Pastoor Jacobs en de devotie tot de Sterre der Zee
Régis DE LA HAYE
Het begon met een archiefvondst, namelijk het origineel van het Gebed tot de Sterre der Zee uit 1907,
– een krasse honderdjarige –, het eindigde met een boeiend stuk geschiedenis van tien jaren
beleidsmatige bevordering van de devotie tot de Sterre der Zee, waaraan de naam van pastoor Piet
Jacobs verbonden is. Het resultaat mag er wezen. Maar we weten nog steeds niet wie het lied “O
reinste der schepselen” geschreven heeft ...
Pastoor Piet Jacobs
Joannes Petrus Hubertus (Jan Pieter Willem, roepnaam Pierre of Piet) Jacobs, wordt geboren te
Klimmen op 15 oktober 1850, om 12 uur, als zoon van Jan Willem Jacobs, landbouwer te Dolberg, 29
jaar, en van Maria Elisabeth Pieters. Hij doet zijn humaniora op het Klein Seminarie Rolduc van 1864
tot 1870, gevolgd door de gebruikelijke twee jaren filosofie, eveneens te Rolduc, van 1870 tot 1872. 1
Hij is een goede leerling, die ieder jaar prijzen behaalt voor "doctrine chrétienne", klassieke talen en
Frans, en in de hogere jaren ook voor literatuurgeschiedenis en voor geschiedenis. In zijn twee
filosofie-jaren behaalt hij prijzen in gewijde welsprekendheid, natuurkunde, klassieke talen, filosofie
en christelijke archeologie. 2 Hij moet dus een vooral literair begaafde student geweest zijn. Daarna
studeert hij vier jaar theologie aan het Groot-Seminarie in Roermond. Na zijn priesterwijding in
Roermond op 1 april 1876 wordt hij tot kapelaan benoemd aan de Martinuskerk in Wijk-Maastricht.
Per 1 januari 1894 wordt hij pastoor van Heugem, per 1 oktober 1898 pastoor van Houthem, en per 1
oktober 1903 volgt hij als pastoor van de Onze Lieve Vrouwekerk van Maastricht zijn oude Rolducse
klasgenoot, Laurens Natalis le Bron de Vexela op, die deken van Roermond wordt. Per 1 oktober 1920
krijgt hij eervol ontslag, en wordt hij in de Onze Lieve Vrouw opgevolgd door pastoor Brune. Als
emeritus vestigt Piet Jacobs zich te Heerlen, 3 waar hij op 16 februari 1930 overlijdt.
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Bidprentje van pastoor Jacobs (RHCL, collectie
bidprentjes).

Pastoor Piet Jacobs. Foto van P. Stutz, fotograaf te
Maastricht en Breda (collectie John Goessen, Maastricht).

Cuypers en de restauratie van de Onze Lieve Vrouwekerk
Toen Piet Jacobs in 1903 pastoor van de Onze Lieve Vrouwekerk werd, kwam hij midden in de
ingrijpende restauratie van het gebouw terecht, die van 1886 tot 1916 uitgevoerd werd onder leiding
van architect Pierre Cuypers, met Willem Sprenger als plaatselijk uitvoerend architect. 4 Deze
restauratie heeft vooral het interieur van de kerk ingrijpend gewijzigd. Van een helder lichte,
witgestucte kerk met een barok-achtig interieur en grote, brede gotische vensters met blank glas,
indertijd mooi weergegeven op een tekening van Philippus van Gulpen, 5 maakte Cuypers, door het
afkappen van het witte stucwerk, het vervangen van de gotische ramen door smalle romaans-achtige
ramen, door het (ondeskundig) verven van de pilaren en de kapitelen van de kooromgang, een donkere
maar weliswaar sfeervolle kerk, een “romaanse” kerk naar Cuypers‟ inzichten. De huidige Onze Lieve
Vrouwekerk is dan ook grotendeels een “Cuyperskerk”.
Natuurlijk waren de grote bouwkundige ingrepen ook van belang voor pastoraal en liturgie. Zo
noodzaakte de afbraak van het oksaal en de bouw van een nieuw oksaal tot de totale demontage en
restauratie van het orgel. Deze werd in 1905 voor het bedrag van 969,15 gulden uitgevoerd door het
atelier Pereboom, waarbij het orgel werd “afgebroken en weder opgezet”, en waarbij onder andere een
nieuw register, een Voix humaine, werd toegevoegd. 6 Omdat echter in verband met de bouwkundige
4

Wies van Leeuwen, De 'neoromaanse' restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, in: Schatkamernieuws in het zilver
(Maastricht 1994), p. 474-508. De nalatenschap van architect Sprenger bevindt zich in het Regionaal Historisch Centrum
Limburg.
5
Recentelijke afgebeeld in: Ingrid M.H. Evers, Een parochiekerk in de achttiende eeuw: het interieur van de SintNicolaaskerk te Maastricht, in: PSHAL 142 (2007), p. 224.
6
RHCL, archief parochie Onze Lieve Vrouw, Maastricht, inventaris De Win, inv.nr. 1052 en 1196. – R.J.G. Opdenakker,

2

ingrepen in 1907 ook een kerkverwarming werd aangelegd, toentertijd een „calorifère‟ genoemd, kreeg
het orgel al snel te maken met de bij organisten zo gevreesde droogteverschijnselen. Pereboom had
daarom in januari 1908 “waterbakken in ‟t Orgel geplaatst om de droogte van hitte van Calorifère iets
of wat tegen te werken waardoor ‟t Orgel bleef jangken en piepen”.7

Oorspronkelijke opstelling van het beeld van de Sterre
der Zee in het noordtransept van de Onze Lieve
Vrouwekerk in de 19e eeuw (detail van een tekening
van Philippus van Gulpen, Schatkamer van de Onze
Lieve Vrouwebasiliek, Maastricht).

Huidige opstelling van het beeld van de Sterre der Zee
in de Merodekapel. Aan de muur, links en rechts van
de doorbraak van 1903, hangt in drie talen het
“Gebed tot de Sterre der Zee” van 1907.

C.P.M. Cuypers, 350 jaar Severijn orgel O.L.V.basiliek te Maastricht (1652-2002) (Maastricht 2000), heeft niet kunnen
achterhalen welke orgelbouwer de restauratie van 1905 heeft uitgevoerd.
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Plattegrond van de Onze Lieve Vrouwebasiliek van Maastricht, met de plaatsen van het beeld van de Sterre der
Zee.
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Opstelling van het beeld van de Sterre der Zee in het noordtransept van de Onze Lieve
Vrouwekerk in 1899 (foto collectie Onze Lieve Vrouwekerk, Maastricht).

