
 

 

 

 

 

 

Mariaverering in Vlaanderen 
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inleiding 
 
De Mariaverering is relatief jong : pas in de 5e eeuw is er sprake van  de “Moeder 
Gods”.  Het concilie van Efese (431) riep Maria uit tot  Theotokos (Grieks  Θεοτόκος,  
theotókos, letterlijk God-baarster), hiermee ingaande tegen Nestorius, die haar alleen 
als moeder van de mens Christus erkende.  

 
Was Efeze met opzet gekozen, omdat juist daar Maria al bijzonder vereerd werd in 
opvolging van de daar sinds mensenheugenis gevestigde Moedergodincultus, meer 
bepaald de dienst van de tempel van Artemis in Efeze  ? 

 
Een ander dogma - resultaat van de eerdere concilies van Nicea (325) en    
Constantinopel (381) - betreft de maagdelijkheid van Maria: ze is maagd, vóór, tijdens 
en na de geboorte van Jezus. Pas veel later komen er nog twee dogma’s :  
  - de Onbevlekte Ontvangenis, d.w.z. Maria is zonder erfzonde geboren (1854) ; 
  -  Maria Tenhemelopneming (1950). 

       
Paus Benedictus XVI verzet zich tegen een vijfde dogma “Maria Medeverlosseres”  

 
Moest Maria in de eerste eeuwen van het Christendom de heidense godinnen 
concurrentie aandoen? Had ze voorloopsters ? Opvallend zijn de beelden van de 
Egyptische godin Isis met zoon Horus.  

 
 



 2

schema van de lezing  
 
• Antwerpen - Stad van Mariabeelden 

 
• Bedevaartsoorden : -   Halle                                     

                              -   Scherpenheuvel  
                            -   Kortenbos 
 

• Processies :  -   Poperinge 
     -   Mechelen 
     -   Tongeren 
     -   Hasselt 
 

•  Liederen   :   “Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen” 
                                “Het wemelt in de mei van blonde kleinen  
                                 nabij de veldkapel” 
 

•  Literatuur : Felix Timmermans 
 

 
Antwerpen – Stad van Mariabeelden  
 
De Onze-Lieve-Vrouwkathedraal met gekroond genadebeeld, glasraam en schilderij 
van Maarten Devos.  
 
In een nis van het Antwerpse stadhuis (voorgevel) staat een beeld van Onze Lieve 
Vrouw van Loreto. Bij de opening van het stadhuis in 1565 stond daar een beeld van 
Brabo (de Romeinse soldaat uit de legende die een reus zijn hand afhakte), na de val 
van Antwerpen (de verovering door de Spaanse troepen) in 1585 werd Brabo 
vervangen door O.L.V. Ze staat er nog altijd.  
 
Ten tijde van de Contrareformatie versterken beelden van de Moeder Gods aan  gevels 
en straathoeken het katholieke karakter van de stad: van de ooit meer dan 300 blijft 
tegenwoordig nog de helft over. Een vereniging staat in voor restauratie en behoud 
daarvan.  
 
De Contrareformatie brengt ook in de kunst allerlei moois voort.  
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Bedevaartoorden  
 
Opvallende rol van de Groothertogen  Albrecht van Oostenrijk (1559 – 1621) en 
Isabella van Spanje (1566 – 1633), landvoogden van de Oostenrijkse (Zuidelijke) 
Nederlanden 

 
-  Onze Lieve Vrouw van Halle (1267)  - geborduurde mantel naar Spaans model  
   (16e eeuw ) Tweede beeld met kanten mantel als symbool van kuisheid /    
   maagdelijkheid. 
 
-  Scherpenheuvel is de oudste koepelkerk in de Nederlanden, gebouwd op initiatief 
   van de vorsten Albrecht en Isabella en ingewijd in 1627. 

 
   Rond 1550 hangt er niet ver van het stadje Zichem een klein Mariabeeld  in een eik.  
    De calvinisten laten het verdwijnen, maar in 1587 vervangen vrome gelovigen het  
    verdwenen beeldje door een nieuw. In 1602 laat een priester een kleine houten kapel  
    bouwen en haalt Maria weg van de heidense germaanse boom. In1603 telt men al  
    meer dan 20 000 bange pelgrims. De pest is in het land. In 1604 wordt er een stenen  
    kapel opgetrokken en in 1607 geven Albrecht en Isabella de opdracht voor de bouw  
    van de huidige basiliek. De werken duren twintig jaar. 
    Albrecht en Isabella verkiezen definitief  Scherpenheuvel boven Halle. 
      
