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Voorwoord

Beste lezer

Sint-Truiden is zeer rijk aan religieus erfgoed. Dat heeft natuurlijk alles te maken met haar 
geschiedenis als abdijstad. Je kan hier de unieke abdijsite, talrijke prachtige kerken, kapellen  
en kloosters bezoeken. Het begijnhof is bovendien erkend als werelderfgoed. Het roerend en  
imma terieel erfgoed dat hiermee samenhangt, is eveneens zeer verscheiden en nadrukkelijk 
aanwezig in de vele kerken en in het Museum Vlaamse Minderbroeders. 

Een goed behoud en beheer en de ontsluiting van dit religieuze erfgoed vraagt permanente zorg  
en aandacht van het stadsbestuur. Het erfgoedconvenant dat de stad sinds 2006 met de Vlaamse  
Gemeenschap heeft afgesloten, laat toe om hiervoor extra middelen in te zetten. Dit komt het 
erfgoed van Sint-Truiden zeker ten goede!

Een bijzondere plaats binnen het bewaarde religieuze erfgoed nemen de kluizen en kluizenaars  
in. De geestelijke begeleiding en ondersteuning van de kluizenaars gebeurde vanuit het minder-
broedersklooster van Sint-Truiden. 

In de publicaties die tot nog toe over Limburgse kluizenarij verschenen, ging de aandacht vooral naar 
de 17de en 18de eeuw. De 19de eeuw kwam echter nauwelijks aan bod. Hieraan wil deze pu blicatie 
tegemoet komen. De auteur, Rombout Nijssen, heeft zich verdiept in deze periode en alle beschik-
bare informatie verzameld en grondig bestudeerd. Het resultaat van dit onderzoek ligt voor u. 

In dit boek is ook bijzondere aandacht besteed aan de kluis van Helshoven waar in 2008 het 
honderdjarig overlijden van de laatste kluizenaar, Andeas Gielen (1826–1908), wordt herdacht.  
De herinneringen aan de kluis en zijn haast legendarische laatste bewoner, worden vandaag door 
broeder Arsène nog altijd levendig gehouden. Getuige hiervan het interview met hem, dat u in dit 
boek terugvindt.

Wij wensen u veel leesplezier en zijn ervan overtuigd dat u aangenaam verrast zult zijn op uw 
ontdekkingstocht naar Limburgse kluizen!

Els Sneijers Ludwig Vandenhove
SCHEPEN VAN ERFGOED  BURGEMEESTER  

 FEDERAAL VOLKSVERTEGENWOORDIGER

SINT-TRUIDEN, 13 APRIL 2008
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De Limburgse kluizen in revolutietijd

In de jaren 1795–1796, toen het prinsbisdom Luik bij de Franse Republiek gevoegd werd, en de Franse 
revolutionaire wetgeving ook in ons land ingevoerd werd, waren er op het grondgebied van de huidige 
provincie Limburg een tiental kluizen. Het is echter niet zeker dat wij alle oude kluizen en kluizenaars 
kennen. Kluizenaars waren immers per definitie individualisten, die er in de meeste gevallen weinig 
behoefte aan hadden om veel ruchtbaarheid te geven aan hun activiteiten. Het is goed mogelijk dat er 
her of der nog ergens een kluizenaar verbleef die nu niet meer gekend is.

In Achel, in Beek bij Bree, in Reinrode bij Halen en in Vrijhern in Riksingen bestonden relatief grote 
kluizenaars gemeenschappen. De kluizenaarsgemeenschap in Achel telde aan het einde van het ancien 
régime dertien broeders, in Beek en in Reinrode was plaats voor acht kluizenaars, en in Vrijhern  
verbleven in 1794 vier kluizenaars. De kluizen van Achel, Beek en Reinrode leken kleine kloosters, die 
zich van de eigenlijke kloosters onderscheidden doordat zij zelfstandig waren en geen deel uitmaakten 
van een congregatie. Bovendien hadden zij ieder een door de bisschop goed gekeurde leefregel die 
uitsluitend voor hun organisatie gold. Een nog belangrijker onderscheid met de kloosters was dat zij 
geen priesters als lid van hun gemeenschap opnamen. Zoals alle kluizenaars waren ook de broeders in 
Achel, Beek en Reinrode leken. Zij legden geen andere beloften af dan het navolgen van de leefregel  
in de kluis. De broeders moesten ook geen levenslang engagement aangaan. Het stond hen vrij de kluis 
weer te verlaten als zij vaststelden dat hun roeping elders lag.

De broeders van Achel, Beek, Reinrode en Vrijhern voorzagen in hun onderhoud door een combinatie 
van activiteiten. In economisch opzicht was landbouw de voornaamste activiteit in deze grotere 
kluizen. Vooral Achel en Beek werden uitgebouwd tot grote landbouwuitbatingen. De kluis van Achel 
verwierf een uitgestrekt bezit aan landerijen, en de broeders van Beek beschikten naast een boerderij 
met 23 bunders land ook over een watermolen. In Achel en in Vrijhern werd in de achttiende eeuw ook 
les gegeven, zowel aan kinderen uit de omgeving als aan kinderen die als internen in de kluis verbleven. 
Achel, Beek en Reinrode namen ook hulpbehoevende ouderlingen op, die door hun familie in de kluis 
uitbesteed werden. De kluizenaars van Beek, en vooral die van Reinrode specialiseerden zich in de zorg 
voor geesteszieken. Van de kluis van Reinrode was bekend dat men er geesteszieken kon laten verzor-
gen aan veel interessantere condities dan dat bij de paters Alexianen in Hasselt het geval was.

Naast deze vier grotere kluizen waren er in de achttiende eeuw nog een aantal kluizen die ieder één of 
twee kluizenaars huisvestten. Zeven daarvan, de kluizen van Linde bij Peer, van Oppem bij Herk-de-
Stad, van Holt bij Beverst, van Borgloon, van Rullekoven bij Kerniel, van Lummen, en van Smeermaas 
bij Lanaken bestonden in 1796 niet meer, of werden niet langer door een kluizenaar bewoond. De kluis 
van Bolderberg bestond ook nog, maar zij stond leeg sinds Hendrik Corthouts haar in 1792 verlaten had.



| 6

Vijf andere kluizen werden in 1795 –1796 nog door 
een kluizenaar bewoond. Het gaat over de kluis bij 
de kapel van Oetsloven in Berlingen, waar de 
58-jarige kluizenaar Jacob Tits woonde; de kluis 
van Hulsberg in Hendrieken bij Borgloon; de 
kluis van Helshoven bij Hoepertingen, waar in die 
tijd een zekere Frederik Wilkens woonde; de kluis 
van Deust bij Peer waar in 1796 de kluizenaar Jan 
Mathijs Willems verbleef; en de kluis van Vrij-
hern, waar rond 1795 vier kluizenaars verbleven.

De invoering van de Franse revolutionaire 
wetgeving bleef niet zonder gevolgen voor de 
Limburgse klui zen en kluizenaars. De kluizen van 
Achel, Beek en Reinrode werden zoals veel andere 
kerkelijke instellingen in 1798 zonder meer 
afgeschaft. Hun goederen werden door de 
overheid aange slagen en vervolgens ten voordele 
van de Franse staatskas verkocht. Op het domein 
van de kluis van Achel zou later een abdij van de 
Trappistenorde gebouwd worden. De kluiskapel 
uit 1736 is nu de enige bewaarde stenen herinne-
ring aan het voormalig eremietenklooster. Zij werd 

geïntegreerd in de huidige neogotische abdijkerk. De kluisgebouwen van Beek en van Reinrode werden 
in 1798 aan particulieren verkocht.

De kluis en de kluiskapel van Hulsberg bij Borgloon waren in het ancien régime in het bezit van het 
Sint-Odulphuskapittel van Borgloon. Zoals alle kapittels werd ook het kapittel van Borgloon afge-
schaft. Haar goederen werden aangeslagen en verkocht. De kluis van Hulsberg kwam zo in het bezit 
van een particuliere eigenaar.

De kluis en de kapel van Helshoven waren eigendom van de commanderij van Bernissem van de 
Duitse Orde. Nadat de commanderij afgeschaft was, werden de kluis en de kapel wel gesloten, maar 
niet dadelijk verkocht. Dit had wellicht te maken met het feit dat de landerijen van de afgeschafte 
instellingen zoveel mogelijk bijeengebracht werden in gemakkelijk verkoopbare gehelen. Mogelijk 
werden de kapel en de kluis buiten de verkoop van het merendeel van de overige goederen gehouden 
omdat het feit dat een kapel deel uitmaakte van een aangeboden goed geïnteresseerden kon afschrikken 
en de waarde van het geheel eerder verminderde dan dat het iets aan de financiële waarde bijdroeg.  
De kapel van Helshoven kende in de jaren die aan de Franse Tijd voorafgingen ook enig beloop van 

Kluis en kluiskapel in Lummen
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bedevaarders, die er het miraculeus Mariabeeld kwamen vereren. Ook dat droeg niet bij aan de 
verkoopbaarheid van het goed.

Een Franse wet uit 1801 wees het bezit van de niet verkochte goederen uit het nationaal domein, die 
afkomstig waren van oude liefdadigheidsinstellingen, toe aan de nieuwe commissies voor de burgerlijke 
godshuizen en de burelen voor weldadigheid. De kapel en de kluis van Helshoven kwamen uiteindelijk 
in het bezit van het bureel voor weldadigheid van Berlingen, en niet van het bureel van Hoepertingen. 
Zij lagen nochtans op het grondgebied van Hoepertingen. Vanaf 1817 verhuurde het bureel voor 
weldadigheid de kluis aan Petrus Kubben die er zich als kluizenaar wilde vestigen. In 1921, toen de kluis 
al meer dan tien jaren leeg stond, kwamen de kluis en de kapel in het bezit van de kerkfabriek van 
Groot-Gelmen. In 1925 werd de kapel gerestaureerd, terwijl de vervallen kluis, die oorspronkelijk tegen 
de achterzijde van de kapel aangebouwd stond, afgebroken werd.

De kapel van Oetsloven in de gemeente Berlingen, en de kluis die daarbij lag, kwamen in 1801 in het 
bezit van het bureel voor weldadigheid van Borgloon. Zij werd toen bewoond door de gebroeders 
Jacob en Martinus Tits. Vanaf 1801 betaalden zij voor het gebruik van de kluis huurgeld aan het bureel 
voor weldadigheid van Borgloon.

De kluis van Deust bij Peer was vanouds eigendom van de stad Peer. In haar statuut kwam in de Franse 
Tijd geen verandering. Zij bleef eigendom van de stad. Zoals dat vanaf de stichting van de kluis in de 
17de eeuw het geval was, besliste het stadsbestuur over het aanvaarden van kluizenaars en over de 
voorwaarden waaronder zij in de kluis konden verblijven.

De kluis van Vrijhern werd in 1801 aan het kantonale bureel voor weldadigheid van Borgloon overge-
dragen. Nadat plaatselijke, gemeentelijke burelen voor weldadigheid werden opgericht, werden de 
kluisgoederen in 1816 overgedragen aan het bureel voor weldadigheid van Werm en niet aan het  
armenbureel van Riksingen. Dat had te maken met het feit dat de meeste gronden van de kluis in de 
achttiende eeuw geschonken waren door de heren van de heerlijkheid Werm. Zij hadden in de 
schenkingsakten laten opnemen dat de landerijen, indien er ooit een tijd zou komen dat er geen 
kluizenaars in Vrijhern meer waren, aan de armen van Werm overgedragen moesten worden. Eén en 
ander leidde tot aanhoudende conflicten tussen de armenburelen van Riksingen en van Werm, die tot 
in de 20ste eeuw voor de rechtbank uitgevochten werden.

Zoals dat ook in Oetsloven en in Helshoven het geval was, huurden de kluizenaars van Vrijhern vanaf 
1801 hun kluis van het bureel voor weldadigheid.
De kluis van Vrijhern is overigens de enige van de grotere kluizen die er in slaagde om de gevolgen van 
de invoering van de Franse revolutionaire wetgeving te doorstaan. De kluis van Vrijhern had zich aan 
het einde van de achttiende eeuw ontwikkeld tot een onderwijscentrum van enig belang, en in de 
periode dat van de andere kluizen geoordeeld werd dat zij geen nut voor de samenleving hadden bleek 
dat haar redding te zijn. In een tijd waarin er in de meeste dorpen in de omgeving geen gemeentelijke 
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of parochiale scholen waren, werd het feit dat de kluizenaars school hielden zo belangrijk gevonden, 
dat hen werd toegelaten de kluis in stand te houden. In de Franse tijd, in 1804 en in 1807, werden zelfs 
nog twee nieuwe kluizenaars in de kluis opgenomen.