Maar de ingrijpende restauratie van de kerk was voor de toenmalige pastores van de Onze Lieve
Vrouwekerk bovenal een goede gelegenheid nieuwe pastorale initiatieven te ontplooien ter
bevordering van de devotie tot de Sterre der Zee. Een van de belangrijkste ingrepen in dezen was de
inrichting van de Merodekapel, toen nog doopkapel, als kapel voor het genadebeeld van de Sterre der
Zee. In de 19e eeuw stond het beeld van de Sterre der Zee namelijk nog opgesteld achter in de kerk, in
het noordtransept, op de plaats van het huidige Sint-Jozefaltaar. Men moest dus door heel de kerk
lopen, om bij het beeld te komen. In 1902 werd begonnen met de inrichting van de Merode-kapel. Om
het beeld zichtbaar te maken vanuit het portaal van de kerk en vanuit de straat, werd in oktober 1902
de blinde muur tussen de kapel en de kruisgang opnieuw opengebroken – men constateerde toen
namelijk dat er al een opening bestond, die ooit met bakstenen was gedicht –, en werd er een glasruit
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geplaatst. In december werd de doopvont verplaatst en werd een hek geplaatst.8 Het ijzeren hek was
vervaardigd door de kunstwerkplaats van Cuypers in Roermond, en was al in oktober naar Maastricht
gezonden. 9 Bij gelegenheid van de nieuwe inrichting van de kapel schonk de familie De Mérode aan
de kerk een bedrag van 1.000 francs voor het vervaardigen van een gebrandschilderd raam. 10 Het raam
bleek echter 1.500 francs te kosten, maar het kerkbestuur besloot op 9 oktober 1903 om het verschil
uit eigen middelen bij te leggen. 11 Om tegemoet te komen aan de “talrijke aanvragen om votieflampen
te doen branden voor één of meer dagen in de O.L.V. Kapel”, besloot het kerkbestuur op 11 maart
1904 twee nieuwe lampen te kopen, identiek aan de reeds bestaande. 12
De kapel en het retabel
Daarna breekt in de notulen van de Onze Lieve Vrouwekerk helaas een periode van totale stilte aan:
tussen 4 december 1904 en 17 februari 1911 zijn geen verslagen van het kerkbestuur genoteerd. 13 En
dat is bijzonder jammer, omdat juist in deze jaren enkele pastorale initiatieven worden ontplooid die
de verering tot de Sterre der Zee sterk hebben bevorderd, en tot op de dag van vandaag bepalen.
Gelukkig zijn uit andere onderdelen van het archief de belangrijkste gebeurtenissen wél redelijk te
reconstrueren.
Dat een rijke inrichting en decoratie van de Mariakapel een persoonlijke wens van pastoor Jacobs was,
blijkt al uit hetgeen Pierre Cuypers hem op 14 januari 1905 schrijft. De heren hebben samen
gedineerd, en de pastoor heeft de architect klaarblijkelijk sterk geïnspireerd:
“Zeereerwaarde heer. Nadat ik het voorrecht had laastelyk met UwEerw. het middagmaal te gebruiken en
daarna ons onderhielden over de O.L. Vrouwe Kapel drukte Ued. er bizonder op dat ik toch de kapel rijk
moest decoreeren, ik heb daar zeer veel over gedacht en reeds meer dan een project dat ik reeds ver
ontwikkeld en geteekend had ter zyde gelegd en nu ben ik tot een geheel nieuw denkbeeld gekomen.... Naar
aller verwachting zal het altaar zeer ryk worden, het spreekt nu van zelf dat ik daarom ook eene ryke
decorateur beschildering wil maken te meer omdat dit ook uw verlangen is”.14

Wanneer Cuypers schrijft dat “naar aller verwachting” het altaar “zeer ryk” zal worden, bedoelt hij,
zoals zodadelijk duidelijk zal worden, het altaar-retabel dat op dat moment gemaakt wordt. Men
wenste een mooie en rijk gedecoreerde kapel in te richten. Er is dus sprake van een pastoraal beleid,
gericht op de bevordering van de devotie tot de Sterre der Zee, en Cuypers‟ oorspronkelijke plannen
moeten dan ook aangepast worden. Voor het altaar moet een andere, diepere mensa (altaartafel)
gemaakt worden,
“want het altaar, dat de Heer Windhausen maakt, eischt eene mensa van 1.40 m diepte, terwijl voor mijn
primitief project slechts een meter diepte noodig was. Hiervoor moet de vloer geheel gewijzigd worden. Voor
het behouden in ‟t gezicht van den grafsteen der familie de Merode kan nu geen sprake meer zyn en ik kom U
daarom voorstellen, om in den vloer te teekenen eene korte opschrift, die vermeldt, dat N... de Merode deze
kapel stichte en alhier begraven ligt”.15

Met “het altaar, dat de Heer Windhausen maakt” bedoelt Cuypers het altaar-retabel, dat, zoals
zodadelijk zal blijken, op dat moment vervaardigd wordt bij het atelier Langenberg in Goch. De heden
nog bestaande mensa (altaartafel) heeft inderdaad een diepte van 1,40 m. Op 24 januari 1905 schrijft
Cuypers aan pastoor Jacobs, dat hij hem een aantal tekeningen toestuurt, onder andere:
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“de teekening voor de mensa zoo als ik deze voorstel te maken voor het altaar dat thans gemaakt wordt d.w.z.
voor het retable dat thans te Kevelaer vervaardigd wordt en waarvan ik geene teekening ken”.16

Aan het retabel wordt dus al in januari 1905 gewerkt, maar geheel buiten Pierre Cuypers om. Zoals
Cuypers zelf schrijft, is het gemaakt door “de heer Windhausen”. Kapelaan Joseph Windhausen, op
22 november 1865 geboren te Waldniel (D) uit een familie van kerkdecorateurs, was van 1886 tot
1888 leerling in Rolduc, werd priester gewijd in Roermond in 1892, en benoemd tot kapelaan aan de
Martinuskerk van Venlo. Hij vertrok er in 1902, toen hij als artistiek adviseur in dienst trad van het
kerkelijk kunstatelier Langenberg, en daar o.a. een polychromeer-atelier begon. Als theologisch
onderlegd priester stond hij garant voor de iconografische programma‟s van de kunstwerken van het
atelier Langenberg.17 Hij overleed in Goch op 30 mei 1936. Windhausen is dus blijkbaar de ontwerper
geweest van het iconografisch programma van het altaar-retabel van de Sterre der Zee, maar het
altaarretabel is zeker gesneden door Ferdinand Langenberg. Langenberg is immers een zelfstandig en
erkend beeldsnijder. Voor zover bekend heeft Windhausen nooit eigenhandig houtsnijwerk
vervaardigd. Ook het altaarretabel in Kranenburg (D), dat zozeer lijkt op dat in Maastricht en uit
hetzelfde jaar dateert, én het grote altaarretabel in Venlo, expliciet ontworpen door Windhausen, zijn
beide van de hand van de beeldsnijder Ferdinand Langenberg. 18
Het altaar-retabel geeft enkele klassieke thema‟s uit de iconografie van Maria. In geopende
toestand beelden de panelen af, van links naar rechts: de Boodschap van de engel Gabriël aan Maria,
de Aanbidding door de Herders, de Aanbidding door de drie Wijzen, en de Kroning van Maria. In
gesloten toestand beelden de twee panelen schilderingen af, links het Wijnwonder van de Bruiloft van
Cana, rechts het Pinksterwonder. Boven het geheel prijkt het wapen van Maastricht.
Van Cuypers‟ hand is in ieder geval het ontwerp van de mozaïekvloer, aldus door hem beschreven in
zijn brief aan pastoor Jacobs:
“In ‟t midden eene afbeelding der Zon - omringd door de 4 standen van de maan met het sterren stelsel.
Daaraan sluit zich de dierenriem afbeelding (zodiaque), de 12 maanden; verder de 4 Elementen. Aarde water - Lucht - vuur - daarom heen aarde en lucht. Dieren, planten - vogels.
Onder het kwaad. het monster met de vele hoofden en andere draken en monsters. In de lucht boven de
planten, vogelen. Het geheel verbonden door de Stroom van het Paradijs - Phison Gion Tigris en Euphrates Rechts van deze voorstelling, de Boom des Levens lings de Boom van de wetenschap van ‟t goede en ‟t
kwade.
Eene fries (platte lijst) met draken, leeuw en met de spreuken uit de H Schrift die dit alles verklaren en
verbinden”.

De mozaïekvloer, iconografisch concept van Pierre Cuypers, is inderdaad volgens plan gerealiseerd.
De iconografie van de gewelfschilderingen daarentegen zou pas definitief kunnen worden vastgesteld
“wanneer wij kennis zullen verkregen hebben v. h. Retable !” 19 Wederom een bewijs dat zowel de
iconografie als de uitvoering van het altaar-retabel geheel buiten Cuypers om zijn gerealiseerd.
In 1905 wordt er in de Onze Lieve Vrouwekerk gewerkt aan de muren, de glas-in-loodramen, de
mozaïekvloer, en het altaar. Het altaar wordt eveneens vervaardigd naar een ontwerp van Pierre
Cuypers. In zijn brief van 24 januari 1905 beschrijft het als volgt:
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“De mensa waarvan hierbij de teekening wordt in steen (uitgevoerd) gebeeldhouwd en daarna rijk
gepolychromeerd. In ‟t midden het monogram der H. Maagd en Moeder Gods, door paarlen en wolken
omgeven en met eene rijke kroon bekroond. Rechts en links, leliën en Rozentakken met rijk bewerkte
bloemen”.

