbouwen met ruime cellen voor de prior en de procurator, 
met een bibliotheek, archiefruimte en voorzieningen voor gasten. 

De tekening (ca. 1650) van Antonius Sanderus toont het resultaat van die verbou-
wingen: een kartuize met een toegangspoort, een kerk, een aantal (fictieve) cellen, 
een refter met klokkentoren, een ruim dienstgebouw en een hoeve.

Prior Bruno van Damme (1709–1738) liet vanaf 1711 nabij de toegangspoort het 
verblijf voor vrouwelijke bezoekers vernieuwen. In 1722 startte hij ook de bouw 
van een nieuwe kerk, opgetrokken op de plaats van de vorige bidplaats. 
In 1728 volgde de plechtige inwijding ervan door de Mechelse aartsbisschop 
Thomas d’Alsace-Boussu.
Omstreeks 1760 werden naar plannen van Gentse architect Jan-Baptist 
Simoens nieuwe residentiële gebouwen en dienstgebouwen opgetrokken. 
Rond een ruim vierhoekig kloosterplein bouwden ambachtslieden van ter 
plekke in 1763–1765 een verblijf voor de prior en de procurator. In 1772–1773 
volgden in een bouwcampagne met vooral Waalse arbeiders een nieuwe 
toegangspoort en een nieuwe brouwerij.
Architect Simoens heeft in tien jaar tijd het hele voorplein van de priorij een 
classicistisch uitzicht gegeven. Het werd een symmetrisch concept, benadrukt 
door de opstelling van de nieuwe gebouwen in een U-vormig plan op het plein 
na de inkomstpoort. Wanneer de bezoeker toen het plein betrad, moet hij 
onder de indruk zijn geweest van de open ruimte, die door sterk gelijkende 
gebouwen werd afgesloten.

De kartuizers konden niet lang genieten van hun vernieuwde residentie. 
Op 17 maart 1783 schafte keizer Jozef II de kartuizerpriorijen in de Oostenrijkse 
Nederlanden af. De monniken moesten hun kloosters verlaten en alle roerende 
en onroerende priorijgoederen werden geconfisqueerd en vanaf de zomer van 
1783 verkocht. De dertien kartuizers van Sint-Martens-Bos verlieten hun 
klooster om als parochiepriesters of bij familieleden verder te leven.
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Landmeter Petrus Capeau maakte in 1784, met het oog op de verkoop, 
verschillende gekleurde plannen van de kartuize. De landmeter tekende in 
vogelperspectief de eindfase van de 17de- en 18de-eeuwse bouwwerken op de 
site. 

Sint-Martens-Lierde: een twee-kerkendorp

Bij de stichting van de kartuize in 1329 stond er in Sint-Martens-Lierde al zeker 
150 jaar een parochiekerk, toegewijd aan Sint-Martinus. In 1189 waren de 
rechten op die kerk toegewezen aan de Sint-Martinusabdij in Doornik. De kerk 
stond in het oosten van het dorp op twee kilometer van de nieuwe priorij. De 
komst van de kartuizers met hun priorij maakte van Sint-Martens-Lierde een 
twee-kerkendorp.
De kartuizerkerk bleef het eigen domein van de monniken. Ze verzorgden geen 
parochiediensten en ontvingen geen dorpelingen/gelovigen voor misvieringen, 
doopsels, huwelijken, begrafenissen. Alle parochiale diensten werden 
verzorgd in de parochiekerk. Pas in 1769 mochten personeel en bezoekers van 
de priorij ook de mis en andere parochiale verplichtingen nakomen in een 
nieuwe kapel in de kartuize.

Na de afschaffing van de priorij (1783) werd de kartuizerkerk bij decreet van 
keizer Jozef II op 18 april 1785 de parochiekerk. In de loop der eeuwen was 
immers de bewoning in het westen van het dorp nabij de kartuize steeds maar 
toegenomen.
Op 10 oktober 1785 bracht de deken van Geraardsbergen samen met de 
schepenen en het volk, processiegewijs de gewijde vaten, de heilige oliën en 
het doopwater vanuit de oude parochiekerk naar de kartuizerkerk. Na het 
zingen van het Te Deum, keerde de deken terug naar de voormalige parochie-
kerk om ze definitief aan de eredienst te onttrekken. Vandaag herinnert alleen 
nog een kapel op de vroegere site aan de kerk.

