‘O reinste der schepselen’: een dubbel mysterie onthuld
Régis de la Haye

Soms verloopt historisch onderzoek niet volgens de klassieke weg van literatuur en archieven, maar komt het
antwoord op een onderzoeksvraag uit een totaal onverwachte hoek. Dit keer dankzij De Maasgouw. In mijn
bijdrage over pastoor Jacobs van de Onze Lieve Vrouwekerk van Maastricht en zijn bevordering van de devotie tot
de Sterre der Zee, moest ik constateren dat nog onbekend bleef wie de melodie en de tekst van het overbekende lied
„O reinste der schepselen‟ geschreven had, en meende ik dat daarvoor ook alle beschikbare archiefbronnen uitgeput
waren.1 Tot mijn grote verrassing kreeg ik binnen enkele maanden, dank zij het betreffende artikel in De
Maasgouw, het antwoord op beide vragen: de melodie is van de Engelse componist Henri Hemy en de tekst is van
Marie Koenen. Ik moet toegeven dat ik dit zelf niet snel gevonden zou hebben.
De melodie
Ongeveer 25 jaren geleden, bij gelegenheid van het feest van Maria Tenhemelopneming, was dhr. Hans
Nolden, uit Akersloot in Noord-Holland, te gast in een kerk in Groningen, waar toen een aantal Engelse
en Ierse leden van het Maria-Legioen aanwezig waren. Tot zijn verbazing hoorde hij de oudere dames het
lied “O reinste der schepselen” in hun eigen taal meezingen, helemaal uit het hoofd. Het jaar daarop
woonde Hans Nolden zelf in Birmingham in Engeland, en probeerde hij het gezang terug te vinden, maar
in geen enkel Engels kerkmuziekboek was het te vinden. De Ierse dames, qua leeftijd toen al in de
zeventig, die hij het had horen zingen, hadden het in hun kindertijd van hun moeders gehoord, zo bleek
later. Uiteindelijk vond Hans Nolden bij een antiquariaat een Engelse zangbundel uit 1864, getiteld Crown
of Jesus Hymnal, waar de melodie driestemmig in stond, onder de titel “Sweet Star of the Sea”, en op de
beginwoorden “To sinners what comfort” (zie afbeelding). De melodie bleek te zijn van Henri Frederick
Hemy.2
Dat dhr. Hans Nolden zich in deze materie interesseert komt voort uit zijn onderzoek als musicus naar
het oudere devotielied, waarvan hij reeds twee delen compleet met orgelbegeleiding en bronvermelding
heeft gepubliceerd, met respectievelijk 319 en 150 Marialiederen. Aan een laatste deel wordt nog gewerkt.3
Henri Frederick Hemy was een Engelse musicus, geboren in 1818 in Newcastle-upon-Tyne, die als
organist van de kerk van Tynemouth veel devotieliederen componeerde en muziekleraar was aan het St.
Cuthberts College te Durham. Zijn vader, Henri Hemy (1780-1859), geboren in Duitsland, was in 1797 als
militair muzikant naar Engeland gekomen en daar getrouwd. Henri junior emigreerde in 1850 naar
Australië, maar kwam al snel terug naar Newcastle. Hij bekeerde zich tot de Katholieke Kerk. Hemy
schreef overigens niet alleen devotieliederen, maar eveneens veel pianomuziek, en ook daarom is hij in
muzikale kringen bekend. Hij stierf in 1888 in zijn huis in Hartlepool en werd begraven in St. Andrew's
Cemetery in Newcastle.4
Uit deze vondst bleek overigens dat ook een gedeelte van de tekst van ons “O reinste der schepselen” in
dezelfde bundel stond, maar op een geheel andere melodie, namelijk in een lied, getiteld “Oh! purest of
creatures”, met eveneens als refrein “Sweet Star of the Sea”. Beide teksten bleken te zijn ontleend aan een
gedicht van de beroemde Oratoriaan Faber, getiteld The Immaculate Conception, in diens bundel Hymns.
Frederick William Faber (1814-1863), zoon van een anglicaans priester en zelf ook priester geworden,5
maar tevens bevriend met John Henry Newman, de latere kardinaal, en mede door diens invloed
toegetreden tot de Katholieke Kerk. Hij was een bekende auteur van gedichten en liedteksten. In de
Katholieke Kerk miste hij de anglicaanse traditie van de volksliederen, en hij beschouwde het als zijn
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levenswerk deze lacune op te vullen.6 Het lied “Sweet Star of the Sea” in de bundel Crown of Jesus van
Hemy is samengesteld uit de coupletten 7, 10, 11 en 12 van het gedicht van Faber, het lied “Oh! purest of
creatures” uit de strofen 1, 2, 4, 5 en 6.
Faber schreef zijn twaalf-strofig gedicht onder de titel “The Immaculate Conception”, dus ter ere van
de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. De jaren onmiddellijk na de dogmaverklaring van de Immaculata in
1854 door paus Pius IX waren in heel de toenmalige kerk een periode van enthousiaste receptie van het
leerstuk van de Onbevlekte Ontvangenis. De inhoudelijke thematiek van het gedicht van Faber is dan ook
de puurheid, de zuiverheid, de maagdelijkheid en de onbevlektheid van Maria. De tekst wijst niet op een
speciale verering voor de Sterre der Zee, die in ieder couplet telkens in verschillende bewoordingen in
verband wordt gebracht met het „schijnsel van de ster‟ („they look for thy shining‟, „the gift of clear
shining‟, „thy beautiful shining‟, enz.). De tekstschrijver van ons “O reinste der schepselen” heeft in het
Nederlands alleen de eerste twee regels en het refrein van “O purest of creatures” overgenomen en
letterlijk vertaald, waarbij de term „reinste der schepselen‟ uiteraard verwijst naar de theologie van de
Onbevlekte Ontvangenis:
O purest of creatures ! sweet Mother ! sweet Maid !
The one spotless womb wherein Jesus was laid !

