De Bidweg van de Sterre der Zee
5 eeuwen religieus erfgoed
Régis DE LA HAYE
De Bidweg van de Sterre der Zee in Maastricht heeft een zeer oude geschiedenis. Ze is vijf eeuwen
geleden ontstaan bij de paters Franciscanen, die traditioneel op Paasmaandag, vanuit hun klooster aan
de Sint-Pieterstraat (het huidige archiefgebouw) een grote processie hielden met het Mariabeeld, dat
later Sterre der Zee werd genoemd.
De Bidweg is een route langs een aantal straten in Maastricht die men al biddend aflegt. De Bidweg
begint bij het beeld Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee en eindigt daar ook.
De Bidweg wordt sindsdien via dezelfde route gelopen. Het tracé is slechts één keer aangepast, toen
de Franciscanen vanaf 1700 hun nieuwe klooster aan de huidige Minderbroedersberg betrokken.
Men kan de Bidweg alleen lopen, in stilte. Wanneer het beeld van de Sterre der Zee meegedragen
wordt, spreekt men van een “Grote Bidweg”. De Bidweg wordt nog altijd gelopen, nog altijd volgens
dezelfde route, en behoort daarmee tot het oudste religieus-cultureel erfgoed van Maastricht.

Het genadebeeld van de ‘Sterre der Zee’,
dat zich tegenwoordig bevindt in de
Basiliek van Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming, behoorde van
oorsprong aan de paters franciscanen
oftewel Minderbroeders van de SintPieterstraat,
het
tegenwoordige
Rijksarchief.1
Voor zover we in de geschiedenis
terug kunnen gaan, stond het beeld in
de oude franciscanenkerk in de kapel
aan de zuidzijde van het priesterkoor.
Pater Cornelis Thielmans beschrijft de
kapel
en
het
beeld
in
zijn
Nederlandstalig boekje als volgt: “Inde
kerck op de rechter syde is de Capelle van ons
Lieve Vrouwe daer haar beeldt in is een
weynich grooter dan vier voeten / draghende
op de slincke handt het Kindeke Jesus / ende
tis gestelt boven den outaer”.2
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Voor zover we kunnen teruggaan, want
het grote probleem met historisch
onderzoek naar het beeld van de Sterre
der Zee en naar de Bidweg, is het gebrek
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aan archieven. De franciscanen van Maastricht zijn tot drie maal toe uit hun kloostergebouw
verdreven (1578, 1639, 1796), en zijn dus meerdere keren verhuisd. Daarbij is ook regelmatig
het archief verdwenen of vernietigd. Het Rijksarchief in Maastricht heeft slechts een klein
archief van de Franciscanen (slechts 30 cm), het Archief in Utrecht beheert het archief van de
Franciscanen van Nederland.
Maar gelukkig hebben de franciscanen zelf in de loop der eeuwen meermalen ervoor
gezorgd de historie op schrift te stellen. De eerste schrijver die de geschiedenis en de devotie
tot het Mariabeeld van de franciscanen – want het heet dan nog lang niet ‘Sterre der Zee’ – op
schrift heeft gesteld was de franciscaan Henricus Sedulius (zijn naam is de latinisatie van
Hendrik de Vroom), in zijn boek Diva Virgo Mosæ-Traiectensis (‘de goddelijke Maagd van
Maastricht’), uitgegeven bij Joannes Moretus in Antwerpen in 1609.3 Bij gebrek aan
archiefmateriaal was hij allereerst aangewezen op eigen herinneringen. Zo beschrijft hij de
processie van Paasmaandag van 1608, waaraan hij zelf deel mocht nemen. Ook deed hij aan
wat historici tegenwoordig oral history noemen, geschiedschrijving door het ondervragen van
oudere bewoners over hun herinneringen en over gebeurtenissen van vroeger, en dat zijn
meestal juist die zaken die niet in officiële overheidsarchieven te vinden zijn. Daarmee is hij
heel modern, want oral history is pas in de huidige geschiedschrijving een erkende methode.
Bij de opgetekende verhalen gaat het begrijpelijkerwijs meestal over gunsten die de gelovigen
mochten ontvangen op voorspraak van Maria, en natuurlijk de wonderen.
Sedulius schreef echter in het Latijn, de geleerdentaal, en het bleek natuurlijk snel nodig
een boekje in de volkstaal uit te geven. Daar zorgde pater Cornelis Thielmans voor, die het
werk van Sedulius vertaalde, en het in Leuven in 1612 publiceerde onder de titel T’Boeck van
Ons Lieve Vrouwe van Maestricht.
De schenker van het beeld
Volgens Sedulius, de eerste geschiedschrijver, zou het Mariabeeld vóór 1474 aan de
franciscanen geschonken zijn door een zekere Nicolaus van Harlaer, toen deze op latere
leeftijd bij hen intrad. Hij zou op de leeftijd van 101 jaar overleden zijn, en begraven vóór het
Maria-altaar. Op zijn grafschrift stond: “In het jaar des Heren 1474, op de 25e der maand mei,
overleed de adellijke heer Nicolaus, ridder van Harlaer, Minderbroeder, in de ouderdom van
101 jaar, raadsman en opperhofmeester van heer Lodewijk van Bourbon, bisschop van Luik.
Moge de barmhartige God hem genadig zijn. Amen”. Onder de naam Harlay komt deze
Nicolaus ook voor in het Necrologium van het franciscanenklooster, weliswaar op de datum
van 25 maart. In feite heette hij Nicolas de Harlay, en was hij raadsheer van Lodewijk van
Bourbon, bisschop van Luik van 1456 tot 1482. Hij wordt met naam en functie vermeld in een
akte van 4 maart 1468, waarbij de inwoners van Luik de financiering goedkeuren van de
oorlogslast van 50.000 pond die hun is opgelegd in de vredesovereenkomst na de verovering
van het prinsdom Luik door de hertog van Bourgondië: ‘Nycolas de Harley, maistre d’hostel de
notre dit très reverend pere et seigneur’.4
Eerste berichten over verering
De eerste berichten over een echte volksdevotie rondom het Mariabeeld van de franciscanen
hebben we pas in de zestiende eeuw. Er vonden gebedsverhoringen en wonderbaarlijke
genezingen plaats, waardoor de devotie sterk werd aangewakkerd. Sedulius vermeldt in zijn
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boekje enkele gevallen van wonderbaarlijke genezingen.
Daarbij vinden we ook de eerste vermeldingen van de Bidweg. Al in 1532 is er in het
cedulenboek van de stad Maastricht sprake van een jaarlijkse processie op Paasmaandag
vanuit de Minderbroederskerk, waarbij “dat bielt van onsser liever Vrouwen” werd omgedragen.
Verbanning en terugkeer
De geschiedenis van de Bidweg is de geschiedenis van het beeld. De Bidweg volgt het beeld.
De Bidweg begint en eindigt daar waar het beeld staat. Zonder beeld geen Bidweg.
Wanneer in 1578 de stad Maastricht door Staatse troepen wordt bezet, en de franciscanen
worden verbannen, wordt het Mariabeeld in veiligheid gebracht in het huis van Jan van
Keulen, molenaar van de leerlooiers, op de molen op de Jeker, aan de Grote Looiersstraat, bij
de Lurepoort (Looierspoort). Daarna werd het beeld gebracht bij de zusters van de
Nieuwenhof, en uiteindelijk buiten de stad, op Sint-Pieter, in veiligheid gebracht, in het huis
van Maria Luckers. Aan de onderduikperiode in de Nieuwenhof refereert de legende De Slag