Onder „mensa‟ verstaat Cuypers dit keer niet de eigenlijke „mensa‟, de altaartafel, maar het opgaande
werk van het altaarblok, de „stipes‟. Uiteindelijk wordt het ontwerp gewijzigd uitgevoerd. Het Mariamonogram prijkt inderdaad in het midden van de „stipes‟ van het altaar, die verder is gevuld met lelies.
Cuypers maakt ook nog een iconografisch ontwerp om het gewelf en de muur boven het altaar op te
vullen:
“een gewelf beschildering in het groote vak boven het altaar: in ‟t midden de naam van Jezus in monogram,
omgeven door Engelen, geschilderd op het gewelf tusschen de ribben, op donkeren fond. In het 2de vak - in ‟t
midden monogram van Maria in en de langwerpige gewelfvlakken 4 der voornaamste vereerders v. de H.
Maagd. B.voorbeeld Dominicus, Bernardus, Joannes Lucas - of 2 vrouwen. dit eerst te bepalen wanneer wij
kennis zullen verkregen hebben v.d. Retable ! Daartusschen Engelen. Op de ribben der gewelven ziet U
gouden bladvormingen en langs deze, de rijke randen”.20

Deze schilderingen zijn nooit aangebracht. Op oudere foto‟s is te zien dat het gotisch raam achter het
retabel gedeeltelijk gedicht is (wellicht om het retabel beter te laten uitkomen), en dat de afdichtingen
van het raam, alsmede de muren en de gewelfribben van eenvoudige, niet-figuratieve neo-gotische
decoraties voorzien zijn (zie foto).
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Ansichtkaart van de kapel van de Sterre
der Zee, met het suppedaneum (verhoog
van één trap) en het altaar van Pierre
Cuypers, het beeld van de Sterre der Zee
midden vóór het altaar-retabel van
Ferdinand Langenberg, naar ontwerp
van Joseph Windhausen, en op de muur
en op de raamafdichtingen de decoraties
van Cuypers (Collectie John Goessen,
Maastricht).

Voor het vervaardigen van de treden en de plint van graniet, de tombe met altaartafel van witte steen,
het suppedaneum van ingelegd eikenhout, de gebeeldhouwde ornamenten in het midden en op de
hoeken van de tombe, het geheel verguld en de achtergronden met kleuren ingezet, berekent het atelier
Cuypers in Roermond 750 gulden. 21 Schilder Victor Snel biedt op 17 januari 1905 aan het
polychromeren van de kapel gratis uit te voeren: “Daar ik vernomen heb dat er plan bestaat, om het
Polichromeeren der Genade Kapel, zoo heb ik in overleg met myne vrouw, besloten de Genade Kapel
te Polichromeeren uit dankbaarheid voor de veele gunsten en genade door onze Heilige Moeder
ontvangen”.22
In verband met de plaatsing van het nieuwe altaar moet men ook zoeken, – zoals we zagen, was het
reeds door Cuypers opgemerkt –, naar een oplossing voor de oude grafsteen van Arnold de Merode, de
stichter van de kapel. 23 Gezien de diepte van het altaar (1,40 m) kon namelijk de grafzerk niet
gehandhaafd worden, en vraagt Cuypers op 30 maart 1905 aan pastoor Jacobs de opschriften van de
zerken te copiëren, “die niet meer kunnen zichtbaar blyven na het plaatsen van het altaar”. Er zal dan
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een “opschrift” naast het altaar moeten worden gelegd.24 Of pastoor Jacobs de tekst van de zerk heeft
gecopieerd is niet bekend, de gedenksteen daarentegen is inderdaad gerealiseerd, met de volgende
inscriptie: HOC IN SACELLO SEPULTUS EST ARNOLDUS DE MERODE PRÆPOSITUS CAPITULI HUJUS
ECCLESIÆ ET FUNDATOR HUJUS SACELLI („in deze kapel is begraven Arnoldus van Merode, proost van
het kapittel van deze kerk en stichter van deze kapel‟). In de kapel bevindt zich ook, ingemetseld in de
zuidelijke muur van de kapel, de grote grafzerk, 2,60 hoog en 1,66 m breed, van Ricaldus van
Petersheim, Merode-bastaard uit de tak Petersheim, dus ook wel genoemd Rikalt van Merode, deken
van het kapittel van Onze Lieve Vrouw vanaf 1534, overleden op 18 december 1552. 25
In 1906 gaat men verder met het leggen van de vloer. In maart en april van dat jaar wordt de
mozaïekvloer gelegd, komt de schilder de altaarmensa (lees: de „stipes„ van het altaar) afwerken, en
worden enkele fouten in de mozaïekvloer hersteld. 26 Wanneer het altaar klaar is, kan het retabel
geplaatst worden, om het beeld van de Sterre der Zee een nieuwe en waardige plaats te geven.
Van het altaar-retabel waren tot voor kort, ondanks gericht archiefonderzoek, maker en datering
onbekend. Dank zij een onderzoek dat dr. Harry Tummers, kunsthistoricus van de Universiteit van
Nijmegen, verrichtte naar het atelier Langenberg uit Goch, weten we dat het retabel in 1904 door
genoemd atelier is vervaardigd. Het atelier Langenberg leverde in Limburg meerdere altaar-retabels,
o.a. voor Tegelen, Gulpen, Schin op Geul en Venlo. 27
In het parochiearchief zelf is over dit retabel, behalve de nu opgemerkte terloopse vermeldingen in
de brieven van Pierre Cuypers gericht aan pastoor Jacobs, praktisch niets te vinden. Er is zelfs geen
rekening van te vinden. Aangezien het grote kunstwerk toch een niet gering bedrag moet hebben
gekost, kunnen we slechts vermoeden dat het geschonken is door een „sponsor‟. In dit verband noemt
Harry Tummers het testament d.d. 3 augustus 1901 van mevr. Catharina Hubertina Leonie PhilipsNeven, rentenierse, weduwe van Alexander Philips, waarbij zij 20 obligaties van 100 guldens ieder à
2½ % ter beschikking stelt van de Onze Lieve Vrouwekerk “om te strekken als bijdrage voor het
nieuwe altaar van Onze Lieve Vrouw in die Kerk”. De schenkster overlijdt op 30 november 1903, op
78-jarige leeftijd, in haar huis aan de Cortenstraat, en wordt op 3 december begraven vanuit de Onze
Lieve Vrouwekerk. Op 4 februari 1904 besluit het kerkbestuur machtiging aan te vragen voor de
aanvaarding van het legaat.28 Bisschop Drehmanns verleent de machtiging al op 10 februari 1904, en
op 18 april volgt de toestemming van het Rijk. 29 Daarmee beschikt het kerkbestuur begin 1904 over
een mooi bedrag om een nieuw Maria-altaar te laten maken. 1904 is dan ook het jaar waarin
klaarblijkelijk opdracht gegeven wordt tot vervaardiging van het retabel, zonder dat, ook hier, iets op
schrift over is gezet. Ferdinand Langenberg noteert in zijn dagboek dat in 1904 in zijn atelier o.a.
gewerkt wordt aan een “Seitenaltar für Maastricht”.30 We zagen hierboven reeds dat er in 1905 nog
aan gewerkt wordt. In april 1906 wordt het geplaatst. Schrijnwerker Gebhard, die in de Onze Lieve
Vrouwekerk in die jaren alle timmerklussen klaart, vermeldt op 26 april 1906 op zijn rekening:
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(1928), p. 124. – Eigenaardig genoeg wordt de grafzerk van Ricaldus van Pietersheim vermeld of beschreven noch in De
Monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg [...] Eerste Stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht.
Derde aflevering (‟s-Gravenhage 1935), noch in J. Belonje, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de
kerken der provincie Limburg, in: PSHAL 96-97 (1960/1961) p. 1-525. De steen wordt wél vermeld en beschreven in : E. van
Nispen tot Sevenaer, Maastrichtse grafsteenen, in: PSHAL 74 (1938), p. 194, nr. 30. – De steen moet wel afkomstig zijn uit
de Merodekapel, aangezien Rikalt een jaarlijkse mis sticht op de feestdag van de aartsengel Michaël, met diaken en
subdiaken te zingen in de Merodekapel: RHCL, archief kapittel Onze Lieve Vrouw, Maastricht, inv.nr. 29, p. 418. Het is niet
duidelijk of deze zerk daar door Cuypers is geplaatst.
26
RHCL, archief parochie Onze Lieve Vrouw, Maastricht, inventaris De Win, inv.nr. 2171, 2205 en 2206.
27
Harry Tummers, Die neugotischen Altäre in der St. Martinuskirche in Venlo, darunter der Hochaltar von Ferdinand
Langenberg, in: Renaissance der Gotik. Ferdinand Langenberg. Neugotik am Niederrhein (Goch 1999), p. 45-54; Harry
Tummers, Altarretabel und Heiligenbilder der Werkstatt Langenberg aus Goch in den Niederlanden, in: Ulrike Schubert,
Stephan Mann (Hrsg.), Renaissance der Gotik. Widerstand gegen die Staatsgewalt? Kolloquium zur Kunst der Neugotik
(Goch 2003), p. 119-131.
28
RHCL, archief parochie Onze Lieve Vrouw, Maastricht, inventaris De Win, inv.nr. 415.
29
RHCL, archief parochie Onze Lieve Vrouw, Maastricht, inventaris De Win, inv.nr. 736.
30
Jutta Buschmann, Aus dem Tagebuch Ferdinand Langenbergs, in: Renaissance der Gotik. Ferdinand Langenberg.
Neugotik am Niederrhein (Goch 1999), p. 164.
25
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“helpen opzetten O.L.V. Altaar, 5 uur ad 12”.31
Alles wijst er dus op dat Mevr. Philips-Neven inderdaad de schenkster van het retabel is geweest.
Zij was geboren in Maastricht op 2 januari 1825, als dochter van Jacobus Libertus Neven, koopman,
en Petronella Hermans. Op 28 januari 1845 trouwt zij met Alexander Philips, geboren in Zaltbommel,
die bij zijn huwelijk te boek staat als tabaksfabrikant, maar al snel in de adresboeken van Maastricht
„rentenier‟ wordt genoemd. Dit duidt op een hoge welstand. Het echtpaar woont in de Cortenstraat, op
nr. 3, in een kapitaal (gedeeltelijk niet meer bestaand) pand, dat een groot deel van de Cortenstraat in
beslag nam. Uit het huwelijk worden twee dochters geboren, Marie Marguerite Cécile (1846) en
Céline Sophie Hubertine (1848), overleden respectievelijk in 1891 en 1850. 32 Dit betekent dat mevr.
Philips-Neven is overleden als alleenstaande weduwe, dat zij geen rechtstreekse erfgenamen had, en
dus zonder bezwaar een aanzienlijk legaat heeft kunnen nalaten aan de parochie.