    Het wapen van Scherpenheuvel-Zichem is ook nu nog altijd: Maria bij een boom. 
 
    Boomheiligdommen zijn oeroud en overal ter wereld sacrale plaatsen, in Europa bij  
    Kelten en Germanen. De mens hield de hem omringende natuur voor bezield. Zijn     
    wens om boom- en andere natuurgeesten te bezweren zou tot boomverering hebben 
    geleid. Grieken haalden bomen en hun geesten de tempels binnen, zodat ze deze  
    "onder contrôle" konden houden - dit zou o.a. de vorm van de tempelzuilen verklaren.   
    Vanaf de achtste eeuw wordt boomverering in het westen door het christendom 
    verboden (Indiculus superstitionum et paganiarum uit de achtste eeuw). De Donar-eik 
    van  Fritzlar bij Kassel wordt gekapt in opdracht van Bonifatius. In andere gevallen  
    worden de bomen ingepalmd / overgenomen: gekerstend. 
 
    -  Kortenbos / Sint-Truiden : In1636 hangen een Franciscaan, een lekenbroeder en     
    een schrijnwerker een uit klei gebakken O.L.V.- beeldje in een oude eik. De Moeder  
    Gods moet de eenzame streek tegen roofovervallen beschermen. In 1639 staat er al  
    een stenen kapel, waar dan voor het eerst de heilige mis opgedragen wordt. Nog in  
    hetzelfde jaar komt de Prinsbisschop van Luik, Ferdinand von Bayern, aan de voeten  
    van de madonna bidden. Vanwege de grote toeloop beslist de Abdij van Averbode er  
    een echte bedevaartkerk te bouwen. In1641 vindt de eerste-steenlegging plaats en  
    op 1 mei 1648 wordt de kerk door de prinsbisschop van Luik gewijd. Intussen heeft  
    de abdij in 1644 een rector benoemd. Tot vandaag is de pastoor van Kortenbos een  
    Norbertijn uit Averbode. 
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• 1873 : Onze-Lieve-Vrouw van Kortenbos wordt de patrones van de  
            Provincie Limburg. 

• 1 mei 1898 : kroning van het beeld na toestemming van Paus Leo XIII. 
• 1936 : Paus Pius XII verheft de kerk tot ‘Basilica minor’  
 

Processies :  
 
    Poperinge : Een legende vertelt dat in 1479 het lijkje van een doodgeboren kind na  
    drie dagen weer opgegraven en op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw tot leven  
    gewekt werd, zodat het gedoopt kon worden. Nadat  het kind dan weer gestorven  
    was, werd het in de kerk aan de voeten van het miraculeuze beeld van de Heilige  
    Maagd begraven. Het wonder werd in 1481 in een pauselijke oorkonde als zodanig  
    erkend. Tot vandaag vereert men in Poperinge daarom de Moeder Gods: ieder jaar  
    op de eerste zondag van juni trekt te harer ere een feestelijke processie door de stad,  
    de “Maria-ommegang”.  
 
    Mechelen  en de legende van Hanswijk : In de 10e eeuw loopt er op de Dijle een  
    schip vast, dat onder meer een beeld van de H. Maagd  vervoert. Men gaat ervan uit  
    dat de Moeder Gods op deze plaats vereerd wil worden en brengt het beeld naar een  
    kleine kapel, die al gauw een bedevaartplaats wordt.   
 
    En zo ontstond de processie: In 1272 werd Mechelen door oproer en de pest  
    geteisterd. De bewoners van Hanswijk wilden met het genadebeeld de stad in  
    trekken, maar de poorten werden gesloten. Toen ze “Monstra  te esse matrem / Toon  
    dat Gij onze Moeder zijt” begonnen te zingen, ging de oude Brusselse poort open en   
    konden ze de stad binnentrekken.  
    De Hanswijkprocessie gaat ieder jaar uit op de zondag vóór Hemelvaart. 