van den Soldaat in het boekje Legenden van de Sterre der Zee van Ad Welters.5
Wanneer dan op 29 juni 1579 de stad Maastricht door Alexander Farnese en de Spanjaarden
wordt ingenomen, breekt er een periode aan van rekatholisering, die duurt tot 1632. Voor de
franciscanen, die weer mogen terugkeren in de stad, is de Spaanse periode een bloeiperiode
voor de verering van het Mariabeeld. Een serie wonderbaarlijke genezingen doet de
bedevaartgangers in grote getale de weg naar het franciscanenklooster vinden. Pausen
verlenen aflaatbrieven in 1607, 1614, 1628 en 1646. Vooral de processie op Paasmaandag kent
een zeer groot succes: in 1608 doen er 6.000 mannen mee, vrouwen en kinderen niet
meegerekend; in 1611 telt men 19 à 20.000 pelgrims. Daarbij moet men bedenken dat
Maastricht in 1611 ongeveer 12.400 inwoners telde. De magistraat van Maastricht verleende
een financiële bijdrage voor het drukken van devotieprentjes, en nam ook voltallig deel aan
de jaarlijkse processie.
De processie van Paasmaandag
Deze processie van Paasmaandag is dus de oorspronkelijke Bidweg. Ze moet in de 16e en de
17e eeuw zeer indrukwekkend geweest zijn. Het was geen triomfantelijke tocht, maar voor het
grootste gedeelte een boete- en smeekprocessie, in de geest van de Middeleeuwen. De
deelnemers waren boetelingen. Maar het is tegelijk ook een “stadsprocessie”. Pater Sedulius
geeft er een aangrijpende beschrijving van. Het gebeuren speelt zich af in het eerste
Minderbroedersklooster aan de Sint-Pieterstraat.
Op Paaszaterdag neemt de pater koster het beeld van het altaar en plaatst het op een draagbare troon vóór de afscheiding van de Mariakapel. Daar blijft het staan tot op Eerste Paasdag.
Op die dag worden de Vespers gezongen om 2 uur. Na afloop trekken de kloosterlingen, met
het kruis voorop en vergezeld van een grote massa volk in processie naar het beeld in de
zijbeuk van de kerk, en brengen het naar het middenschip onder het zingen van het oude
Paaslied Regina coeli (‘Koningin des Hemels verheug U’). In het middenschip blijft de beeltenis
op de draagtroon staan, vóór de koorafscheiding, het jubé (nog altijd aanwezig in de
Franciscanenkerk, het tegenwoordige Rijksarchief), en terwijl de franciscanen zich naar het
priesterkoor begeven voor het bidden van de completen, stroomt het volk rondom het beeld
samen. En dat duurt zo heel de nacht zonder onderbreking. Kinderen, jonge mensen, mannen
en vrouwen, slechts in wollen of linnen gekleed, komen blootsvoets het beeld bezoeken en
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vereren. Sommigen, in plaats van er omheen te lopen, kruipen er zelfs op hun knieën omheen,
als boetedoening, en dat niet één keer, maar meerdere malen. Zij werpen zich plat ter aarde en
kussen de grond.
Ook wordt de Bidweg gelopen, individueel of in groepen. Velen doen het met brandende
fakkels in de hand, sommigen lopen de Bidweg kruipend op de knieën, of van top tot teen
gestoken in een ijzeren harnas, vaak ook de voeten belast met zware, ijzeren ketens. Zo
brengen honderden de nacht door die aan de processie voorafgaat.
Op Tweede Paasdag wordt om 8 uur in de kloosterkerk een preek gehouden, en om 9 uur
wordt de hoogmis als votiefmis van de H. Maagd op het hoogaltaar opgedragen. Intussen zijn
ook alle gemeenteraadsleden, de magistraat en de notabelen in het klooster bijeengekomen en
begeven zij zich naar het priesterkoor. Tegen het einde van de Mis worden de koordjes van St.
Franciscus uitgedeeld aan degenen, die voor die heilige een bijzondere verering hebben. Zij
dragen die duidelijk zichtbaar boven hun kleren, dwars over schouder en borst.
Na de hoogmis wordt op het plein vóór de kerk en in de gangen van het klooster door
enkele paters de processie opgesteld.
De 1e groep. Een van de paters gaat voorop met het kruis, gevolgd door een grote menigte
mannen, vrouwen en kinderen, die in een rij lopen en een kruis dragen. Slechts in wol of linnen
gekleed en blootsvoets, ieder een fakkel in de hand, trekken zij als openbare boetelingen mee.
Heel de weg volharden zij in diep stilzwijgen. Ook zijn er moeders met kindertjes aan de hand,
die nauwelijks kunnen lopen, of zuigelingen op de arm. Een oude vrouw, die nog elk jaar was
meegetrokken, maar wegens ziekte en ouderdom niet meer kan lopen, laat zich, om haar
belofte te vervullen, op een draagbed meevoeren.
2e groep. Als tweede groep achter het kruis volgden de leden van de Broederschap der
Geselaars, die aan de zorg en leiding van de Jezuïeten (later de Dominicanen) waren
toevertrouwd, in boetezakken gehuld, het gezicht bedekt en blootsvoets. In 1608 trokken meer
dan 1.000 boetelingen mee, waarvan velen, om niet herkend te worden, ijzeren helmen
droegen.
3e groep. Dan volgt het tweede kruis, met daar achter alle religieuzen van de stad,
capucijnen, begaarden, kruisheren, augustijnen, dominicanen en Minderbroeders. Daarbij
sluiten zich de gelovigen aan die niet tot de gemeenteraad of de Broederschap behoren.
4e groep. Achter hun vaandel volgt nu de broederschap van de flambouwdragers, allen met
brandende kaarsen in de hand. In hun midden wordt door vier Minderbroeders het Mariabeeld gedragen, voorafgegaan en gevolgd door twee kapelmeesters. Tussen de rijen van de
Broederschap een groep gepantserde mannen, die zich onder gelofte daartoe hadden verplicht
voor één of voor een aantal jaren. In 1608 werden er 86 geteld, bijna allen met fakkels in de
hand, van top tot teen gestoken in een ijzeren harnas, waaronder zij slechts een lendendoek
droegen. De meesten sleepten bovendien aan hun rechtervoet een zware ijzeren ketting mee
om het lopen te bemoeilijken. Hun linnen lendendoeken dropen van het bloed door het
schuren van het ijzeren harnas. Anderen strooiden ter ere van Christus en zijn Moeder
kruiden, bladeren en kleurige welriekende bloemen.
5e groep. Daarna volgden de dekens van de gilden, dan het hele college van de magistraat,
vervolgens de kanunniken van de beide kapittels en de seculiere geestelijkheid die
onmiddellijk aan het Allerheiligste voorafgingen. De processie werd afgesloten door de
gouverneur van de stad, de Landcommandeur van Alden Biesen, heel de adel van stad en
omstreken, en een grote menigte pelgrims.
Teruggekeerd in de kerk werd het beeld weer geplaatst in de rechter zijbeuk, vóór de
afscheiding van de Mariakapel als op de dag voor Pasen. Daar zong men een antifoon, en werd
de zegen met het Allerheiligste gegeven, die daarna nog eens werd gegeven in het koor.
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Route van de Bidweg, vanuit de Eerste Franciscanenkerk aan de Sint-Pieterstraat, vanaf het begin tot 1639.

