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Van buitenuit is de bidkapel van het kasteel van Loppem een duidelijk 

herkenbaar onderdeel van het neogotische gebouw. Dit was trouwens 

ook de wens van de opdrachtgevers Charles van Caloen (1815-1896) 

en Savina de Gourcy Serainchamps (1825-1912). De eenbeukige bid-

ruimte op de eerste verdieping is twee verdiepingen hoog en heeft een 

houten tongewelf. Alle aandacht gaat naar de apsis, met op de muur 

een geschilderd damastmotief met erboven glasramen, ontworpen 

door Jean Baptiste Bethune. Ze stellen de patroonheiligen van de kas-

teelheren en hun kinderen voor. In de bidruimte vinden 

we obiits (of rouwborden) van overleden familieleden, 

schilderijen met religieuze onderwerpen, een kruisweg, 

kandelaars, meubilair enz. Vooral het aantal relieken in 

de twee nissen is indrukwekkend. Ook de rode baret 

(of biretta) alsook twee kalotten van de pausen Pius IX 

(pontif. 1846-1878) en Pius XII (pontif. 1939-1958) kun-

nen als tweedegraadsrelieken worden beschouwd. 

Tussen al die devotionalia werd onze aandacht getrok-

ken door een maquette van een kloostercel. 

 

Maria van Caloen, voorbestemd voor het 

religieuze leven 

Het oudste van de vijf kinderen van het echtpaar Char-

les en Savina van Caloen was barones Maria van Ca-

loen (1848-1925). Ze zag op 1 juni 1848 het levenslicht 

in het herenhuis van Caloen aan de Dijver 11 (thans 

Europacollege) en werd gedoopt in de nabijgelegen 

Onze-Lieve-Vrouwekerk. Haar eerste communie vond 

plaats op 21 juni 1859 in de kloosterkapel van het insti-
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tuut Hemelsdaele, waar ze twee 

jaar onderwijs volgde. Vervol-

gens kreeg ze huisonderwijs van 

een Franse en Engelse lerares. 

Maria ging op pensionaat in Nor-

mandië en nadien in Parijs, sa-

men met haar zus Savina. 

Op 31 oktober 1869 verliet 

het echtpaar van Caloen met de 

kinderen Maria, Savina en Ernest 

het kasteel van Loppem voor een 

reis naar Rome.1 Via Duitsland 

bereikten ze Italië en bezochten 

ze onderweg Verona, Padua, Ve-

netië en… het slagveld nabij 

Castelfidardo. Dit laatste was 

voor de ultramontanen, waaron-

der de van Caloens, een ware 

bedevaartsplaats. Het was im-

mers daar, amper negen jaar 

voordien op 18 september 1860, 

dat in het kader van de eenma-

king van Italië, het koninkrijk 

Piëmont-Sardinië het leger van 

de paus had verslagen. Die heili-

ge grond was er doordrenkt van 

het bloed van de verdedigers van 

de Kerk. Ze hadden als martela-

ren hun leven gegeven voor de 

opvolger van de apostel Petrus. 

In Rome aangekomen kon 

het Brugse gezin op 8 december 

in de Sint-Pietersbasiliek de ope-

ningsplechtigheid van het Conci-

lie Vaticaan I bijwonen. Een nog 

belangrijkere gebeurtenis voor de 

diepgelovige familie volgde enke-

le dagen later: op 11 december 

ontving de tienjarige Ernest van 

Caloen het vormsel in de kapel 

van het Belgisch Pauselijk Colle-

ge.2 Zijn vormheer was een goe-

de vriend van zijn ouders, Mgr. 

Faict, bisschop van Brugge, die 

omwille van het Concilie toen in 

Rome verbleef. Ernests peter 

was die andere huisvriend, Mgr. 