O reinste der scheps'len, o moeder en maagd.
Gij, die in uw armen het Jezuskind draagt.

Maar na deze twee beginregels is de thematiek van ons “O reinste der schepselen” gericht op de tocht van
„s mensen ziel over het onstuimige water om veilig de hemelse rede te bereiken. De “Sterre der Zee” is
hier niet de helder schijnende ster, zoals in de Engelse tekst, maar de ster als baken aan de hemel, richting
gevend („geleid ons door ‟t leven‟) in de storm.
Onlangs was Hans Nolden op retraite in het klooster Mamelis bij Vaals, waar broeder Lambertus Moonen
hem wees op mijn bijdrage in De Maasgouw, waarin ik moest concluderen dat het me, ondanks intensief
speurwerk, niet gelukt was de auteurs van de melodie en de tekst van het lied “O reinste der schepselen”
te achterhalen. Toen Hans Nolden zich met mij in verbinding stelde, bleek in ieder geval het muzikale
gedeelte van het mysterie van het “O reinste der schepselen” opgelost.
Engelse liederen raakten in onze streken niet snel bekend, en toch kende men in Leuven rond 1918 een
ander lied van Hemy, namelijk een Sacramentslied “O Brood des Hemels” („O Bread of heaven beneath
this veil‟), het lied “Ziel van mijn Heiland” („Soul of my Saviour‟, c.q. Anima Christi) op tekst en muziek
van de Engelse Jezuïet Maher, dat in het begin van de 20e eeuw ook in Limburg en in Groningen bekend
was, en “O Heilig Sacrament” („Sweet Sacrament Divine‟), op tekst en muziek van Francis Stanfield SJ.
Zonder uitzondering waren al deze auteurs Engelse 19e-eeuwers. In Schiedam had een zekere Pater van
Etten in 1849 een liedboekje uitgegeven, waarin meerdere Engelse Marialiederen (onder andere van H.F.
Hemy) met letterlijk vertaalde teksten van Frederick William Faber waren overgenomen. 7
Toen dit alles eenmaal bekend was, wees prof. Anton Vernooij, uit Utrecht, ons op een 20 e-eeuwse
bundel devotieliederen van de Redemptoristen, waarin het lied “O purest of creatures” voorkomt, volgens
de tekst van Faber en op de melodie van Hemy (zie afbeelding).8 Misschien zijn de composities van Hemy
en andere Engelse volksliederen via de redemptoristen van Wittem in Limburg bekend geraakt. Er
bestonden immers sterke banden van Wittem met huizen van redemptoristen in Engeland. Sinds 1855 was
er een Nederlands-Engelse provincie, en Wittem was, zeker tot 1882, het studiehuis ook voor Engelse en
Ierse studenten.9 De Maria-devotie van de redemptoristen is bekend; de Onbevlekte Ontvangenis is zelfs
de officiële patrones van de orde. En dat een befaamde redemptorist, pater J.A.F. Kronenburg, de auteur
van het beroemde meerdelige werk Maria‟s heerlijkheid in Nederland, zitting had in het bestuur van het
Maria-Congres, is ook geen toeval.
Hemy‟s lied “O purest of creatures”, zoals reeds opgemerkt, is op de Britse eilanden nog altijd bekend
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zingen het lied in het Engels, begeleid door een strijkersensemble, op de cd Faith of our Fathers II.10 Een
Gaelische (Schots-Keltische) vertaling door Father Allan McDonald, priester op het Schotse Hebrideneiland Eriskay (1859-1905), “Reul Alainn a' Chuain”,11 wordt op cd vertolkt door Kathleen MacInnes als
één van de nummers op haar in 2006 uitgebracht album Og-Mhadainn Shamhraidh.12
Overigens blijkt de liederenbundel Crown of Jesus een zeer zeldzaam „collectors item‟ te zijn. Een
wereldwijde Internet-rondgang uitgevoerd door collega‟s bibliothecarissen leverde slechts een vijftal
bibliotheken op, die deze bundel in hun catalogus hadden.13