De oude route van de Bidweg
De processie van Paasmaandag is dus de voorloper van de heden nog bestaande Bidweg. De
route heeft in de loop der eeuwen enkele kleine wijzigingen gekend. Volgens het Memoriale
van de gardiaan liep de Bidweg vanuit de franciscanenkerk aan de Sint-Pieterstraat: “Wyt ons
kerck, door het Heyestraetien, neffens de Bogaerden, daer naer de rechtehandt inslaende naer Ste AnneCloosterken, neffens St. Jacobs Capelle, door de gehiele Breystraet, voorby der Jesuyten, St. Nicolaes
ende Ons L. Vrouwekercken, en dan neffens de moutmeulen, over de steene brugge naer ons kercke”,
dus volgens de route: Maastrichter Heidenstraat, Witmakersstraat, Kapoenstraat, SintJacobsstraat, Bredestraat, Onze-Lieve-Vrouweplein, Koestraat, Stenenbrug, en vandaar terug
naar de Minderbroederskerk.6
Staatse periode
Zoals gezegd hangt de historie van de Bidweg ten nauwste samen met de historie van het
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beeld van de Sterre der Zee, dat in de loop van de geschiedenis meermalen is verplaatst. Een
belangrijk jaar is in dit verband 1632, jaar van de inname van de stad Maastricht door
stadhouder Frederik Hendrik, voor de Staten Generaal. Na de inname van Maastricht in 1632
door de Staten Generaal probeerden de nieuwe machthebbers in Maastricht en in de Landen
van Overmaas een protestantisering, beter gezegd een “calvinisering” door te voeren.
Openbare bestuursfuncties mochten in de Staatse gebieden alleen nog maar door calvinisten
worden uitgevoerd. Twee kerken in Maastricht, de Matthijs en de Sint-Jan, werden
toegewezen aan de protestanten, de parochies moesten zich maar behelpen in de
Catharinakapel en de Sint-Jacobkapel. Alle godsdienstoefeningen en tekens van katholieke
geloof mochten niet in de openbaarheid. Wegkruisen en heiligenbeelden moesten worden
verwijderd. Enzovoort. Voor de Bidweg was vooral van belang dat godsdienstoefeningen
zoals processie niet op de openbare weg mochten plaatsvinden. De pelgrims bijvoorbeeld, die
naar Scherpenheuvel liepen, mochten op Staats gebied geen vaandels dragen en niet zingen,
maar zodra ze in Veldwezelt de grens van het prinsdom Luik hadden overschreden, gingen
de vaandels weer omhoog, en zong men uit volle borst het Veni Creator.7
De 17e en de 18e eeuw, de tijd van de Staatse bezetting van Maastricht, is overigens ook de
tijd geweest dat de Heiligdomsvaart, die in de 15e eeuw haar hoogtepunt had gekend, niet
meer gehouden werd.
Nadat in 1632 de stad Maastricht door de Staten Generaal was ingenomen, ontdekte men in
1638 het “verraad” van pater Vinck en de zijnen, die gespioneerd zouden hebben voor de
Spanjaarden. Ze werden gearresteerd, gemarteld en onthoofd, en hun hoofden op vijf staken
geplant op het bastion dat sindsdien “de Vief Köp” heet. De kloostergebouwen van de
franciscanen werden in beslag genomen, en de paters in 1639 uit de stad verdreven. Daarbij
ging ook veel archief verloren.
In 1639 wordt het beeld allereerst ondergebracht bij de zusters Annunciaten in Wyck. Maar
daar werd het niet openbaar vereerd, want je weet maar nooit met al die calvinisten in de stad!
Alleen de zusters mochten bij het beeld komen bidden. Maar al na anderhalf jaar werd het
beeld naar het klooster Slavante op de Sint-Pietersberg gebracht, bij de franciscanen zelf.
Iedere dag kwam een leeuwerik bij het venster van de kapel zijn liedje zingen.8 Maar ook op
de Pietersberg vertrouwden de franciscanen de situatie niet, hoewel gelegen in het
prinsbisdom Luik. Te dicht bij Maastricht, en het zou niet de eerste keer zijn dat de Hollanders
de soevereiniteit van Luik zouden schenden.
Daarna werd het beeld verborgen bij een burger van Visé, Thomas Libotte, die het op
Slavante met zijn boot kwam afhalen. Zijn vrouw die al lange tijd gekweld werd door koorts,
was onmiddellijk genezen.
Maar ook in Visé, bij die particulier, bleef het beeld niet lang. De franciscanen hadden het
liever in een eigen klooster. Dus ging het beeld, na enkele maanden in Visé, naar het klooster
van de Minderbroeders in Tongeren, waar het bleef van 1641 tot 1675, en waar het vanaf 1646
ter openbare verering werd opgesteld.
Tijdens het zogenaamde “Frans Intermezzo” van 1673 tot 1678, toen de Zonnekoning
Lodewijk XIV de stad Maastricht regeerde, kon het beeld weer terugkeren naar eigen haar
stad, en werd het in 1675, met toestemming van het kapittel van Sint-Servaas, geplaatst in de
Sint-Jacobskapel (op de hoek van het Vrijthof en de Bredestraat), die toen als parochiekerk
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diende voor de onteigende Sint-Jan.
Tijdens het Frans Intermezzo zijn er nog enkele openbare processies gehouden. De laatste
vermelding van de processie op Paasmaandag staat in de raadsnotulen van de stad Maastricht
in 1678. Daarna horen we er niet meer over.
Na de Vrede van Nijmegen, in 1678, kregen de Franciscanen nog enige tijd de beschikking
over een gedeelte over hun oude kloostergebouwen aan de Pieterstraat, waar een noodkapel
werd ingericht. En ze namen het beeld natuurlijk mee.

Tweede klooster van de Franciscanen in
Maastricht, op de Minderbroedersberg.

Van 1700 tot 1708 bouwden de franciscanen hun nieuwe klooster op de Schuttershof aan de
Tongersestraat, sindsdien de Minderbroedersberg geheten. En daar ging dan ook het
Mariabeeld naar toe. Daar stond het als centrale blikvanger, midden in een groot retabel boven
het hoofdaltaar, van 1700 tot de Franse tijd, 1796.
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Route van de Bidweg vanaf ca. 1700 tot 1796, vanuit het Tweede Franciscanenklooster op de Minderbroedersberg.