Nardi.3 Niet niets dus, maar het 

Savina van Caloen met haar dochters Maria (rechts) en Savina (links) 

Ongedateerde foto (ca. 1860?), uit het rode fotoalbum 

Kasteel van Loppem, Stichting Jean van Caloen 
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‘moment suprême’ van de Ro-

mereis moest nog komen: op 15 

december 1869, om 7 uur ’s mor-

gens, ontving Ernest van Caloen 

zijn eerste communie uit de han-

den van paus Pius IX, in diens 

privékapel (!), in aanwezigheid 

van zijn vader en… Mgr. Nardi. In 

zijn slaapkamer overhandigde de 

Heilige Vader de jongen een ca-

mee met de voorstelling van On-

ze-Lieve-Vrouw. Moeder Savina 

was die dag bedlegerig en aan-

gezien vrouwen niet toegelaten 

werden in de pauselijke bidkapel, 

zochten de dochters een kerk op 

om er voor hun broertje te bid-

den. In gedachten was iedereen 

met elkaar verbonden. Hoe lang 

de familie in Rome verbleef is 

niet geweten. Een in de huiska-

pel van het kasteel van Loppem 

bewaarde kaars waarop het op-

schrift “ROMA / 2 FEBRAIO / 

1870” prijkt, toont dat ze met 

Lichtmis nog in de Eeuwige Stad 

verbleven. Wellicht kort nadien 

ving de terugreis aan, ditmaal via 

Frankrijk. 

Charles van Caloen en zijn 

kinderen Maria en Ernest kwa-

men op 10 maart 1870 aan in 

Loppem. Geveld door ziekte re-

valideerden de twee Savina’s ge-

durende 14 dagen in Nice en 

zouden pas tegen 25 maart terug 

thuis zijn. 

Die Romereis liet zeker een 

diepe indruk na, op zowel de ou-

ders als op de kinderen. Nog 

meer dan voordien werden ze 

allen vurige verdedigers van de 

paus en de Kerk. Terug thuis ge-

komen gaf de 22-jarige Maria van 

Caloen gehoor aan wat haar al 

sinds haar kindertijd bezighield: 

kiezen voor een leven van gebed 

en afzondering binnen klooster-

Maria en Ernest, oudste en jongste van de vijf kinderen van Charles en Sa-

vina van Caloen, resp. 19 en 8 jaar oud 

Ongedateerde foto (1867 of 1868), uit het rode fotoalbum 

h. 10,3 x b. 6,2 cm 

Kasteel van Loppem, Stichting Jean van Caloen 
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Maria van Caloen 

Ongedateerde foto (ca. 1867-1868?), 

uit het groene fotoalbum 

h. 10,4 x b. 6,4 cm  

Kasteel van Loppem, Stichting Jean 

van Caloen 

muren. Ze koos voor de karme-

lietessenorde, een strenge bedel-

orde waarin collectieve armoede 

wordt beleden en waarin de zus-

ters voor hun onderhoud afhan-

kelijk zijn van eigen arbeid en 

aalmoezen. Het contrast met het 

welgestelde milieu van de familie 

van Caloen kon niet groter zijn. 

Op 24 juli 1870 trad ze bin-

nen in het karmelietessenklooster 

te Brussel (Quatre Brasstraat). 

Na de mis in de huiskapel van 

het ouderlijk kasteel, opgedragen 

door de Loppemse onderpastoor 

Steelant, nam Maria afscheid van 

haar zus, broers, het personeel 

en het kasteeldomein. Met haar 

ouders nam ze de weg naar 

Brussel, via Halle waar haar oom 

Louis van Caloen (1817-1912), 

jezuïet, hen opwachtte. In het 

Mariale bedevaartsoord smeek-

ten ze Onze-Lieve-Vrouw voor 

bescherming en genade. In de 

namiddag ging het richting Brus-

sel. Op hetzelfde ogenblik bega-

ven de achtergebleven kinderen 

van Caloen vanuit Loppem zich 

naar Ver-Assebroek, dat andere 

Mariale heiligdom in de Brugse 

regio, om hun zus Maria aan de 

Moeder Gods toe te vertrouwen.4  

Na haar postulaat werd Maria 

ingekleed op 25 augustus 1870 

in aanwezigheid van haar gezin. 