Het pand Cortenstraat 3 was de riante woning van de weduwe Philips-Neven. Het
woonhuis (links) met koetshuis (rechts) omvatte de huidige huisnummers 3 t/m 7. Het
woonhuis is gedeeltelijk herbouwd en in twee woningen gesplitst, de huidige
huisnummers 3 en 5 (RHCL, fotocollectie GAM, nr. 21071).

31
32

RHCL, archief parochie Onze Lieve Vrouw, Maastricht, inventaris De Win, inv.nr. 1196.
Josef Neven Dumont, Familie Neven (Köln 1902), p. 56.
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Er bestaat over het retabel nog een even eigenaardig als hardnekkig misverstand: het beeld van de
Sterre der Zee zou niet passen in de nis van het retabel. De nis zou te klein zijn. In zijn studie over het
atelier Langenberg stipt Harry Tummers deze discussie even aan. Het lijkt hoogst onwaarschijnlijk dat
een professioneel atelier met internationale uitstraling als dat van Langenberg zich in de afmetingen
vergist zou hebben. Nameting ter plekke van beeld en nis leert ons dat de afmetingen door Langenberg
zelfs ruim bemeten waren (39 cm diep, 34/64 cm breed), en dat het beeld (voetstuk 42 cm breed, 34
cm diep) er probleemloos in past (zonder mantel uiteraard). Een foto van het retabel, klaarblijkelijk in
proef-opstelling in het atelier van Langenberg gemaakt, maar met een geheel ander Maria-beeld in de
nis, moet, zoals Harry Tummers ook vermoedt, als voorbeeld aan pastoor en kerkbestuur zijn
toegezonden (zie foto). 33 Heden ten dage staat het beeld echter een dertigtal centimeters naar voren, op
een secundair op het retabel gemonteerd voetstuk. Deze constructie is slechts verklaarbaar, wanneer
men aanneemt dat Langenberg voor zijn ontwerp is uitgegaan van het beeld zónder mantel. Het beeld
paste dus perfect, zoals ook de foto van de hiervoor afgedrukte ansichtkaart aantoont (waarop ook het
secundair gemonteerde voetstuk niet voorkomt), en heeft aanvankelijk zonder mantel in de retabelnis
gestaan, zoals het tevoren op het 19e-eeuwse altaar eveneens decennia lang zonder mantel heeft
gestaan. Pas in 1912, toen het bij gelegenheid van de kroning, waarover hierna, een mantel kreeg,
bleek het beeld niet meer in de nis te passen, en moest het dus naar voren geschoven worden.

Foto van de proef-opstelling van het retabel bij het atelier
Langenberg in Goch (waarschijnlijk 1906).

33

Originele foto in: RHCL, archief parochie Onze Lieve Vrouw, Maastricht, inventaris De Win, inv.nr. 2486; afgedrukt in:
Harry Tummers, Altarretabel und Heiligenbilder der Werkstatt Langenberg aus Goch in den Niederlanden, in: Ulrike
Schubert, Stephan Mann (Hrsg.), Renaissance der Gotik. Widerstand gegen die Staatsgewalt? Kolloquium zur Kunst der
Neugotik (Goch 2003), p. 123. Hier met verhoogd contrast afgedrukt.
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Er moeten in 1905 ook plannen zijn geweest het beeld van de Sterre der Zee te polychromeren, maar
dit plan stuitte op de ferme tegenstand van bisschop Drehmanns persoonlijk. Drehmanns is bang dat de
verering van de Sterre der Zee zal “pericliteeren” als men aan het beeld “een geheel ander voorkomen
geeft”, zo schrijft hij op 12 augustus 1905 aan pastoor Jacobs. Bovendien zou men zo “het cachet van
oudheid en van eerbiedwaardigheid” wegnemen. Kortom, “dunkt mij”, zo schrijft de bisschop, “dat
het voorzichtig is, voorlopig het beeldje te laten gelijk het is; het polychromeeren, indien het zou
moeten geschieden, kan nog altyd gebeuren”.34
Of de plannen tot polychromeren uiteindelijk zijn uitgevoerd is niet bekend. We weten dat het
beeld in 1869 onder pastoor Raetsen, enkele jaren na de pogingen van de wederom in Maastricht
gevestigde Minderbroeders het beeld terug te krijgen, is gerestaureerd, waarbij de vroegere
aanpassingen van het beeld aan de mantel ongedaan werden gemaakt. G. Schiffeleers dient op 21
oktober 1869 een rekening in “voor het restaureren van O.L. Vrouw miraculeus beeld in eikehout”,
waaraan hij 26 dagen heeft gewerkt, met gebruikmaking van gips, lijm, schroeven, olie en Frans krijt.
Jules Helbig, uit Luik, schildert het dan hier en daar bij, maar, zoals hij op 23 maart 1870 aan pastoor
Raetsen schrijft, zoveel mogelijk de oorspronkelijke kleuren en de polychromie respecterend. 35

34
35

RHCL, archief parochie Onze Lieve Vrouw, Maastricht, inventaris De Win, inv.nr. 279.
RHCL, archief parochie Onze Lieve Vrouw, Maastricht, inventaris De Win, inv.nr. 278.
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Links, een 18e-eeuws prentje van de Broederschap van de Onbevlekte Maagd Maria in de Sint-Nicolaaskerk,
opgericht in 1714 (collectie John Goessen, Maastricht). Rechts, het beeld van de Onbevlekte Ontvangenis, 18 e
eeuw, waar de devotie van de Broederschap zich op richtte (Onze Lieve Vrouwekerk, Maastricht).