De Bidweg werd nu aangepast aan het nieuwe klooster van de Franciscanen. Men ging nu
vanuit de Tweede Minderbroederskerk op de Minderbroedersberg, via Tongersestraat,
Bouillonstraat, Papenstraat, Bredestraat naar het Onze-Lieve-Vrouweplein en vandaar via de
Cortenstraat, Witmakersstraat, Kapoenstraat, Lenculenstraat, Tongersestraat, weer terug naar
het franciscanenklooster.
Maar de Bidweg werd niet meer als processie gehouden. Conform het beleid van de Staatse
autoriteiten waren processies niet meer toegestaan, en de franciscanen konden het beeld alleen
nog maar in de kloostertuin omdragen. De Bidweg kon men nog slechts op eigen gelegenheid
en in stilte lopen. En uiteindelijk werd de route vergeten …
De Bidweg vergeten
Uit “Legenden van de Sterre der Zee”:
III. Hoe de bidweg teruggevonden werd
Het was in de dagen, dat het beeld van
O. L. Vrouw „Sterre der Zee” bewaard
werd in het klooster op den
Minderbroedersberg, waar nu de
gevangenis ligt. Het waren droevige
tijden geweest, maar nu leefde met de
vrijheid van godsdienst ook weer de
oude devotie op tot de „Sterre der Zee”.
Zware wolken van oorlog en
godsdiensttwisten hadden den glans van
de „Sterre” verduisterd, zoodat men in
die donkere dagen niet eens meer wist,
waar het miraculeus beeld zich schuil
hield. Nu waren gelukkig weer andere
tijden aangebroken en méér en méér
verkeerden de oude menschen vooral,
die nog als kind de glorie der „Sterre der
Zee” gekend hadden, tot de oude
devotie terug. Alleen de kinderen
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kenden nauwelijks den weg naar het wonderbeeld, dat zich zoo verborgen hield in het afgelegen
klooster op den berg. Maar met het groeien der devotie rees ook van alle kanten wederom de vraag,
naar het herstel van den ouden bidweg of Lieve Vrouweweg. Maar ook deze oude en vreemde
gewoonte was zóó lang in onbruik geraakt of verboden, dat nu opeens bleek, dat er groote
verdeeldheid ontstond over het vaststellen der straten, waarover men biddende trekken kon. Zóó
zeer beschouwden de bewoners het als een eer, dat de aloude O. L. Vrouweweg langs hunne huizen
zou trekken, dat iedereen deze eer voor zich opeischte. Bovendien stond het beeld nu op een andere
plaats dan in de St. Pieterstraat, hetgeen de moeilijkheid nog grooter maakte.
Goede raad was duur! Zelfs de geestelijkheid der stad kon tot geen goede oplossing komen. Het
was op een donkeren Decemberavond, dat een arm en vroom vrouwtje, die in de stad algemeen
geacht en bekend was, onder den naam van moeder Anna, voor het miraculeus beeld was
neergeknield. Daar buiten gierde de wind over de leien kerkdaken en joeg met tusschenpoozen
kletterende regen- en sneeuwbuien tegen de hooge kerkramen. Zelfs de kaarsjes voor het beeld van
O. L. Vrouw waren onrustig en knetterden voortdurend in de stille donkere kerk. Maar moeder Anna
had slechts aandacht voor den wonderen glimlach op Maria’s zuiver gelaat en bad maar altijd door
op haren ouden versleten rozenkrans, het eenige erfstuk harer moeder. Zij bad al zoolang en steeds
om uitkomst in den twijfel over den bidweg. Zij herinnerde zich zoo goed, wat zij als kind hoorde
vertellen, van treffende wonderen na den bidweg gebeurd, van processies zonder eind, van inwoners
en vreemden, zieken en gezonden, van oud en jong, die maar steeds dag en nacht den bidweg gingen.
En nu... de tranen sprongen haar in de oogen en na ieder tientje herhaalde zij met kinderlijk
vertrouwen: „Moeder Maria, Sterre der Zee, wijst Gij ons den goeden weg!” Lang had zij zoo reeds
gebeden, ongestoord en ongezien in de leege kerk, zoodat zij juist beginnen wilde met den derden
rozenkrans der „glorievolle mysteriën”. Maar zie!... het is dáár bij het wonderbeeld of iets beweegt.
‘t Is alsof Maria langzaam de plooien van haren blauwen sterrenmantel samentrekt om het Kindje
er mee te bedekken… zacht rinkelt de zilveren ankerrozenkrans aan haren arm. Moeder Anna gelooft
haar eigen oogen niet en meent dat ze droomt. Maar neen, want zie! Maria drukt het kindje Jezus
vaster tegen zich aan en zweeft langzaam uit haar gouden nis naar beneden. En met een glimlach
van verstandhouding tot de vrome vrouw schrijdt het wonderbeeld van het altaar door de leege
schemerdonkere kerk naar buiten. Een glans van licht volgt haar na als een staartster en moeder
Anna volgt in den helderen, wonderen schijn. Tegen den namiddag van dien dag was het gaan
sneeuwen, dikke vlokken als veeren zoo groot. Over die witte deken schrijdt Maria nu voort naar
buiten, zoodat haar mooie gouden schoentjes diep in de witte wol zakken. Zij gaat vooruit over
Bouillonstraat en Papenstraat, over Breedestraat en O. L. Vrouweplein en richt haar schreden naar
haar eerbiedwaardig heiligdom der O. L. Vrouwekerk.
Maar het is al laat en de kerkdeur reeds lang gesloten en geen mensch is met dit weer nog op
straat. En daar in den sterrenglans van vuur, knielt Maria neer voor de zware poort en bidt.
Ook Moeder Anna knielt neer in de sneeuw en bidt... tot Maria weer opstaat en zij ook achter
het wonderbeeld den terugtocht weer aanvaardt. Men gaat door de Cortenstraat, Witmakerstraat,
Kapoenstraat en Lenculenstraat naar de Minderbroederskerk terug, waar het beeld weer plaats neemt
onbewogen en stil in de nis van het altaar. Maar de bidweg was nu aangewezen door O. L. Vrouw
zelf en niemand, die dien avond Maria méér dankte dan de oude vrouw, wier gebed nu verhoord
was. Nog dienzelfden avond vertelde zij haar wonder ervaren aan de heele buurt en weldra ging door
de stille avondstad een geheimzinnig gemompel over Maria’s tocht door de besneeuwde straten,
zoodat de menschen hier en daar met groepjes bij elkander het voorval stonden te bespreken. Er
waren twijfelaars en ongeloovigen, maar er waren ook menschen, die moeder Anna te zeer kenden
als een geloofwaardige en heilige vrouw. Ook de geestelijkheid kreeg het verhaal te hooren, hoe
Maria zelf den bidweg had gewezen door haar gang door de straten. Men snelt naar de kerk... men
verlicht de Maria-kapel met vele kaarsen, men stelt een onderzoek in bij het miraculeus beeld en
zie!... de gansene mantel schittert van sneeuw en aan den zoom is een breede rand zichtbaar van
sneeuw en slijk, waar de mantel gesleept had over de straat. Men snelt naar buiten, waar de reine
onvertreden sneeuw lag uitgespreid over de straten en... ook hier is het spoor zichtbaar, waar Maria
getreden heeft door de straten. Overal op den weg kon men de kleine indrukken volgen, die leidden
naar de O. L. Vrouwekerk en terug naar het klooster. Men paste de spitse schoentjes van het beeld
in de indrukken van den sneeuw en zij pasten juist, want niemand had fijner en kleiner schoentjes
dan Zij.
En vanaf dat oogenblik en vanaf dien merkwaardigen winteravond kwam de oude vergeten
bidweg weer in hooge eere en slingert zich deze geheiligde weg nog steeds als een krans van versche
rozen om de grijze muren der oude stad van Tricht.
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In de 18e eeuw komt er ook een nieuw boek over de Sterre der Zee, van de hand van Joannes
De Boeck, die archivalia heeft bestudeerd (die overigens sindsdien verdwenen zijn),
uitgegeven in Brussel in 1754 onder de titel Beschryvinghe van het oudt en mirakuleus beeldt van
O.L. Vrouwe van Maestricht, Patroonesse der Stadt, onder den Tytel der Zee-Sterre. Van dit werk
verscheen in 1834 een herdruk.
Broederschap
Ondertussen had zich in de kerk van de franciscanen ook een Broederschap van de Sterre der
Zee gevormd. Deze broedermeesters hebben in de Franse tijd het beeld gered. Na de
verovering van onze regio door de Franse Republiek, werden alle kerkelijke instellingen en
kloosters opgeheven, en hun eigendommen in beslag genomen. De kerk op de
Minderbroedersberg met heel het interieur, inclusief de beelden en dus ook het beeld van de
Sterre der Zee, waren vanaf dat moment eigendom van de Franse staat. Enkele
broedermeesters hebben toen, samen met de pater franciscaan Windels, in de nacht van 2 op
3 december 1796, in de kerk ingebroken, het beeld gestolen, en bij één van de broedermeesters
thuis verstopt. Allereerst was dat, van 1796 tot 1801, in het huis van Petrus Jeukens, “Den
Heiligen Geest”, Maastrichter Brugstraat nr. 6. Daarna bij Joannes Henricus Hermans op de
Tongersestraat nr. 64, een huis met een ingang via de Abtstraat. Het poortje is nog altijd
herkenbaar in het metselwerk. De Maastrichtenaren gingen dus achterlangs, via de Abtstraat,
het huis binnen waar het beeld stond opgesteld.9
Toen het in de Franse tijd rustiger werd voor de kerk, werd het beeld in 1804 door mgr. Joannes
Evangelist Zaepffel, bisschop van Luik, overgedragen aan pastoor H.L. Partouns van de
Nicolaaskerk, de parochiekerk die vroeger naast de Onze Lieve Vrouw lag.
Op Paaszaterdag 31 maart 1804 werd in de pastorie van de Sint-Nicolaas een acte
opgemaakt, waarbij pastoor Partouns en de kerkmeesters Van Heylerhoff, Bosch en Nijst het
beeld in eigendom aanvaardden. Ze beloofden het beeld nooit te zullen vervreemden of naar
een andere kerk te vervoeren. Maar mochten de paters Minderbroeders zich weer in de stad
Maastricht vestigen, dan verplichtte het kerkbestuur zich het beeld te restitueren aan de
franciscanen. De akte werd in duplo opgemaakt, één exemplaar voor het kerkbestuur en één
exemplaar voor de franciscanen.
Op Paasdag, 1 april 1804, werd het beeld van de Sterre der Zee ter openbare verering
opgesteld in de Sint-Nicolaaskerk, op het Maria-altaar in een zijbeuk.
Uiteindelijk verhuisde het beeld op 10 oktober 1837, mét heel de Nicolaas-parochie, naar de
Onze Lieve Vrouwekerk, toen deze door het Ministerie van Oorlog aan het kerkbestuur was
teruggegeven, nadat het sinds de Franse tijd 40 jaar lang militaire smederij en paardestal was
geweest! De Sint-Nicolaaskerk kon toen worden afgebroken.

