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Liefde gaf U 
duizend namen
De verering en verbeelding van Onze-Lieve-Vrouw als ident itei tsst rategie

im e n s ie s  van de  
Mariadevotie  
©

In landen of streken waar het katholi
cisme een levend volksgeloof is 

ven, is die centrale plaats van de Mariaver
ering nog steeds goed zichtbaar. Zo abstract en 
ondoorgrondelijk als de Mariadogma’s voor 
leken mogen klinken (het dogma van de Onbe
vlekte Ontvangenis van M aria1 werd en wordt 
bijvoorbeeld hardnekkig verwisseld met dat van 
haar altijddurende maagdelijkheid), zo concreet 
is Onze-Lieve-Vrouw aanwezig in haar ver
trouwde, plaatsgebonden gestalten. Als Onze- 
Lieve-Vrouw van Halle, Scherpenheuvel of een 
van die talloze andere plaatsen of kerken in 
Europa en daarbuiten functioneert zij voor haar 
vereerders als een tegelijk numineuze en tastbaar 
nabije Moeder: een Moeder Gods (of Moeder- 
god) die troost, begrijpt en bemiddelt. Of zij nu 
huist in een majestueuze basiliek of in een 
bescheiden veldkapelletje, voor de gelovigen is 
zij Onze-Lieve-Vrouw in deze concrete, wonder
dadige gestalte.

In de contrareformatie, of beter: de katholieke 
reformatie, kreeg de Mariadevotie een extra 
dimensie. De reformatoren wezen de verering 
van Maria (en andere heiligen) af. Maria bleef 
voor hen wel de uitverkoren moeder van Jezus, 
maar zij werd ontdaan van haar nagenoeg 
goddelijke en genadebemiddelende status. Dit 
gaf de katholieke Kerk in haar contrareforma
torische herbewapening een kostbare troef in

Voor wie opgroeide in een 
katholieke omgeving is de aan
wezigheid van Maria een van
zelfsprekendheid. In de kerk, 
thu is , langs de weg: overal ont
waart het oog haar gestalte.
De verering van heiligen, en 
van Maria in het bijzonder, is 
zonder tw ijfe l een van de 
belangrijkste geloofspraktijken 
waarmee de Kerk van Rome zich 
onderscheidt van de protes
tantse kerken. Natuurlijk zijn 
er andere, meer essentiële ver
schillen, zoals de centrale 
plaats van de Schrift in de pro
testantse kerken en de positie  
van de clerus in de katholieke 
kerk. Maar voor ‘gewone' katho
lieken was en is de mogelijkheid 
om zich b ij zorgen en verdriet 
to t de Moeder Gods te wenden 
ongetw ijfe ld een belangrijker, 
zo niet het belangrijkste onder
deel van hun geloofsbeleving.
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In dit essay sta ik stil bij enkele karakteristieke 
expressies van Mariadevotie in het aartsbisdom 
Mechelen en ontwikkelingen daarbinnen.
Mijn invalshoek is niet die van een historica, 
maar van een cultuurhistorisch geïnteresseerde 
moraaltheologe. In het bijzonder gaat mijn 
aandacht uit naar de ambivalente waardering 
van het lichaam in de katholieke traditie, meer 
specifiek naar de wijze waarop die tot uitdruk
king komt in de mariale symboliek en verschui
vingen daarbinnen. Ik heb het dus eerst over 
de karakteristieke combinatie van verheerlij
king en verguizing van het lichaam in de 
katholieke traditie, en de doorwerking daarvan 
in de mariologie.3

Het lichaam: drager van heil  
maar bedorven door zo nd e
©

‘Het Woord is vlees geworden en heeft 
onder ons gewoond.’ Met die zin uit het begin 
van het Johannesevangelie wordt het meest 
essentiële onderdeel van de christelijke heils
geschiedenis gekenschetst. God heeft het vlees 
aangenomen en is mens geworden om de 
mensheid te verlossen. Voor talloze christenen 
klonk dit eeuwenlang als een vanzelfsprekende 
geloofswaarheid. Kerkvaders en middeleeuwse 
theologen konden zich nog diepzinnig ver
wonderen over de paradox dat de ene, eeuwige 
en almachtige God geboren wilde worden uit 
een vrouw, als nietig mensenkind; maar 
gewone gelovigen hadden dankzij de rijke

handen. Bescherming en troost zoeken bij 
een moederfiguur met sacrale trekken is waar
schijnlijk een oermenselijke neiging die terug
gaat op onze vroegste ervaringen, in welke 
cultuur dan ook. Zelfs van Luther, de man die, 
verontwaardigd over de ontaarde katholieke 
handel in heilsbemiddeling, als eerste systema
tisch alle heiligenverering afwees, is bekend dat 
hij als jongeling in doodsnood oermoeder Anna, 
de moeder van Maria, aanriep. Deze erflater 
van de reformatie was er zich aanvankelijk 
ook terdege van bewust dat men het volk zijn 
heiligen, en zeker zijn moederheiligen, niet 
zomaar kan afnemen.2 De katholieke Kerk 
maakte dankbaar gebruik van haar voordeel, 
al bleef zij erop bedacht de rol van Maria in 
het verlossingswerk niet boven die van haar 
Zoon te laten uitgroeien en ging ze in tegen al 
te fantasievolle devoties. Maria is prominent 
aanwezig in de contrareformatorische beeldwe
reld: als ultieme —goddelijke maar tegelijk men
selijke-Moeder, als Hemelkoningin en als 
subliem symbool van overwinning over kwaad 
en zonde (gesymboliseerd door de slang onder 
haar voeten en haar in de loop der tijd steeds 
wittere gewaad). In de periode die door De 
Hemel in Tegenlicht bestreken wordt, verschuift 
het zwaartepunt in de populaire mariale icono
grafie van de eerste naar de laatstgenoemde 
categorie, al gaat het natuurlijk meestal om 
mengvormen, ook feitelijk, als oudere beelden 
van nieuwe elementen —een expositietroon, 
kroontjes, een nieuw gewaad —voorzien worden.