Gebouwd als kartuizerkerk, vandaag parochiekerk van Sint-Martens-Lierde

Kaart Capeau met aanduiding van wat er vandaag nog staat
A poortgebouw  B vrouwenkwartier C brouwerij
D priorhuis E schuur  F woning 1926
G refter H kerk I afsluitmuur

De kartuize vandaag

De monumentale schuur uit de 17de eeuw en de 
18de-eeuwse gebouwen van de kartuizerkerk, het 
huis van de prior en de procurator, de brouwerij en 
het poortgebouw zijn ongewijzigd tot ons gekomen 
en sinds 11 april 1984 beschermd. Toen de 
voormalige brouwerij na 1798 de bestemming van 
pastorie kreeg, werd de grote brouwersruimte in 
vier kleinere woon- en dienstruimtes ingedeeld. 
Het grote conventgebouw uit de 17de eeuw, ooit 
de verbinding tussen de kerk en het huis van de 
prior, is, op de refter na, grotendeels gesloopt. 
Op de funderingen ervan zijn in de 19de eeuw 
privéwoningen opgetrokken. Ook in het midden 
van het kloosterplein zijn vóór 1845 privéwoningen 
gebouwd. Door die woningen is het oorspronkelijk 
uitzicht van het classicistisch plein sterk verstoord. 
Vóór het oude neerhof tussen het priorhuis en de 
schuur/brouwerij is in 1926 een herenwoning 
gebouwd.
Tussen de kerk en de refter zijn de kapittelzaal, 
twee kleinere kapellen, met daarachter een kleine 
binnentuin en een pandgang tot aan de sacristie, 
in het midden van de 19de eeuw afgebroken. Na 
voorafgaandelijk archeologisch onderzoek (2012–2013) 
is op die vrije ruimte een nieuw plein aangelegd. 
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De kartuizersite Sint-Martens-Bos: een wandeling

De bezoeker, die vanuit de Kloosterstraat de Kartuizerstraat inwandelt, ziet 
voor zich de kloosterpoort (A) en de mooi symmetrisch uitgebouwde gevels 
(1772–1773): links de gevel van het voormalige vrouwenkwartier (B) en rechts 
die van de voormalige brouwerij (C), later pastorie. Bij het betreden van het 
kartuizerplein, zal hij ongetwijfeld de classicistische bouw van die brouwerij en 
het priorhuis (D) er recht tegenover opmerken (1763–1765). Voorbij de brouwe-
rij naar het priorhuis toe loopt hij nog voorbij de monumentale 17de-eeuwse 
priorijschuur (E) en de woning (F), die in 1926 vóór het oude neerhof van de 
kartuize werd gebouwd.
Vanaf het priorhuis leidt de Kartuizerstraat naar de priorijkerk (H) aan de 
zuidwestelijke hoek van het voormalige plein. De refter (G) van de priorij was 
daar evenwijdig met de kerk gebouwd. Dat gebouw werd opgedeeld in twee 
privéwoningen en is naar de Kartuizerstraat toe verlengd met een laat 
19de-eeuwse woning, de huidige herberg ‘De Kartuizer’. De kartuizerkerk uit 
1722 is de enige intact bewaard gebleven kartuizerkerk in België en vormt het 
imposantste gebouw op de site.
Doorlopend naast het schip van de kerk ligt achter de sacristie nog het weidse 
beluik van de priorij. Rond deze grote open ruimte stonden vanaf het koor van 
de kerk langs de zuid- en de westzijde de cellen van de monniken. De noorde-
lijke afsluitingsmuur (I) van het beluik is gedeeltelijk bewaard gebleven.

Bezoek aan de kerk

De kartuizerkerk werd in 1722–1728 gebouwd op de plaats van de middel-
eeuwse kerk. De éénbeukige kerk heeft kruisgewelven en telt zes traveeën. Ze 
heeft in tegenstelling tot het middeleeuwse gebouw een veelhoekig gesloten 
koor, naar het westen gericht en waar rechts de sacristie bij aansluit. Een 
dakruiter (vernieuwd in 1982) is opgetrokken ter hoogte van de voorlaatste 
travee vóór het koor. Sinds 11 september 1968 is de kerk beschermd en in 1981 
werd ze gerestaureerd.
De kerk is ca. 35 m lang, 20 m hoog en 9 m breed. De 12 hoge ramen in de 
muren en het raam in de voorgevel brengen in ruime mate het daglicht binnen. 
Terwijl men doorwandelt naar het koor, in zuivere rococostijl, valt in het schip 
de classicistische polychrome lambrisering op. In het koor is een monumentaal 