9

Régis de la Haye, ‘Onderduikadressen voor de Sterre der Zee in de Franse tijd’, in: De Maasgouw 123 (2004), p. 87-96.
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Route van de Bidweg sinds 1804: van 1804 tot 1837 vanuit de Nicolaaskerk, en vanaf 1837 vanuit de Onze Lieve
Vrouwekerk.

Nu het genadebeeld in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek staat, is de route van de Bidweg
natuurlijk aangepast: Onze-Lieve-Vrouweplein, Cortenstraat, Witmakersstraat, Kapoenstraat,
Lenculenstraat, Bouillonstraat, Papenstraat, Bredestraat, Onze Lieve Vrouweplein, en terug
naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De lus die de Bidweg nu maakt via de Lenculenstraat en de
Bouillonstraat dateert dus uit de tijd van het tweede Minderbroedersklooster.
In 1857 noteerde de deken van Maastricht dat de Bidweg dagelijks werd gelopen door groepjes
gelovigen, vooral in het octaaf van Pasen, of als er openbare rampen waren af te wenden.
De Bidweg werd in deze tijd niet als processie gelopen. Nederland kende toen het
“processieverbod”, dat in de Grondwet stond vanaf 1848, en pas in 1984 uit de Grondwet is
verdwenen. Het processieverbod hield in dat er geen godsdienstoefeningen mochten
plaatsvinden op de openbare ruimte. Dit processieverbod was natuurlijk een verlate erfenis
van de calviniserings-politiek van de Hollandse Republiek.
Twintigste eeuw als bloeitijd van de Bidweg
Tegen het einde van de 19e eeuw, en in het begin van de 20e eeuw zien we in Maastricht enkele
oude tradities weer terugkomen, en vanaf dat moment springlevend door de tijd gaan. Zo
werd in 1874 de Heiligdomsvaart, na ruim twee eeuwen afwezigheid, weer hersteld. En in
1903 werdt Piet Jacobs (1850-1930) de nieuwe pastoor van de Onze Lieve Vrouw. Hij kwam
terecht midden in de grote restauratie van de kerk, die van 1886 tot 1916 werd uitgevoerd
onder leiding van architect Pierre Cuypers, met Willem Sprenger als plaatselijk uitvoerend
architect. Hij profiteerde van de gelegenheid om nieuwe initiatieven te ontwikkelen ter
bevordering van de Maria-devotie, onder andere het herstel van de Bidweg.
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Pastoor Jacobs als hersteller van de Bidweg
Een van de belangrijkste ingrepen van pastoor Jacobs en van zijn voorganger Le Bron de
Vexela 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 vooraan 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 opengebroken – men constateerde toen zelfs dat er al een opening
bestond, die ooit met bakstenen was gedicht –, en werd er een glasruit geplaatst. In december
werd de doopvont verplaatst en sloot men de kapel met een hek af.
De Bidweg terug van weggeweest
Aan pastoor Jacobs mag het herstel van de Bidweg in 1904 worden toegeschreven. In
Maastricht gold nog altijd het zogenaamde “processieverbod”, daterend uit de tijd van de
Staatse overheersing in Maastricht, waarmee godsdienstoefeningen op de openbare weg,
beschouwd als verstoringen van de openbare orde, waren verboden. De Matthijsparochie
hield ieder jaar op Sacramentsdag een kleine processie rond de Vismarkt, en kreeg er ieder
jaar een bekeuring voor. Toch durfde pastoor Jacobs het aan, hierin gesteund door deken
Sevriens, om de oude Bidweg weer opnieuw in te voeren.
In een interview in het blad de Sterre der Zee Bode van het Maria Congres dat in 1912 verscheen
tijdens het Maria Congres,10 legt pastoor Jacobs het allemaal uit:

10

De volledige collectie van de Sterre der Zee Bode van het Maria-Congres van 9 nummers (11-19 augustus 1912) is o.a. te
vinden in: RHCL, archief parochie Onze Lieve Vrouw, Maastricht, inventaris De Win, inv.nr. 2501 en 2511. – Zie ook het
oblong foto-album: Herinnerings-album van het Maria-Congres te Maastricht [...] (Haarlem, Spaarnestad), in: RHCL, archief
parochie Onze Lieve Vrouw, Maastricht, inv.nr. B 562). – Zie het verslagboek van het congres: Maria-Congres 15-18 aug.
1912. Verslagboek (Maastricht 1913). – Charles Thewissen, ‘Plechtige kroning van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, tweede
Nederlands Maria-Congres in Maastricht’, in: Gedenkschrift bij gelegenheid van een dubbel jubileum 1837-1912. Basiliek van
Onze Lieve Vrouw. De kerk, de parochie, de Sterre der Zee, een spiegel van verleden en heden, december 1962 (Maastricht
1962), p. 65-76.
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“Ja, de Bidweg 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 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] 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 groot, dat .... enfin daar kunt
U Uzelf van overtuigen”.

De twijfels over een mogelijk herstel van een openbare Bidweg houden natuurlijk verband
met het “processieverbod”, dat nog altijd gold. 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”. Maar de herstelde Bidweg was een groot succes, zo lezen wij,
weer in 1912, het jaar van het Maria-Congres, in hetzelfde blad:
“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”.

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:
“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”.

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”.