De fusie van de broederschappen
In het kader van de bevordering van de Sterre-der-Zee-devotie wordt ook de beide Mariabroederschappen van de Onze Lieve Vrouwekerk nieuw leven ingeblazen. Er bestond al sinds bijna
twee eeuwen een Maria-broederschap, in 1714 in de Sint Nicolaaskerk door pastoor Gerardus
Haeghemans opgericht onder de titel Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, met als doel de
verering van Maria in Maastricht luister bij te zetten. 36 De verering van deze broederschap richtte zich
op het Maria-beeld, gesneden naar het model van de “Apocalyptische Vrouw” ofwel de “Onbevlekte
Ontvangenis”, een beeld nog immer aanwezig in het noord-transept van de basiliek van de Sterre der
Zee.
36

Over deze broederschap, zie: Th.J. van Rensch, Broederschappen in Maastricht, in : Hemelse Trektochten (Maastricht
1990 = Vierkant Maastricht, 16), p. 29.
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Deze broederschap mag dus niet verward worden met de Broederschap van Onze Lieve Vrouw, die
zich al zeer vroeg heeft gevormd in de kerk van de Minderbroeders, ter bevordering van de devotie tot
het genadebeeld van de Franciscanen, dat in de 18e eeuw de pas opgekomen benaming "Sterre der
Zee" draagt, en van 1700 tot 1796 staat opgesteld in de tweede Franciscanenkerk op de
Minderbroedersberg. 37 Enkele leden van deze broederschap hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt
toen zij in de Franse Tijd het beeld van de Sterre der Zee in hun woonhuizen hebben verborgen, en
aldus gered.38 De broederschap van de “Sterre der Zee” heeft in 1804 het beeld gevolgd naar de
Nicolaaskerk, en vanaf 1837 naar de oude kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw, die dan parochiekerk
wordt. In 1906 worden beide broederschappen samengevoegd, en de uit deze fusie ontstane
broederschap draagt nu de officiële benaming van “Broederschap van Maria Onbevlekt Ontvangen
Sterre der Zee”.39 Haar devotie richt zich nu op het genadebeeld van de Sterre der Zee.
De plotselinge bloei van de devotie tot de Sterre der Zee blijkt ook uit het aantal inschrijvingen van
nieuwe leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Het aantal nieuwe leden van de
Broederschap verliep als volgt: twee in 1901, vijf in 1902, twee in 1903, en opeens een-en-twintig (!)
in 1904, daarna weer vijf in 1905 en vier in 1906. 40

Eerste afdruk, op de rekening van
stempelfabricant Schaede, van het
nieuwe parochiestempel van de Onze
Lieve Vrouwekerk, nu betiteld als
“Sterre der Zee”, 1907.
37

Over deze broederschap, zie: Th.J. van Rensch, Broederschappen in Maastricht, in : Hemelse Trektochten (Maastricht
1990 = Vierkant Maastricht, 16), p. 41-50.
38
Zie mijn bijdrage : Onderduikadressen voor de Sterre der Zee in de Franse tijd, in: De Maasgouw 123 (2004), p. 87-96.
39
RHCL, archief parochie Onze Lieve Vrouw, Maastricht, inventaris De Win, inv.nr. 1999 en 2019.
40
Vriendelijke mededeling van dr. R. Philips, lid van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw.
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Dit prentje van de Sterre der Zee door drukkerij B. Kühlen te
Mönchen Gladbach, van 1886, maakt duidelijk welk voorbeeld
stempelfabricant Schaede van pastoor Jacobs kreeg (RHCL, archief
parochie Onze Lieve Vrouw Maastricht, inv.nr. B 610).

Een nieuw parochiezegel
Opmerkelijk is ook het nieuwe parochiezegel dat pastoor Jacobs in 1907 door stempelfabrikant T.
Schaede van de Glacisweg in Sint-Pieter laat vervaardigen. Het draagt de afbeelding van het
genadebeeld, en het omschrift duidt de kerk nu aan als “Sterre der Zee”, boven: S IGILLUM ECCLESIAE
B[eatae] MARIAE TRAJECTI AD M[osam] (Zegel van de kerk van de Heilige Maria te Maastricht);
onder: S ANCTA MARIA, STELLA MARIS” (Heilige Maria, Sterre der Zee). Het oorspronkelijke
patronaat van de Tenhemelopneming is hiermee geruisloos vervangen door dat van de Sterre der Zee.
Iconografisch is de afbeelding op het parochiestempel een copie van een prentje van drukkerij B.
Kühlen te Mönchen Gladbach, van 1886 (zie afbeeldingen).
Het gebed tot de Sterre der Zee
Eveneens in het jaar 1907 stelt pastoor Jacobs het Gebed tot de Sterre der Zee samen, dat nog altijd
met diepe godsvrucht wordt gebeden. Velen kennen het van buiten, in meerdere talen staat het te lezen
in de kapel van de Sterre der Zee van de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Maastricht, in twaalf
talen staat het op de website van de kerk. 41 Wie echter op zoek gaat naar de oorsprong en de
geschiedenis van het gebed zal er in de literatuur niets over vinden. Gelukkig bevindt het originele
handschrift zich nog in het parochiearchief van de Onze Lieve Vrouwekerk. Daaruit blijkt dat het in
1907 is geschreven door pastoor Jacobs, die de tekst ter goedkeuring voorlegde aan mgr. J.H.
Drehmanns, bisschop van Roermond. Deze bracht een kleine tekstcorrectie aan, verbond aan het “met
godvrucht verrichten” van het gebed een aflaat van vijftig dagen, en stuurde het blaadje terug naar
pastoor Jacobs.42

41
42

Website: www.sterre-der-zee.nl
RHCL, parochiearchief Onze Lieve Vrouw Maastricht, inventaris De Win, inv.nr. 279.
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Het origineel van het “Gebed tot de Sterre der Zee” (recto en verso), samengesteld door pastoor Piet Jacobs, en
ter goedkeuring toegezonden aan bisschop Drehmanns van Roermond, 1907.

Hoewel pastoor Jacobs, zoals gezegd, zeker literair talent had, heeft hij bij de compositie van dit gebed
niet de minste creativiteit aan de dag gelegd. Het gebed is namelijk voor het grootste gedeelte
samengesteld uit zinnen, letterlijk overgenomen uit twee gebeden: het gebed tot Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand, 43 en het gebed tot de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. 44 Ook verwerkte
hij er het bekende aan Bernardus van Clairvaux toegeschreven "Memorare" in.45 Slechts twee zinnen
vloeiden uit de pen van de pastoor zelf.
Het gebed tot de Sterre der Zee
O Maria, "Sterre der Zee",

43

Bij rescript van paus Pius IX van 17 mei 1866 keurde deze drie gebeden ter ere van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende
Bijstand goed. Zie de teksten in: Alph. Vijgen, De vertrouwvolle Dienaar van Onze Lieve Vrouw van Altijddurenden Bijstand
(Roermond 1935), p. 131-136. Pastoor Jacobs putte echter niet uit één van deze gebeden, maar uit het gebed tot de Moeder
van Altijddurende Bijstand, zoals afgedrukt in het Katholiek Gebedenboek (Brugge 19863), p. 472, waar echter geen
bronvermelding gegeven wordt.
44
Gebed afgedrukt in: Katholiek Gebedenboek (Brugge 19863), p. 474. – Over de devotie tot de Zoete Lieve Vrouw van Den
Bosch, zie: Peter Jan Margry, Ottie Thiers (red.), Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 2: Provincie Noord-Brabant
(Amsterdam-Hilversum 1998), p. 395-424 [Peter Nissen].
45
De toeschrijving aan Bernardus van Clairvaux geschiedde vanwege enkele vergelijkbare zinnen: PL 183, col. 428. In het
Duitse taalgebied is de inhoud van dit gebed verspreid door het lied Milde Königin, gedenke. Zie: Marienlexikon, s.v.
Memorare.
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zie mij hier neergeknield voor Uw genadetroon,

ik kniel met een groot en kinderlijk vertrouwen voor
uw beeltenis neer.
Gebed tot Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand

Ik vertrouw dat Gij mij niet onverhoord zult laten
weggaan van uw genadetroon,
Gebed tot de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

waar reeds ontelbare minnaren van Uw moederhart
de grootste gunsten door U hebben ontvangen;

waar reeds ontelbaar velen de grootste gunsten
hebben ontvangen,
Gebed tot de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

waar zovelen de uitwerking van uw goedheid en
macht hebben ondervonden.
Gebed tot de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

ik weet, dat gij over heel de wereld voor al uw
kinderen, die u in deze beeltenis vereren, met
ontelbare gunsten naar ziel en lichaam hebt
overladen.
Gebed tot Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand

waar Gij voor de bedroefden troost, voor de
noodlijdenden hulp, voor de zieken genezing, voor
de zondaars vergiffenis verkrijgt.

waar Gij voor de bedroefden troost, voor de
noodlijdenden hulp, voor de zieken genezing, voor
de rechtvaardigen volharding en voor de zondaars
vergiffenis verkrijgt.
Gebed tot de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

O liefste Moeder, ik kom thans tot U met het grootste
vertrouwen.