7 2 . K roon van Onze-Lieve-Vrouw, 
Brussel, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapelle 

[zie  a fb .8 9 ]

7 1 . Anna-ten-Drieën,
Bottelare (Merelbeke), Sint-Anna 

[zie afb.87]

7 0 . Votiefpaneel O.L. V. Ronse, 
Veldhoven (NL), Museum 't Oude Slot 
[zie afb .8 6]
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welvarend zijn dan de onze. De feitelijke 
kwetsbaarheid, behoeftigheid en sterfelijkheid 
van het lichaam liggen ten grondslag aan de 
oproep om zich te wijden aan de onverganke
lijke dingen van de geest, de dingen van 
G od-een oproep die niet alleen het vroege 
christendom formuleerde, maar ook veel filoso
fen en gnostische bewegingen uit die tijd.

Zondeval  en ver lo ss ing
•

Het vroege christendom gebruikte de 
idee van de zondeval als verklaring voor het 
lijden en kwaad in de wereld. Zich profilerend 
ten opzichte van dualistisch denkende gnosti
sche groepen, die de mening aanhangen dat de 
menselijke ziel gevangen zit in een bezoedeld 
lichaam, accepteerden de kerkvaders de schep
pende God uit Genesis (dat wil zeggen: de God 
die de materie schiep) als dezelfde ene en 
eeuwige God van wie bijvoorbeeld de proloog 
van het Johannesevangelie spreekt met beelden 
als eeuwig Woord (logos) en eeuwig Licht. 
Vandaar dat de vroegste geloofsbelijdenissen al 
beginnen met de belijdenis dat er één God is, 
schepper van hemel en aarde.4 God schiep de 
aarde als goed, maar door de zondeval van de 
eerste mensen werd de oorspronkelijke natuur
lijke harmonie ‘gecorrumpeerd’, bedorven.
Men herinnere zich de vloek die God over 
Adam en Eva uitspreekt: ‘Stof zijt gij, en tot 
stof zult gij wederkeren.’ Adam moet ploeteren 
voor zijn brood, en Eva en haar seksegenoten 
worden onder ,s mans heerschappij geplaatst 
en zullen hun kinderen voortbrengen in pijn.
De toegang tot het paradijs wordt voor de 
mens afgesloten.

Als het vroege christendom Jezus gaat erkennen 
als de langverwachte messias die stierf om ons 
te verlossen (en die, zelf God, voor dat doel het 
vlees aannam) wordt direct terugverwezen 
naar deze vloek. Jezus zou ons hebben verlost 
van het meest ingrijpende aspect van de ‘erf
zonde’ (een begrip dat door kerkvader Augusti- 
nus geijkt wordt), eeuwige verbanning uit het 
paradijs, en wordt daarom al bij Paulus verge
leken met Adam: zoals wij allen door Adam 
stierven, zo worden wij door Christus allen 
levend gemaakt.5 Voor de latere mariologie en 
zeker voor het dogma van de Onbevlekte Ont-

7 3 . Bewening m et begijn als schenkster, Mechelen, 

Begijnhofkerk Sint-Alexius en Catharina [zie afb. 90]

beeldtaal rond Christus’ geboorte waarschijn
lijk minder moeite met die ongehoorde 
paradox. Een God die geboren wordt in een 
stal en sterft aan een kruis, opnieuw naakt en 
kwetsbaar: voor wie vertrouwd was geraakt 
met de christelijke symboliek waren het nau
welijks aanstootgevende onderdelen van het 
grotere, christelijke verlossingsverhaal.

In dat verlossingsverhaal speelde het lichaam een 
centrale rol. Al in het oudtestamentische 
scheppingsverhaal in Genesis worden de licha
melijkheid en geslachtelijkheid van de mens 
positief gewaardeerd. Door de zondeval zou het 
‘vlees’ weliswaar opstandig, kwetsbaar en ster
felijk zijn geworden, maar de lichamelijkheid 
van de mens blijft het voornaamste voertuig 
van het heil, de plaats waar dat heil tastbaar en 
voelbaar wordt. Dat komt tot uitdrukking in 
het centrale christelijke dogma van de incarna
tie, maar ook in tal van evangelieverhalen 
waarin geloofstrouw onverbrekelijk samengaat 
met de genezing van of de zorg voor het 
lijdende lichaam. Ook de uiteindelijke verlos
sing aan het einde der tijden wordt uitgedrukt 
met het beeld van de wederopstanding van het 
lichaam.