Het initiatief overtrof dus alle verwachtingen. Na deze nieuwe doorstart werden regelmatig
grote Bidwegen gelopen voor actuele intenties. Op 7 mei 1918 werd een grote Bidweg gelopen
als vredesprocessie met 5.000 processiegangers die baden voor vrede.
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Vader-bisschop en de Sterre der Zee
De devotie van de Sterre der Zee werd in de jaren daarna sterk aangewakkerd door mgr. G.
Lemmens, bisschop van Roermond van 1932 tot 1958. De Sterre der Zee werd uitgeroepen tot
patrones van het bisdom, en mgr. Lemmens voerde het symbool van de Sterre der Zee in zijn
bisschopswapen, met het devies Stella Duce (“geleid door de Ster”). Dank zij mgr. Lemmens
werd de Onze Lieve Vrouwekerk in 1933 door paus Pius XI tot basilica minor verheven.
Op 21 maart 1933 had de Limburger Koerier al aangekondigd dat op Paasmaandag de “vroeger
bestaan hebbende processie der Broederschap in de O. L. Vrouweparochie” weer zou uittrekken.
“Hiermede wordt een heel oude traditie in eere hersteld”. De processie van Tweede Paasdag had
namelijk zeer oude papieren. Bij de Minderbroeders bestond deze processie immers al
minstens sinds 1532. Maar ze was in de loop van de 19e eeuw in onbruik geraakt, en kon dus,
ingevolge het beruchte ‘processieverbod’, eigenlijk geen doorgang vinden.
Onmiddellijk wordt door meer dan honderd bewoners van de Bernardusstraat, Achter de
Oude Minderbroeders, de Sint Pieterstraat, de Stenen Brug en de Koestraat een petitie tot
pastoor en kerkbestuur gericht met het verzoek de processie door hun straten te laten trekken.
Men herinnert er aan dat het beeld van de Sterre der Zee dan langs het voormalige klooster
van de Minderbroeders zal trekken, waar het in vorige eeuwen vereerd werd. Aan het verzoek
wordt echter geen gehoor gegeven. De processie trekt slechts rond het Onze Lieve
Vrouweplein, volgens de route van vóór 1878, dus de kerk verlatend aan de oostkant, om
daarna via de Stokstraat rond het Onze Lieve Vrouweplein te gaan, en door de hoofdingang
de kerk weer binnen te gaan. Een “rondje rond de kerk”.
Sinds Paasmaandag 17 april 1933, de dag van de verheffing tot basiliek, is de traditie van
de processie op Paasmaandag, die in het slop was geraakt, weer nieuw leven ingeblazen. Mgr.
Lemmens trok elke keer ook zelf mee, daarmee een traditie openend die tot op de dag van
vandaag levend is gebleven, want nog ieder jaar gaat de bisschop van Roermond of zijn
hulpbisschop op Paasmaandag voor.
Tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog trokken de Mariakapel en de basiliek ‘s
zaterdags veel mensen, omdat de Bidweg voor de vrede binnen het kerkgebouw werd
gehouden, – dit in tegenstelling tot de jaren 1914-1918, toen er elke zaterdag een openbare
Bidweg was gehouden.
Na de oorlog deed pastoor op 16 juli 1945 het voorstel om op de bevrijdingsdag van
Maastricht, 14 september, een grote Bidweg te houden. Die had onder massale belangstelling
plaats met vader bisschop Lemmens aan het hoofd. Op de vooravond van het bevrijdingsfeest
in 1946 werd ook weer een massale Bidweg georganiseerd. Het beeld werd meegedragen,
gedragen door de Broeders van de Beyart (die toen al deze taak op zich hadden genomen).
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Bidweg met de Broeders van de Beyart als dragers van het beeld van de Sterre der Zee, Cortenstraat (foto collectie
GAM, 21095).

Na de oorlog bleef de Bidweg springlevend. In het Programmaboekje van het Maria Congres
van 1947,11 staat over de grote Bidweg: “Wanneer er in Maastricht iets groots moet gebeuren, dan
begint het met een massale Bidweg”. Maar blijkbaar waren er zoveel mensen die alléén de Bidweg
liepen, dat men er op ieder uur van de dag tegen kon komen: “Welke zorg een Maastrichtenaar
ook heeft, hij grijpt dan zo gaarne naar zijn Rozenkrans en gaat dan “zijn” Bidweg. Gaat men langs de
straten van de Bidweg, men zal er elk uur van de dag heel zeker mensen ontmoeten met de Rozenkrans
in de hand of kleine groepjes, die luidop bidden”. We schrijven 1947. Ook toen trok de Bidweg al
iedere zaterdagavond uit: “Elke Zaterdagavond trekt een stoet van honderden vanuit de Basiliek”.

11

Programmaboekje Maria Congres 1947, p. 37.
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Toen na het Concilie de zaterdagse vroegmis naar de zaterdagavond werd verplaatst, werd de
Bidweg iedere zaterdag aan de avondmis gekoppeld.

16 maart 1947, de Bidweg loopt de Lenculenstraat in. Links voor pastoor Jansen (OLV), rechts voor kapelaan
Tilmans (OLV), achter deze rector Jamin (Banneux), met cape, daarnaast kapelaan A.C. Theunissen (Sint-Matthias)
(foto collectie GAM 19000, collectie Ramaekers, Foto “Phos” Rechtstraat 18).

Twee kapelaans en de Sterre der Zee
Na pastoor Piet Jacobs in het begin van de eeuw zijn ook twee kapelaans van de Slevrouwe in
de oorlogsjaren en in de eerste jaren na de oorlog, actieve bevorderaars geweest van de devotie
tot de Sterre der Zee, en in het bijzonder de Bidweg.
Er zijn toen enkele bijzonder mooie boekjes verschenen. Ad Welters, kapelaan van de
Slevrouwe van 1919 tot 1935, was de auteur van het boekje Legenden van de Sterre der Zee, met
prachtige illustraties van Georges Tielens, uitgegeven in 1940 in Maastricht bij Ernest van
Aelst. Hij schreef ook De Lieve Vrouwkes van Limburg, eveneens uitgegeven bij Van Aelst, in
1941, met tekeningen van Jeanne Hebbelynck en Liesje Thomassen, en verhalen en legendes
over Maria-heiligdommen in heel Limburg.
En Ernest Tilmans, kapelaan van de Onze Lieve Vrouw van 1930 tot 1948, was vanaf 1943 de
initiatiefnemer van het project dat op verschillende plaatsen langs de Bidweg, op hoeken van
straten en in gevels van huizen Mariabeelden opstelde. Een aantal is van de beeldhouwer
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Charles Vos (1888-1954). Tilmans was ook een van de drijvende krachten achter het Maria
Congres van 1940/1947.
Beelden langs de Bidweg
In de na-oorlogse jaren 1945-1948 zijn er door het comité “Beelden langs de Weg” een
vijftiental beelden en plaquettes aangebracht aan panden, ter ere van Maria, voornamelijk
langs de bidweg van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, en ter ere van het Internationale
Mariacongres dat in 1947 in Maastricht werd gehouden. De beelden langs de Bidweg zijn
gemarkeerd met een ster, symbool van Maria “Sterre der Zee”. Het comité ontstond nadat het
plaatsen van een Mariabeeldje aan het pand Bredestraat 14, op initiatief van prof. ir. J. Froger
en architect J. (Jef) Brouwers in 1943 veel bijval had gekregen.
Deze sculpturen zijn in 1983 door de heer Brouwers namens het comité “Beelden langs de
Weg” aan de gemeente overgedragen, met uitzondering van het Mariabeeld in het plantsoen
op de hoek Bouillonstraat / Sint Servaasklooster, dat is overgedragen aan het kerkbestuur van
de Sint-Servaasparochie.12
Sindsdien zijn ook enkele Mariabeelden verdwenen. Onbekend is natuurlijk hoe ze zijn
weggeraakt.