Albert en Ernest namen de rol 

van misdienaar op zich. Maria, 

gehuld in een wit zijden kleed, 

opgesmukt met drie stukken 

Brugse kant, werd Jezus’ bruid 

en nam plaats midden het koor 

van de kapel. Na de plechtigheid 

kreeg ze haar kloosterkleren en 

een bruidskroon van sinaasap-
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Portret van Maria van Caloen, net voor haar intrede in de Karmel 

Fritz Hickmann, 1870 

Olieverf op doek, h. 79 x b. 65 cm 

Kasteel van Loppem, Stichting Jean van Caloen 

© Oswald Pauwels, 2001 
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pelbloesems. Ze liet haar wereld-

se naam achter zich en ging 

voortaan door het leven als 

‘Sœur Marie-Joseph du Sacré-

Cœur’. Op 25 augustus 1871 

sprak ze haar eeuwige geloften 

uit in de kapittelzaal van het 

klooster. Daags nadien was de 

familie aanwezig in de klooster-

kapel voor een luisterrijke viering. 

Zelf bleef Sœur Marie-Joseph du 

Sacré-Cœur, zoals de regel het 

voorschreef in het slot toen ze 

haar zwarte sluier ontving. Vanaf 

dat moment nam ze definitief af-

stand van de buitenwereld. 

Door de bouw van het mega-

lomane Brusselse justitiepaleis 

diende het slotklooster onteigend 

te worden. Dankzij gronden, ge-

kocht door Charles van Caloen, 

vond de kloostergemeenschap 

een nieuwe locatie in Ukkel 

(Vanderkinderestraat) waar het 

nieuw klooster, gekend als 

‘Carmel du Sacré-Cœur’, op 2 

augustus 1881 in gebruik kon 

worden genomen.5 De mecenas-

sen Charles en Savina van Ca-

loen, alsook hun kleindochter 

Maria Gillès de Pélichy, waren 

aanwezig op dit bijzonder mo-

ment. Maria nam haar nichtje on-

der haar sluier en richtte zich tot 

Christus met de woorden: “Mijn 

Jezus, ik geef u haar! Neem 

haar!...” (“Mon Jésus, je vous la 

donne! Prenez la!...”). De jonge 

Maria Gillès koos eveneens voor 

het kloosterleven, maar overleed 

tijdens haar noviciaat bij de Witte 

Zusters van Afrika in Algiers op 

18 september 1899. 

Op 4 augustus, twee dagen 

na de ingebruikname van het 

klooster te Ukkel, werden tevens 

twee nieuwe klokken gezegend. 

De grootste had als peter en me-

ter baron Charles van Caloen en 

burggravin Mathilde Vilain XIIII. 

De tweede klok kreeg als meter 

en peter barones Savina van Ca-

loen, geboren gravin de Gourcy 

Serainchamps, en senator Léon 

van Ockerhout.6 Maria’s ouders 

schonken eveneens het koorge-

stoelte, versierd met de wapen-

schilden van Caloen – de Gour-

cy, terwijl Léon van Ockerhout de 

beelden van Onze-Lieve-Vrouw 

der Zege (of Victorie) en van de 

heilige Jozef, die een plaats kre-

gen boven de hekkens in de 

kerk, financierde. 

De inwijding van de klooster-

kerk gebeurde door Mgr. van den 

Branden de Reeth, hulpbisschop 

van Mechelen op 17 juli 1882. 

Sœur Marie-Joseph du Sacré-

Cœur werd onderpriorin tussen 

1890 en 1896. Haar kloosterle-

ven omschreef ze als volgt: 

“Liefhebben, zwijgen, lijden, han-

delen tegen mijn zin om de wil 

van God te vervullen, door me 

aan te passen aan die van mijn 

naaste; ziedaar mijn lotsbestem-

ming, al te gelukkig om het kruis 

te dragen dat God me uit zijn ei-

gen handen geeft in de loop van 

zijn Voorzienigheid.” (“Aimer, se 

taire, souffrir, agir contre mon 

goût pour accomplir la volonté de 

Dieu, m’accommodant à celle du 

prochain; voilà mon partage, trop 

heureuse de porter la croix que 

Dieu me donne de ses propres 

mains dans le cours de sa Provi-

dence.”) 