“Faith of our Fathers II”, met klassieke religieuze liedern uit
Ierland, waaronder “O Purest of Creatures” („O Reinste der
Schepselen‟) in het Engels gezongen door de
benedictinessen van Kylemore Abbey (Ierland).

“Og-Mhadainn Shamhraidh”, de cd van Kathleen MacInnes,
met het lied “Reul Alainn a' Chuain” („O Reinste der
Schepselen‟) in het Gaelisch (Schots-Keltisch).

De tekst
Via een telefoontje van Toon Jenniskens, emeritus-gemeentearchivaris van Maastricht, kwam de volgende
verrassing. Een van zijn vrienden, dhr. J.H. Kreutzer, bleek in het bezit te zijn van een fotocopie van een
in 1989 samengesteld „plakboek‟ uit de archieven van pater H. Polman, montfortaan, waarin was
opgenomen een verzameling artikelen en foto‟s uit kranten, tekeningen en briefjes van schoolkinderen,
programma‟s en processies van parochies en verenigingen, legenden en folklore-uitingen ter ere van de
rondtocht van het beeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee door het bisdom Roermond, van 30 april
1950 tot 31 oktober 1954, onder leiding van mgr. Lemmens. Na het lezen van het betreffende artikel in De
Maasgouw verzocht dhr. Kreutzer een en ander ter kennis te brengen. De originelen van de betreffende
bundel bleken te berusten in het archief van de paters montfortanen in Houthem-Sint-Gerlach in de
uitgebreide nalatenschap van pater Polman.14
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Pater Hendrik Polman SMM (1908-1986).

