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EEN ZELDZAME TINNEN CHRISMATORIUM UIT DE 16~ EEUW . 

Bruno SPEYBROUCK 
Kortrijk 

Vroege tinnen voorwerpen liggen schaars op de 

markt. Het is dan ook de moeite waard om er bij stil te staan 

en verder onderzoek te verrichten. 

'D - 3 I' 

Een chrismatorium werd gebruikt om er de Heilige Olie in te 

bewaren en mede te dragen. Ze komen in alle materialen en vormen 

voor, van prachtig zilveren rijkelijk bewerkte stukken tot meér 

eenvoudige koperen of tinnen doosjes. In de middeleeuwen hebben 

ze doorgaans de vorm van een kerkgebouw met pinakels, steunberen, 

spitsbogen, enz . 

Het betreffend chrismatorium meet ongeveer 15 cm lang, is even hoog, 

en een achttal cm breed. Het heeft een zadeldak met pinakels. De 

vier hoeken zijn versierd met overhoekse steunberen die onderaan 

de voetjes vormen waarop het kistje steunt . 



De dakgoot is door een reeks kruisbloemen gevormd. Het gehele 

oppervlak is in reliëfversiering , deels gegoten en deels gegra

veerd. 

Het frontpaneel is ingedeeld in vakken gescheiden door kolommen 

die met spitsbogen overspannen worden. Bovenaan op het dak 

staan een zon en een maan (de beeldende kunst van de vroeg

kristelijke periode nam de personificatie van zon en maan recht

streeks van de antieken over. Zon en maan staan voor Christus 

en de Kerk, of ook voor kerk en synagoge, dag en nacht, licht 

en duisternis, het heelal en de tijd, het begin en het einde). 

Op het dak zelf staat, middenin, het doopsel van Christus met 

links en rechts: de Aartsengel Gabriël en een Franciskaan (?). 

Het voorpaneel van het kistje draagt links en rechts een Kardinaals

wapen met dambord motief, middenin, St.Petrus , met aan weers

zijden st. Jacob van Compostella en St. Franciscus, en eronder een 

fries met gotische inscriptie "oleo cris ma - oleo m. "(mortuorum). 

De zijnpanelen van het dak vertonen beiderzijds wierokende engelen . 

Op de zijpanelen van het kistje staan telkens 2 figuren: enerzijds 

Ste. Katarina en Ste. Barbara (met in de fries het monogram S. K. 
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en S. B. en anderzijds St. Dominicus (S. D .) en een Bisschop (S.O. (?) 

Achteraan zijn dak en achterpaneel bezaaid met afwisselend lelies 

en St. Jacobsschelpen , en een fries "Mater Dei mei". 

Binnenin is het kistje, op twee gaten na (voor de ampulae), ge?loten 

en herhaald men de tekst "oleo cris ma - oleo m." 

Opmerkelijk is de versiering met St. Jacobsschelpen en lelies. Waar

schijnlijk wijzen de schelpen in de richting van Compostella of een 

lokatie gelegen langs de reis route naar dit bedevaartsoord. De lelies 

zouden in de richting van Frankrijk kunnen wijzen alhoewel dit 

zeker geen absolute zekerheid is. 

Een andere aanwijzing zou het monogram S. K. voor Ste. Katarina 

kunnen zijn. Katarina wordt hier dus duidelijk met een 'K' en niet 

met een 'Cl geschreven, wat eerder een Germaanse schrijfwijze zou 

zijn, maar ook hier is voorzichtigheid geboden. 
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zijpaneel met de 
figuren van Ste. Katarina 
en Ste. Barbara 

zijpaneel met de 
figuren van St. Domimcus 
en een Bisschop 
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Het wapen met dambordmotief geeft ons weinig houvast; dergelijke 

wapens zijn talrijk en het ontbreekt ons aan kleurindikaties . 

Al bij al een goed stukje antiek waarover het laatste woord nog 

niet gezegd of geschreven is. 

ENKELE GEGEVENS OVER DE HOSPITIA OP DE PELGRIMROUTES . 

NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELLA. 
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In de 14~ eeuw worden de hospitia van Namen (1310), Doornik (1319), 

Brussel (1328), en Antwerpen (1399) opgericht. In de 15~ eeuw 

deze van Mons (1403), Mechelen (1420), Nijvel (1420), Ath (1423), 

Luik (1426 of 1429), Dinant (1442), Binche (1450), Chimay (1465), 

Hoei (1476) en Diest (1481). 

Verder in de 16~ eeuw: Gembloux (1526), Oudenaarde (1536), 

Gosselies (1543), Bree (1559), Zonhoven (1559) en Hasselt (?) . 

. Voor de hospitia, opgericht vanaf de 14~ eeuw, stellen wij vast dat 

deze gewoonlijk enkele jaren na de stichting van een broederschap 

van de H. Jacobus ontstonden, zodat wij kunnen veronderstellen dat 

de leden van het broederschap als stichters ervan kunnen beschouwd 

worden, wat trouwens bevestigd wordt door de archieven. Ook worden 

nu alleen nog pelgrims, en vnl. van Compostella, opgenome n, dus 

geen armen en geen zieken meer. Het beheer wordt waargenomen door 

1 of meerdere leden van het broederschap. Zij worden ook niet meer 

bediend door broeders of zusters of door begijnen of geestelijken, 

maar door 1 of 2 personen, geholpen door een knecht. Ook is er een 

kapelaan aan het hospitium verbonden, die er dagelijks, of 2 of 3 maal 

per week de mis leest. Waar de hospitia, opgericht vbbr de 14~ eeuw, 

soms ook buiten de stadsmuren konden worden gebouwd, worden zij 

na 1300 altijd binnen de stadsmuren gebouwd (uitz.: Namen). Zij 

vertonen geen eigen architecturale kenmerken, hebben een keuken, 

een eetzaal, 1 of 2 slaapzalen en verschillende annexen. 
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Het grote verschil tussen de hospitia vbbr en na 1300, is dat de 

eerste categorie opgericht werd uit leken-liefdadigheid en de tweede 

door de broederschappen van st. Jacobus met het doel pelgrims 

te herbergen op weg naar Galicië. 

Vanaf de 17~ eeuw verminderen de pelgrimstochten naar Santiago 

de Compostella, met het gevolg dat de hospitia, opgericht na 1300, 
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dus met het doel alleen de pelgrims te herbergen, ook snel verdwijnen. 

De hospitia gesticht vbbr 1300, die ook nog aan ziekenverzorging 

deden, bleven veel langer bestaan; zo verdween het hospitium van 

Gent slechts in 1861, en de hospitia (van St.Jacobus) in Tongeren 

en Soignies bestaan zelfs nog altijd. 