Het leven in een slotklooster 

zorgde ervoor dat Maria van Ca-

loen, buiten die enkele feestelijke 

hoogtepunten van het kloosterle-

ven, geen fysiek contact meer 

had met haar familie. Naar aan-

leiding van het bezoek in 1888 

van kardinaal Schiaffino aan het 

klooster kon Joseph van Caloen 

(1853-1932), ondertussen be-

nedictijn en gekend als Dom 

Gérard, zijn zus toch ontmoe-

ten. Zij was dankbaar omdat hij 

haar en haar cel mocht zege-

nen. Op 27 mei 1897, feest van 

Hemelvaart, had Sœur Marie-

Joseph du Sacré-Cœur een vi-

sioen waarin haar een jaar 

voordien overleden vader haar 

verscheen. Het toeval wil dat zij 

enkele dagen voor haar overlij-

den in 1925, niet vermoedend 

dat dit de laatste ontmoeting 

was met haar broer, nogmaals 

bezoek kreeg van Joseph die 

voor haar de mis opdroeg en uit 

wiens handen zij de communie 

ontving. Drie dagen na zijn ver-

trek werd Maria geveld door 

een beroerte waardoor ze ver-

lamd werd aan haar rechter-

helft. Na drie dagen volgden 

enkele uren beterschap tot ze 

een luchtwegeninfectie kreeg. 

Maria van Caloen overleed in 

haar kloostercel te Ukkel op 7 

oktober 1925, 77 jaar oud. 
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De maquette heeft volgende afmetingen: h. 16,2 

cm, b. 17,7 cm  en d. 13 cm. De bodem en de drie 

wanden zijn uit een houten plaat vervaardigd. Met 

uitzondering van de bodem zijn de buitenkanten 

overtrokken met behangpapier. De voorzijde be-

staat uit een glazen plaat waardoor inkijk binnenin 

mogelijk is. De door melkglas afgedekte bovenzijde 

van de maquette geeft een bepaalde sfeer. In de 

rechterzijkant is een raam met roedeverdeling, 

eveneens in gewoon glas. Het interieur is, zoals bij 

een cel van een karmelietes te verwachten, de so-

berheid zelf. Een deur, een bed met erboven een 

groot kruis, een stoel, een schrijftafel/boekenkast en 

enkele afbeeldingen van heiligen aan de muur om 

Maquette van een kloostercel: een vorm van recreatie, meditatie en aanden-

ken voor het thuisfront 

Maquette van de cel van Maria van Caloen 

Maria van Caloen, 1871-1881 

Hout, was, textiel, touw, papier, glas, h. 16,2 cm, b. 17,7 cm, d. 13 cm  

Kasteel van Loppem, Stichting Jean van Caloen 

de persoonlijke devotie te stimuleren. Alles is uitge-

voerd in papier en karton, de zweep aan de muur is 

in touw, een veer staat in de ‘inktpot’. Centraal in de 

cel knielt een karmelietes, biddend in haar missaal. 

Haar aangezicht en handen zijn in was uitgevoerd, 

romp en ledematen zijn uit stukjes hout. Dit is te 

vergelijken met staakmadonna’s waarbij ook enkel 

het hoofd en de handen uitgewerkt zijn, terwijl onder 

het kleed houten latten de vorm van het lichaam 

suggereren. Het habijt met scapulier alsook de man-

tel en de sluier zijn in textiel, zoals in het echt, in de 

eenvoudigste materialen uitgevoerd. Enkel de rode 

lippen en de geprononceerde wenkbrauwen van de 

religieuze vertonen een ietwat frivole toon. 
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Dergelijke maquettes van een kloostercel met 

een popje in habijt zijn typisch voor vrouwenkloos-

ters. Ze waren een vorm van vrijetijdsbesteding, 

maar anderzijds ook een meditatieoefening. Dit 

werd als (tactiel) aandenken naar de familie opge-

stuurd. Ongetwijfeld kreeg dit souvenir van hun oud-

ste dochter een ereplaats in de huiskapel van het 

kasteel van Loppem waar de familie dagelijks, zo 

niet voor de mis, dan toch voor een gebeds- of me-

ditatiemoment kwam. Zo waren ze, ondanks de af-

stand, één met hun dochter/oudere zus. 