Maria, ik kniel met een groot en kinderlijk
vertrouwen voor uw beeltenis neer.
Gebed tot Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand

De menigvuldige wonderen

die hier voor Uw mirakuleus Beeld geschied zijn,

die hier op Uw voorspraak geschied zijn,
persoonlijke correctie van mgr. Drehmanns, bisschop van
Roermond

vervullen mij, ellendige zondaar, met de zoetste
hoop, dat Gij, Moeder van barmhartigheid, ook mijn
bede zult verhoren.

Ja, ik smeek en bid U, o zoetste Moeder, o
genaderijke "Sterre der Zee", laat mij van hier niet
weggaan zonder verhoord te zijn.

Laat mij ook nu niet ongetroost van u heengaan.

Gij kunt mij helpen, gij zijt immers de machtigste na
God; gij wilt mij helpen, omdat Gij zo vol liefde zijt
voor al Uw kinderen.

Gij kunt mij helpen, wij wilt mij helpen, gij zult mij
helpen.

Gebed tot Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand

Gebed tot Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand
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Herinner U, o goedertierenste Maagd, dat het nooit
gehoord is, dat iemand die vertrouwvol tot U zijn
toevlucht nam, door U verlaten is;

Gedenk, o goedertierenste Maagd Maria, dat het
nooit gehoord is, dat iemand die tot U zijn toevlucht
nam, uw hulp afsmeekte en om uw bijstand vroeg,
door U verlaten is geworden.
Gebed "Memorare", 15e eeuw, soms ten onrechte
toegeschreven aan Bernardus van Clairvaux

Nog nooit heeft iemand tevergeefs tot U zijn
toevlucht genomen.
Gebed tot Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand

zou ik dan de eerste ongelukkige zijn, die Gij
onverhoord van U liet heengaan?

Ik vertrouw dat Gij mij niet onverhoord zult laten
weggaan van uw genadetroon,
Gebed tot de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

Laat mij niet ongetroost van U heengaan.
Gebed tot Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand

Neen, neen, o goede Moeder, op deze heilige plaats
zult Gij, door uw alvermogende voorspraak, mij hulp
in mijn nood en troost in mijn lijden verwerven.

En zouden de laatste beden, eindigend met het “Nee, nee, o goede Moeder ..” niet beïnvloed zijn door
het refrein van het lied Milde Königin: Gedenke?
Nein, o Mutter!, weit und breit
Schallt's durch deiner Kinder Mitte:
Daß Maria eine Bitte
Nicht gewährt, ist unerhört,
Unerhört in Ewigkeit.46

Het gebed tot de Sterre der Zee heeft dus weinig literaire kwaliteiten. Van de toch begaafde Jacobs had
men meer mogen verwachten dat dit schoolvoorbeeld van plagiaat.
Natuurlijk is het een gebed dat voortkomt uit een laat-romantische kerk, nog behorend tot de “lange
19e eeuw”, die immers pas eindigt met de Eerste Wereldoorlog, en doordesemd is van een devotioneel,
maar vooral individualistisch gebedsleven. We leven in de bloeitijd van de grote eeuw van Mariadevotie tussen de “Immaculata”, de dogmaverklaringen van de Onbevlekte Ontvangenis (1854),
waarvan het impact in de toenmalige kerk nauwelijks onderschat kan worden, en de “Assumpta”, de
dogmaverklaring van de Tenhemelopneming van Maria (1950), de grote Maria-eeuw met haar
hoogdravende mariologie. Aan het gebed tot de Sterre der Zee kleven, naast de literaire bezwaren, in
onze post-conciliaire ogen, ook bezwaren van theologische en liturgische aard.
Een eerste bezwaar werd in de oorspronkelijke tekst al gecorrigeerd door de bisschop van
Roermond zelf, mgr. Drehmanns, aan wie pastoor Jacobs de tekst ter goedkeuring had gezonden.
Drehmanns verving de zinsnede “die hier voor Uw mirakuleus Beeld geschied zijn” door de zinsnede
“die hier op Uw voorspraak geschied zijn”. Klaarblijkelijk deinsde de bisschop ervoor terug het beeld
wonderbaarlijke krachten toe te kennen.
Het gebed is verder, getuige van zijn tijd, zeer individualistisch. Er wordt geen band gelegd met de
kerkgemeenschap, de ecclesia orans: de bidder is een individu dat slechts zijn persoonlijke intenties
voorlegt.
Het is bovendien een vraaggebed op een dwingende, eisende toon. Het is alsof de bidder, met een
beroep op de goedheid van Maria en de wonderbaarlijke werkzaamheid van de heilige plek van het
46

W. van Ormelingen, Congregatie-Boekje. Gebeden en gezangen voor Maria-Kinderen (Kerkrade 1920), nr. 73, p. 234.
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genadebeeld, verhoring van zijn persoonlijke bede wil afdwingen en zelfs zo ver durft te gaan – de
populariteit van het Memorare is hier zeker debet aan –, dat een niet verhoord gebed onmogelijk wordt
geacht. Maria is er dus om onze problemen op te lossen. Maar gebedsverhoring is nu eenmaal niet
afdwingbaar, niet automatisch. Gebedsverhoring is een Godsgeheim. Hoewel Paulus tot drie keer toe
de Heer had gebeden dat een angel uit zijn vlees genomen zou worden, werd hij niet verhoord (2
Korinthiërs 12,7-9). Zelfs Jezus onderwierp Zich aan Gods Wil, toen Hij op Zijn laatste levensavond
tot Zijn Vader bad: "Niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt" (Matteüs 26,39b). En zelfs Jezus werd niet
verhoord.
In het gebed wordt ook geen enkel woord van lofprijzing of dank geuit. Toch had pastoor Jacobs
daar alle aanleiding toe, omdat hij zonder bezwaar uit het gebed tot de Moeder van Altijddurende
Bijstand de zinsnede had kunnen overnemen: "Ik beloof u dankbaarheid en liefde alle dagen van mijn
leven, totdat ik u zal komen bedanken in de hemel".
Het gebed is ook niet christologisch. Slechts één keer valt de naam van God; Jezus' naam wordt
zelfs niet genoemd. Men kan zelfs het exclusief richten van het gebed tot Maria als bezwaar zien,
aangezien de kerk zich in haar liturgische traditie in gebed primair tot God de Heer, de Vader richt.
Gesuggereerd wordt dan namelijk dat het Maria is, die verhoort of geneest. Maar het is niet Maria die
verhoort, maar God die verhoort.
Toch zal het gebed tot de Sterre der Zee de geschiedenis ingaan als een cultuurmonument, een
tijdsdocument van mariale vroomheid uit de laat-romantische periode van het “Rijke Roomse Leven”,
dat een eeuw lang de godsvrucht van generaties gelovigen heeft gedragen. Maar het is een gebed dat
nu, na ruim honderd jaar, gevoeglijk vervangen mag worden.
Aflaten
Een devotie is in de tijd van het “Rijke Roomsche Leven” niet compleet zonder overvloedige aflaten.
Ook daar wordt in deze jaren voor gezorgd. Bij breve van 27 juni 1908 verleent paus Pius X een volle
aflaat en een aflaat van 7 jaren en 7 quadragenen aan hen die in de kerk van de Sterre der Zee de
„negen zaterdagen‟ houden. 47
De feestelijke kroning en het Maria-Congres
Enkele jaren later, op 15 augustus 1912 wordt het beeld van de Sterre der Zee in opdracht van paus
Pius X door mgr. Drehmanns plechtig gekroond met gouden kronen, geschonken door de burgerij van
Maastricht.48 De latere dr. Charles Thewissen was er als jonge jongen bij. In 1962 herinnert hij zich
nog: “De organisatie schampte zelfs af op de ontroering, want op het hoogtepunt, het moment waarop
de bisschop van Roermond de fonkelnieuwe gouden kronen plaatste op de hoofden van Moeder en
Kind, zou het zangkoor losbarsten in een Regina Cæli, maar in de ontroering werd vergeten het
afgesproken teken te geven. In de doodstille kerk klonk alleen het gemurmel van de zegeningsformule
en toen niets meer, totdat enkele priesters haperend Salve Regina inzetten. En toen was daar
Monseigneur Menten [de deken] op de preekstoel die, zelf gekroond met de krans van zijn dichterlijk
witte haren, de sluizen van de rhetoriek openzette om met een door tranen verstikte stem de gekroonde
Madonna van Maastricht te begroeten”.49 Het Verslagboek van het Maria-Congres van 1912 zegt het
met niet minder emotie: “Nu trilt een tranenrijke stem door de stilte. In den preekstoel staat Mgr.
Menten, met den jeugdglans waarmede God zijn priesterlijke grijsheid verheugt. Hij spreekt, alle
woordenpraal vergetend. Hij spreekt, en het klinkt als een verre vox humana, die beeft over stille
ademhaling eener zuchtende aeoline: Salve Regina Mater ! Gegroet O Koningin des Hemels, gegroet
gekroonde „Sterre der Zee‟, onze lieve Moeder, gekroond zijn Gij tot de Koninginne van
47
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Maastricht”.50 We leven nog volop in de romantiek ...
In de kroon was een gouden ster met vijftig briljanten verwerkt, geschonken door paus Pius X. De
kroon van Maria was vervaardigd na een prijsvraag uitgeschreven door het bestuur van het MariaCongres. De jury riep Camille Esser, uit Weert, uit tot winnaar voor de kroon van Maria; 51 de kroon
van Jezus mocht gemaakt worden door Jos Loven, uit Roermond. De Broederschap van Onze Lieve
Vrouw liet voor 700 gulden een blauwfluwelen mantel met goud borduursel maken. De Nederlandse
Maria-Congregaties schonken een gouden lelietak met diamanten en parels versierd.52
Bij gelegenheid van de plechtige kroning van het beeld werd van 15 tot 18 augustus 1912 het eerste
Nederlandse Maria-Congres gehouden, met als thema: "Maria, de Moeder van God". Er werd
gedurende het congres zelfs een eigen dagblad uitgegeven, de Sterre der Zee Bode van het MariaCongres.53 Iedere dag waren er sprekers, er waren massaspelen, en de dag werd telkens afgesloten met
een pontificaal Lof en met de bidweg.
Al in het voorjaar van 1912, met het oog op het Maria-Congres, had het kerkbestuur bij Linssen,
beeldenfabrikant in Venlo, beelden van Maria Sterre der Zee besteld. 54