Ondanks die centrale plaats van het lichaam in 
de heilsymboliek werd het christendom vaak 
-vooral sinds de jaren zestig van de vorige 
eeu w -‘lichaamsvijandigheid’ verweten. Waar 
kwam die lichaamsvijandigheid dan vandaan? 
De oorsprongen daarvan zijn zo oud als 
het christendom zelf en nog ouder, en hangen 
direct samen met het ervaringsgegeven dat 
het lichaam niet alleen een bron van zaligheid 
is, maar allereerst een veeleisende lastpak. Dat 
laatste geldt des te meer in tijden die minder



die zin dus niet het vlees aan in de paulijnse, 
meestal pejoratieve zin van dat woord).6 Wat 
dat betreft liep Jezus als het ware op zijn eigen 
verlossingswerk vooruit en bezat hij de zonde
loze natuur van Adam vóór de val. Theologisch- 
antropologisch was dit sinds Augustinus’ 
introductie van het begrip erfzonde ook van
zelfsprekend, omdat de erfzonde volgens hem 
werd doorgegeven via het mannelijke zaad.
En van mannelijk zaad was bij de conceptie 
van Jezus in de schoot van een maagd natuur
lijk geen sprake. Voor de kerkvaders was de 
maagdelijke conceptie dan ook een zeer princi
piële zaak. Christus was volledig God (Maria 
‘baarde God’, zoals het Concilie van Ephese 
verklaarde), maar ook volledig mens (werd 
daarom geboren uit een vrouw), met als bijzon
dere aantekening dat hij zonder zonde (en 
daarom: niet uit seks) geboren werd.

Opstandig v le e s  
©

Dat het mannelijk zaad en seksueel 
verkeer beschouwd werden als voertuig van 
de erfzonde had grote gevolgen voor het kerke
lijke mensbeeld, en behoeft daarom nog wat 
nadere beschouwing. De laatste kerkvader, 
Augustinus (354-430), synthetiseert het 
denken van zijn voorgangers hierover en wordt 
samen met Paulus de belangrijkste erflater van 
de christelijke antropologie uit deze vroege 
periode. In de seksuele moraal van de katho
lieke kerk werkt zijn denken tot op de dag van 
vandaag door (bijvoorbeeld in het verbod op 
voorbehoedsmiddelen).7 Augustinus’ associatie 
van erfzonde en seksualiteit had ook grote 
gevolgen voor de mariologie en de (relatief 
late) proclamatie van het dogma van de Onbe
vlekte Ontvangenis, zoals we zullen zien. Als 
het dogma in 1854 door Pius IX eindelijk 
wordt afgekondigd en een nieuwe impuls geeft 
aan de verering (en verbeelding!) van Maria, 
lijkt de associatie van seks en zonde overigens 
opnieuw een rol te spelen binnen de kerk- en 
zedenpolitieke overwegingen die de afkondi
ging van het dogma motiveerden.

Ook voor Augustinus bleven het ‘vlees’ of de 
‘begeerlijkheid’ in principe niet beperkt tot 
lichamelijke of seksuele begeerten. Mentale 
zonden als hoogmoed, ijdelheid en hebzucht

A nnunc ia tie , 
Schorisse 

(Maarkedal), 

Sint-Petrus 

[zie  afb. 91]

vangenis werden deze passages cruciaal. Want 
zoals Christus om zijn verlossende dood aan 
het kruis ‘tweede Adam’ ging heten, zo ging 
Maria in de kerkelijke mariologie gelden als 
‘tweede Eva’. Zoals Eva en haar seksegenoten 
vanwege hun zwakheid en verleidingskracht de 
‘poort der hel’ werden genoemd (onder meer 
door kerkvader Tertullianus, die gretig wordt 
geciteerd in talloze Summae en in Heinrich 
Kramers Heksenhamer (1486), zo ging Maria 
porta caeli, poort van de hemel heten, met een 
van haar vele eretitels.

De natuur, en dus ook de menselijke natuur, 
zouden sinds de zondeval in disharmonie zijn 
met Gods oorspronkelijke scheppingsorde.
Al door Paulus wordt deze disharmonie bij 
de mens benoemd met het begrip ‘zonde’, 
maar ook met het begrip ‘vlees’ (sar.r; zo vooral 
in zijn brief aan de Romeinen). Onder ‘vlees’ 
verstond Paulus niet alleen lichamelijke 
begeerten, maar alle begeerten of gerichtheden 
die mensen afleidden van wat de Joodse Wet 
en Jezus Christus hen openbaarden als (de weg 
tot) hun heil. Door de zondig geworden natuur 
van de mens te benoemen als ‘vlees’ droeg deze 
paulijnse beeldspraak echter in belangrijke 
mate bij aan wat later de lichaamsvijandigheid 
van de christelijke traditie werd genoemd. 
Overigens werd in latere christologische 
dogma’s weliswaar benadrukt dat God volledig 
mens werd (‘geboren uit de maagd Maria’), op 
één belangrijke uitzondering na: Christus zou 
niet besmet zijn door de erfzonde (en nam in
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maar maakte theologisch en pastoraal vooral 
werk van Maria als machtige, bovenmenselijke 
Hemelkoningin en middelares van genade 
(dat wil zeggen: als voorspreekster bij God via 
haar zoon Jezus, een gruwel voor protestan
ten). Voor hedendaagse katholieken zijn dat 
vanzelfsprekende beelden, en het is daarom 
goed zich te realiseren dat juist deze beelden 
onderdeel waren van een welbewuste identi- 
teitsstrategie van de Kerk, ook en juist waar zij 
aansloten bij oudere, ‘heidense’ voorstellingen 
en praktijken. De Kerk greep voor haar con
trareformatorisch offensief terug op eerder 
geformuleerde Mariadogma’s en andere, in 
de traditie gegroeide inzichten omtrent de rol 
van Maria in de heilsbedeling. Zij werd daarbij 
theologisch ondersteund door het canonieke 
gezag dat het Concilie van Trente toekende 
aan de eigen, als orthodox erkende traditie.
Het betreffende decreet omtrent het canonieke 
gezag van de traditie (naast dat van de Schrift, 
waar de reformatoren alle gewicht op legden) 
was niet geformuleerd met het oog op de 
Mariaverering, maar had daarvoor wel de 
grootst mogelijke betekenis. De belangrijkste 
inzichten omtrent Maria die de Kerk zou 
inzetten, werden namelijk niet direct aan de 
Schrift ontleend, maar waren het resultaat van 
ingenieuze, metaforische tekstexercities die de 
rol van Maria op tal van manieren met die van 
de kerk verknoopten. Op die verknoping van 
Maria en Kerk grijpt de contrareformatorische 
beeldpolitiek terug. Om dat laatste beter te 
begrijpen heb ik het eerst nog even over de 
ontwikkeling van de Mariaverering in de voor
afgaande eeuwen.