    
    Kroningsfeesten Tongeren  

     
    “Causa nostrae laetitiae / Oorzaak onzer blijdschap” 
    Genadebeeld 1479 notenhout, 1.60 m hoog en 70 kg zwaar. Later gepolychromeerd,  
    in de 20e eeuw in verschillende fasen gerestaureerd, een laatste keer in 1992-1993. 
 
    Al in de 14e eeuw werden in Tongeren alle zeven jaar de relieken van de kerkschat  
    getoond aan de pelgrims van de heiligdomsvaart, twee weken lang vanaf de woens- 
    dag na Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie. Die veertiendaagse werd afgesloten met een  
    processie, waarin de relieken rond de kerk gedragen werden. Na de heiligdomsvaart  
    van 1790 verbood de Franse bezetter het tonen van de relieken.  
    In de tweede helft van de 19e eeuw nam de Mariavererering in de Katholieke Kerk 
    toe, onder meer door de kroning van Mariabeelden. Op 31 augustus 1890 werd  
    ook het miraculeuze beeld van Tongeren gekroond. Bij die gelegenheid trok voor de  
    eerste keer een kroningsprocessie door de versierde straten van de stad. Dit was ook  
    de aanleiding om weer met de traditie van de heiligdomsvaarten aan te knopen, die  
    vroeger alle zeven jaar plaatsgevonden hadden.  
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   Tongeren is die traditie trouw gebleven: in 2009 beeldden 3000 inwoners van de stad  
    (ca 10 % van de bevolking) in 18 themagroepen het leven van Maria en haar Zoon  
    uit. De processie ging vier keer uit, en op die dagen werd ‘s avonds telkens op een  
    groot podium voor de Basiliek het traditionele Mariaspel opgevoerd.  

 
                     groepen en thema’s  -  anekdotisch en traditioneel 
                                      

opening met vlaggen - 
onbevlekte ontvangenis - boodschap van de engel - 

Maria bezoekt Elisabeth - 
geboorte van Christus met engelen en herders - 

opdracht in de tempel - 
Jezus bij de schriftgeleerden in de tempel - afscheid - 

bruiloft van Kana - kruisweg met o.m. Romeinse soldaten - 
verrijzenis - Pinksteren - verheerlijking - 

edellieden - reliekendragers - zingende maagden - 
misdienaars – vertegenwoordigers van de wijken - 

kroningskoor 

 
    Virga Jesse Hasselt 
 

In 1314 al wordt er in Hasselt  een Confraternitas Beatae Mariae Virginis opgericht, 
later “Confrerie” genoemd. Pas omstreeks 1650 echter krijgt Onze Lieve Vrouw in 
Hasselt de naam Virga Jesse / Twijg van Jesse (vader van David). Op een 
bedevaartvaantje (gravure) uit die tijd is een kerkinterieur te zien met een 
Mariabeeld. Onderaan staat te lezen : Het Miraculeus Beelt Van Onse L[ieve]  
Vrouwe Tot Hasselt Genaempt Virga Jesse. Dit is ook de eerste / vroegste 
afbeelding van de Hasseltse Heilige Maagd. 
 
Sinds 1682 wordt het gotische beeld uit de 14e eeuw alle zeven jaar ‘s zomers in 
een feestelijke ommegang door de versierde straten van de stad gedragen. 2010 
was de 45e keer ! De traditie werd alleen onderbroken in de tijd na de Franse 
Revolutie en in 1940 bij het begin van W.O. II.  

 
folklore – mirakeltaferelen  – optredens 

 
• Hendrik en Katrien als oudste inwoners van Hasselt 
• de dolende man 
• de dief op het hek 
• het kind van de morin 
• de Stella Maris  
• de Langeman / Don Christophe die erwtensoep laat uitdelen  

 
    De Hasseltse processie is minder traditioneel en anekdotisch dan die  
    van Tongeren en gaat (sinds de Tweede Wereldoorlog ?) meer op zoek   
    naar hedendaagse maatschappelijke dimensies in het leven van Maria.  
    In 2010 luidde het thema van de Virga-Jessefeesten :   
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                          Virga Jesse         *    ons gegeven   