Samenvattend kan men stellen dat de gevolgen van de invoering van de Franse revolutionaire wetten  
in Limburg catastrofaal waren voor de grote kluizenaarsvestigingen terwijl ze – alles in acht genomen 
– tegelijkertijd heilzaam waren voor de bewoners van de kleine kluizen. De eremietenkloosters van 
Achel, Beek en Reinrode werden zonder meer afgeschaft. Van de kleine kluizen werd er niet één 
afgeschaft. Bovendien kwam er meer dan daarvoor duidelijkheid in het bezit van de kluisgebouwen. 
De kluizen en de kluiskapellen kwamen in het bezit van de burelen voor weldadigheid, of zij bleven  
in het bezit van kapitaalkrachtige particulieren, zodat hun voortbestaan verzekerd was. Het is helemaal 
niet zeker dat de kluizenaars het even lang zouden volgehouden hebben als zij zelf hadden moeten 
zorgen voor het in stand houden van hun gebouwen. Te vrezen valt dat zij, met hun smalle economi-
sche basis, hun kluizen niet lang in stand zouden hebben kunnen houden.

Twee kluizen waren in het bezit van particulieren: de kluis van Bolderberg behoort nu nog tot het 
domein van de kasteelheren van Vogelzang, en de kluis van Hulsberg bij Borgloon was in de tweede 
helft van de negentiende eeuw in het bezit van notaris Pinnoy van Borgloon. Drie andere kluizen 
waren in het bezit van een bureel voor weldadigheid. Daarbij valt het op dat geen van die kluizen in 
het bezit was van het plaatselijke armenbureel. De kluis van Oetsloven in Berlingen was in het bezit 
van de armen van Borgloon; de kluis van Helshoven behoorde dan weer toe aan het armenbureel van 
Berlingen; en de kluizenaars van Vrijhern moesten huur betalen aan de armen van Werm. De zesde 
Limburgse kluis, die van Deust bij Peer, was eigendom van het stadsbestuur van Peer.
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Statuten

In Limburg was het toezicht op de kluizenaars in de negentiende eeuw door de vicaris-generaal van  
het bisdom Luik aan de paters minderbroeders toevertrouwd.

Pas in 1877 kregen de Limburgse kluizenaars een levensregel die op een min of meer omvattende 
manier voorschriften bevatte over de voornaamste aspecten van het kluizenaars leven. Tot dan toe 
beschikte men – buiten de algemene kerkelijke wetgeving – nog altijd alleen maar over het man dement 
van Ferdinand van Beieren uit 1644. In de negentiende eeuw volstond dit oude mandement uiteraard 
niet meer om een antwoord te bieden op alle vragen die het kluizenaarsleven in die tijd met zich 
bracht. Het mandement was niet zozeer inhoudelijk verouderd, maar het was in 1644 al eerder opgevat 
als een antwoord op een aantal situaties die in die tijd als mistoestanden werden aanzien, en niet zozeer 
als een globale regeling van zoveel mogelijk aspecten van het kluizenaarsleven.

Een eerste probleem waarmee de kerkelijke overheid zich in de eerste helft van de 17de eeuw geconfron-
teerd zag, was het feit dat verschillende mannen zich op eigen initiatief, of met hoogstens de toelating 
van een plaatselijke gezagsdrager, her en der als kluizenaar vestigden. Kluizenaars waren in de regel 
geen priesters, maar leken, maar zij werden door de mensen toch als religieuzen aanzien. Mede omdat 
men wilde voorkomen dat eender wie op eigen initiatief de kluizenaars pij zou mogen aantrekken en 
zich als religieus voordoen, zonder dat de bisschop en zijn medewerkers daar enige vorm van controle 
op hadden, schreef het mandement van 1644 voor dat men zich pas als kluizenaar mocht vestigen 
nadat men daarvoor van de vicaris-generaal van het bisdom een geschreven toelating gekregen had.

Een ander probleem was dat sommige kluizenaars de neiging hadden tussen te komen in de klassieke 
parochiepastoraal, en zo soms op het bevoegdheidsterrein van de pastoors kwamen. Daarom werd 
beslist dat kluizenaars, ook als zij priester waren, niet op eigen initiatief mochten preken. Zij mochten 
ook geen biecht horen. Dat recht bleef voorbehouden aan de parochiepastoors. De kluizenaars werden 
overigens onder strikt toezicht van de parochiegeestelijkheid geplaatst. Zij stonden onder het toezicht 
van de deken of van de pastoor van de parochie waarin zij verbleven, en zij mochten zonder diens 
toelating de parochie niet verlaten. Met die maatregel wilde men een ander probleem aanpakken: dat 
van de bedelaars of leeglopers die zich van een kluizenaarspij voorzagen om zo uitgedost op bedeltocht 
te gaan. Geen kluizenaar mocht nog bedelen zonder een toelating van zijn pastoor.

Nauw verbonden aan het probleem van de bedelarij was dat van het habijt van de kluizenaars. De 
meeste kluizenaars droegen een habijt dat weinig verschilde van dat van de monniken van de bedel-
orden. Er werd vermoed dat een aantal onder hen dat deed om zo onduidelijkheid te scheppen over hun 
statuut en om goedgelovige zielen aan te zetten om riante aalmoezen te schenken. Daarom werd bepaald 
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dat het kluizenaarshabijt kort moest zijn, en niet lager mocht komen dan de knieën. Op die manier kon 
duidelijk het verschil gemaakt worden met het habijt van de paters en broeders in de bedelorden. Het 
verbod om een habijt te dragen dat te veel gelijkenis vertoonde met dat van een bestaande orde of 
congregatie, werd overigens in 1704 vernieuwd.

Om het probleem van de bedelarij en lanterfanterij structureel aan te pakken, was in het mandement 
uit 1644 ook vastgelegd dat elke kluizenaar een beroep moest uitoefenen dat hem toeliet in zijn 
onderhoud te voorzien. Alleen die kluizenaars die konden leven van de opbrengst van de stichtingen  
in de kluis waarin zij verbleven, waren vrijgesteld van de verplichting om te werken voor de kost.

Het mandement van 1644 regelde ook het gebedsleven van de kluizenaars. Zij die konden lezen 
moesten dagelijks brevieren, en zij die dat niet konden moesten ’s morgens 50 Onze Vaders en evenveel 
Weesgegroetjes zeggen, en ’s avonds een paternoster bidden voor de uitroeiing van de ketterij, voor het 
welzijn van de kerk en voor het welzijn van de weldoeners van hun kluis. Minstens om de veertien 
dagen moesten de kluizenaars biechten en te communie gaan.

Om de drie maanden moesten zij zich bij de vicaris-generaal aanbieden, voorzien van een geschreven 
verslag van de hand van hun pastoor over hun levenswijze en gedrag.

In het midden van de negentiende eeuw, meer dan twee eeuwen nadat het kluizenaarsmandement op 
gezag van Ferdinand van Beieren was uitgevaardigd, was de inhoud ervan begrijpelijkerwijs grotendeels 
dode letter geworden. Bovendien waren de kluizen en kluizenaars halverwege de negentiende eeuw een 
voortdurende bron van zorgen voor de kerkelijke hiërarchie. Het was moeilijk de kluizenaars in de pas 
te laten lopen wanneer zij dat zelf niet wilden, en men was er niet van overtuigd dat alle kluizenaars 
alleen maar eerlijke bedoelingen hadden. Van een aantal kluizenaars wordt aangenomen dat zij het 
eremietenkleed vooral droegen om goedgelovige zielen tot het verstrekken van aalmoezen aan te zetten, 
en minder om uiting te geven aan een engagement van dienstbaarheid. Anderen werden aangetrokken 
door de mogelijkheid om afgezonderd van de rest van de wereld te wonen, en zo hun privéleven aan 
het oog van weinig tolerante tijdgenoten te onttrekken.

De kerkelijke overheid, en met name de administratie van het bisdom Luik, voelde hoe langer hoe 
meer de behoefte aan om het toezicht op de kluizenaars te verbeteren en om daarvoor een structuur op 
te zetten. Omstreeks 1868–1869 besloot de toenmalige vicaris-generaal Bogaerts van het bisdom Luik 
om iets te doen aan die ‘ermites qui vivent presque sans règle et sans direction’.

Op 5 januari 1869 verzocht de vicaris-generaal de gardiaan van het klooster van de minderbroeders in 
Sint-Truiden om één van zijn medebroeders te belasten met het opmaken van een leefregel voor de 
Limburgse kluizenaars. De nieuwe regel zou bepalingen moeten bevatten over het habijt van de 
kluizenaars, over hun gebed, over de afwezigheid uit de kluis, over het logeren van gasten, over het 
aantal kluizenaars dat in een kluis kon verblijven en de procedure die gevolgd moest worden om 
nieuwelingen toe te laten, over de verhouding met hun pastoor, over het toezicht en vooral over de 
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verplichting om rekenschap af te leggen over het beheer van de offerandes en de aalmoezen die  
zij ontvingen.

De gardiaan van Sint-Truiden ging niet dadelijk aan de slag, en hij had wat aanmoediging nodig 
voordat hij de zaak aanpakte. De vicaris-generaal van zijn kant was niet van plan er gras over te laten 
groeien, en hij vroeg de gardiaan al een week later, op 12 januari, om ook de organisatie van de 
visitaties van de kluizen op zich te nemen. Hij vroeg hem ook na te gaan of er buiten de vijf gekende 
kluizen van Vrijhern, van Helshoven, van Bolderberg, van Oetsloven en van Hulsberg misschien nog 
elders in de provincie kluizenaars verbleven. De kluis van Peer was sinds 1860 niet meer bewoond. De 
vicaris-generaal had ook weet van wat hij een weinig stichtende poging om in Munsterbilzen een kluis te 
vestigen noemde, maar het was hem niet duidelijk of die kluis nog bestond. Deze poging om in de 
tweede helft van de negentiende eeuw in Munsterbilzen een kluis te stichten is overigens niet uit 
andere bronnen bekend.

Uiteindelijk was het pater Archangelus Vendrickx die de zorg voor de Limburgse kluizenaars op zich 
nam. Op 10 juni 1869 kon hij de bisschop een lijst van knelpunten voorleggen, waarover hij graag de 
beslissing van de bisschop wilde vernemen, voordat hij de oplossingen ervoor in een kluizenaarsregle-
ment verwerkte.

Zo voorzag de minderbroeder in het ontwerp van de nieuwe leefregel voor de kluizenaars een hoofd-
stukje over de eed die de kluizenaars bij hun opname moesten afleggen. Hij had zich daarvoor 
gebaseerd op de eed die de lekenbroeders in de Franciscaanse Derde Orde bij hun opname aflegden. 
Zij zwoeren in kuisheid en in gehoorzaamheid te zullen leven. De belofte van kuisheid vond de 
minderbroeder nog haalbaar voor de kluizenaars, maar hij voorzag meer moeilijkheden als hij ze ook 
zover zou moeten krijgen dat zij gehoorzaamheid moesten beloven. Aan wie zouden zij bovendien 
gehoorzaam moeten zijn? Aan de pastoor van hun dorp? Of aan een medebroeder die de leiding had  
in hun kluis? De pater voorzag dat dit niets dan moeilijkheden zou opleveren en stelde de bisschop 
daarom voor het bij de kluizenaars maar op kuisheid alleen te houden. Voorts wilde hij graag weten  
of de kluizenaars zoals alle parochianen bij hun plaatselijke pastoor te biechten moesten gaan, of dat  
zij zelf een biechtvader mochten kiezen.

Hij wilde ook graag het advies van de bisschop over de modaliteiten voor kluizenaars die het eremie-
tenleven vaarwel wilden zeggen, of die om een andere reden hun kluis definitief wilden verlaten. Hij 
stelde voor dat kluizenaars, eens zij aangenomen waren, hun kluis niet meer uit eigen beweging zouden 
mogen verlaten of mogen weggestuurd worden, dan met voorweten en instemming van de bisschop.

Wat het habijt betreft, suggereerde de pater de kluizenaars toe te laten het habijt van de minderbroe-
ders te dragen, met een scapulier en met een zwart koord rond het lichaam. Die nieuwe kleding zou 
dan het oude voorgeschreven habijt vervangen. Het oude habijt reikte immers maar tot aan de knie,  
en dat was, zo oordeelde de minderbroeder, in de meeste gevallen geen zicht.
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Hij sloot af met de vraag of hij de Limburgse kluizenaars in de loop van juli 1869 zou mogen bijeenroe-
pen in de kluis van Vrijhern voor een retraite van een drietal dagen. Van die retraite zou gebruik 
gemaakt worden om samen met de kluizenaars na te denken over een dagindeling die dan in alle 
kluizen op dezelfde manier gevolgd zou worden. Door de kluizenaars op die manier te betrekken bij de 
totstandkoming van één aspect van hun toekomstige leefregel, hoopte hij de slaagkansen van het 
project te vergroten.