In de eerste vijf eeuwen van het christendom 
werd door de kerkvaders wel over Maria nage
dacht, maar alleen in functie van christologie 
en verlossingsleer. Van Mariaverering was 
nog nauwelijks sprake — althans niet zoals die 
later vorm kreeg, met eigen feesten en heilig
dommen. Voor haar rol als Moeder Gods 
achtten de kerkvaders vooral haar maagdelijk
heid essentieel. Deze werd bijbels gefundeerd 
en heilshistorisch nader gespecificeerd door 
de theologische antropologie van Augustinus: 
door Maria’s maagdelijkheid kon Christus 
mens worden zonder overdracht van de erf-

vallen er ook onder. Maar de seksuele begeerte 
gold voor hem wel als symbool bij uitstek van 
wat in de zondeval gebeurd was. Juist in de 
seksuele lust toonde zich het opstandig worden 
van het ‘vlees’ tegen de rede en de wil in. Die 
opstandigheid was de straf voor de opstand van 
de eerste mensen tegen God, en werd voor 
Augustinus exemplarisch verbeeld in de 
‘opstandigheid’ van het mannelijk lid —een 
gevolg van de zondeval, maar ook teken bij 
uitstek van de gevallen, zondige natuur van de 
mens. Die bevoorrechte associatie van seksuali
teit en zonde zien we niet alleen bij hem, maar 
ook bij andere kerkvaders. Ze kenmerkt ook 
de iconografie van de zondeval (aanknopend 
bij de passage in Genesis waarin Adam en Eva 
na het eten van de verboden boom hun naakt
heid beseffen) en keert terug in de christelijke 
kunst als geheel, variërend van de verbeelding 
van Maria Magdalena of de verzoekingen van 
de heilige Antonius tot de alarmerende schilde
ring van hellestraffen vanwege begane onkuis
heden. De seksuele begeerte zou bij uitstek 
‘verslavend’ werken en de man tot slaaf van 
zijn opstandige vlees maken. Vandaar dat de 
meeste kerkvaders ook de voorkeur gaven aan 
het ongehuwd blijven, om geest en handen vrij 
te houden voor de dingen van God.8 De katho
lieke traditie zou deze voorkeur later institutio
naliseren tot voorwaarde voor het priester
ambt. Deze ontwikkeling werd op het Concilie 
van Trente (1545-1563) definitief bestendigd, 
in reactie op de principiële afwijzing ervan 
door Luther (die het verplichte celibaat 
beschouwde als een misplaatste, hoogmoedige 
manier om de seksuele begeerte in goede 
banen te leiden, en het priesterschap zelf als 
een minstens zo misplaatste vorm van geïnsti
tutionaliseerde heilsbemiddeling).9

Maria als H emelv ro u w e
©

De katholieke Kerk scherpte in haar 
reactie op de reformatorische aanvallen niet 
alleen de celibaatsverplichting aan, maar profi
leerde zich als gezegd ook door Maria’s rol in 
de heilsgeschiedenis te benadrukken en uit 
te werken. Zij beperkte zich daarbij niet —zoals 
de protestanten deden-tot de eenvoudige, 
bijbelse maagd die de Moeder Gods werd,
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vanaf de vijfde eeuw kreeg ze in de Byzantijnse 
kalender eigen feesten en werd zij steeds vaker 
afgebeeld. Geïsoleerde (dat wil zeggen: niet- 
verhalende) afbeeldingen van Maria vinden 
we in eerste instantie vooral in het Oosten, 
gestileerd naar de mariale iconografie van de 
byzantijnse icoonkunst. In Rome is zij vanaf 
die periode sporadisch te vinden in kerken, 
meestal bekleed met koninklijke waardigheid 
en als Regina caeli gekroond of zetelend op 
een troon. Al door de kerkvaders werd Maria 
geassocieerd met de kerk, en haar koninklijke 
rol op deze vroege afbeeldingen weerspiegelt 
de hoge machtsaspiraties van de Kerk van 
Rome en de verstrengeling van kerkelijke 
en wereldlijke macht.

Vanaf de hoge middeleeuwen worden in het 
Westen steeds meer kerken vernoemd naar 
Maria; na de twaalfde eeuw worden die 
meestal aangeduid met haar hoofs-respectvolle, 
maar tegelijk vertrouwelijke eretitel Nötre 
Dame (in het Middelnederlands vertaald als 
‘Onze-Lieve-Vrouw’ 10). In die kerken, maar 
ook in de miniatuurkunst ter verluchtiging 
van handschriften-en later op panelen-wordt 
Maria meestal geschilderd in scènes die een 
episode uit haar eigen leven11 of dat van Jezus 
verbeelden. Maar zij wordt ook steeds vaker 
afzonderlijk afgebeeld, in een van de symboli
sche rollen die de kerkvaders en latere theolo
gen haar toedachten. Een centraal symbolisch 
thema dat al vanaf het vroege christendom 
door apocriefe geschriften wordt aangereikt 
als implicatie van Maria’s zondeloze natuur, 
is haar verschoning van het wederkeren tot 
stof, dat wil zeggen haar tenhemelopneming 
en voorafgaand ‘inslapen’ (Dormitio Mariae). 
Net als het dogma van de Onbevlekte Ontvan
genis (waarmee het nauw samenhangt) werd 
dat van de Tenhemelopneming pas laat (in 
1950!) afgekondigd. M aar de voorstelling zelf 
werd door de katholieke traditie in een heel 
vroeg stadium aanvaard als noodzakelijke ver
zinnebeelding van Maria’s rol als zondeloze 
Moeder Gods, die ontheven was aan de vloek 
over de eerste mensen. Opgenomen ten hemel, 
kon Maria ook pas de rol van hemelkoningin 
en middelares krijgen die in de traditie-en 
zeker in de contrareformatie — zo belangrijk 
zou worden. Voor katholieke geleerden en