                                                
Zoals de koningen, op zoek naar een nieuwe wereld, 

door de ster naar een moeder en haar pasgeboren kind 
gebracht worden, zo brengt de Virga Jesse ons bij haar Zoon 

en zijn boodschap voor een nieuwe wereld. 
Ommegang 2010 

 
• groep   1  -  WELKOM  
• groep   2  -  MARIA ZEGT JA AAN GOD 
• groep   3  -  MARIA ZINGT HAAR VREUGDE UIT 
• groep   4  -  MARIA GEEFT JEZUS AAN DE WERELD 
• groep   5  -  MARIA ZOEKT EN VINDT JEZUS 
• groep   6  -  MARIA VERWIJST NAAR JEZUS 
• groep   7  -  JEZUS WIJST DE WEG 
• groep   8  -  JEZUS BEJUBELD EN GEKRUISIGD 
• groep   9  -  JEZUS LEEFT 
• groep 10  -  DANK AAN DE VIRGA JESSE 

 

 
Marialiederen 
 
Het bekendste en (vroeger, toen velen van ons nog naar “het lof” gingen) wel meest 
gezongen Marialied is ongetwijfeld Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen - tekst van 
August Cuppens ,“het pastoorke van Loksbergen” (1862-1924 ), muziek van 
Lodewijk De Vocht (1887-1977). In het nieuwe negentiende-eeuwse kerkelijke elan 
om Mariabeelden te kronen was in 1860 het  eerste Mariabeeld in Vlaanderen aan 
de beurt geweest, een marmeren beeld van 1844 uit de Jezuietenkerk van Eeklo, dat 
later naar Antwerpen kwam, en in 1861 uitgeroepen werd tot “Onze Lieve Vrouw van 
Vlaanderen”. Het lied is in 1910 ontstaan naar aanleiding van het vijftigjarige jubileum 
van die kroning. Tevoren hadden Cuppens en De Vocht al een opgemerkte 
religieuze liederencyclus het licht laten zien. De jonge toondichter heeft in 1908 zelfs 
een poosje bij pastoor Cuppens in Loksbergen gewoond.     
 
Voor huidige begrippen is de tekst allicht romantisch verzuchtend, maar flauw wordt 
hij nergens. Dat de in de derde strofe uitgesproken wens niet in vervulling is gegaan, 
doet daar niets aan af.  Was de tekst misschien ook nationalistisch ? In ieder geval 
zal hij bijgedragen hebben aan het gevoel in een gaaf en beschermd landje te 
wonen, waar het goede leven nog intact was. Voor mijn gevoel was het net geen 
Vlaams-katholiek strijdlied ...  

 
 

 



 7

 

 
 
                                                                                                                                     



 8

Speelser, ook van melodie, is ieder geval dat andere Marialied, dat ik vóór de 
Tweede Wereldoorlog als kind onder meer door de “kajotsters” heb horen zingen en 
dat later ook in het katholieke Zuiden van Nederland bekend en populair bleek. 
Misschien was het voor sommigen toen al een beetje te lieflijk, maar echt zoeterig 
wordt het nergens, ondanks de honingbieën ... en het ademt in ieder geval sfeer.   

 
De veldkapel, een Marialied 

  L. Lambrechts  -   R. Ghesquierre   

 
Het wemelt in de Mei van blonde kleinen, nabij de veldkapel; 
De takken van de grote linde deinen rondom de veldkapel; 
Maria hoort de zoete litanieën 
Der boerenkind’ren en der honingbieën. 
Ave Maria, Ave Maria !  
 
Een paradijs van bloemen ziet men spruiten, nabij de veldkapel,   
terwijl de vogels in de takken fluiten, rondom de veldkapel. 
Maria hoort in ’t heilig avondzwijgen  
een jubelpsalm van nachtegalen stijgen. 
Ave Maria, Ave Maria !  
 
Het koele dorpke ademt niets dan vrede, nabij de veldkapel; 
Zijn sluimer is ’n enk’le reine bede, rondom de veldkapel. 
Maria hoort, terwijl de sterren glanzen, 
de naklank van de laatste rozenkransen. 
Ave Maria, Ave Maria!  