Het duurde vervolgens tot in oktober voordat er antwoord kwam vanwege de bisschop. Wat het habijt 
betreft, kreeg pater Vendrickx de vrije hand, mits het habijt eenvoudig zou zijn, en dat het zou 
verschillen van het habijt dat de lekenbroeders in de kloosters droegen. Gehoorzaamheid vonden de 
bisschop en zijn vicaris-generaal onmisbaar voor een kluizenaar. Met name aan zijn overste en aan de 
door de bisschop aangestelde bestuurder van de kluizenaars zou elke nieuwe kluizenaar gehoorzaam-
heid moeten beloven. De bisschop liet er ook op aandringen dat in de regel zou voorzien worden dat 
elke kluis onder het gezag van een zogenaamde directeur moest staan. Die directeur was een priester, 
die niet noodzakelijk de parochiepastoor was. Hij voorzag immers dat het in sommige gevallen, 
wanneer de verhoudingen tussen sommige kluizenaars en hun pastoor moeilijk lagen, beter was om 
een andere priester tot geestelijk leidsman van de kluizenaars aan te stellen. In de praktijk zou het altijd 
een minderbroeder zijn die geestelijk directeur van de kluizenaars was. Naast hun geestelijk directeur 
en hun pastoor was de biechtvader de derde priester die de kluizenaars opvolgde. De kluizenaars 
moesten immers met regelmaat te biecht gaan, maar wanneer zij voor een andere biechtvader dan hun 
eigen parochiepastoor zouden kiezen, dan moest hen die vrijheid gelaten worden. Wel werd het 
wenselijk geoordeeld dat de geestelijke directeur wist wie hun biechtvader was, en dat hij op de hoogte 
gehouden werd van de frequentie van de biechten van zijn kluizenaars.

Op 7 april 1870 kon pater Vendrickx de vicaris-generaal van het bisdom laten weten dat de retraite van 
de Limburgse kluizenaars in de kluis van Vrijhern achter de rug was. Alleen Andreas Gielen, de 
kluizenaar van Helshoven, had zich niet vertoond. Al de anderen hadden met de nieuwe regel inge-
stemd, en bijvoorbeeld aanvaard om van dan af hetzelfde habijt te dragen.

Vervolgens duurde het tot in 1877 voordat de nieuwe statuten door de bisschop werden goedgekeurd 
en gedrukt.

De statuten waren ingedeeld in 10 hoofdstukken. Het eerste en het derde hoofdstuk regelen de 
modaliteiten voor de opname van nieuwe kluizenaars. Daaruit blijkt nog eens dat men de toelating van 
de bisschop moest hebben om zich als kluizenaar te vestigen. De bisschop liet zich daarbij leiden door 
een verslag dat hem bezorgd werd door de geestelijke bestuurder van de kluizenaars. Die moest de 
kandidaat ondervragen en zich zo een beeld vormen van zijn geschiktheid voor het kluizenaarsbestaan. 
De kandidaat moest kunnen aantonen dat hij van onberispelijk gedrag was, dat hij uit een wettelijk 
huwelijk geboren was, en dat ook zijn ouders eerlijke mensen waren. Voorts moest hij minstens dertig 
jaar oud zijn en lichamelijk gezond zijn. De geestelijke gezondheid van de kandidaten kon moeilijk 
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getoetst worden, maar in het geval er in zijn familie geesteszieken voorkwamen, dan moest zijn 
aanvraag afgewezen worden. Ook moest de kandidaat aantonen dat hij geen schulden had, en dat hij 
niet moest instaan voor het onderhoud van zijn ouders.

Indien de ondervraging van de kandidaat tot de overtuiging leidde dat hij werkelijk een roeping had 
om als kluizenaar te leven, en dat er geen financiële bezwaren waren, dan werd hij toegelaten om een 
jaar lang als novice in één van de Limburgse kluizen te gaan leven. De meeste novicen brachten hun 
proefjaar in de kluis van Vrijhern door. In het geval hij het proefjaar goed doorkwam, dan kon de 
novice in de kluizenaarspij gekleed worden. Hij legde daarvoor een eed af die inhield dat hij zich aan 
de kluizenaarsregel zou houden, dat hij gehoorzaam zou zijn aan de bisschop, aan de overste van zijn 
kluis en aan alle bestuurders die door de bisschop werden aangesteld. Hij engageerde zich ook om de 
kluis niet meer te verlaten zonder toelating van de bisschop.

Van Martinus Brepoels is de brief bewaard die hij in januari 1874 aan zijn zuster in Beverst schreef 
en waarin hij haar uitnodigde om zijn definitieve opname in de kluis van Vrijhern bij te wonen:

 30 januari 1874

Beminde zuster en zwager,

Met veel genoegen laat ik u weten dat het tijdstip nadert dat ik mijn werelds kleed, zo 
onverdragelijk voor mij geworden, zal verwisselen met dat van eenen kluizenaar. Op Onze-
Lieve-Vrouw-Lichtmis zal eerwaarde pater gardiaan van Hasselt mij plechtig komen kleden. 
Omtrent half tien zal de hoogmis beginnen en omtrent half drie het lof en sermoen. Nu wordt 
gij vriendelijk verzocht om het middag bij ons te komen eten, waar het feest zal zijn en het 
zou mij en mijn medebroeder moeite doen indien ge aan ons verlangen niet voldeedt. Het is 
toch maar anderhalf uur gaens, en denkt dat het de liefde is die u herwaerts doet komen.

En reken het u tot geene schand om naer een arme kluis te komen en ik geloof ook niet dat 
eenen van mijn broeders en zusters zal achterblijven. Nu verzoek ik u vriendelijk, mijn 
geliefde zuster, van mij nog gedachtig te wezen in uwe gebeden en zegt aan het klein Bitje, als 
het naer de kapel gaat, van ook een weesgegroet voor mij te willen bidden, opdat ik door de 
voorspraak van Maria mag volharden tot het einde mijns levens.

In afwachting dan, noem ik mij uw toegenegen en verknochten broeder,

Martinus Brepoels.

P.S. Ik geloof dat ik na de mis zal gekleed worden.
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Het tweede hoofdstuk regelt de kledij van de kluizenaars. Zij droegen een bruin habijt, omgord met 
een zwart koord, met daarboven een scapulier in zwart stof die twintig centimeter breed moest zijn. 
Rond de hals droegen zij een zwarte kraag met een wit bandje.

Een vierde hoofdstuk was gewijd aan het onderhoud van de kluis en van de kluiskapel, en aan de 
omgang van de kluizenaars met de buitenwereld. Er wordt in de regel zoveel aandacht besteed aan de 
zindelijkheid van de kluizenaars en hun kluis, dat men gaat vermoeden dat er op dat vlak in die 
periode toestanden waren die aangepakt moesten worden.

De volgende hoofdstukken regelen de omgang van de kluizenaars met hun geestelijke bestuurder, met 
hun pastoor, met de wereld en met elkaar. De controle van de geestelijke bestuurder op de kluizenaars 
ging in theorie zeer ver. Zij mochten geen derden in hun kluis laten logeren, zonder dat zij daarvoor 
eerst de toelating van hun bestuurder hadden gekregen. Zelf mochten zij ook niet in vreemde huizen 
komen, ook niet om zieken te verzorgen, dan nadat zij hun bestuurder daarover hadden ingelicht. Zij 
mochten geen vreemde priesters de mis laten lezen in hun kluiskapel, of boeken lezen die niet eerst door 
hun bestuurder waren goedgekeurd. De bestuurder moest weten bij wie zij te biechten gingen, en om de 
drie maanden moesten de kluizenaars hem rekenschap geven van het financieel beheer van hun kluis, en 
met name van de besteding van het geld dat in hun kapel geofferd werd. Aan de pastoor van hun 
parochie waren zij dezelfde eerbied verschuldigd als alle andere parochianen. Zoals de andere parochia-
nen moesten zij minstens op zon- en feestdagen in de parochiekerk de kerkelijke diensten bijwonen.

In hun omgang met de wereld moesten de kluizenaars er van uitgaan dat zij meer dan anderen een 
voorbeeldfunctie te vervullen hadden. De duivel is er altijd op uit om mensen met een voorbeeldfuntie 
te doen falen, zo hield de kluizenaarsregel hen voor. De meest radicale oplossing om te voorkomen dat 
een kluizenaar door zijn gedrag aanstoot zou geven, was om simpelweg alle omgang met de wereld te 
mijden. Vooral van contact met vrouwen was volgens hun regel weinig heil te verwachten. De enige 
mensen waarmee zij wel op regelmatige basis contact mochten hebben, waren de zieken die zij gingen 
oppassen en verzorgen. In een tijd waarin de geneeskunde zeker op het platteland nog in zijn kinder-
schoenen stond, bleef de ziekenzorg van de kluizenaars – die overigens niet medisch geschoold waren 
– beperkt tot het zoveel mogelijk verlichten van de last van de zieken. Het belangrijkste was nog dat zij 
er over waakten dat de zieke zich met God verzoende, en dat hij tijdig de nodige sacramenten kreeg. 
Wanneer zij aan het ziekbed van een vrouw geroepen werden, moesten zij de grootst mogelijke 
waakzaamheid in acht nemen. Slechts in uitzonderlijke gevallen, en dan nog na bijzondere dispensatie 
van hun bestuurder en van de bisschop, mochten zij aan het ziekbed van een vrouw dienst doen.

Onder elkaar moesten zij de grootst mogelijke vriendschap en dienstbaarheid onderhouden. De 
broeder die het langst geproffest was, was in principe de overste van zijn kluis.

Het negende en het tiende hoofdstuk van de kluizenaarsregel regelen hun gebedsleven en hun daginde-
ling. Gespreid over de hele dag werden twee tot drie uren gewijd aan gebed en gewetensonderzoek. 
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Uitslapen was er voor de kluizenaars die hun regel stipt wilden volgen niet bij. In de periode van Pasen 
tot Allerheiligen stonden zij om vier uur op, en in de winter om vijf uur. Nadat zij zich gewassen 
hadden, hadden zij drie kwartier tijd voor hun morgengebed, een meditatie en een gewetensonder-
zoek. Na de mis in de parochiekerk werd er ontbeten. Om twaalf uur werd er gegeten, en daarna was 
er tot half twee tijd voor recreatie. Om half twee volgden de vespers, die op zondag in de parochiekerk 
gebeden moesten worden. Om half zeven werd de kruisweg gebeden, en om zeven uur was het tijd 
voor het avondeten. Daarna volgden nog het avondgebed, de metten en de lauden, met tussendoor een 
rozenkrans. Om negen uur sloten zij de dag af. De tijd die over bleef tussen de maaltijden en gebeden, 
moest ingevuld worden met nuttig werk. Ledigheid is immers – zoals men weet – het oorkussen van de 
duivel, en brengt – zo wisten de kluizenaars dan weer – grote gevaren voor de ziel mee.

De invoering van de nieuwe regel gaf misschien een nieuw elan aan de beleving van hun kluizenaar 
zijn door de Limburgse kluizenaars, maar het gaf zeker geen aanleiding tot veel nieuwe roepingen.

Tussen 1869, toen hij de zorg voor de Limburgse kluizenaars op zich genomen had, en 1877, toen hij 
zijn kluizenaarsstatuten publiceerde, had pater Vendrickx twee roepingen mogen registreren. Beide 
nieuwelingen hadden hun proeftijd in Vrijhern doorgemaakt. De eerste was broeder Nicolaas Willems, 
die in 1870 aan zijn noviciaat begonnen was. Nadat hij definitief de kluizenaarspij had omgord, bleef 
hij nog twee jaar in Vrijhern. Omdat hij echter van oordeel was dat het leven in Vrijhern te werelds 
was, maar ook omdat hij moeilijk overeen kon komen met de overste van Vrijhern, kreeg hij in 1873 de 
toelating om zich in de kluis van Oetsloven te vestigen. Hij zou daar blijven tot in 1878. In 1873 werd 
broeder Martinus Brepoels uit Beverst als novice in de kluis van Vrijhern opgenomen.