zonde. Rond de vierde eeuw werd het ook 
gebruikelijk die maagdelijkheid te beschouwen 
als blijvend: voor, tijdens en na de geboorte. 
Deze ‘altijddurende’ maagdelijkheid is christo
logisch gezien niet nodig, en heeft dan ook 
meer te maken met de associatie van seksuali
teit en zonde, en met de duiding van Maria’s 
rol als tweede Eva. Als Maria het waard was 
de Verlosser te dragen, moest ze principieel en 
wezenlijk zondelozer zijn dan gewone vrouwen. 
Vanaf die tijd wordt al nagedacht over wat 
later als dogma van de Onbevlekte Ontvange
nis wordt aangenomen, de idee dat Maria 
wellicht verschoond bleef van de erfzonde en 
zij daarom dus —net als haar Zoon —volmaakt 
vrij bleef van zonde. Theologisch gezien was 
het niet eenvoudig deze gedachte rond te 
krijgen, omdat Maria daarmee ook op het ver
lossingswerk van haar Zoon vooruitliep en 
zij -  net als Hij — een goddelijke status leek te 
krijgen. Hoe was die zondeloosheid bovendien 
denkbaar als Maria zelf gewoon uit seksueel 
verkeer geboren werd? Augustinus’ erfzonde- 
leer bleek hier een lastig obstakel. Het zou dan 
ook vijftien eeuwen en veel verhitte discussies 
vergen voordat de Kerk met een formele 
afkondiging kwam.

Maar ook zonder die afkondiging rees de ster van 
Maria’s bijzondere heiligheid. Werd zij in de 
eerste eeuwen nog voorbijgestreefd door de 
faam van martelaressen en maagdheiligen,
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der levenden. In die rol werd zij al vanaf het 
vroege christendom vereenzelvigd met de Kerk 
als Moeder. En de Kerk werd op haar beurt 
vanouds beschouwd als het lichaam of de bruid 
van Christus, in aansluiting bij reeds langer 
bestaande Hoogliedinterpretaties, bij de beeld
spraak van Efeziërs 5 en vooral bij de figuur 
van de Bruid uit de Apocalyps, die gezien 
wordt als symbool voor de kerkgemeenschap. 
Ook de beelden waarmee de Vrouw en de 
Bruid in de Apocalyps worden uitgetekend12 
zien we vanaf de late middeleeuwen steeds 
vaker terugkeren in de mariale symboliek.
Zij zullen vanaf eind zestiende, begin zeven
tiende eeuw —de tijd van de contrareforma
tie — stollen in een min of meer vaste beeldtaal 
voor Maria Qnbevlekte Ontvangenis, waarvan 
het beroemde schilderij van Diego Velazquez 
als prototype mag gelden. De Immaculata 
wordt dan bij voorkeur verbeeld ais jonge 
vrouw zonder kind, staand op een draak of 
op een maan (meestal een sikkel, soms een 
volle maan), met twaalf sterren om haar hoofd 
(vaak verwerkt tot een kroon) en een achter
grond die haar hemelse habitat visualiseert: 
soms wolken, soms een aura van zonnestralen, 
die verwijst naar Apocalyps 12:1, en het liefst 
beide. Gecombineerd met mariale symbolen 
ontleend aan het Hooglied-waaronder de 
zondeloosheid zelf13 maar ook het beeld van 
Maria als besloten hof of ivoren toren, dan wel 
Toren van David14-zullen we die apocalyp
tische symboliek zien terugkeren in de archi
tectuur van Scherpenheuvel als bolwerk van 
contrareformatorische Mariaverering.

77 , H et mystieke 
huw e lijk  van 
de H eilige
Hermann-Joseph
von Steinfeld, 
Ruisbroek (Puurs)! 
Sint-Catharina
[zieafb.94] :

gelovigen was haar onbetwistbare plaats dan 
ook daar in de hemel, naast haar Zoon (Hem 
daar voortdurend boven het hoofd groeiend 
wat haar rol in de heilsbemiddeling 
betreft -  ook en juist als de Kerk benadrukte 
dat zij slechts bemiddelde als moeder: per 
Mariam ad Jesum \ Via Maria naar Jezus]).