De ster, symbool van Maria, en leidmotief van de
Bidweg, op het reliëf van Onze Lieve Vrouw van de
Goede Duik, hoek Koestraat/Cortenstraat.

Informatie over de beelden naar de Overdracht van sculpturen van het comité “Beelden langs de weg”; verslag van een
overleg met architect Jef Brouwers op 1 maart 1983, aan de gemeente Maastricht (informatie Servé Minis), en gegevens van
dhr. John Goessen, schatbewaarder van de Onze Lieve Vrouwebasiliek.
12
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Hoek Koestraat / Cortenstraat – “Onze Lieve Vrouw van den Goeden Duik” (1946)
Het gevelbeeld “Onze Lieve Vrouw van den
Goeden Duik”, vervaardigd door Charles Vos,
werd in 1946 aangebracht aan het pand op de
hoek Cortenstraat/Koestraat 2, waarna deze
beeldhouwer er in 1947 nog een tympaan aan
toevoegde. De plaat werd aangebracht door
aannemer H. Meese, die eveneens de
bakstenen omlijsting van veldovenstenen in
natuurlijke kleur metselde.
“Onze Lieve Vrouw van den Goeden
Duik” stelt Maria voor als beschermster van de
onderduikers
tijdens
de
Tweede
Wereldoorlog. Maria draagt haar Kind, terwijl
vier onderduikers zich schuil houden onder
haar mantel. In de linkerbovenhoek het jaartal
1940 en een bommenwerper; in de
rechterbovenhoek het jaartal 1945 en een duif
met palmtak in de snavel. In de
linkerbenedenhoek staat het wapen van de
“Sterre der Zee”, een stralende zespuntige ster
boven de golven; in de rechterbenedenhoek de
stadsster van Maastricht.

Cortenstraat 6 A – De Aankondiging
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Op het pand Cortenstraat 6 A is aangebracht een
geglazuurd reliëf waarop afgebeeld de Aankondiging
van de engel Gabriël aan Maria, ontworpen door Maria
de Lago, en uitgevoerd bij de Mosa.

Foto © Fons Strijbosch

Hoek Witmakersstraat / Kapoenstraat –
“Allerzuiverste Maagd, bescherm uw stad”
(1945)
Het gevelbeeld “Allerzuiverste Maagd” werd
in 1945 aangebracht op de hoek van de
Witmakerstraat en de Kapoenstraat, aan de
gevel tussen de panden Kapoenstraat 30 en 32.
Het beeld in gebakken klei en in
verschillende kleuren geglazuurd, van de
hand van Charles Vos, stelt Maria voor als de
Nieuwe Eva, die de slang overwint en
vertrapt. Als symbool van haar zuiverheid
draagt zij een grote lelie. Haar hoofd is
getooid met een bloemenkrans. Ook de nis
van het beeld is vervaardigd door Charles
Vos. Aan de bovenzijde is een kleine
overhuiving met een gevleugeld engeltje aan
weerszijden; aan de benedenzijde dragen
engelen een banderol met het op schrift:
allerzuiverste maagd, bescherm uw stad. Ook
de met plantenbladeren aan de gevel
bevestigde bloemvormen zijn van de hand
van Charles Vos. Zij omhullen electrische
lampjes, die het beeld iedere avond verlichten.
Foto © Fons Strijbosch
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Hoek Kapoenstraat/Lenculenstraat: Maria bidt voor ons
(1946).
Op de hoek van de Kapoenstraat en de Lenculenstraat bevindt
zich een hardstenen Mariabeeldje van de beeldhouwer
Stultiens (1946). Het stelt een biddende Maria voor, met
gevouwen handen.

Foto © Fons Strijbosch

Lenculenstraat 21 – Maria ‘Zetel der Wijsheid’
Op de hoek van de Lenculenstraat 21 en de Verwerhoek moet een beeld gestaan hebben van
Maria ‘Zetel der Wijsheid’, van de beeldhouwer Weerts.
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Lenculenstraat 21 – “Onze Lieve
Vrouw Sterre der Zee” (1947)
Deze plaquette van geglazuurd
aardewerk, naar ontwerp van Charles
Vos, werd in 1947 aangebracht aan de
voorgevel van het voormalig RK
Weeshuis, later het klooster van de
Zusters Augustinessen van St.
Monica, Lenculenstraat 21.
Het beeldt Maria af, staande op een
banderol met het opschrift STELLA
DUCE. Op haar linkerarm draagt zij
haar
Kind;
haar
geopende
rechterhand raakt het zeil van het
scheepje dat op de golven deint.
Rechts van haar hoofd een weergave
van de Onze Lieve Vrouwebasiliek.
Links van haar hoofd de ster van de
Bidweg.

Foto © Fons Strijbosch

Lenculenstraat 33 – Madonna in stralenkrans (1946)
In de voorgevel van het gebouw van de
Toneelacademie bevindt zich een hardstenen nis,
waarin een beeld stond van een Madonna in
Stralenkrans, van de hand van Charles Vos (1946). Dit
beeld is tegenwoordig vermist.
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Hoek Bouillonstraat / Sint-Servaasklooster – “Onze
Lieve Vrouw, Heilige Moeder Gods” (1948)
Dit monument, gemaakt in Franse kalksteen door
Charles Vos, werd opgericht in juli 1948, geplaatst in het
plantsoen vóór het voormalig Militair Wachthuis, en
daarna in eigendom overgedragen aan het kerkbestuur
van de Sint-Servaaskerk.
Het Mariabeeld is een copie van het genadebeeld van
de Sterre der Zee. Maria staat op de golven, terwijl de
ster boven haar hoofd prijkt. Naast het beeld van Maria
zijn twee reliëfs, met een biddend ouderpaar met
kinderen. Geheel links een man en een vrouw met een
rozenkrans in de handen, en twee zonen. Het rechter
reliëf toont een man en een vrouw met een dochtertje en
een zoontje. Tussen de figuren staat het van het linker
naar het rechter reliëf doorlopend opschrift: TOON
DAT GIJ ONZE MOEDER ZIJT.

Kapoenstraat 1 – “Onze Lieve Vrouw, Sterre der
Zee, Koningin van de Vrede” (1947)
Aan de gevel van het pand Sint Jacobstraat 1 werd
in 1947, in opdracht van Edmond Nyst, bewoner
van het pand, een beeld van geglazuurd
aardewerk aangebracht, vervaardigd door Jean
Sondereyker, dat Maria voorstelt als Koningin van
de Vrede.
In de rechterhand draagt Maria een lelie, in de
linkerhand een duif. Op de voet van het beeld is
de tekst aangebracht: “O.L.V. Sterre der Zee –
Koningin van de vrede”.

Foto © Fons Strijbosch
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Voor het beeld “Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee, Koningin van de Vrede”,
Kapoenstraat 1, poseren in 1947 de kinderen Marga Depondt (links) en Frans
Depondt (rechts), onder het toeziend oog van hun vader Louis Depondt
(geheel rechts). Het beeld werd verlicht door twee 4-ampèrelampjes, maar in
de meimaand en de oktobermaand, en bij de grote Mariafeesten zoals 15
augustus, werd het beeld omkranst door kleine lampjes. De bloembakjes
werden verzorgd door dhr. Nyst, die bloemen kweekte in een volkstuintje in
Amby. Bij meer uitgebreide versieringen werd bloemist Pinxt van het
Amorsplein ingeschakeld, die voor "e dröpke” (en vaak meer dan één)
planten en bomen plaatste.