Hendrik Polman werd op 17 juli 1908 geboren in Groesbeek bij Nijmegen. Na de middelbare school
studeerde hij filosofie bij de montfortanen in Oirschot. Voor zijn hogere theologische studies werd hij
uitgezonden naar Rome, waar hij de eeuwige geloften aflegde en toetrad tot de Congregatie der
Montfortanen. In Rome werd hij op 16 maart 1935 priester gewijd. Hij werd leraar dogmatiek in Loreto
(Italië), maar verhuisde al spoedig naar Oirschot om daar aan het groot-seminarie van 1936 tot 1943
theologie te doceren aan montfortaanse priesterkandidaten. Van 1943 tot 1950 gaf hij leiding aan de
„Mariale Werken‟. Tussen 1950 en 1958 predikte hij in vele parochies retraites, en tussen 1950 en 1954
trok hij samen met mgr. Lemmens, bisschop van Roermond, met het beeld van de Sterre der Zee door
alle Limburgse parochies. Van 1958 tot 1960 was hij weer leraar in Oirschot, en tussen 1960 en 1973
achtereenvolgens overste, pastoor en kapelaan in Hoensbroek en assistent in Schimmert. Op 6 oktober
1973 werd hij pastoor van Genhout, tot hij in 1983 op de respectabele leeftijd van 74 jaar, van zijn
parochie afscheid nam. Pater Polman overleed op 10 augustus 1986, en werd op 15 augustus (Maria
Tenhemelopneming) in Genhout begraven.
Tot de stukken, met veel acribie en zorg gearchiveerd en bewaard door pater Polman, behoren
krantenknipsels, foto‟s, kindertekeningen, programmaboekjes, maar ook een groot aantal door hem zelf
getypte aantekeningen, meestal over de ontvangst van het beeld van de Sterre der Zee in de verschillende
dekenaten en parochies. Daartussen bevinden zich ook enkele aantekeningen over het lied van de Sterre
der Zee, met uittreksels uit een brief die Marie Koenen (1879-1959) in 1955 schreef aan een niet nader
genoemd familielid, en waaruit pater Polman delen overnam:
Met alle genoegen zal ik je over ‟t Lied ter ere van de Sterre der Zee alles vertellen, wat ik er
mij na 43 jaar nog van herinner.
In 1912 zou dus ongeveer 15 Augustus het eerste Maria-Congres te Maastricht plaats vinden.
Kort tevoren was er in Tongeren ook een groot Mariafeest gevierd, en daar gingen voor ‟t eerst “de
Maagden” met de palmtakken in de luisterrijke processie mee voor het (ook) miraculeuze beeld
van Tongeren.
Ze zongen een lied, naar ik meen getoonzet door de componist Meulemans. Het was een groot
succes geweest. Nu wilde Maastricht dit voorbeeld volgen. Toevallig kreeg ik op ‟t laatste
ogenblik ‟t lied te lezen, en vond den tekst naar inhoud en taal weinig geëigend voor Maastrichts
“Sterre der Zee”.
Ik heb deze tekst toen opnieuw geschreven, waarbij ik wat rythme en indeling betreft natuurlijk
rekening moest houden, wegens de muziek van de Vlaamse tekst. Nog juist op tijd kwam de
nieuwe bewerking bij ‟t Comité (?) terecht, en in de Processie werd ‟t lied “O reinste der
scheps‟len” door de Maagdenstoet, die de “Sterre der Zee” voorafging, voor ‟t eerst gezongen.
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Waarschijnlijk heb ik destijds verzocht bij het nieuwe gedicht niet mijn naam te vermelden – het
bleef dus anoniem.
Mij dunkt dat Tongeren den oorspronkelijken tekst wel bewaard heeft en dat het lied er nog
steeds op zijn Vlaams zal gezongen worden. Hier kan navraag naar gedaan worden. Zo menigmaal
hoorde ik nadien “O Sterre der Zee” zingen, dat de geschiedenis van het ontstaan van de tekst me
wel grotendeels is bijgebleven.15

Edmond Jaminé (1856-1932),
auteur van het Tongerse “Loflied
der Engelen”.

Marie Koenen (1879-1959) aan haar schrijftafel ca. 1945 (RHCL, fotocollectie GAM,
33102).

Marie Koenen was dus de auteur van de tekst van het lied “O reinste der schepselen”, maar het is duidelijk
dat haar 43 jaar na datum niet alles meer gedetailleerd voor de geest staat. Het lied, gezongen door de
“Maagden” van Tongeren, is het “Loflied der engelen”, dat echter niet gecomponeerd is door Arthur
Meulemans, weliswaar een bekend Belgisch musicus en componist (1884-1966), maar door Edmond
Jaminé. Deze Marie Henri Joseph Edmond Jaminé (1856-1932) studeerde rechten, maar kreeg meer
bekendheid als componist van kluchtliederen, toneelstukken en sketches in het Tongerse dialect, maar ook
van processieliederen, met als hoogtepunt het “Loflied der engelen”, geschreven in 1911 voor de groep
“De Zingende Maagden” van de zevenjaarlijkse Kroningsprocessie, de groep die hij bij die gelegenheid
had opgericht. Volgens het Verslagboek van het Maria-Congres liep de groep van de “Maagden” mee in de
processie van 15 augustus 1912, en wel op de ereplaats onmiddellijk vóór het genadebeeld van de Sterre
der Zee, maar de meisjes zongen niet, zoals Marie Koenen schrijft, “O reinste der schepselen”, – dat
overigens bij het Maria-Congres wel bekend was, want voor het eerst gepubliceerd op 12 augustus 1912 –
maar het Tongerse “Loflied der engelen”.16 Marie Koenen suggereert dat het bestuur van het MariaCongres, bij het succes van de Maagdengroep en het Tongerse “Loflied der engelen”, een echt
„Maastrichts‟ Sterre-der-Zee-lied wilde laten maken. Blijkbaar kende iemand het Engelse lied “Sweet Star
of the Sea”, en verzocht men Marie Koenen op die melodie een tekst te schrijven. Zij wilde echter
uitdrukkelijk niet dat haar naam er bij vermeld zou worden – en daarom is ook nergens ooit een
auteursvermelding gevonden –, waarschijnlijk uit bescheidenheid, aangezien ze in 1955 – en dan is het lied
toch al meer dan populair – nog steeds niet haar naam er aan wil verbinden. Het is verder opmerkelijk dat
het lied “O reinste der schepselen” ook niet is afgedrukt in het in 1913 gepubliceerde Verslagboek van het
Maria-Congres van 1912, terwijl we weten dat het toen al enthousiast gezongen werd. Eigenaardigerwijs
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werd de tekst van haar Cantate voor de Sterre der Zee wél in het Verslagboek opgenomen, hoewel die nooit
werd uitgevoerd.
Pater Polman noteert verder in zijn aantekeningen: “In een brief van 1 februari 1955 aan dezelfde, noteert Marie
Koenen nog de volgende details”:
„Het lied [heeft] maar drie strofen gehad; een vierde is niet bekend‟.