Maria als Bruid
0

Een belangrijke schakel in de verper
soonlijking en verinnerlijking van de Maria
verering vormden de preken over het Hooglied 
door de grote mystieke theoloog Bernardus 
van Clairvaux in de twaalfde eeuw. De zeer 
erotische, maar door de traditie metaforisch 
geduide beelden waarin de geliefde uit het 
Hooglied bezongen wordt, raakten door Ber- 
nardus’ preken meer verspreid en vertrouwd. 
Deze bruidssymboliek uit het Hooglied werd 
ook steeds vaker en steeds persoonlijker toege
past op Maria, al door Bernardus zelf: zij was 
de uitverkoren bruid. Ook het gebruik van 
deze symboliek werd voorbereid in de theologie 
en mystieke beschouwing, om later terug te 
keren in de beeldende kunst. Dat de principieel 
maagdelijke Moeder Gods de zinnelijke 
beeldspraak rond de bruid uit het Hooglied 
kon beërven lijkt misschien vreemd, maar had 
-althans theologisch gezien —alles te maken 
met haar rol als tweede Eva of Moeder

76 . M aria sp re e k t b i j  Jezus ten goede voor de zie len, 
Sint-Katherina-Lombeek (Ternat), Sint-Catharina 
[zie afb .93]
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7 8 . A llegorie  van de goede dood, Heverlee (Leuven), 

Norbertijnenabdij van 't Park [zie  afb. 95]
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van mariologie en ecclesiologie, maar vooral 
heel praktisch, door de Mariaverering te doen 
aansluiten bij bestaande vruchtbaarheidssym- 
bolen en oogluikend te laten uitgroeien tot 
boegbeeld van het katholieke geloof.

Nergens wordt de combinatie van deze twee stra
tegieën beter zichtbaar dan in de grote Maria- 
bedevaartplaatsen die in de afgelopen vierhon
derd vijftig jaar tot stand kwamen, in het 
aartsbisdom Mechelen maar ook daarbuiten. 
Beginnend vanuit lokale, meestal rurale en 
niet zelden door de Kerk gewantrouwde prak
tijken van verering ontwikkelden deze plaatsen 
zich onder supervisie van de clerus vaak eerst 
tot paradepaardjes waar de Kerk haar eigen 
rol en (machts)aanspraken verbond aan de 
lokaal vereerde of verschenen Maria, om ver
volgens langzaam maar zeker weer toegeëi
gend te worden door een volksdevotie die aan 
die kerkelijke aanspraken weinig boodschap 
heeft en haar eigen intenties volgt. In deze 
paragraaf zoom ik eerst in op de grootste -  en 
voor de geschetste ontwikkeling meest karakte
ristieke-bedevaartplaats die in de betreffende 
periode tot stand kwam: Scherpenheuvel.17 
Vanaf de scherpe heuvel bij Zichem blikken we 
vervolgens rond op zoek naar verwante -  soms 
oudere, maar ook jongere —Mariabeelden.

Maria־ in־ d e ־ eik *
o

De devotie voor Onze-Lieve-Vrouw 
van Scherpenheuvel gaat terug tot vóór 1500. 
Althans, zo noteert Philips Numan in zijn 
onderzoek naar de wonderdadigheid van het 
beeld, dat hij uitvoerde op last van aartsbis
schop Mathias Hovius van Mechelen. Na de 
kerkelijke erkenning van de onderzochte 
wonderen verscheen zijn studie in 1604 in 
boekvorm. Rond een Mariabeeldje dat al lang 
in een eik op de scherpe heuvel hing zou rond 
1500 een wonder hebben plaatsgevonden, aldus 
Numans informanten. Een schaapherder wilde 
het gevallen beeldje meenemen naar huis, 
maar het bleek loodzwaar. Zo ook zijn benen: 
de herder kon geen stap meer zetten. Het 
voorval — dat overigens niet uniek is voor 
Scherpenheuvel, maar op vergelijkbare wijze 
voorkomt in de voorgeschiedenis van andere 
bedevaartplaatsen —werd geduid als teken dat

Maria als beeldmerk  
van een kerk in offensief
o
Besloten hof, ivoren toren, poort van 

de hemel. Aura’s van zonnevuur en associaties 
met sterren (Sterre der zee, Morgenster). 
Dankbaar putte de mariale beeldtaal van de 
contrareformatie uit de bijbelse beelden die 
vijftien eeuwen christendom aan Maria had 
toegedicht om haar bijzondere rol in Gods 
heilsplan te verbeelden.15 Ongetwijfeld 
speelden bij die verbeelding in de traditie niet 
alleen theologische discussies een rol, maar 
ook de expansiedrang van de kerk, gecombi
neerd met een beproefde pastorale vindingrijk
heid in het aansluiten bij bestaande praktijken 
van verering en symbolisering. Tot die praktij
ken behoren in vrijwel alle culturen de symbo
lisering en sacralisering van de vermogens die 
aan vrouwen of het vrouwelijke worden toege
kend en die meestal verbonden zijn met de 
kringloop van leven en dood, geboorte en 
wedergeboorte. Meestal worden deze vermo
gens ook geassocieerd met symbolen van de 
natuurlijke kringloop of vruchtbaarheid, zoals 
vruchten', bomen of de aarde (de aarde als 
schoot van nieuw leven, ‘Moeder Aarde’). Het 
christendom was er van begin af aan op gericht 
het heil van mensen buiten die natuurlijke 
kringloop te projecteren. Het deed dat door de 
symboliek van geboorte en wedergeboorte let
terlijk om te dopen tot wedergeboorte in 
Christus. Dat wil zeggen: om te dopen tot gees
telijk leven, dat de sterfelijkheid van het 
lichaam te boven zou gaan [afb.78].16 Voortplan
ting en dood bleven bij uitstek geassocieerd 
met vrouwen, als dochters van Eva, en de Kerk 
eigende zich als Alma Mater en Bruid van 
Christus de positieve aspecten van het ‘werk 
der vrouwen’ toe.