hoofdaltaar opgesteld met een schilderij van de 
kruisiging, waarboven een baldakijn (1). In het 
baldakijn verwijst het chronogram naar het jaar 1761. 
Op de tabernakeldeur staat het offer van Abraham 
met zijn zoon Isaac afgebeeld. Deze is geflankeerd 
door twee hermenbeelden met voorstelling van de 
eucharistie (links) en het geloof (rechts). Onderaan 
het altaar toont het antependium de verheerlijking 
van de heilige Bruno.
In de lambrisering van het koor zijn links en rechts 
van het altaar twee deuren ingewerkt. Rechts leidt 
de deur naar de sacristie. Boven de deur hangt het 
wapenschild van de Brugse bisschop Hendrik Jozef 
van Susteren (1716–1742) met de wapenspreuk 
Ut prosim – Moge ik nuttig zijn. Erboven staan een 
cartouche en een beeld van de H. Martinus (2). 
Boven de blinde deur links staat het wapenschild van 
aartsbisschop Thomas d’Alsace – Boussu met de 
wapenspreuk Estote misericordes – Weest barmhar-
tig. De kerkvorst wijdde in 1728 de kerk in. Erboven 
wordt de heilige Bruno afgebeeld met de bisschops-
mijter, die de heilige ooit weigerde. Het beeld 
erboven stelt de heilige Rochus voor (3).

Wie vanuit het koor terugkeert naar de benedenkerk, 
bemerkt zeker de kraagstenen, waarop de ribben van 
het gewelf eindigen. Ze zijn versierd met wapenschilden 
van geestelijken en adellijke/burgerlijke families, 
die de bouw van de kerk mee hebben bekostigd. 

a
1

Kraagsteen in het koor (rechts) met 
afbeelding van O.-L.-Vrouw
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Toen de kartuizerkerk in 1785 parochiekerk werd, is 
het meubilair aangevuld met stukken uit de oude 
parochiekerk.
Zo staan er vóór het koor nu twee 18de-eeuwse 
zijaltaren uit die parochiekerk. Het schilderij op het 
linkeraltaar toont O.L.Vrouw, die de rozenkrans 
schenkt aan de heilige Dominicus Guzmàn (4); op 
het rechteraltaar staat de verheerlijking van de 
heilige Barbara, die van oudsher in de parochiekerk 
werd vereerd (5). Ook de communiebank, de 
preekstoel, met het Jezus-monogram IHS (6), het 
beeld van de heilige Martinus met bedelaar (17de 
eeuw) in een nis van de lambrisering (7) en de twee 
biechtstoelen komen uit de voormalige dorpskerk. 
De biechtstoel aan de rechterzijde (18de eeuw) 
draagt in het fronton een cartouche met de afbeel-
ding van de berouwvolle Petrus (8). In het fronton 
van de rijker versierde tegenhanger (17de eeuw) 
links staan de ecce homo, Maria Magdalena en 
nogmaals Petrus afgebeeld. Erboven staan evange-
lieteksten uit Mattheus en Johannes (‘Komt allen tot 
Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u verkwik-
ken’ (Mt. 11, 28) en ‘Ziet, ge zijt gezond geworden; 
zondig niet meer, opdat u niets ergers overkomt’ 
Joh. 5, 14) (9).
Tussen het zijaltaar van O.L.Vrouw en de biechtstoel 
aan de linkerkant staat in een nis een 18de-eeuws 
houten beeld van O.L.Vrouw, dat vroeger in een nis 
boven de ingangsdeur van de kerk stond. Ook is 
daar een schilderij van cellen aan de rechterzijde 
van het beluik (10). Het werk, toegeschreven aan 
een Lierdenaar Van Den Bossche, is in 2014 vanuit 
de pastorie naar hier overgebracht, na het vertrek 
van de laatst residerende pastoor.
Aan dezelfde kant is er vóór de schilderijencyclus 
achteraan in de kerk, achter een vroegere binnen-
deur, die toegang gaf naar de verdwenen kapittel-
zaal, nu een kast voor de zilverschat van de kerk 
opgesteld (11).
Ook rechts in de voorlaatste travee van de kerk is 
een schilderij opgehangen, dat uit de pastorie komt. 
Het 18de-eeuwse werk toont het doopsel van 
Christus door Johannes de Doper (12).
Vóór en onder het hoogzaal van de kerk verdienen 
de schilderijen van Elisabeth Seldron (ca. 1680–1761), 
een 18de-eeuwse kunstenares aan het hof in Brussel, 