Hoewel er door de kerkelijke overheid in die periode al geen moeite meer gedaan werd om nieuwe 
kluizenaars te werven, mocht pater Vendrickx na 1877 toch nog een viertal nieuwe roepingen inschrij-
ven. Doordat er echter evenveel kluizenaars overleden of de kluizenaarsstaat vaarwel zeiden, zag hij het 
aantal kluizenaars niet stijgen. Wat wel opvalt is dat het relatief belang van de kluis van Vrijhern voor 
de Limburgse kluizenarij tot in 1890 altijd groter werd. In 1869, toen pater Vendrickx de begeleiding 
van de kluizenaars op zich genomen had, waren er in Limburg 7 erkende kluizenaars. Begin 1869 
waren er in Helshoven nog twee kluizenaars, maar in datzelfde jaar overleed Pieter Kubben. Broeder 
Andreas Gielen zou vervolgens 40 jaren lang de enige kluizenaar in Helshoven zijn. In Oetsloven was 
er in 1873 een broeder bijgekomen, maar die verliet de kluis weer in 1878, zodat Arnold Lowet daar 
alleen achterbleef. In de kluis van Hulsberg woonde Johannes Heenen nog altijd alleen. In 1880 werden 
de kluizenaars van Bolderberg uit hun kluis gezet, en werd de kluis aan particulieren verhuurd. In 
Vrijhern verbleef in 1869 alleen nog broeder Lambertus Meesters. Van 1870 tot 1873 verbleef broeder 
Willems, die in 1873 naar Oetsloven zou verhuizen, bij hem. Vanaf 1873 woonde ook broeder Martinus 
Brepoels in Vrijhern, eerst een jaar als novice, en vanaf 1874 als volwaardige kluizenaar. Van 1878 tot 
uiterlijk in 1884 kregen Meesters en Brepoels het gezelschap van broeder Antonius Vandersijpt. 
Vandersijpt trad omstreeks 1884 uit de kluis om in het huwelijk te treden. Van 1888 tot 1892 woonde de 
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kluizenaar Hendrik Smolders bij hen, en in 1890 verbleef er nog een vierde 
kluizenaar: Franciscus Meesters.

Na 1890 daalde het aantal kluizenaars in Limburg snel. Franciscus Meesters 
verliet de kluis van Vrijhern nog in hetzelfde jaar. In 1891 typeerde pater 
Vendrickx in zijn verslag aan de bisschop zijn zes overblijvende discipelen 
als volgt: De broeders van Rixingen, Lambertus en Martinus zijn oprecht 
godsdienstige mannen, alsook broeder Joannes van Hulsberg. Het oud manneke 
van Oetsloven is braaf, maar lastig van karakter. Voor het jong broederke van 
Rixingen is te vreezen: hij heeft het somstijds hoog in het hoofd. Daarmee 
bedoelde hij de jonge broeder Hendrik Smolders, die de kluis het jaar 
daarna, in 1892, zou verlaten. De broeder van Helshoven, dat was Andreas 
Gielen, zal door de bisschop moeten gedwongen worden om eenen broedergezel 
in te nemen. Hij is zoo een man die sine lege wil leven. De pater gaf verder 
nog de aanbeveling dat Het zou zelfs hoogst wenschelijk zijn dat er overal drie 
broeders waren. Zij zouden om de ledigheid te vluchten zich wat met den 
landbouw kunnen bezig houden in de nabijheid der kluis, en de opbrengst 
ervan verkopen. Dat zou hen helpen leven.

De pater zou zijn wens niet in vervulling zien gaan. Integendeel. Pogingen 
van drie novicen om zich in de Limburgse kluizenaarswereld te integreren 
mislukten en de één na de ander kwamen alle Limburgse kluizen in de 
jaren daarna leeg te staan.

De novice die in 1891 in Oetsloven aan zijn noviciaat begon, zou de zaak 
een jaar later definitief voor bekeken houden, en een tweede, die in 1894 
aangenomen werd, werd nog hetzelfde jaar door zijn gezel weer op straat 
gezet. De oude kluizenaars van Oetsloven en van Hulsberg overleden 
respectievelijk in 1895 en in 1897. Na het overlijden van Lambertus 
Meesters van Vrijhern in 1904 en de verhuis van zijn gezel naar het 
minderbroedersklooster in Rekem was Andreas Gielen van Helshoven tot 
1908 nog de enige Limburgse kluizenaar.

Pater Archangelus Vendrickx bleef tot aan zijn overlijden in 1893 in functie 
als geestelijk bestuurder van de Limburgse kluizenaars. Naarmate hij ouder 
werd en zich niet meer vlot kon verplaatsen, waren de jaarlijkse bijeen-
komsten en retraites in Vrijhern vervangen door retraites in het klooster in 
Sint-Truiden. Dat de gemiddelde leeftijd van de kluizenaars in die periode 
minstens even hoog was als die van de pater, speelde op dit vlak blijkbaar 
een minder grote rol. Vicaris-generaal Bogaerts, die namens de bisschop 

Grafmonument van pater Archangelus Vendrickx, 
op het kerkhof van Schuurhoven in Sint-Truiden
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het toezicht op de kluizenaars in het hele bisdom coördineerde, was in 1891 opgevolgd door de latere 
bisschop Martin-Hubert Rutten. Na het overlijden van pater Vendrickx verzocht Rutten de gardiaan 
van het minderbroedersklooster in Sint-Truiden in september 1893 hem een andere minderbroeder als 
geestelijk begeleider van de kluizenaars voor te stellen. De gardiaan gaf de brief van de vicaris door aan 
zijn provinciaal, die hem op zijn beurt liet weten dat hij liefst van al zou zien dat de minderbroeders van 
het toezicht op de kluizenaars verlost zouden worden. Moest het zijn dat zij er niet onderuit konden, 
dan moest de gardiaan maar een oudere pater voor die taak aanduiden, of de taak zelf op zich nemen. 
Na wat heen en weer schrijven, werd besloten dat de gardiaan de begeleiding zelf op zich zou nemen.

De Limburgse kluizenarij kreeg in de vroege jaren ’90 van de negentiende eeuw te maken met een 
aantal opeenvolgende mislukte noviciaten, en met enkele incidenten met kluizenaars. Het stichtend 
leven van de andere kluizenaars kon het verval van het instituut niet meer stoppen. Omstreeks 1894 
begon men zich in de lokalen van het bisdom in Luik luidop af te vragen of het nog wel de moeite 
loonde om de kluizenarij in stand te blijven houden, of dat het misschien beter zou zijn geen nieuwe-
lingen meer aan te nemen en het hoofdstuk van de kluizenarij in Limburg af te sluiten.
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Nog zes bewoonde kluizen

De kluis van Deust bij Peer was de eerste die verlaten werd. De laatste kluizenaar in Peer was Adriaan 
Sterckhoff uit Beek in Nederland. Sterckhoff is ook de enige gekende kluizenaar die de kluis van Peer 
bewoonde na 1815. Hij overleed in Peer in 1860. In 1868 werd de kluis op verzoek van de pastoor van 
Peer afgebroken. De kapel die door de kluizenaar van Peer onderhouden werd, bestaat nog.

De kluis van Bolderberg bij Zolder werd tot 1829 door één kluizenaar bewoond. Vanaf dat jaar tot in 
1880 waren er altijd twee kluizenaars in Bolderberg. Van 1801 tot 1818 bewoonde kluizenaar Jan Moors 

de kluis. Hij werd in 1818 opgevolgd door broeder Frans Gielis, die van Zolder 
afkomstig was. Gielis was 73 jaar oud toen hij in 1829 het gezelschap kreeg van de 
dertigjarige Jozef Goerris uit Burtscheid in Duitsland. Van dan af tot in 1880 zouden er 
in Bolderberg altijd twee kluizenaars verblijven.

Toen Gielis in 1831 overleed, nam Goerris broeder Arnold Houbaer uit Brustem bij 
zich in de kluis op. Houbaer overleed in 1846. Jozef Goerris kreeg toen het gezelschap 
van zijn jongere neef en naamgenoot Jozef Goerris, die evenals hij uit Burtscheid 
afkomstig was.

De oude kluizenaar Goerris speelde overigens een belangrijke rol in de oprichting van 
de zelfstandige parochie Bolderberg in 1840. Bolderberg was tot dan toe een kapel 
geweest die afhing van de parochie Hasselt. De oude Goerris zou tot aan zijn dood in 
1868 secretaris van de kerkfabriek van Bolderberg zijn. De jonge Jozef Goerris kreeg na 
het overlijden van zijn oom het gezelschap van een zekere broeder Antonius.

In de correspondentie tussen de geestelijke bestuurder van de kluizenaars en de 
vicaris-generaal van het bisdom Luik wordt gesuggereerd dat de laatste kluizenaars in 
Bolderberg het moeilijk hadden om zich naar de wensen van de bisschop en zijn 
administratie te plooien. Op 8 april 1870 informeerde de vicaris-generaal bij pater 
Vendrickx of de kluizenaars van Bolderberg wel bij het jaarlijkse kluizenaarsretraite in 
Vrijhern aanwezig geweest waren. Hij suggereerde dat er misschien maar eens contact 
genomen moest worden met de familie de Villenfagne, die de eigenaars waren van de 
kluis, om de kluizenaars daar wat meer in de pas te doen lopen. In 1880, in de nadagen 
van de schoolstrijd, werden de kluizenaars uit de kluis gezet. De pastoor en de 
kasteelheer van Vogelzang stelden het immers niet op prijs dat zij openlijk bevriend 
bleven met de onderwijzer van de gemeenteschool, die zich tijdens de schoolstrijd 

Kerk Bolderberg
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tegen de nieuwe katholieke school gekant had. De kasteelheer verhuurde de kluis daarna aan particu-
liere huurders.

In de kluis van Oetsloven bij Berlingen woonden tot 1873 meestal twee kluizenaars. Nadat broeder 
Nicolaas Willems de kluis in 1878 verliet, bleef Arnold Lowet als enige in Oetsloven over. Arnold 
Lowet was de laatste kluizenaar in Oetsloven. Door een reeks incidenten en conflicten, waarbij hij 
fysiek geweld niet uit de weg ging, was zijn positie in 1894 onmogelijk geworden. Daarom werd hij 
door de gardiaan van het Sint-Truidense minderbroedersklooster, die toen ook de geestelijke begeleider 
van de Limburgse kluizenaars was, in hetzelfde jaar voor een retraite naar het klooster in Sint-Truiden 
geroepen. Helaas gaf hij ook na lang op hem inpraten onvoldoende blijk van inkeer, waarop zijn 
oversten oordeelden dat het beter was hem in het klooster in Sint-Truiden te houden, en hem niet naar 
zijn kluis te laten terugkeren. Hij overleed in 1895.

De kluis van Oetsloven werd na de Tweede Wereldoorlog afgebroken en 
vervan gen door een sacristie. Het enige dat nu nog aan de kluis herinnert, is 
de kapel van Oetsloven.

Johannes Heenen was de laatste kluizenaar in de kluis van Hulsberg bij 
Borgloon. Hij was al veertig jaar oud toen hij er in 1853 zijn intrek nam. In 
1882 kreeg hij een volledig nieuwe kluis. De oude kluis en de Loretokapel 
werden in dat jaar afgebroken om de eigenaars toe te laten op de Hulsberg bij 
Borgloon het huidige kasteel te bouwen. Aan de voet van de Hulsberg werd 
de kapel toen herbouwd, samen met een nieuwe kluis. De nieuwe gebouwen 
werden op 6 september 1882 ingewijd. Op de jaarlijkse bijeenkomst van de 
Limburgse kluizenaars in 1891 had Heenen vergeefs gevraagd dat er een 
tweede kluizenaar aangeduid zou worden om samen met hem de kluis te 
bewonen. Omstreeks de jaarwisseling 1895–1896 kreeg hij – omwille van zijn 
hoge leeftijd – van de vicaris-generaal van het bisdom Luik de toelating om 
naar de kluis van Vrijhern te verhuizen, om daar zijn oude dag door te 
brengen. Hij verkoos echter om tot aan zijn dood in 1897 als laatste kluize-
naar in de kluis van Hulsberg te blijven wonen.

De kluizen van Vrijhern en van Helshoven bleven het langst door kluize-
naars bewoond.
Het aantal kluizenaars in Vrijhern evolueerde in de negentiende eeuw met ups 
en downs van vijf omstreeks het jaar 1800 tot nog twee in de negentiger jaren 
van de negentiende eeuw. Een van de twee laatste kluizenaars in Vrijhern was 
de uit Eigenbilzen afkomstige Lambertus Meesters. Zijn compagnon was 
Martinus Brepoels van Beverst. Nadat Lambertus Meesters begin 1904 
overleden was, bleef zijn metgezel nog enkele maanden alleen wonen. In mei 
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1904 verliet hij de kluis om als broeder te gaan leven in het klooster van de minderbroeders in Rekem. 
Broeder Martinus overleed in het klooster van Rekem in 1910. Na het vertrek van broeder Martinus 
werd de kluis van Vrijhern door het bureel voor weldadigheid van Werm aan particulieren verhuurd.

In Helshoven verbleef in de negentiende eeuw meestal slechts één kluizenaar. In 1817 vestigde de tweeën-
dertigjarige broeder Pieter Kubben er zich. 35 jaren later, in 1852 kreeg hij het gezelschap van broeder 
Andreas Gielen. Die was toen 26 jaar. Na het overlijden van Kubben in 1869 bleef Gielen alleen. Hij werd 
82 jaar oud en overleed in 1908 in Helshoven. Gielen genoot in de omgeving van zijn kluis enige faam als 
gebedsgenezer. Hij was de laatste Limburgse kluizenaar. Hij is overigens de enige Limburgse kluizenaar 
voor wie een standbeeld opgericht is. Het staat in het parkje bij de kapel van Helshoven.