Het was zonder meer een gouden greep van de 
Kerk om de vrouwelijke, voedende en levenge
vende functies die zij zichzelf toedichtte, ook 
met Maria in verband te brengen. Of beter 
gezegd andersom: om Maria als erfgenaam van 
oeroude en wijdverbreide praktijken van 
verering, met zichzelf in verband te brengen. 
Dat deed ze niet alleen door een ingenieuze 
(voor moderne oren onnavolgbare, met het 
verlossingsparadigma vervlochten) verbinding
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de pelgrims te zeer zijn aangetast en daardoor 
gevaar opleveren. Het hout van de gekapte eik 
werd bewaard en verdeeld om er Mariabeeldjes 
van te snijden. De ‘heidense’ magie van de 
boom was hierdoor bezworen (zij het niet naar 
reformatorische maatstaf: in 1606 zouden 
aflaten verbonden worden aan verschillende 
cultuspraktijken te Scherpenheuvel en aan 
gebeden bij alle Mariabeelden die uit de eik 
waren gesneden).18
De roem van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpen
heuvel komt in 1605 in een stroomversnelling: 
in januari van dat jaar zien enkele schepenen 
druppels bloed verschijnen op de lippen van 
het beeld. Onze-Lieve-Vrouw bloedt om de 
afvallige Nederlanden! Zij laat zich ook verder 
in dat jaar niet onbetuigd in de strijd van de 
Habsburgse monarchie tegen de legers van de 
Noordelijke Nederlanden. De roem van het 
bloed op de lippen van de Maagd heeft 
namelijk ook de diepgelovige representanten 
van die monarchie in deze streken, aartshertog 
Albrecht en zijn vrouw Isabella (dochter van 
de Spaanse koning), bereikt. In juli van dat 
jaar sturen zij — terwijl de kerkelijke erkenning 
van de verering nog niet rond is — driehonderd 
Brabantse guldens naar Zichem voor de bouw 
van een stenen kapel. Als kort daarna ,s Herto- 
genbosch niet in handen valt van graaf 
Maurits van Nassau, danken zij dat aan Onze- 
Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel en lossen 
hun belofte van een bedevaart te harer ere in. 
Het is de eerste van een lange reeks en het 
begin van een verbintenis die de majestueuze 
uitbouw van Scherpenheuvel mogelijk zou 
maken. Wanneer Numan zijn verslag in 1604 
afrondt, bevat het al de redding van Den Bosch 
dankzij de hulp van Onze-Lieve-Vrouw van 
Scherpenheuvel. De aartsbisschop aarzelt niet 
lang meer en keurt de verering en de publica
tie van Numans verslag van de mirakelen goed. 
Het boek verschijnt in verschillende talen en 
wordt meermaals herdrukt en aangevuld. In 
snel tempo worden de klerikale begeleiding en 
de uitbouw van de bedevaartplaats geregeld.
De stenen kapel die inmiddels gebouwd is, is 
bij de wijding door Hovius in juni 1604 al te 
klein; op feestdagen van Maria trekken duizen- 
den pelgrims naar de heuvel. Er worden dan 
ook vrijwel meteen plannen gemaakt voor de

Maria daar, op die plek, vereerd wilde worden. 
Sinds dat moment zou de wonderdadige 
Maria-in-de-eik een geliefde bestemming voor 
pelgrims zijn geworden. Het oorspronkelijke 
beeldje verdween in 1580, toen de streek ten 
prooi viel aan de grensgevechten tussen Spanje 
en de Noordelijke Nederlanden. Legers van 
beide kanten maakten het gebied lang onrustig 
en pas in 1587 werd een nieuw beeldje in de eik 
geplaatst, het exemplaar dat nog steeds in de 
huidige basiliek staat. Maria-in-de-eik werd 
door plaatselijke gelovigen opgezocht om haar 
miraculeuze geneeskracht: de meeste wonderen 
die Numan in 1604 optekent zijn genezingen. 
De twee bekendste daarvan —die van de 
kreupele Hans Clements en de bezeten Cathe- 
rine du Bus — ontbreken zelden in de latere ico
nografie van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpen
heuvel. Catherine genas door een splinter hout 
van de eik door te slikken, waarop de duivel 
haar lichaam wel móést verlaten. Een dergelijk 
gebruik van splinters of stukjes schors gold als 
een beproefde methode en laat zien hoezeer de 
geneeskracht van Maria en de eik in eikaars 
verlengde werden geplaatst. Om de groeiende 
devotie in kerkelijk acceptabele banen te leiden 
liet de pastoor van Zichem in samenspraak 
met de kerkelijke overheid het beeldje in 1602 
in een klein houten kapelletje plaatsen. De 
pelgrims bleven toestromen en verlieten de 
plek zelden zonder een stukje schors of takje 
van de boom mee te nemen. Nog vóór Numan 
in 1603 zijn onderzoek aanving, gelastte 
Joannes Miraeus, de bisschop van Antwerpen 
die door Hovius op vooronderzoek was uitge
stuurd, de kap van de eik. De boom zou door

79. De eerste
kapel van
Scherpenheuvel,
Scherpenheuvel
(Scherpenheuvel-
Zichem),
Onze-Lieve-

Vrouwebasiliek
[zieafb.96]
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Marianum van de — in het genre uitblin
kende—jezuïet Jan Davids lijkt de ontwerpers 
van Scherpenheuvel geïnspireerd te hebben.