 

Literatuur 
 
Hier beperken we ons tot Felix Timmermans (1886 – 1947) en twee van zijn werken :  
  
Het Kindeke Jezus in Vlaanderen  (1917) ; waarin de boodschap van de engel als 
volgt luidt :  
 
     En toen gebeurde het.  
               Er  waaide een zoet muziek door de fijne takken der boomen. Maria zag  
         bevreesd omhoog en toen ze weer voor zich keek, stond er daar, geweven uit  
         avonddamp en maneschijn, een overschoone engel met kers-roode kazuivel om,  
         en leliënbloemen in zijn hand.  
              Hij was doorlicht van een hemelsch vuur en blonk als een kerkraam in de zon. 
         Met zijn ruischende pauwsteertvlerken hief hij zich boven den grond, en een 
         bedwelmende geur van violen en kruidnagelen walmde van hem uit.  
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             Het was alsof  Maria opeens dat zag wat ze steeds had verlangd maar nooit  
        had kunnen bepalen, en zonder vrees, maar overloopend van eerbied en  
        ootmoedigheid dierf zij den engel niet bezien en knielde neer in de madeliefkens 
        van den weg.  
            En met een wonderzoet geluid, nooit van een mensch gehoord, lijk een orgel, 
        zong het uit den schoonen engel zijn mond, dat zij begroet was en den Heer 
        bezat en zij gebenedijd was onder alle vrouwen, alsmede de heilige vrucht  
        haars lichaams. 
 
 
 Driekoningentryptiek (1923)  – voor het toneel bewerkt als  
 En waar de ster bleef stille staan” (1924 – 1925)  

 
   De Driekoningen zijn de oude schaapherder Suskewiet, de palingvisser Pitje Vogel en  
   de bedelaar Schrobberbeek. Nadat ze in een woonwagen de H. Familie gezien en  
   gesproken hebben, verandert alles. Eerst sterft Suskewiet in een geur van heiligheid;  
   Pitje Vogel verkoopt zijn ziel aan de duivel. In de derde kerstnacht is Schrobberbeek  
   alleen onderweg. Alle Lieve Vrouwkes van de streek gaan naar hun gekruisigde zoon. 
   De Moeder Gods van de Zeven Weeën dreigt te laat te komen omdat ze is opgehou-   
   den door Pietje Vogel, die haar hulp inriep tegen de duivel. Ze vraagt Schrobberbeek  
   er haar naartoe te dragen: hij is groot en sterk, zegt ze:   
 
 
   O.L.V. v. Z. W. : Och !   Mijnheer  Schrobberbeek … 
            …….  
            Maar ik kon niet weg, zie ge. Er zat iemand te bidden voor mijn kapelleke. 
            Och ! …  De man smeekte zoo ontroerend … Hij had zijn ziel aan den duivel 
            verkocht…  
   SCHROBBERBEEK : Aan den duivel  ? 
   O.L.V. v. Z. W. : Ja, en de duivel kwam, om hem te halen. Het was een zware strijd. 
             De duivel liet hem schier niet los …  
   SCHROBBERBEEK : Heette hij … Pitje Vogel ?  
   O.L.V. v. Z. W. : Ja ! Kent ge hem ?  
   SCHROBBERBEEK : Een weinigje. ’n Vingerlang. En is hij gered ?  
  O.L.V. v. Z. W. : Ja. 
  SCHROBBERBEEK : Ach ! wat geluk ! wat geluk ! Zie dat hoor ik geerne ! … 
             Ik durf u niet dragen Lievevrouwke ! Mijn ziel is zwart, als mijn voeten. 
  O.L.V. v. Z. W. : Ik zal uwe ziel bestralen tot ze blinkt en zuiver is als perlemoer. 
  SCHROBBERBEEK (neemt haar op) : Dan is ’t goed.  

  
                                         (De derde Kerstmis is om)  
 
                                                      GEDAAN.  
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Ten slotte ... 
 
Hasselt en Tongeren hebben sinds lang hun zevenjaarlijkse Mariafeesten.  
Sint-Truiden heeft die niet, maar de stad heeft - behalve de Patrones van Limburg in 
Kortenbos (1873) - iets anders, dat de andere twee dan weer niet hebben: in een nis 
van zijn stadhuis, achter het perroen met de dubbele arend, staat net als in Antwerpen 
... Onze-Lieve-Vrouw. En ook die heeft zo haar eigenheden: in tegenstelling tot de 
Tongerse Oorzaak onzer Blijdschap  en de Hasseltse Virga Jesse draagt ze haar kind 
op de rechterarm, net als in Kortenbos ...   
 

 

* 
*              * 