Loretokapellen

Drie Limburgse kluiskapellen, met name die van Bolderberg, Hulsberg en Vrijhern, zijn zogenaam-
de Loretokapellen. Zij hebben hetzelfde grondplan en in de buitengevel aan de koorzijde van deze 
kapellen zijn telkens drie bewerkte stenen ingewerkt met afbeeldingen van de Heilige Maagd, van 
de engel Gabriël en van de Heilige Geest. Zij zijn gebouwd naar het model van het Heilig Huisje 
van Nazareth. Daarmee wordt het huisje bedoeld waarin Maria verbleef toen zij bezoek kreeg van 
de engel Gabriël. Volgens de overlevering wordt het sedert 1295 bewaard in Loreto in Italië.

In ons land werden vooral in de negentiende eeuw brochuurtjes uitgegeven waarin het verhaal van 
de overbrenging van het Heilig Huisje naar Italië wordt gedaan.

Volgens de legende werd het huisje van Maria na haar tenhemelopneming door de apostelen als een 
gebedsruimte ingericht. Bijna drie eeuwen na de feiten, in het jaar 307, bezocht Helena, de 
christelijke moeder van de Romeinse keizer Constantijn, Palestina. Daar trof zij in Nazareth, te 
midden van de ruines, het Heilig Huisje in schijnbaar volmaakte toestand aan. Helena zou geen 
keizerin zijn, indien zij niet zou bevolen hebben rond het huisje een kerk op te trekken, hetgeen 
dan ook gebeurde. Eeuwenlang bleven het huisje en de kerk van Sint-Helena een trekpleister voor 
pelgrims die het Heilig Land bezochten. Kroniekschrijvers beschrijven bijvoorbeeld hoe de heilige 
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Lodewijk de Vrome van Frankrijk op 25 maart 1252, op de feestdag van de Boodschap aan Maria, er 
op stond op die plaats de communie te ontvangen.

Aan de verering voor het Heilig Huisje kwam een einde toen in het voorjaar van 1291 de laatste 
christelijke stad in Palestina door de moslims werd veroverd, en aan westerse christelijke pelgrims 
min of meer definitief de toegang tot de heiligdommen in Palestina werd ontzegd. Wie dacht dat 
daarmee een einde zou komen aan de verering voor het Heilig Huisje, had echter buiten de 
Almachtige gerekend.

Op 10 mei 1291 bleek het Heilig Huisje immers uit Nazareth verdwenen te zijn. Alleen de funda-
menten waren nog te zien. Diezelfde dag echter keken de bewoners van de stad Tersatz aan de 
huidige Kroatische kust van de Adriatische Zee, vreemd op toen zij op een tot dan toe onbebouwd 
terrein plots een klein huisje zagen staan, of beter gezegd op een hoogte van enkele centimeters 
boven het grondoppervlak zagen zweven. Diezelfde nacht was de maagd Maria zelf aan hun 
bisschop verschenen, om hem uit te leggen over welke huisje het hier ging.

De andere plaatselijke gezagsdragers werden op de hoogte gebracht, en een gezantschap werd naar 
het oosten gestuurd, om in Nazareth vast te stellen dat daar nog fundamenten te zien waren 
waarvan de vorm volledig overeenkwam met die van het vreemde bouwwerk dat in hun land was 
neergedaald. Ondertussen waren er in Tersatz bij het Heilig Huisje verschillende mirakelen 
voorgevallen, en was er een golf van bedevaarders op gang gekomen.

Ondanks alle eerbewijzen die het Huisje aan de Adriatische kust te beurt vielen, verdween het drie 
jaren en zeven maanden na zijn aankomst weer. Deze keer gebeurde dit niet bij nacht, maar bij 
daglicht en onder het oog van meerdere personen: het Huisje verhief zich in de lucht en stak de 
Adriatische Zee over.

In de nacht van 9 op 10 december 1294 zagen bewoners van het Italiaanse Adriatische kustgebied 
het huisje uit de hemel neerdalen. Zoals eerder in Tersatz, verscheen Maria ook nu weer aan enkele 
bewoners van de streek om hen te vertellen dat dit huisje haar woning uit Nazareth was, en hoe het 
door engelenhand, via een tussenstop naar hun land gebracht was. Na korte tijd echter bleek de 
plaats waar het huisje was neergedaald niet zo ideaal gekozen te zijn. De omgeving was naar 
verluidt dicht bebost, en dit gaf struikrovers de kans om brave bedevaarders hun geld en soms hun 
leven te ontnemen. Wellicht was dat de reden dat het Huisje na acht maanden voor een derde keer 
verplaatst werd, dit keer naar een heuvel een kilometer verderop.

De roem van het Huisje was ondertussen wijd verbreid en talrijke pelgrims brachten rijke offerga-
ven mee. Ongelukkig genoeg was de grond waarop het Huisje terechtgekomen was, het bezit van 
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twee eigenaars, die het snel oneens raakten over de vraag aan wie het beheer van die offergaven 
toekwam. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het Huisje nog een vierde keer van plaats 
veranderde. Deze keer kwam het op een boogscheut daarvandaan, weer op een heuvel, en langs een 
veel gebruikte en veilige weg terecht. De toeloop van pelgrims was zodanig dat rond het Heilig 
Huisje een nieuwe stad ontstond, Loreto genaamd. Rond het jaar 1325 werd begonnen met de 
bouw van de kerk die rond het Heilig Huisje werd opgetrokken.

Pelgrims allerhande bezochten het Heilig Huisje in grote getale, en veel onder hen tekenden het 
Huisje na, met de bedoeling later in hun eigen streek op dat model een kapel of een huisje te bouwen.

Vanaf de zestiende eeuw werden er op grote schaal boekjes en brochuurtjes met een gedetailleerd 
grondplan van het Heilig Huisje gedrukt, zodat het voor de pelgrims nog eenvoudiger werd om bij 
hun thuiskomst voor zichzelf een kopie van het Heilig Huisje te bouwen.

In de 17de eeuw speelden de Paters Miniemen een rol in de verspreiding van deze devotie in de 
Nederlanden. In 1623 richtten zij een kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Loreto op in de tuin 
van hun klooster in Brussel. Deze kapel werd in 1660 vervangen door een kapel in hun kerk naar 
het grondplan van het Heilig Huisje. Ook andere kloosteror den, zoals de regu liere kanunniken van 
het kapittel van Windesheim, de domi ni canen, de jezuïeten en de kartuizers propageerden de 
cultus van het Heilig Huisje. Op talrijke plaatsen in België werden Lore to-kapellen opgericht.

Veel pelgrims uit de Nederlanden bezochten op weg naar Rome het stadje Lore to. Bezoekers kregen 
er een attest met de afbeelding van het Onze-Lieve-Vrouwbeeld. Ook kandidaat-kluizenaars reisden 
naar Loreto om er dit attest op te halen. Dikwijls was het bezit van dit attest vereist om toelating te 
krijgen om zich als kluizenaar te vestigen.

Over de bouwheren van de drie Limburgse Loretokapellen is niet veel geweten. Van de oorspronke-
lijke kluiskapel van Hulsberg wordt aangenomen dat zij in 1689 gebouwd werd door de toenmalige 
deken van het kapittel van Borgloon, die drie keer een bedevaart naar Loreto ondernomen had. De 
toelating om in Vrijhern een Loretokapel te bouwen zou in 1709 door het kapittel van Tongeren 
afgeleverd zijn. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat ook de kapel van Bolderberg gebouwd 
werd door iemand die ooit Loreto bezocht had en van daar de plannen voor de kapel had meege-
bracht. Van Lambrecht Hoelen, die vanaf 1673 de eerste kluizenaar in Bolderberg was, is alleszins 
geweten dat hij Loreto meermaals bezocht heeft.

Plattegrond van de kerk te Loreto, 
met opstelling van het Heilig Huisje
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De laatste kluizenaar in Oetsloven

Eén van de meest spraakmakende Limburgse kluizenaars van het einde van de negentiende eeuw was 
Arnold Lowet van de kluis van Oetsloven. Hij is een typevoorbeeld van de kluizenaar die met het 
ouder worden de eenzaamheid meer en meer op prijs was gaan stellen, en die zich ook was gaan 
nestelen in de privacy die het kluizenaarsbestaan hem bood. Armoede was het lot van de meeste 
kluizenaars, maar in het doen en laten van de laatste kluizenaar van Oetsloven is te zien dat armoede 
niet noodzakelijk ook het spirituele ideaal was van alle kluizenaars. Eens hij had toegegeven aan de 
verleiding om te trachten zijn financiële situatie te verbeteren wilde hij van geen mogelijke pottenkij-
kers meer weten. En het feit dat er in feite geen controle was op het beheer van de opbrengsten van de 
offergaven van gelovigen in de kapel bood hem een open kans om zijn eigen situatie aan te pakken. 
Het gevolg was dat hij niet graag nieuwe novicen naar Oetsloven zag komen. Zij zouden immers wel 
eens kunnen gaan overbrieven wat zij in de kluis zagen. Daarom deed hij wat hij kon om de novicen 
die naar Oetsloven gestuurd werden om hem in zijn oude dag bij te staan, en eventueel later de kluis 
over te nemen, het leven zuur te maken.

Voor Arnold Lowet begonnen de problemen in 1891. Aangezien pater Vendrickx niet meer van de 
jongste was, had hij afgezien van zijn jaarlijkse controlebezoeken aan de kluizen. In plaats daarvan 
kreeg hij van de pastoors van de parochies waarin een kluis lag een schriftelijk verslag over de levens-
wijze van de kluisbewoners, met eventueel suggesties voor verbeteringen in de organisatie en andere 
informatie die van nut kon zijn in de pastorale benadering van de kluizenaars. Die verslagen waren één 
van de elementen die hem hielpen de jaarlijkse zomerretraite van de kluizenaars voor te bereiden. 

Het was in dat verband dat de pastoor van Berlingen hem in juli 1891 meldde dat zich omstreeks 1 juli 
een zekere Johannes Nivelle uit Valmeer bij hem aangeboden had, met de wens om zich als kluizenaar 
in Oetsloven te vestigen. Aangezien de pastoor daarvoor niet bevoegd was, verzocht hij de pater te 
onderzoeken of de jongeling geschikt was voor het kluizenaarsleven. Het zou volgens de pastoor goed 
zijn dat er zich een gezel bij de toenmalige kluisbewoner zou vestigen. De pastoor had immers de 
indruk dat broeder Lowet de zaak wat op haar beloop liet, en dat hij wel eens vergat dat onreinheid niet 
hetzelfde is als heiligheid. Bovendien zou de aanwezigheid van een tweede kluizenaar beletten dat 
Lowet zo dikwijls de hulp van zijn buren moest inroepen. Broeder Arnold had gewoontes aangekweekt 
die volgens zijn pastoor moeilijk met het kluizenaarsbestaan te rijmen vielen. Zo stond hij er om 
bekend dat hij urenlang kon zitten praten en roddelen in de huizen in de omgeving van zijn kluis. 
Toch meldde de pastoor ook dat het voor de nieuweling geen geschenk zou zijn als hij zich in Oetslo-
ven moest vestigen: Ik moet u ook bekennen, zo schreef hij, dat volgens mij het zeer lastig zou wezen met 
zulken grilligen burger als broeder Arnold te huizen.
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Johannes Nivelle had zich ondertussen zelf bij pater Vendrickx aangeboden, en na een gesprek met de 
jongeman had de pater besloten hem voor een proefperiode aan te nemen. Aangezien de pater van 
oordeel was dat er in de kluis van Oetsloven plaats was voor een jonge kluizenaar, die later Lowet zou 
kunnen opvolgen, besloot hij Nivelle voor drie maanden naar Oetsloven te sturen. Daar nam Nivelle 
de kluizenaarsnaam broeder Paulus aan.

Nivelle beëindigde zijn proefperiode in Oetsloven in november 1891, en op 24 november kreeg pater 
Vendrickx van vicaris Rutten de toelating om hem op 8 december, op de feestdag van Onze-Lieve-
Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen, met het habijt van de kluizenaars te kleden. Die dag begon het 
noviciaat van de nieuweling.

Omstreeks diezelfde tijd kreeg pater Vendrickx in Sint-Truiden het bezoek van een zekere Stas, die 
graag zijn licht wilde laten schijnen op het gedrag van de oude kluizenaar Lowet in de kluis van 
Oetsloven. Hij kwam zich onder meer beklagen over het feit dat broeder Arnold er alles aan deed om 
zijn jongere medebroeder buiten te werken. Broeder Arnold zou voorts het grootste deel van het geld 
dat gelovigen in de kapel van Oetsloven offerden voor zich houden, en het op een spaarboekje op zijn 
naam gezet hebben. De eieren en andere producten, die ook door gelovigen geofferd werden, werden 
dan weer weggehaald door een buurvrouw van de kluizenaar. Dezelfde vrouw paste hem ook op als hij 
omwille van ziekte en ouderdom zijn kluis niet uit kon, en wanneer hij wel buiten kon, ging de 
kluizenaar urenlang bij haar aan huis zijn tijd verdoen met vrouwenpraat.