Zoals in mijn vorige bijdrage vermeld, is er wel degelijk een vierde couplet geweest, dat in 1923 bij
gelegenheid van de Heiligdomsvaart verschijnt en weer even snel verdwijnt als het gekomen is, maar het is
goed mogelijk dat Marie Koenen het nooit gekend heeft.
Daarna weer pater Polman: “Over de bezwaren van de tweede stroof (“Bedreigen ons nOOIT weer…”) schrijft
Marie Koenen in dezelfde brief”:
Of de regels van het tegenwoordige lied oorspronkelijk zo waren, ben ik vergeten, maar steeds
leken ze me niet eenvoudig genoeg. Daarom zou ik wensen dat het lied met de tweede strofe in
deze nieuwe vorm werd gedrukt als weer eens hier of daar een herdruk nodig is. Het zou me echter
lief zijn, als het GEDICHT ANONIEM BLEEF als tot nu toe. Als ‟t oorspronkelijke Tongerse lied
door de Eerw. Pater kan bemachtig[d] worden, zou ik ‟t wel graag nog „ns lezen.

In 1955 wist Marie Koenen dus niet meer precies hoe zij haar tekst had opgesteld, maar ze stond er nog
altijd op dat het anoniem moest blijven. De nieuwe versie van de tweede strofe die zij schreef luidt als
volgt:
Dringt onheil en angst al te dicht op ons aan,
Dreigt soms onze ziel in „t gevaar te vergaan,
Bedaar dan, Maria, den storm op uw beê,
Stort hoop ons in „t hart weer, o Sterre der Zee.

Deze strofe, nu herontdekt in de archieven van pater Polman, is overigens nooit gepubliceerd. Marie
Koenen overleed vier jaar later, in 1959.
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Autograaf van Marie Koenen, met de door haarzelf in 1955 herschreven maar nooit gepubliceerde tweede strofe van het lied
“O reinste der schepselen” (Houthem, archief montfortanen, inv.nr. 1142).

Conclusie
Ook al is, dank zij deze onwaarschijnlijke dubbele vondst, het mysterie van het lied “O reinste der
scheps‟len” onthuld, toch blijven er vragen. Wie kende in Maastricht het werk van de Britse componist
Hemy? Wie bezat de bundel Crown of Jesus? Wie componeerde bij gelegenheid van de Heiligdomsvaart van
1923 het (ondertussen vergeten) vierde couplet? En welk fantasievol brein heeft de dateringen van „1508‟
voor de tekst en „17e eeuw‟ voor de melodie bedacht, die in veel liedbundels te vinden zijn?17 We zijn er
dus nog niet meer klaar.
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Nagekomen
Na het verschijnen van een artikel over dit onderwerp in De Sleutel, het blad van het bisdom Roermond,
kreeg de persdienst van het bisdom een reactie van dhr. Jan Spoorenberg uit Eindhoven, die digitale
copieën van een krantenbericht stuurde, waarvan later bleek dat het verschenen was onder de titel Een
manuscript van Marie Koenen was altijd 'af', van de hand van J. Roosenboom, in De Volkskrant van 18 juli.
1959. Het manuscript berust in het archief van Marie Koenen bij het KDC in Nijmegen, onder inv.nr.
410.

De cd “Maria bezongen vanuit Slevrouwe”, door het Basilicakoor van de Onze Lieve Vrouwebasiliek van
Maastricht, met o.a. het lied “O Reinste der Schepselen”.
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Het lied “Sweet Star of the Sea” in de bundel “Crown of Jesus” van 1864, met de melodie die ons “O reinste
der schepselen” zou worden. Bij de tekstregels zijn hier opgenomen de coupletten 7, 10, 11 en 12 van het
gedicht “O purest of creatures” van Frederick William Faber, onder de titel „The Immaculated Conception‟.
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De melodie van “O purest of creatures” in de Redemptoristen-bundel van 1947/1963.
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