bijzondere aandacht. De grote doeken stellen scènes voor uit het leven van de 
heilige Bruno. Op het schilderij aan de linkerkant wordt de weigering door de 
heilige van de bisschopsmijter in Reggio (Calabrië) voor paus Urbanus II 
getoond (13). Links staat de bouw van een fictieve kartuize afgebeeld door 
werklieden en kartuizers in hun typische pij (14).
De twee volgende schilderijen stellen scènes voor uit de ‘Handelingen der 
apostelen’. Verder is er een voorstelling van de genezing van een kreupele 
door de apostelen Petrus en Johannes (Hand., 3, 1) (15). Rechts toont het 
schilderij hoe de apostel Paulus na een schipbreuk op het eiland Malta bij het 
maken van een vuur door een slang gebeten wordt en niet sterft (Hand. 28, 1) 
(16). De twee andere kleinere taferelen onder het hoogzaal zijn opnieuw 
voorstellingen uit het leven van de heilige Bruno. Aan de linkerkant vraagt de 
heilige met zijn volgelingen aan bisschop Hugo van Grenoble de toelating om 
zich in het massief van de Chartreuse te mogen vestigen (17). Rechts bij de 
inkom van de kerk wordt de ontmoeting afgebeeld tussen de biddende heilige 
Bruno en enkele kartuizers met Roger Guiscard, graaf van Sicilië en Calabrië 
(18), op wiens landgoed Bruno een tweede kartuize wou stichten.
In 1825 had pastoor Pieter-Jan De Coninck een gift aan de kerkfabriek overge-
maakt om een orgel op te stellen in de voormalige kartuizerkerk. Het orgel zou 
er pas eerst in 1902/1903 worden geplaatst door de firma Vereecken uit 
Gijzegem (Aalst) (19).

a
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Levinus Ammonius/van der Maude
kartuizer-humanist in Sint-Martens-Bos (1506–1533)

Het kartuizerleven heeft monniken, zelfs in hun 
besloten priorijen, meermaals tot hoog intellectueel 
en theologisch niveau gebracht. In de loop van het 
400-jarig bestaan van Sint-Martens-Bos kopieerden 
een 12-tal monniken er handschriften of schreven en 
vertaalden er theologische werken. 
Onder hen is zeker Levinus Ammonius (van der 
Zande/van der Maude) (°Gent, 1485–†Gent, 1556) te 
vermelden, die in 1506 in de Lierdse kartuize 
geprofest werd. Onder het prioraat van Michel 
Dierickx (1505–1530) kon hij zich ten volle wijden 
aan zijn humanistische interesse voor Latijn en 
Grieks. Van Ammonius bleven er 169 brieven 
bewaard met zijn tijdgenoten-humanisten. De 
brieven maken duidelijk hoe de kartuizer mee in de 
maalstroom van het groeiende humanisme en het 
begin van de ongelukkige reformatie in de 
Nederlanden werd opgenomen. Zes brieven zijn aan 
Erasmus gericht en de grote humanist schreef 
minstens vier brieven aan de kartuizer terug.
Vanuit zijn ‘gelukkige schuilplaats’, die de priorij 
van Sint-Martens-Bos voor hem was, schreef hij aan 
de grote humanist: “Als ik u met iets zou kunnen 
bedanken, dan zou ik niet aarzelen om het u met 
beide handen volgaarne aan te bieden” (Sint-
Martens-Bos, 4 juli 1524 en 17 januari 1530). In zijn 
antwoord meende Erasmus “dat niemand heiliger of 
welbewuster leefde” dan Ammonius (Freiburg im 
Breisgau, 23 maart 1530).
De bewondering van Levinus voor Erasmus was 
groot. In 1529 durfde de kartuizer hem zelfs voorstel-
len om een gelukkige oude dag op het buitengoed 
van Omaar van Edingen in het naburige Ophasselt te 
komen doorbrengen, waar hij zou omringd zijn door 
andere ‘humanisten’: Frans de Masmines, de heer 
van Hemelveerdegem, Jeroom Ruffault, de abt van 
de Sint-Adriaansabdij in Geraardsbergen, en Levinus 
zelf (Sint-Martens-Bos, 15 juli 1529). Erasmus 
(†Bazel, 12 juli 1536) is op het voorstel niet ingegaan 
… Levinus werd in 1533 overgeplaatst naar de 
kartuize in Gent.
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Praktisch

De kerk is vanaf 1 mei tot 31 augustus van 10 tot 18 uur 
tijdens de werkdagen te bezichtigen vanachter het 
veiligheidsglas.
Tijdens het weekend staat de kerk tijdens dezelfde uren 
open.
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legende

 1 hoofdaltaar
 2 wapenschild bisschop Brugge
 3 wapenschild aartsbisschop d’Alsace-Boussu
 4 altaar O.L.V.
 5 altaar H. Barbara
 6 preekstoel
 7 nis met beeld H. Martinus
 8 biechtstoel met berouwvolle H. Petrus
 9 biechtstoel rijker versierd
 10 schilderij Van Den Bossche
 11 deur kast zilverschat
 12 schilderij Doopsel van Christus
 13 H. Bruno weigert bisschopsmijter
 14 bouw van een fictieve kartuize
 15 genezing door H. Petrus en H. Paulus
 16 H. Paulus op Malta
 17 H. Bruno vraagt toestemming vestiging Chartreuse
 18 H. Bruno bij Roger Guiscard
 19 orgel
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