Pater Vendrickx briefde daarop alles over aan de pastoor van Berlingen, die ook de biechtvader van 
broeder Arnold was, met het verzoek hem te laten weten of de klachten van Stas op waarheid berustten 
en met de vraag om hem als zijn biechtvader zacht te bewerken en tot beterschap te brengen.

Uit het antwoord van de pastoor blijkt dat de klachten van Stas hem niet onbekend waren, maar ook 
dat de pastoor van Berlingen er allemaal niet zo zwaar aan tilde. De pastoor liet de pater weten dat de 
beide kluizenaars in Oetsloven inderdaad niet erg goed overeen kwamen. Hij had daar overigens wel 
begrip voor: Lowet had gedurende tientallen jaren alleen gewoond, en nu was daar die nieuweling, die 
veel dingen beter dacht te weten, maar die ook een ander levensritme had dan de oude kluizenaar.

Het was volgens de pastoor maar al te waar dat broeder Arnold meer dan nodig was binnenliep bij zijn 
buurvrouw, de echtgenote van de garde van Berlingen. Hij zit er uren en uren wist de pastoor. Hij is een 
waschwijf en houdt zich op met straatwijven, zo meldde hij. Dat hij geld uit de offerblok op een eigen 
spaarboekje zette, dat kon de pastoor moeilijk geloven. Broeder Arnold stond er immers om bekend 
dat hij zelf aalmoezen gaf aan de armen. Wel was het zo dat de oude broeder het slachtoffer was van de 
jaloersheid van verschillende mensen, en dat hij doordat hij kluizenaar was, meer dan anderen in het 
oog gehouden werd. Een man van gebed was de oude kluizenaar volgens zijn biechtvader echter ook 
nooit geweest.

Volgens de pastoor was het probleem complex en een oplossing lag niet voor de hand: Hoe zou men 
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een broeder van 76 jaar zijn oude gewoonten kunnen afleren? Hoe zou men kwade tongen kunnen 
doen zwijgen? Hoe zou men vrede en eendracht kunnen doen heersen in de kluis? Hoe zouden de klui-
zenaars weer een voorbeeld kunnen worden voor heel de parochie? Al die vragen, zo wist de pastoor, 
kon hij zelf niet oplossen. Hij koos dan ook voor de enige mogelijkheid die er overbleef en legde de 
zaak in handen van Gods voorzienigheid. Ik heb slechts eenen wensch en verlangen, zo schreef hij, dat 
binnen kort de goede God in beter tijden zal voorzien.

Enkele dagen later ontving pater Vendrickx een op 23 november gedateerde brief van Arnold Lowet, 
waarin deze hem meldde dat hij niet wenste dat broeder Paulus nog langer samen met hem de kluis 
bewoonde. Paulus was immers meer afwezig dan dat hij in de kluis was, zonder dat hij zijn medebroe-
der liet weten waar hij uithing, zo klaagde Lowet. Het zou veel beter zijn, zo meldde hij, broeder 
Paulus als broeder in het klooster op te nemen. Op één of andere manier moet broeder Lowet zijn zin 
gekregen hebben, want zeker in 1893 woonde hij weer alleen in zijn kluis.

In maart 1894 besloot de vicaris een nieuwe novice – Emile Duvivier – aan te nemen in de kluis van 
Vrijhern, om hem nadat hij definitief als kluizenaar aanvaard zou zijn, naar Oetsloven te sturen.

Om redenen die niet meer gekend zijn, besloot de gardiaan van het Sint-Truider minderbroeders-
klooster echter om Duvivier niet naar Vrijhern te sturen, maar om hem voor de duur van zijn 
proeftijd in de kluis van Oetsloven te plaatsen. Onder meer de pastoor van Berlingen had er op 
aangedrongen dat er iets aan de situatie van Lowet gedaan zou worden. Die liet de kluis immers 
gewoon teloorgaan. Volgens de pastoor was het dringend nodig een nieuwe kluizenaar naar Oetsloven 
te sturen om alles te reinigen en wat op te poetsen, hetgeen zeer noodzakelijk was, immers de kluis bevond 
zich in zeer slechten toestand.
Duvivier was niet langer dan drie weken in Oetsloven aan de slag, toen hij op een morgen door drie 
mannen met harde hand de kluis werd uitgesmeten. Er was blijkbaar wat geweld aan te pas gekomen 
en een deel van de beperkte inboedel van de kluis, stoelen en potten, werd aan diggelen geslagen. Een 
tiental mensen uit de buurt was op het lawaai afgekomen en was getuige geweest van de afrossing van 
de jonge kluizenaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de zaak aanleiding gaf tot een schandaal in 
Berlingen en omgeving. Er werd hardop gefluisterd dat de oude kluizenaar Lowet de aanstoker van de 
hele zaak was. Getuigen verklaarden dat hij de drie mannen eerst in verschillende herbergen dronken 
gevoerd had en dat hij hen vervolgens naar zijn kluis gebracht had. De burgemeester van Berlingen 
had de zaak laten onderzoeken door de gendarmen van Borgloon, en de oude kluizenaar zat nu in 
vieze papieren.

Lowet kon zijn moment moeilijk nog ongelukkiger gekozen hebben, want in de dagen dat hij zijn 
jonge confrater uit de kluis had laten gooien werd in Berlingen juist door twee Sint-Truidense redemp-
toristenpaters de missie gepredikt. De missie was een periode van ongeveer een week, waarin twee 
redemptoristenpaters de parochianen zeer intensief bewerkten met een pastoraal offensief van eredien-
sten en predicaties in de kerk. De bedoeling van de missie was de kennis van elementaire geloofspun-
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ten op te frissen en de intensiteit van het geloofsleven van de parochianen nieuw leven in te blazen. In 
veel gevallen werd de week afgesloten met een volledige toewijding van de parochie en van de gemeen-
te aan Christus, hetgeen soms gesymboliseerd werd door de oprichting van een zogenaamde missieka-
pel en een missiekruis. Het voorval in de kluis was koren op de molen van de predikers. Zij zagen er 
het werk van de duivel in, en verklaarden de oude kluizenaar onwaardig om de communie nog in het 
openbaar te ontvangen.

Duvivier werd na dit voorval opgevangen in de kluis van Vrijhern, terwijl Lowet een retraite in het 
minderbroedersklooster in Sint-Truiden opgelegd kreeg. Terwijl Lowet daar verbleef kreeg de gardiaan 
meer inlichtingen over zijn gedrag doorgespeeld van zijn pastoor. De oude kluizenaar zou, althans 
volgens de mensen in Berlingen, jarenlang het offergeld in de kapel bij zijn kluis achterover gedrukt 
hebben, en het voor zijn eigen profijt op een spaarboekje gezet hebben. Hij zou daarvoor beroep 
gedaan hebben op de diensten van een niet met name genoemde Sint-Truidense bankier, maar de 
toevoeging dat de bankier in kwestie als liberaal bekend stond, zal voor de Truienaren uit die tijd wel 
volstaan hebben om te weten over wie het ging.

De mensen in Berlingen, zo liet de pastoor de gardiaan weten, zagen een eventuele terugkeer van de 
oude kluizenaar niet zitten. De pastoor zou liefst van al zien dat een waardige kluizenaar, zoals broeder 
Martinus uit Vrijhern, in Oetsloven zijn intrek zou nemen. Lowet kon dan naar Vrijhern gestuurd 
worden om er onder het toezicht van broeder Lambertus zijn zonden uit te zweten. Een terugkeer van 
Lowet naar Oetsloven sloot hij uit: enerzijds omdat hij er het slachtoffer zou worden van de spot van 
het volk: de menschen zullen hem bespotten, verachten en behandelen als eenen die opgesloten is geweest; 
anderzijds omdat de pastoor vreesde dat Lowet na eenige dagen van uiterlijken inkeer sijnen ouden trant 
zou voortzetten.

Voorzichtigheidshalve werd besloten het advies van de pastoor te volgen. Lowet kreeg niet meer de 
toelating om het klooster te verlaten, maar voor Oetsloven werd geen nieuwe kluizenaar meer gevon-
den. Om dat laatste werd in kerkelijke kringen overigens niet bepaald gerouwd. Het schandaal dat 
Lowet in de wijde omgeving gegeven had door zijn medekluizenaar door drie dronken kameraden met 
geweld uit zijn kluis te laten gooien, was de druppel die de emmer had doen overlopen, en die 
voorgoed een einde gemaakt had aan de welwillendheid waarmee het instituut van de kluizenarij door 
de kerkelijke overheid benaderd werd.

Al in het begin van het jaar 1894, toen vicaris-generaal Rutten en de gardiaan van de minderbroeders in 
Sint-Truiden correspondeerden over de plaatsing van de kandidaat-kluizenaar Duvivier, merkte de 
vicaris op: Je crois qu’il faut être très sévère dans l’admission des ermites, car ceux-ci sont très exposés à se 
relâcher et à s’oublier à cause du genre de vie qu’ils mènent. Sans une vertu bien solide, ils ne peuvent pas se 
sanctifier. Tel est, de moins, mon avis et je me demande même s’il y a utilité à conserver ce genre de vie qui 
n’est plus de notre temps. Qu’en pensez vous?
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De gebeurtenissen in de kluis van Oetsloven, en het feit dat het in de afhandeling van deze zaak 
duidelijk werd dat de oude kluizenaar een belangrijke som uit het offergeld had achtergehouden, 
sterkten vicaris Rutten nog in zijn overtuiging. Op 23 juni 1894 deelde hij zijn twijfels met de gardiaan 
van de minderbroeders: Ik weet waarlijk niet tot welk doel de instelling van de kluizenarij heden nog zou 
kunnen gebruikt worden, maar ik zie veel beter de gevaren en moeilijkheden welke het kluizenaarsleven 
medebrengt. Het zal dus goed zijn geen postulanten aan te nemen, of zij moeten buitengewoon godvruchtig 
zijn en waarlijk een roeping hebben voor een leven van eenzaamheid, afzondering en versterving, zo schreef 
hij. Twee jaren later, in januari 1896, bevestigde de vicaris dit inzicht in een brief aan de nieuwe 
gardiaan van Sint-Truiden, die hij verzocht het toezicht op de kluizenaars van zijn voorganger te willen 
overnemen. Enkel voor Vrijhern was hij bereid een uitzondering te maken, op voorwaarde dat er daar 
minstens twee kluizenaars samen zouden verblijven.

Een zekere Henri Van Eycken, die zich omstreeks de jaarwisseling 1895–1896 in Sint-Truiden aanbood 
met de vraag zich als kluizenaar te mogen vestigen, was de laatste die een halfslachtige kans kreeg om 
kluizenaar te worden. In eerste instantie kreeg hij op zijn vraag om kluizenaar te mogen worden een 
negatief antwoord. Later werd toch aanvaard dat hij een jaar lang in het klooster van Notre-dame du 
Haut-Mont in Noord-Frankrijk zou verblijven. In januari 1897 verzocht hij de gardiaan om hem nog 
in dat jaar toelating te geven zich als novice bij broeder Johannes te gaan vestigen, en alzo het kluize-
naarsleven te mogen omhelzen en dien ouden broeder allen dienst te mogen bewijzen en van hem den weg 
der deugden te mogen leren bewandelen. Wellicht bedoelde hij broeder Johannes Heenen van de kluis bij 
de Hulsberg bij Borgloon. De nieuwjaarswensen van Henri van Eycken aan de gardiaan van Sint-Trui-
den sluiten het dossier over de Limburgse kluizenaars echter af, en het is onwaarschijnlijk dat de jonge 
Van Eycken zich inderdaad als kluizenaar in Limburg gevestigd heeft.
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Bolderberg
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Als besluit

De geschiedenis van de kluizenarij in onze streek is een geschiedenis van individuen. Tussen 1860 en 
1908 werden één na één alle zes de Limburgse kluizen opgegeven.

De kluizenarij werd in de negentiende eeuw door de kerkelijke overheid in het bisdom Luik niet langer 
gezien als een weldaad voor de kerk, maar eerder als een permanente bron van problemen. Kerkelijke 
instanties beklaagden zich meermaals om de bedenkelijke kwaliteit van de klui zenaars. Meer en meer 
werd duidelijk dat het instituut van de kluizenarij niet meer aangepast was aan de veranderende 
samenleving, waarin verschillende grote kerkelijke organisaties diverse aspecten van de maatschappe-
lijke zorg op zich namen. Voor het onderwijs bijvoorbeeld, kwamen er in bijna alle dorpen katholieke 
lagere scholen, met in de meeste gevallen gediplomeerde onderwijzers, die beter onderwijs gaven dan 
de kluizenaars ooit gedaan hadden. Voor het verzorgen van zieken werden zustercongregaties opge-
richt. Bovendien vielen er in de tweede helft van de negentiende eeuw een aantal incidenten voor met 
individuele kluizenaars, waaruit bleek dat niet alle kluizenaars de vrome en nederige mannen waren die 
zij verondersteld werden te zijn. Daarom werd in het bisdom Luik kort voor 1900 besloten geen 
kluizenaars meer te aanvaarden, en de kluizenarij een stille dood te laten sterven.