Het bekende lied “O reinste der schepselen” verschijnt voor
het eerst in de Sterre der Zee Bode van 12 augustus 1912.
Helaas anoniem.
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En in de Sterre der Zee Bode van 12 augustus 1912 verschijnt dan voor het eerst het overbekende
Sterre der Zee-lied “O reinste der schepselen”, dat op goede gronden wel eens toegeschreven wordt
aan de bekende dichteres Marie Koenen (1879-1959), maar waarvoor tot nog toe elk bewijs
ontbreekt. 55 De drie coupletten van de tekst prijken (helaas anoniem) voor het eerst op 12 augustus
1912 op de voorpagina van de Sterre der Zee Bode. 56 We weten ook dat het lied in 1912 al populair is.
Na het plechtig lof van vrijdag 16 augustus wordt het door de congreganisten van de MariaCongregaties en door alle aanwezigen uit volle borst gezongen, bij de vergadering van “JongLimburg” onder voorzitterschap van dr. J. Kurris wordt na diens inleidend woord het lied “Sterre der
Zee” door allen gezongen, 57 een ronkend gedicht van zekere W.V. in de Sterre der Zee Bode van 13
augustus sluit af met:
... En zing met U mee,
Geleid ons door ‟t leven,
O Sterre der Zee !!

en op 18 augustus doet de Sterre der Zee Bode enthousiast verslag van de „Congreganistendag‟, en van
“het schoone lied „Sterre der Zee‟ waarvan de Congreganisten maar niet genoeg konden zingen in het donker,
terwijl ze voortschreden;
O Sterre der Zee!
O, Sterre der Zee, stort hoop ons in ‟t harte,
O sterre der Zee”.58

Het moge dan niet zeker zijn dat de tekst van het lied “O reinste der schepselen” een creatie van
Maria Koenen is, zeker van haar hand is een bij gelegenheid van het Maria-Congres van 1912
geschreven cantate, Maris Stella, die door Henri Hermans, organist van de Onze Lieve Vrouwekerk,
getoonzet zou worden, hetgeen echter door omstandigheden werd verhinderd. 59 Al in het eerste
nummer van de Sterre der Zee Bode publiceert deken Menten een ronkend “Kroningslied” in drie
coupletten, op een (blijkbaar niet overgeleverde) melodie van Henri Hermans: “Gegroet ! gekroonde
Ster der Zee !”60 Enkele dagen later staat in de Sterre der Zee Bode de tekst van een lied met refrein:
“O Sterre der Zee, o moeder der liefde”, helaas weer zonder auteursvermelding en zonder melodie. 61
Dit lied blijkt echter een Nederlandstalige bewerking te zijn van het Duitse O Stern im Meere,62 in
andere Nederlandstalige varianten bekend als “O Ster van ‟t mere” (1919) – hier wél met melodie
bekend –,63 en “O Ster der Zeeën” (1920).64 Op het congres wordt ook het “Loflied der Engelen”
gezongen, vooral op de dag van de kroning van het beeld. 65 Dit lied was gecomponeerd bij
gelegenheid van de Kroningsprocessie van Tongeren in 1911 voor de groep van de Zingende
Maagden, die het lied met palmen wuivend zongen, op een melodie van Edmond Jaminé en een tekst
van Pater Adriaensen. Kort daarna verschijnen in zangbundels van Maria-congregaties nog andere
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nieuwe Sterre-der-Zee-liederen, bijvoorbeeld “Wees gegroet, o Zeester” (1919),66 één van de vele
Nederlandse versies van de gregoriaanse hymne Ave Maris Stella.
Het auteurschap, zowel van de tekst als van de melodie, van het overbekende lied “O reinste der
schepselen” blijft dus voorlopig een zorgvuldig bewaard geheim. Maar er is nog een ander goed
verborgen geheim. In 1923 blijkt er namelijk een vierde couplet van het lied te bestaan, dat we voor
het eerst aantreffen bij gelegenheid van de Heiligdomsvaart van 1923. Dit vierde couplet, dat hier,
tussengevoegd vóór het laatste, het derde is, is eveneens van een onbekende auteur:
Hoe dikwijls vervult ook de droefheid ons hart,
Maar Gij, o Maria, verdrijf dan de smart,
Verwerf van Uw Jesus ons troost weer en vrêe,
Schijn vriendlijk ons tegen, o Sterre der Zee,
O Sterre der Zee, o Sterre der Zee,
Schijn vriendlijk ons tegen, o Sterre der Zee.67