Ondertussen, na 140 jaar, vertoonde het fragie-

le kleinood sporen van beschadiging en daarom 

Maria van Caloen als karmelietes, op haar oude dag 

Ongedateerde foto, uit het groene fotoalbum 

h. 8,8 x b. 5,7 cm  

Kasteel van Loppem, Stichting Jean van Caloen 

werd het begin 2022 zorgvuldig opgeknapt. Tus-

sen alle waardevolle kunstwerken, aanwezig in het 

kasteel, valt de maquette van Maria’s kloostercel 

weinig of niet op. Een beetje zoals haar leven, te-

ruggetrokken in de anonimiteit van het kloosterle-

ven.  

De maquette kreeg voor de bezoekers een 

meer zichtbare plaats in de kapel.  

 

Benoît Kervyn de Volkaersbeke 

Bidprentje van Sœur Marie-Joseph du Sacré-Cœur  

7 oktober 1925 

h. 11,6 x b. 7,0 cm 

Kasteel van Lopem, Stichting Jean van Caloen 
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Noten 

 

1. De zonen Joseph en Albert van Caloen bleven 

omwille van hun studies in België. 

2. Het Belgisch Pauselijk College, gesticht in 1844, 

biedt Belgische bisschoppen de mogelijkheid 

om een aantal seminaristen hun opleiding te 

laten volgen in Rome. Ze verblijven in het Colle-

ge en volgen hun studies aan één van de pau-

selijke universiteiten. De bekendste student van 

het Belgische Pauselijk College was een zekere 

Karol Wojtyla, de latere paus Johannes Paulus 

II. Tussen 1997 en 2008 was de rector van het 

Belgisch College, de West-Vlaamse Mgr. Johan 

Bonny, thans bisschop van Antwerpen. Belgi-

sche bisschoppen verblijven in het College wan-

neer ze in Rome vertoeven. 

3. Mgr. Francesco Nardi (1808-1877) was profes-

sor canoniek recht te Padua, auditeur van de 

pauselijke Rota en secretaris van de Congrega-

tie van Bisschoppen en Regulieren. Zeker vanaf 

1860 was de prelaat, die een intieme vriend 

was van paus Pius IX, sterk bevriend met de 

familie van Caloen. Bijna iedere jaar bracht hij 

enkele dagen door op het kasteel van Loppem 

waar “la chambre de Mgr. Nardi” op hem wacht-

te. De prelaat ontpopte zich als sleutelfiguur 

tussen de van Caloens en de paus voor wie ze 

een ware verering koesterden. 

4. In de kerk Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ont-

vangen te Ver-Assebroek wordt sinds de 18e 

eeuw een miraculeus Mariabeeldje vereerd. Na 

zijn geslaagde oogoperatie trok Charles van 

Caloen met zijn gezin er op bedevaart en 

schonk een zilveren hart met erin zijn portret en 

een haarlok aan de Moeder Gods. 

5. De verering tot het Heilig Hart van Jezus werd in 

1856 goedgekeurd door paus Pius IX. Dit leidde 

op het einde van de 19e en begin 20e eeuw tot 

een ongekend hoogtepunt van de devotie, ge-

tuige de talloze H. Hartbeelden alsook meerde-

re kerken (waaronder de H. Hartkerk in de Vla-

mingstraat inBrugge, de voormalige kerk van de 

jezuïeten) en andere onderwijsinstellingen, 

kloosters, ziekenhuizen met die naam. De 

meest gekende is uiteraard de basiliek van de 

Sacré-Cœur in Montmartre, ingewijd in 1891. 

6. Léon van Ockerhout (1829-1919) is de vader 

van Marie-Thérèse (1858-1940), echtgenote 

van Albert van Caloen (1856-1933). Die laatste 

is de broer van de hier besproken Sœur Marie-

Joseph du Sacré-Cœur.  In Brugge woonde  

Léon van Ockerhout in een imposant herenhuis 

gelegen in de Vlamingstraat (Sint-

Jacobsparochie), tijdens de zomer verbleef hij 

op zijn kasteel Emmaüs te Loppem. Hij schonk 

de gronden voor de bouw van de Sint-

Andriesabdij Zevenkerken alsook voor de Lop-

pemse priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië. 
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