Niet alle negentiende-eeuwse kluizenaars waren van het kaliber van Arnold Lowet in zijn laatste 
levensjaren. Over broeder Lambertus Meesters bijvoorbeeld, of over broeder Martinus Brepoels van de 
kluis van Vrijhern, of over broeder Andreas Gielen van Helshoven zijn veel lovende getuigenissen 
overgeleverd.
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Zeker in het laatste kwart van de negentiende eeuw kreeg broeder Lambertus van de kluis van 
Vrijhern faam als iemand die het aandurfde om ook de slachtoffers van dodelijke besmettelijke 
ziekten te verzorgen, en om ze, wanneer ze toch gestorven waren, af te leggen en te kisten.

De Hoeseltse heimatschrijver Lambrecht Lambrechts beschrijft in zijn novelle De kluizenaar uit 
1922 hoe broeder Lambertus zijn zieke broertje Pierre dag en nacht kwam oppassen:

Hij sliep gekleed op een strozak in een klein donker hokje, dat aan de ziekenkamer paalde, of beter, hij 
legde zijn lang knokig lijf daar te rusten van negen uur tot kwart voor twaalf. Dan moest hij door vader 
of moeder gewekt worden, dronk gauw een tas zwarte koffie en waakte eerlijk-geduldig, zonder een 
oogenblik toe te geven aan een mogelijke vlaag van slaperigheid, totdat het luidde voor de vroegmis. Als 
het jongetje even kreunde of “Moeder! Moeder!” riep, snelde hij toe, boog over hem neer, om zijn kussen op 
te schudden, zijn brandend hoofdje te verbinden of hem een teugje koel water te laten drinken. Lag het 
heel stil te slapen, dan ging hij wel eens buiten op de bank zitten, om naar de blanke sterren op te kijken 
of naar den nachtegaal te luisteren, die gansche nachten in de hazelaren van den tuin zat te fluiten.
’s Morgens moest hij een half uur door moeder vervangen worden, omdat hij geregeld zijn mantel om 
den schouder sloeg, zijn grooten, vilten hoed opzette en naar de vroegmis ging, waar hij communiceerde.

Van één van de kluizenaars die de kluis van Bolderberg bewoonden, bleef een met de hand geschreven 
gebedje bewaard: een getuigenis van het zelfbeeld van een Limburgse kluizenaar, dat meer dan veel 
beschouwingen inzicht geeft in de denkwereld van een kluizenaar. 

Den Heere sal het voorsien naar sijn goddelijck welbehaagen amen.
Mijn godt geeft mijn een suyver gemoet
opdat ik uw toch getrouwelijck mag dienen
alle de daag die ik noch leeven sal in dit aars traanendaal,
ik ben een sondaar dat weet gij heere
maar het en [geet] nimant beeter als die die erkentenis van sijn selfs heeft,
dat hij een sondaar is,
een nietig scepsel en afvaagsel van alle menschen,
een stoffie aan de waagschaal,
een druppel waater aan een emmer hangende,
soo hang ik oock aan uw.
Ik ben een wegwerppelijck cleet
bevleckt met veel vlekke der sonde,
versugtende onder het jock mijnder misdaade.
Gij mijnen Godt neemt mijn toch op,
en wast alle mijne vlecken uijt in het dierbaar bloedts uw soons.
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“Op de plaats van dit kruis stond ooit 

een kluis voor vrome mannen. Een hemelhuis!”

Midden in het glooiende landschap van Zuid-Limburg, omgeven door fruitbomen, wandel- en 
fietsroutes, ligt Helshoven, op zichzelf niet veel verschillend van al die andere pittoreske dorpjes  
in Haspengouw. Dit dorpje tussen Groot-Gelmen en Hoepertingen, officieel op grondgebied van 
laatstgenoemde, wordt doorkruist door de historische Romeinse heirbaan. Dit was de voormalige 
verbinding tussen Tienen en Kassel, een belangrijke handelsroute maar evenzeer een belangrijke 
schakel in een uitgebreid netwerk van bedevaartsroutes. Hier, op deze plek, aan een kapel, hebben 
we een gesprek met Broeder Arsène, broeder Assumptionist en naar eigen zeggen ‘modern 
kluizenaar’. Met veel plezier wijdt hij ons, en al wie het horen wil in, in de volksverhalen rond  
‘het kapelleke van Helshoven’.

Broeder Arsène vertelt …

Het is langs deze Romeinse weg dat de Johannieters, een geestelijke ridderorde, in 1254 een klein  
gasthuis hebben opgericht om bedevaarders te kunnen ontvangen en te laten uitrusten. De meesten 
onder hen waren op weg naar Santiago de Compostella en hadden dus nog een aanzienlijke tocht voor 
de boeg. Getuige hiervan is het wapenschild met de schelp van Compostella, ingemetseld in de voorgevel 
van de kapel. En zo’n wapenschild werd niet zomaar te pas en te onpas uitgedeeld! 
Op vraag van vele schenkers van grond voor de kapel kwam er al snel een verering voor Maria op gang. 
De idee om er ook een kluis aan te verbinden komt pas in 1674, wanneer de kapel al meer dan drie 
eeuwen in handen is van de Teutonische Orde van Alden-Biezen, van wie de wapenschilden nog in de 
kapel te bezichtigen zijn. In dat jaar richt de latere eerste kluizenaar een verzoekschrift aan de 
Commandeur van de Orde om een kluis op te richten om zich op die manier volledig ten dienste te 
kunnen stellen van de kapel, Maria en de mensen in de omgeving. Uiteindelijk zullen er tussen 1674  
en 1908 in en rondom de kapel 14 kluizenaars wonen en werken, waarvan er, om onbekende redenen, 
12 Nederlanders en ‘maar’ 2 Vlamingen waren.
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Heilige Maria van de ‘Blijde’ Vrede
Vanaf 1254 werd de kapel dan ook volledig toegewijd aan de Heilige Maria, Koningin van de Vrede. 
Later zouden verschillende kluizenaars de verering van Maria stimuleren en verder uitbouwen. 
Helshoven, toen slechts vier huizen groot, was geen parochie, maar een bedevaartsoord, een rustplaats 
en een plek voor devotionele smeekbedes. Zo is er het verhaal, dat er in 1750 in Wellen, een paar dorpen 
verder, een kind dood geboren wordt. Dat was in die tijd extra moeilijk voor de familie omdat het kind 
de mogelijkheid niet had gekregen om de laatste sacramenten te ontvangen. De grootmoeder kende de 
kapel en zijn kluizenaar, Petrus Petri, die in zijn tijd zo’n beetje de reputatie van ‘heilig paterke’ 
genoot. Toen zij haar beklag deed bij hem, antwoordde de broeder haar: ‘Och, breng het dode kindje 
gedurende negen dagen naar de kapel. Maar breng vooral mensen mee die bidden.’ En de vijfde dag 
van die noveen, legde men het kindje op het altaar. Tijdens het gebed van Petri, en in aanwezigheid 
van vele biddende gelovigen, gaf de baby een teken van leven. Daarop diende men het kind de laatste 
sacramenten toe waarna het dan vreedzaam is gestorven. Dat betekende natuurlijk een hele opluchting 
voor de ouders omdat een mens die stierf zonder de laatste sacramenten nooit in de hemel zou terecht-
komen. Ook de grootmoeder was zo ongelooflijk tevreden dat ze uit de groep gelovigen naar voren stapte 
en voor het altaar knielde. Ze riep uit: ‘Koningin van de Blijde Vrede.’ En zo kwam het dat de 
‘Koningin van de Vrede’ 500 jaar later werd omgedoopt tot Koningin van de ‘Blijde’ Vrede.  
Het schilderij ‘De opwekking van het kind’ dat tot op heden in de kapel te bewonderen is, moet de 
bezoekers aan deze wonderbaarlijke historie herinneren.

Het leven van een kluizenaar
Sinds de oprichting van de kluis in de zeventiende eeuw was er permanent iemand die naast de kapel 
woonde en werkte, een kluizenaar. Zo’n kluizenaar leefde als derde ordeling naar de regel van Sint-
Franciscus. De basis van die regel is armoede, gehoorzaamheid en versterving. Elke man die zich 
aandiende als kluizenaar werd dan ook strikt gecontroleerd op het naleven van deze regel. Minderbroe-
ders, de eerste ordelingen naar de regel van Sint-Franciscus, uit het nabijgelegen Sint-Truiden werden 
hiervoor aangesteld. Hun levenswijze kan het best worden geïllustreerd aan de hand van het voorbeeld 
van de laatste kluizenaar, Andreas Gielen (1826–1908), waarover nog heel wat verhalen bewaard zijn. 
Deze bekeerling werd geboren in Nieuwstadt, Nederland. Tijdens zijn legerdienst trof hem een ziekte 
waardoor hij zijn zicht verloor. Daarop maakte hij de belofte dat hij als kluizenaar zou gaan leven ‘in 
die kluis waar hij zijn oog zou terugvinden’. Hij ging heel wat kapellen en kluizen af, maar het was in 
Helshoven dat plotseling die wonderbaarlijke genezing plaatsvond. Hij zag opnieuw! Om zich aan zijn 
belofte te houden, en aangezien er in de kluis van Helshoven plaats voor twee was, sprak hij de 
toenmalige 80-jarige kluizenaar aan met de vraag of hij zich bij hem mocht voegen. Maar de oude 
man waarschuwde hem: ‘Er zijn er al zo velen die het geprobeerd hebben om hier als kluizenaar te 
beginnen, maar niemand heeft het volgehouden.’ Waarop Andreas antwoordde: ‘Al zoudt ge mij met 
doornen geselen, dan nog zal ik blijven.’ En zo geschiedde. Na de toenmalige kluizenaar eerst zes jaar 
te hebben verzorgd, is Andreas Gielen nog 56 jaar als kluizenaar in de kapel van Helshoven gebleven!
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De keuze voor het leven als kluizenaar moet hard en radicaal zijn geweest. Het is niet te verwonderen 
dat net een bekeerling zich kwam aanbieden voor deze opdracht, omdat zo iemand vaak het geloof in 
een meer zuivere vorm wilde beleven. Vandaar dat de meesten onder hen zoveel belang hechtten aan 
versterving, of het zich onthouden van aardse genoegens. 
Zo gunde Andreas Gielen zichzelf bijvoorbeeld nooit vuur, ondanks de aanwezigheid van een open 
haard. Pas in zijn laatste drie levensdagen werd het vuur aangestoken, en dan nog door diegenen die 
bij zijn bed kwamen waken. Ja, het kan nog wel eens erg koud zijn in april! 
Elke dag stond hij om vier of om vijf uur op, al naargelang de seizoenen. De kluizenaar leefde bijzon-
der sober: hij at ook nooit een warme maaltijd, enkel brood dat hij zelf bakte in de broodoven achter 
de kluis. Voor de rest moest hij het hebben van het spek en de boter die hij kreeg van de boeren uit de 
omgeving. Tijdens zijn broodmaaltijden kreeg de kluizenaar wel eens vaker ‘compagnie’ van muizen, 
met wie hij de kruimels van zijn boterham liefdevol deelde. En wie hem kende, zou het nooit hebben 
gewaagd om deze muizen, zijn ‘vrienden’, van zijn tafel te verjagen. 
Aangezien de kluizenaars heel wat diensten voor de samenleving verrichtten, waren de mensen uit de 
omgeving hen steeds goed gezind en nauw met hen verbonden. Zo had een kluizenaar bijvoorbeeld de 
opdracht om catechese te onderwijzen aan de jongeren uit de omgeving, om hen te leren lezen en 
schrijven en te helpen daar waar het nodig was. Werd een boer ziek, dan sprong de kluizenaar in om 
de oogst en de opbrengst voor diens familie te verzekeren. Een kluizenaar kon heel wat verschillende 
functies bekleden: zo stond Andreas Gielen ook bekend als ‘wonderdoener’ en ‘kruidendokter’.  
Met behulp van kruiden uit de nabij gelegen bossen maakte hij zalf tegen zweren, een hoogst ergerlijke 
aandoening en in die tijd verschrikkelijke plaag! Omdat hij te arm was om zich potjes aan te schaffen 
waarin hij zijn kruidenmengsels kon bewaren, en misschien ook wel een beetje omdat hij Nederlander 
was, gebruikte hij mosselschelpjes. Die soldeerde hij dan dicht zodat er geen lucht aan kon. Wanneer 
iemand dan een zweer had, kwam die bij de kluizenaar aankloppen. Nadat hij zijn zweren twee, 
drie dagen met het kruidenmengsel had ingesmeerd, was hij volledig genezen. Wat er eventueel nog in 
de kleine mosselschelp overbleef, kon met een gerust hart worden weggegooid, want de verspilling was 
op die manier minimaal gebleven. 
Wanneer er omstreeks 1880 in de streek een cholera epidemie uitbreekt, is het ook weer kluizenaar 
Andreas Gielen die in de bres springt. De angst voor besmetting was alom aanwezig en de zieken 
werden daarom meestal aan hun lot overgelaten. Maar Andreas Gielen liet zich hierdoor niet afschrik-
ken en ging de zieken verzorgen. Het oude cholerakruis dat zich nog vandaag in de kapel bevindt, moet 
de bezoekers aan deze vreselijke episode herinneren. Het kruis werd opgehangen aan de deur van het 
huis van een overleden slachtoffer om te zeggen ‘pas op: hier moet je niet binnen komen, want hier is 
iemand aan cholera gestorven’. Daags na het overlijden trok de kluizenaar dan, met de hulp van een 
boer uit de omgeving en diens paard en kar, met de dode naar het kerkhof, het cholerakruis voorop. 
Maar aangekomen in de kerk werden de slachtoffers van deze ‘pest’ en hun verzorgers geweigerd.  
Dus bad de kluizenaar samen met de boer onder het cholerakruis en werd het lijk meteen begraven.  
De woorddienst voor de overledene kon dan later plaatsvinden, zonder het lijk.
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Andreas Gielen stierf in 1908 als laatste traditionele kluizenaar. Zijn bijzondere inzet voor de omgeving en 
zijn strikte levenswijze wekte enorme bewondering bij de bevolking. Toch werd er geen opvolger meer 
gevonden. En zo verviel de kluis stilaan tot puin en werd er in 1925 beslist deze af te breken. Tot op vandaag 
is er geen sprake van een heropbouw, al werd daar al meermaals voor geijverd. Een spijtige zaak…