Hoek Vrijthof / Bredestraat – “Onze Lieve Vrouw van
Smarten” (1946)
Een gevelbeeld in Maulbrunner zandsteen, van de hand
van Charles Vos, aangebracht in 1946, aan de gevel tussen
de panden Bredestraat 30A en 32. De bidweg-ster is in reliëf
aangebracht aan de onderkant van het halfronde voetstukje
van het beeld.
Op een halfrond voetstuk zit Maria met haar levenloze
Zoon op haar schoot, naar het klassieke model van de Pieta.
Van deze voorstelling is een ontwerpschets bewaard
gebleven, in de linkerbenedenhoek gesigneerd CHV
(Charles Vos). Op deze ontwerpschets staan ook aan
weerszijden van het tafereel twee lampen.
Foto © Fons Strijbosch

Hoek Vrijthof/Bredestraat
Tegen hetzelfde pand in de Bredestraat waar nu de Pieta staat, stond een beeldje ‘O.L.Vrouw
Hulp der Christenen’, uit 1943. Dit is sindsdien verdwenen.
Bredestraat 14
In de nis ter hoogte van de eerste verdieping van het hoekpand Bredestraat 14 en Heggenstraat
bevond zich een Mariabeeldje naar ontwerp van Charles Vos (1946). Dit beeldje is verdwenen.
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Bredestraat 29
Aan de overkant, op de hoek van de Lantaarnstraat, hangt op de
voorgevel van het huis nr. 29, hoekpand van de Lantaarnstraat, een
klein beeldje van Marie met Kind, in kleur.

Bredestraat 13, voormalig pand van de Limburgse
Bedevaarten – Onze Lieve Vrouw van Lourdes
In 1858 verscheen de onbevlekte maagd Maria in de
grot van Massabielle bij Lourdes aan Bernadette
Soubirous. Sindsdien is Lourdes uitgegroeid tot het
grootste mariale bedevaartsoord ter wereld.
Op de gevelsteen van het pand van de
Limburgse Bedevaarten staat een afbeelding van
Maria, met vóór haar een biddend meisje.

Foto © Fons Strijbosch
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Hoek
Bredestraat/Onze
Lieve
Vrouweplein – “Onze Lieve Vrouw,
Allerheiligst Hart van Maria” (1946)
Een gevelbeeld van hardsteen,
aangebracht in 1946, maar niet
getooid met de zespuntige bidwegster. Het beeld is in eigendom
overgedragen aan het kerkbestuur
van de Onze Lieve Vrouwekerk.
Maria, onder de titel “Onze Lieve
Vrouw, Allerheiligst Hart van Maria”,
staande ten voeten uit op een wolk,
toont met beide handen haar met een
doornenkroon omsloten hart.

Foto © Fons Strijbosch
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Bidweg met mgr. Guilielmus Lemmens, bisschop van Roermond, Cortenstraat (foto collectie GAM, 21096).

Bidweg met mgr. Guilielmus Lemmens, hoek Hondstraat / Cortenstraat (foto collectie GAM 22228).
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De Bidweg trekt door de Bredestraat, 6 juni 1987 (foto Paul Mellaart, collectie GAM, 20955).
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De Bidweg trekt door de Bredestraat, 6 juni 1987 (foto collectie GAM 20956).
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De Bidweg trekt weg uit de Onze Lieve Vrouwekerk, jaren 1988-2000 (foto collectie GAM 13335).

Bij een “Grote Bidweg”, dat wil zeggen wanneer het genadebeeld van de Sterre der Zee
meegedragen wordt, gaat het beeld altijd als eerste. Bij het beeld lopen de leden van het
Dragersgilde, omdat zij elkaar regelmatig moeten aflossen. Daarna volgen de leden van de
Broederschap van de Maria Sterre der Zee. Zij worden gevolgd door de aanwezige
geestelijken, ofwel in toog met rochet, ofwel in albe met stola. Acolieten lopen samen met de
geestelijken. Daarna komen de leden van het kerkbestuur en, indien aanwezig burgerlijke
hoogwaardigheidsbekleders. Tenslotte de gelovigen die de Bidweg volgen.
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De Bidweg onder aan de Papenstraat bij de hoek met de Sint Jacobstraat, jaren 1988 - 2000 (foto collectie GAM,
13336).
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Heeft de Bidweg nog toekomst?
Als we kijken naar de huidige stand van zaken voor de Bidweg, dan mogen we constateren
dat er weliswaar enkele initiatieven genomen zijn om de Bidweg te activeren, maar dat de
Bidweg grotendeels uit het straatbeeld verdwenen is.
Enkele malen is de laatste jaren nog een zogenaamde “Grote Bidweg” gelopen, dat wil
zeggen met suisse, acolieten, broederschap en dragersgilde, met het beeld. En ook zij enkele
thematische Bidwegen georganiseerd, zoals de Legendentocht, of de Bidweg voor
Vluchtelingen, of bij het uitbreken van de Golfoorlog.
In het boek Bedevaartplaatsen in Nederland, deel 3 uit 2000, p. 520, staat nog trots vermeld dat in
de jaren 1990 elke zaterdagavond na de avondmis de Bidweg wekelijks door een vaste kern
van ongeveer 60 personen gelopen werd. Maar we weten allemaal dat deze vaste kern ieder
jaar steeds kleiner werd. De Bidweg kan zich de laatste jaren niet meer in een grote deelname
verheugen.
Bovendien is de traditie van de Bidweg op zaterdagavond verdwenen door de verschuiving
van de Broederschapsmis van zaterdagavond naar zaterdagmorgen.

Koster Chrit Perry leidt in 1958 de bidders op de eeuwenoude route van de
Bidweg van de Onze Lieve Vrouwebasiliek langs Cortenstraat, Witmakersstraat,
Kapoenstraat, Lenculenstraat, Bouillonsstraat, Papenstraat, Bredestraat en Onze
Lieve Vrouweplein terug naar de basiliek. De foto is gemaakt op de hoek
Witmakersstraat-Kapoenstraat. Naast hem, geheel rechts op de foto, zijn oudste
dochter Marjo (RHCL, fotocollectie GAM, 14604).

In het verleden is de Bidweg ook al gedurende lange periodes praktisch afwezig geweest uit
het culturele beeld van Maastricht, althans zichtbaar, want velen liepen de Bidweg nog altijd
op eigen gelegenheid. Gaat dit in de nabije toekomst ook gebeuren, en leggen wij ons daarbij
neer? Gaat de Bidweg definitief uit ons kerkelijk leven verdwijnen? Of gaan we zoeken naar
nieuwe initiatieven?
Of gaat de geschiedenis zich herhalen? Wij laten het toch niet zover komen dat onze
kinderen en kleinkinderen, net als in de legende “Hoe de Bidweg teruggevonden werd”, straks
ook niet meer de route van de Bidweg kennen?
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De Bèjweeg
Slevrow gong door de Treechter straot
Allèin în dûst’re nach,
En heet – wat Treech zoe gaw vergaot –
Gelökkeg trökgebrach.
Ze gong – Häor roezen în de hând –
D’n hielen awwe weeg,
En lag de sjôenste blommebând
Weer în eus good Mestreech.
En dôezend dôezende daonao
Häor volgde, bèjjenteer ;
Ze brachte daank en vroog dao
De Staar Häor hööllep weer.
Nog steit Slevrow langs Treechter straot
En wèis d’un awwe weeg.
Slevrow zoe good, us neet verlaot ;
Besjèint us mèt eur leech.
Fons Tuinstra
Gedicht geschreven bij gelegenheid van het Maria Congres van 1947
RHCL / GAM, archief parochie Onze Lieve Vrouw, inv.nr. 2506.
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