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Dit gebouw komt enkel tot zijn volle waarde als men rekening houdt met de natuurlijke omgeving ervan, D.W.Z. een 

gesloten vallei, een "cirque" (rotswand in halve cirkel)omringgd door verscheidene heuvels en bergen en wat 

afgesloten van de buitenwereld. En vooral door de aanwezigheid van de voed van een dorre totswand ontstaat en 

deel uitmaakt van de Mont-Ventoux. Deze bron heeft door de eeuwen heen altijd de verbeelding van de bevolking 

getroffen. Stel je de rotsen van de Groseau voor zonder enige vegetatie en een adembenemend contrast! 

 

Deze locatie werd reeds van voor de Romeinse bezetting vereerd en aangebeden. De votieve steen, "cippe" genoemd 

getuigt ervan. In Gallische taal, maar in Grieks alfabet geschreven, historisch monument greklasseerd en meer dan 

2200 jaar oud getuigt deze steen van de aanbidding van de bron en de god Graselos, waaruit de naam Groseau stamt. 

 

 



Deze bron werd gebruikt en gekanaliseerd door de Romeinen om de belangrijke vestiging van de stad Vaison (Vasio) 

van water te voorzien en de verstedelijking ervan te vergemakkelijken. Dit vond plaats in de eerste eeuw na Christus 

door middel van een 10 kilometer lange aquaduct! 

De heidense cultus werd waarschijnlijk door de christenen, aahangers de bisschoppen van Vaison, in de late oudheid 

hernomen, maar daarvan zijn er spijtig genoed geen geschreven of monumentale sporen meer van over, behalve 

misschien het altaar naast Graselos; archeologen zijn het niet eens over de datering ervan. 

 

 

De oudste geschreven documenten dateren uit 1059: de bisschop van Vaison schenkt aan de abdij van Saint-Victor van 

Marseille deze locatie om er een klooster op te richten, en de plaatselijke heren volgen zijn voorbeeld. Gedurende 

meer dan vijf eeuwen lang zal het onder de bevoegdheden van Saint-Victor staan. 



Dit gebouw herbergt twee kapellen, de oudste is de kleinste, die van de heilige Johannes de Doper, waarschijnlijk uit 

de elfde eeuw; let op de rijkdom van het romaanse decor: zuilen, kapitelen, fantastische dieren, symbolische 

voorstelling van de heilige (het lam in hoeksteen). Het is tevens uit deze periode dat de kroonlijst en de gebeeldhouwde 

fries (menselijke hoofden, planten) blijken te stammen. Beide werden herbruikt en buiten onder het kubusvormige 

dak van de hoofdkapel geplaatst. 

De hoofdkapel, zonder schip, is gewijd aan de Maagd Maria, hier genaams Onze Lieve Vrouw van de Groseau: let op 

de koepel en de inrichting, evenals de vier evangelisten en de twee Benedictijnse monniken. Rijkdom van de versiering 

uit de XII/XIII eeuw, kleine openingen, halve duisternis, alles hier ademt Provençaalse Romaanse kunst. 

  

De bekendheid van de site komt van de pauselijke aanwezigheid. De eerste paus van Avignon, Clement V, maakt et 

zijn favoriete zomerverblijfplaats van tijdens de jaren 1309, 1310, 1311, 1312 en 1313 (zir de wandbeschilderingen in 

rood en wit, de kleuren). 

 

Clement V door Taddeo Gaddi fresco van de Dominicaanse klooster van Santa Maria del Fiore in Florence (bron: Wikipedia) 

Hij reist met zijn administratie en ontvangt de ambassadeurs van belangrijke persoonlijkheden, het wordt 

een trefpunt voor honderden mensen. Naast de kloostergebouwen laat paus Clement V een paleis oprichten 

en waarschijnlijk ook de toren op de naburige heuvel, die nu ingekapseld isin een woning. Ziede opmerkelijke 

achterkant van de kruiswand. 

  



 

De verscheidene crises uit de middeleeuwen (herhaaldelijke hongersnoden en pestepidemieën, de gevolgen de 

honderdjarige Oorlog) leiden tot het vertrek van de monniken en de geleidelijke aftakeling van de gebouwen. De komst 

van de protestanten tijdens de godsdienstoorlogen (1560) helpt niet. Het pand (en de daaraan gebonden opbrengsten) 

komt in handen van het stedelijk Kpittel van Avignon (de canons van Notre-Dame des Doms). 

 

Toch vinden omstreeks 1665 mirakels plaats in de kapel; de menigte stroomt toe, de bisschop van Vaison en la lakale 

overheden erkennen dit volksenthousiasme als uitdrukking van de katholieke hervorming. Een kluizenaar woont er 

boven de voordeur. De kapel vormt een onderdeel van een devotioneel geheel bestaande uit de parochiekerk en het 

houten kruis op de top van de berg Pihaut. 



Tijdens de revolutie, na de weigering om de "dîme" te betalen (een vorm van belasting), terwijl er enkel nog de kerk 

overblijft, wordt elke vorm van cultus verboden; het gebouw wordt verkocht als nationaals erfgoed (1796). Vrome 

katholieken kopen het op om het te beschermen en verkopen het door aan de parochievereniging, Fabriek genoemd 

(1827-1831). 

De laatste kluizenaar verlaat het gebouw in de jaren 1840. Dankzij de volharding van een aantal bewoners 

uit Malaucène wordt de site heel vroeg erkend als historisch monument (1853); die leidt tot een volledige 

opfrissing van de buitenkant van het gebouw (1854-1856) op kosten van de staat. Het is ook geklasseerd als 

noodkapel in 1865, officiële erkenning als gebedsplaats. 

 

Een grote pelgrimstocht van zesduizend mensen vond plaats in de zomer van 1873, datum van de altaren, met op de 

achtergrond de wens van de katholieken om de monarchie te herstellen; maar de Republiek triomfeert, de processies 

worden verboden (1883), het secularisme overwint strijd met als gevolg de scheiding van kerk en staat (1905-1906). 

 

 

De religieuze praktijk neemt af en wordt geleidelijk vervangen door het toerisme. De hermitage wordt uit de voorgevel 

verwijderd (1909). De nabijheid van de bron van de Groseau, recreatieve en feestelijke ruimte voor de bewoners van 

Malaucène, net als het architecturale belang van het gebouw en zijn lange geschiedenis, worden de twee sterke 

punten van het lokale toerisme, zelfs nog voor de opening van de route naar de Mont-Ventoux (1934). 

 