Een moderne kluizenaar
Het verdwijnen van kluis en kluizenaar liet in den beginne ook zijn sporen na voor de kapel: die kreeg 
steeds minder aandacht. Bovendien viel er in 1945, daags voor Kerstmis, ook nog eens een vliegende 
bom die de kapel de genadeslag toediende. Je kon van binnenuit de blauwe hemel zien!
Het is pas aan het einde van de jaren 1970 dat de kapel opnieuw aandacht krijgt en er stemmen opgaan 
om deze niet volledig te laten instorten. Kerfabriek, parochie, schoolcomité… allen kwamen zij bij mij 
af met de smeekbede om de kapel te laten restaureren en terug in haar hoedanigheid van historisch 
bedevaartsoord te herstellen, ‘want, Broeder Arsène, u bent toch van Helshoven’…

Inderdaad, niet alleen ben ik afkomstig van Helshoven: ik ben geboren in het huis tegenover de kapel. 
Tijdens mijn jeugd zag ik de kapel vanuit mijn kamer; ik ging ermee slapen en stond ermee op. De 
kluizenaar heb ik persoonlijk nooit gekend, in tegenstelling tot mijn vader, die als kind boodschappen 
voor hem ging doen en stiekem van de voor hem gekochte suiker snoepte, wat de kluizenaar meestal wel 
in de gaten had. Later heeft mijn vader Andreas Gielen dan bijgestaan in zijn laatste uren. Als 
schrijnwerker heeft hij zelfs diens doodskist gemaakt. 
De microbe en de fascinatie voor de kluis en de kluizenaar is dan ook als vanzelfsprekend op mij 
overgegaan. Met de toestemming van mijn overste heb ik mij gewijd aan de herwaardering van de 
kapel en de verhalen en schatten die zij in zich draagt.

Uit het puin herrezen
Op fysiek vlak worden er aanvankelijk een paar kleinere maar noodzakelijke restauratiewerken aan 
de kapel uitgevoerd en wordt zij in 1974 geklasseerd. Na een moeilijk dossier en veel inspanningen 
beginnen dan in 1992 zeer grondige renovatiewerken die in 1995 worden afgerond. Zij geven de kapel 
opnieuw een gezicht en de uitdrukking die ze verdient. Vandaag staat zij er mooi bij en spreekt zowel 
de devotionele als minder devotionele mens aan. 

De Paus in Helshoven
Begin van de jaren 1980 hoor ik dat Paus Johannes-Paulus II een bezoek wil brengen aan de Sint-
Servatiusroute die loopt tussen Maastricht, Tongeren en Luik. Aangezien het mijn vurige wens was, het 
beeld van de Heilige Maria van de Blijde Vrede door Johannes Paulus II, bekend als vredespaus, te 
laten zegenen, zag ik meteen mijn kans schoon. Wegens omstandigheden laat de Paus tijdens dat bezoek 
de streek van Tongeren echter links liggen. 
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In 1985 komt de Paus opnieuw naar België, deze keer naar Ieper. Via de Assumptionisten verkrijg ik de 
toestemming om deel te nemen aan de plechtigheden rond het Pausbezoek. Officieel krijg ik wel geen 
plaats in het vooraf vastgelegde programma maar vanuit de idee ‘de mirakels zijn de wereld nog niet 
uit’ vertrek ik daags voor het Pausbezoek met het beeld van ‘Onze-Lieve-Vrouwke’ in een valiesje naar 
Ieper. In Kortrijk raak ik de weg kwijt en vraag hulp aan een groep motorrijders,… en zo komt het dat 
ik een tijdje later, geëscorteerd door 22 jongens en meisjes op een motor, Ieper kom binnengereden.  
De volgende dag, na heel wat moeite maar vooral veel geluk en de hulp van de bisschop van Brugge, 
krijg ik de kans om het beeld aan Johannes-Paulus II te presenteren. Deze denkt in eerste instantie dat 
het een geschenk is. Na die verwarring en wat heen en weer getrek zegent en kroont de Paus, onder het 
oog van een massa gelovigen, dan toch persoonlijk het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Blijde Vrede. 
Dat heeft mij toch wel aangegerepen. Ik dacht: ‘wat gaan ze nu in Scherpenheuvel zeggen? In Korten-
bos, Tongeren en Hasselt? Alle beeldjes daar zijn gezegend door een vertegenwoordiger van de Paus. 
Maar het onze, behorend aan een kapelletje met amper 60 stoelen, wordt door de Paus zélf gezegend!

Op een zondag in het jaar 2000 kom ik, zoals alle zondagen, de kapel binnen en ontdek dat het kindje 
Jezus en de beide kroontjes van het beeld gestolen zijn. Dus moest ik op zoek naar een kunstenaar die 
het kindje Jezus en de kroontjes opnieuw kon maken. Dat ging niet zonder slag of stoot en was vooral 
een dure aangelegenheid. 
Maar de materiële herstelling alleen was niet voldoende. Het door de Paus gezegende beeld was nu 
eenmaal niet meer hetzelfde. Dus trek ik in 2003, naar aanleiding van de zaligverklaring van het 
‘Heilig Paterke van Hasselt’ opnieuw met mijn beeld naar de Paus. Deze keer naar Rome. En ook deze 
keer heb ik enorm veel geluk, want het beeld, en dan vooral het kindje en de kroontjes, ontvangen 
opnieuw de persoonlijke zegening van Paus Johannes-Paulus II.  
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er op 13 april 2008 een beeld van deze vredespaus aan de 
kapel van Helshoven wordt onthuld.

De kapel in de moderne samenleving
Alle dagen kom ik naar de kapel en zorg ik voor de schoonmaak en het onderhoud. Maar de bezoekers 
krijgen van mij ook de nodige verhalen en uitleg indien ze dat wensen. Het succes van onze kapel groeit 
met de dag. Men komt hier trouwen, dopen, gouden bruiloften vieren… en dat vanuit alle uithoeken 
van de wereld.
De afgelopen jaren kiezen steeds meer mensen voor dergelijke kapellen en kerken om een huwelijk of een 
doopsel te vieren. In eerste instantie straalt zo’n kapel in een rustig dorpje, omgeven door het groen, een 
bepaalde charme uit. Daarnaast zijn mensen vaak ook niet meer parochiaal gebonden aan een 
bepaalde priester of kerk. En ook de band met de buren en omgeving is niet doorslaggevend om een 
huwelijk noodzakelijk in de buurt te laten plaatsvinden. Op die manier kiezen velen voor een plaats 
met een bepaalde sfeer en intimiteit. 
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Zeker op bepaalde hoogdagen zorgt de kapel van Helshoven voor een heuse volkstoeloop. Elk jaar 
opnieuw vindt er bijvoorbeeld op de tweede zondag van april de bloesemwijding plaats, een belangrijk 
gebruik in deze fruitstreek dat in de 20ste eeuw is ontstaan. Vanuit een oorspronkelijk christelijke 
inspiratie viert men dan bij het begin van de lente het hernieuwde leven in de natuur en wordt er voor 
een vruchtbaar jaar gebeden. Deze traditie is ondertussen ook een toeristische trekpleister geworden.  
Toch is het vooral op de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, op 15 augustus, dat gelovigen 
rond de kapel samenkomen om dé dag van Maria te vieren met een openluchtmis. Tel daar dan nog het 
feest van de Heilige Franciscus bij en de dierenzegening die een aantal jaren geleden in het leven werd 
geroepen, en je weet waarom de kapel vandaag zoveel mensen aanspreekt.

Maar het succes van de kapel van Helshoven berust niet enkel bij de sfeer die ze uitstraalt of de 
evenementen die er georganiseerd worden. De kapel is en blijft een bedevaartsoord waar nog dagelijks 
mensen komen om er de Heilige Maria van de Blijde Vrede te vereren. Ondanks alle maatschappelijke 
veranderingen blijft zij een aanspreekpunt voor mensen in moeilijkheden. Zowel voor jong als voor 
oud, in tijden van ziekte, lijden of examenstress,… Het gastenboek in de kapel is hiervan een levendige 
getuige. Niet zelden komen mensen hier terug om te danken voor het welslagen van een moeilijke 
periode. En ook vandaag zijn er nog mensen die precies hier starten aan een bedevaartstocht naar 
Santiago de Compostella, op zoek naar zingeving in de steeds sneller draaiende en veranderende 
maatschappij waarin we vandaag de dag leven.

Of de toekomst van deze kapel verzekerd is?
Wel, mensen komen hier trouwen of hun kinderen laten dopen. En later zullen die jonge mensen zeker 
terug komen om zelf te huwen en hùn kinderen te laten dopen. Nee, de toekomst van de kapel is 
absoluut verzekerd. Er moet al opnieuw een Franse Revolutie komen om onze kapel te sluiten!
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Voor wie het zelf wil uitzoeken

Door hun aard zelf hebben de kluizenaars weinig sporen in archieven nagelaten. Een kluizenaar is per 
definitie iemand die de eenzaamheid opzoekt. De meeste kluizenaars hebben weinig contacten met de 
overheid. Daardoor laten zij ook weinig sporen na in overheidsarchieven. In de meeste gevallen blijft 
dat in de negentiende eeuw beperkt tot een vermelding van hun naam in het gemeentelijk bevolkings-
register, en een zeldzame aantekening over de verhuur van hun kluis in het archief van het plaatselijk 
bureel voor weldadigheid. Een aantal kluizen was immers in de Franse Tijd in het bezit gekomen van 
de plaatselijke armenburelen. Van de kluis van Vrijhern bleef een bescheiden archief bewaard in de 
kluis zelf en in het parochiearchief van Riksingen. Van de achttiende-eeuwse kluis van Reinrode bij 
Halen wordt in het Rijksarchief te Hasselt (Bampslaan 4) een beperkt archief bewaard.

Belangrijker nog dan de archieven die ter plaatse gevormd werden, zijn de archieven van de instanties 
die toezicht hielden op de kluizenaars. In Limburg was het in de negentiende eeuw zo dat de vicaris-
generaal van het bisdom Luik aan de overste van de minderbroeders van Sint-Truiden of van Hasselt 
vroeg om één van zijn confraters met het toezicht op de kluizenaars te belasten, en om daarover aan 
hem te rapporteren. Dat leidde in de tweede helft van de negentiende eeuw tot de vorming van een 
bescheiden dossiertje over de organisatie van de Limburgse kluizenarij. Het dossier wordt bewaard in 
het archief van de minderbroeders in Sint-Truiden (Minderbroedersstraat 5). De stukken die daar 
bewaard worden belichten vooral de problemen die de kerkelijke overheid met de kluizenaars onder-
vond en de oplossingen die daarvoor toegepast werden.
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