Opmerkelijk is dat dit nieuwe couplet in latere publicaties en zangbundels niet meer voorkomt, en dus
even snel verdwijnt als het geïntroduceerd is.
De meest diepe indruk maakten op de gewone gelovigen niet de theologische inhoud van de referaten
op het Maria-Congres, maar de optocht, “vooral die optocht”, zo herinnert zich Charles Thewissen
nog jubelend in 1972, zestig jaar na datum, én de electrische verlichting: “Wij menen dat de kerk voor
het congres nog hals-over-kop electrische verlichting heeft gekregen. Van de Maastrichtse kerken was
de Jezuïetenkerk enkele jaren tevoren de eerste kerk met electrisch licht geweest. In 1912 werd de
feestverlichting van het priesterkoor aangelegd. Pijlers en bogen van gloeilampjes. Sprakeloos
stonden de mensen al dat licht aan te kijken, maar latere generaties vonden het van het goede wel een
beetje te veel en noemden het kermisachtig. De gloeilampjes werden weggenomen en de Sterre der Zee
is blijven glimlachen”.68
Enkele weken na het Maria-Congres schrijft bisschop Drehmanns nog aan pastoor Jacobs om hem te
feliciteren met het succes van het congres, en verbindt een aflaat van 50 dagen aan het bidden van het
schietgebed “Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, bid voor ons”.69
Herstel van de Bidweg
Er zijn aldus, in de afrondingsperiode van de bouwkundige restauratie van de Onze Lieve
Vrouwekerk, een aantal krachtige initiatieven ontplooid om de devotie tot de Sterre der Zee nieuw
leven in te blazen en te bevorderen, allereerst door pastoor Le Bron de Vexela, pastoor de van Onze
Lieve Vrouwekerk van 1901 tot 1903, maar vooral door zijn opvolger, pastoor Jacobs, naar het
oordeel van de Sterre der Zee Bode “een tweede Bernardus, een Mariavereerder, voor wien geen
moeiten, geen zorgen te veel of te zwaar zijn, indien het slechts de glorie geldt van Maria, de Sterre
der Zee”.70 In een interview in de Sterre der Zee Bode van 15 augustus 1912 zegt pastoor Jacobs het
met evenveel woorden, maar ook met passende bescheidenheid:
“Pastoor, U hebt eigenlijk hier in Maastricht de devotie tot de Sterre der Zee weer in eere gebracht,
nietwaar?”
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“Och, onder mij is die devotie wel gegroeid en grooter geworden, maar de vereering is eigenlijk opnieuw
weer begonnen, toen het beeld werd overgebracht naar de kapel, waar het thans staat. Vroeger stond het
beneden in het noordelijk transept; dat was veel te ver voor de menschen, dan moesten ze de heele kerk
doorlopen. Het was daarom goed gezien van Pastoor Le Bron de Vexela het beeld te verplaatsen. Toen ik
kwam, was de kapel klaar; van dat oogenblik dagteekent de steeds groeiende vereering van het beeld van de
Sterre der Zee!”
“Maar de bidweg, Pastoor!”
“Ja, de bidweg, zei de bescheiden man, is er heelemaal boven op gekomen. Vroeger deed men hem ook
wel, maar in stilte en afzonderlijk; men scheen bang om er een openlijke godsvrucht van te maken. Nu ‟n jaar
of zes geleden [dus ca. 1906] zei ik tot een paar Heeren: als we dien bidweg eens openlijk deden en
gezamenlijk! maar ik kreeg ten antwoord, dat zoo iets niet gaan zou, dat men hem zou verstoren en in de war
sturen. Toen ging ik er eens met mgr. Severiens [H.L.A. Sevriens, deken van Maastricht van 1893 tot 1911,
en kanunnik en proost van het kathedraal kapittel van Roermond] over praten, die vond het onmiddellijk
goed en zei: voor de ordeverstoring behoeft ge hier in Maastricht niet bang te zijn. Nu, toen zijn we begonnen
en .... het lukte; in het begin wel in het klein, maar allengs nam dat toe en tegenwoordig is de deelneming zóó
71
groot, dat .... enfin daar kunt U Uzelf van overtuigen”.

Dat pastoor Jacobs in dit interview zegt dat de Mariakapel bij zijn aantreden in 1903 klaar was, is een
vroom leugentje uit valse bescheidenheid. Pas in 1906 wordt het retabel geplaatst, en de rijke
inrichting van de kapel was, zoals wij zagen, zijn persoonlijke wens. Wel mag hem het herstel van de
bidweg in 1904 worden toegeschreven. De twijfels over een mogelijk herstel van een openbare bidweg
houden waarschijnlijk verband met het zogenaamde “processieverbod”, daterend uit de tijd van de
Staatse overheersing in Maastricht, maar in de 20e eeuw nog altijd geldend. 72 Godsdienstoefeningen op
de openbare weg, beschouwd als verstoringen van de openbare orde, waren niet toegestaan. Slechts
processies die vanouds bestonden werden, en dan nog slechts oogluikend, toegestaan. Nog op 25 april
1912 antwoordt burgemeester Van Oppen aan het Hoofd-Comité van het Maria-Congres op de
aanvraag voor een processie, “dat, wanneer in de grondwet handhaving van het status quo is
voorgeschreven, elke afwyking van den thans door de processies gevolgden weg volstrekt uitgesloten
is. Zeer tot mijn leedwezen kan ik dus aan Uw verzoek geen gevolg geven”.73 Maar de herstelde
bidweg was een groot succes, zo lezen wij, weer in 1912, het jaar van het Maria-Congres:
“Tot overettelijke jaren was het de gewoonte, dat, vooral in de octaaf van Paaschmaandag, het feest van de
„Sterre der Zee‟, die bidweg door talrijke geloovigen, ieder voor zich, tot laat in den avond werd gehouden.
In 1904, jubeljaar der Onbevlekte Ontvangenis [het 50-jarig jubileum van de dogma-proclamatie van de
Onbevlekte Ontvangenis in 1854], is men begonnen onder de leiding der geestelijkheid van de O. L.
Vrouweparochie, dien bidweg gezamenlijk te houden gedurende de noveen, die het feest der Onbevlekte
Ontvangenis voorafging. Was men evenwel huiverig daarmede te beginnen, aller verwachting werd verre
overtroffen. Niet honderden, maar duizenden, mannen en vrouwen van allen rang en stand, namen deel aan
deze uiting van geloof en trokken, Maria ter eere den rozenkrans biddend, door de straten der stad tot
onderlinge stichting en tot voorbeeld van nog vele anderen. En telken jare neemt het getal der deelnemenden
toe. Deze devotie is zoo stichtend en zoo gewenscht, dat de Zeer Eerwaarde Herder der parochie gemeend
heeft ook nog op andere dagen en op meerdere Zaterdagen dien bidweg te moeten houden. Het getal der
deelnemers is zoo groot, dat de groote Lieve Vrouwekerk ze nauwelijks bevatten kan”. 74

Archivaris Pierre Doppler, die toen ook kerkmeester was, en één van de drijvende krachten achter het
Mariacongres van 1912, voegt er in zijn handschrift van 1906 nog aan toe:
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Niet alleen werd niet de minste wanklank vernomen, maar alles liep in de goede orde van stapel en zoo zeer
neemt de godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd toe, dat gedurende de octaaf van de Onbevlekte
Ontvangenis in het afgeloopen jaar 640 geloovigen zich lieten inschrijven in hare broederschap, een getal dat
in de dagen van den grootsten bloeityd der godsvrucht tot de “Ster der Zee” lang niet bereikt werd.75

Bij het begin van het Maria-Congres van 1912 werd de bidweg door ruim 2.000 gelovigen gelopen:
“Het heeft iets overweldigends, als men daar eensklaps, om den hoek van een straat, die dichte drommen
volks ziet aanrukken; uit de verte heeft men in den stillen avond wel het harde roepen gehoord van ééntonige
stemmen; maar dat de menigte zóó groot zou zijn, had men niet verwacht. Al maar door stroomt de vloed van
biddenden menschen [...] Volgens tamelijk nauwkeurige telling namen aan den laatsten bidweg van
Zaterdagavond j.l. [zaterdag 10 augustus 1912] deel ruim 1600 vrouwen en ± 400 mannen, terwijl tevoren
reeds door afzonderlijke groepjes, denzelfden weg al biddend was gemaakt; binnen een kwartier telden we
reeds 500 dan deze afzonderlijke bidgangers.
Maria heeft de ijverige pogingen van den Pastoor des O.L. Vrouwe-kerk wèl gezegend !”76

Alle initiatieven van de dekens Sevriens en Menten, en van de pastoors Le Bron de Vexela en Jacobs,
– maar vooral van pastoor Jacobs –, de inrichting van de doopkapel als Maria-kapel (1902), de
verplaatsing van het beeld van de Sterre der Zee (1903), de aanschaf van votieflampen (1904), het
herstel van de bidweg (1904), de inrichting van de kapel, met altaar en mozaïekvloer (1904-1906), het
vervaardigen en het plaatsen van het retabel (1904-1906), de fusie van de broederschappen (1906), de
vervaardiging van het nieuwe parochiezegel met de Sterre der Zee (1907), het Gebed tot de Sterre der
Zee (1908), de volle aflaat (1908), de bestelling van beelden (1912), de kroning van het beeld en de
organisatie van het Maria-Congres (1912), en de compositie van een aantal Sterre der Zee-liederen
(1912 en daarna), hebben inderdaad de verering van de Sterre der Zee sterk bevorderd. Dat is wel het
minste dat men, een eeuw na datum, kan zeggen. Het resultaat mag er nog altijd wezen.
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