In ieder geval worden in het ontwerp van koepel
kerk en vesting niet alleen de bekende beelden 
van Maria als Besloten hof, Poort der hemel 
en Toren van David verwerkt, maar ook 
minder gebruikelijke, zoals ze in de creatieve 
beeldtaal van de embleemliteratuur werden 
aangereikt. Beelden die Maria associëren met 
de Heilige Stad (Apocalyps 21), de Sterke Stad 
(Jesaja 26) of de Asielstad (Numeri 35), en die 
bekendere eretitels (zoals Toevlucht der 
zondaars, in de Litanie van Loreto) konden 
voorzien van een aanschouwelijk plaatje bij een 
praatje, volgens het principe van de embleemli
teratuur. De mariale embleemsymboliek 
was -  mede door die nadruk op het ‘plaatje’ — 
opvallend rijk aan architecturale symbolen 
(stad, tempel, poort, toren, trap, fontein, 
hof).20 Maar het beeld dat zonder twijfel de 
grootste stempel drukte op de architectuur van 
Scherpenheuvel was de vereenzelviging van 
Maria met sterren, of met de Morgenster 
(Stella Matutina; zo ook in de Litanie van 
Loreto). De stervorm die overal in het ontwerp 
terugkeert werd gecombineerd met het heilige 
getal zeven: alle sterren in het grondplan van 
de kerk, de besloten hof en de oorspronkelijke 
vestingwerken, alsook de 298 vergulde sterren 
op het koepeldak—ongetwijfeld bedoeld om 
van verre te schitteren —hebben zeven punten.

Zeven gold al in het Oude Testament als een
heilig getal, een gezegende eenheid. In de evan
gelies is het getal minder symbolisch geladen, 
maar in de Apocalyps des te meer. De katho
lieke traditie heeft zich altijd ingespannen om 
heilige of juist onzalige zaken (sacramenten, 
geestesgaven, deugden, zonden) op te sommen

bouw van een grotere kerk. Die worden aange- 
moedigd door het aartshertogelijk paar, dat de 
sacrale plaats graag wil transformeren tot nati
onaal heiligdom. In 1607 geven zij opdracht tot 
het ontwerp en de bouw van een grootse koe
pelkerk en staan ze met hun aanzienlijke giften 
garant voor een deel van de financiering. De 
bedevaartplaats genereert op dat moment ove
rigens ook zelf al inkomsten uit het offerblok, 
grotere giften en de verkoop van kaarsen en 
later ook medailles, vaantjes en andere souve
nirs. Die inkomsten zullen vanaf 1610 beheerd 
worden door een eigen pastoor en vanaf 1624 
door de oratorianen, seculiere geestelijken die 
geen bindende geloftes aflegden.

Een litanie in s tee n
©

De hofarchitect van Albrecht en Isabella, 
Wenceslas Coeberger (ca. 1560-1654), krijgt 
opdracht om van Scherpenheuvel een mariaal 
bolwerk en getuigenis tegenover de nabij 
gelegerde Staatsen te maken. Het wonder
dadige beeldje moet niet alleen huizen in een 
majestueuze koepelkerk —de eerste van dit 
formaat in deze streken — maar rondom 
de kerk worden ook een ‘besloten hof en stadje 
met vestingwerken gepland. Zowel de kerk 
als de hof en het stratenplan eromheen worden 
ontworpen aan de hand van mariale symboliek, 
bedoeld om de betekenis van Maria als 
Regina caeli architectonisch tot uitdrukking 
te brengen. Een belangrijke inspiratiebron 
daarbij vormden de vele, al dan niet bijbelse 
eretitels die voorafgaande eeuwen aan Maria 
toekenden en die in 1601 pauselijk gesanctio
neerd werden in de vorm van de Litanie 
van Loreto. Ook de basiliek van Loreto zelf, 
gebouwd rond het miraculeus aangevlogen 
Santa Casa waarin de Maagd gewoond 
zou hebben, was een belangrijk voorbeeld, niet 
alleen voor Albrecht en Isabella-die devotio
neel en financieel hecht met Loreto verbonden 
waren —maar ook al voor Philips Numan, die 
geregeld naar Loreto verwijst om de betekenis 
van Scherpenheuvel mee te vergelijken.19 
Een andere belangrijke inspiratiebron vormt 
de populaire embleemliteratuur, waarin de 
mariale symboliek nog inventiever en beeldrij
ker is uitgewerkt. Met name het Pancarpium

8 0 . Devotieprent van het huisje van Loreto , Mechelen, 

C ollectie aartsbisdom Mechelen-Brussel [zie afb .9 7]
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81.
Reliekhouder,
Hév ille rs
(Mont-Saint-Guibert), 

Sainte-Gertrude 

[zie afb. 98]

van Scherpenheuvel als geheel was bedoeld als 
versteende litanie’ 23 en is als zodanig een 

weergaloos voorbeeld van allegorische bouw
kunst.

Mater Creatoris
©

In de aankleding van de kerk, zowel 
binnen als buiten, werd de symbooltaal nog 
sterker uitgewerkt. Dat geldt voor de toren, 
de sterrenkoepel en de ‘Jacobstrap’, maar 
natuurlijk nog meer voor de talloze sculpturen, 
ornamenten en schilderingen die in en buiten 
de kerk werden aangebracht. Het hoogaltaar 
met daarboven het wonderbeeld werd geplaatst 
waar de eik stond. De belangrijkste schilderin
gen zijn de zeven barokke altaarstukken die 
Theodoor van Loon in opdracht van de archi
tect aanbracht en die nog steeds in de basiliek 
hangen (zij het in een gewijzigde opstelling).
Ze verbeelden episoden uit het leven van de 
Maagd. In de belangrijkste zijkapel, rechts van 
het hoogaltaar, hing oorspronkelijk de ontmoe
ting van Joachim en Anna onder de Gouden 
Poort. Dit apocriefe verhaal gold als verbeel
ding van de bijzondere, onbevlekte ontvangenis 
van Maria, die ertoe leidde dat zij net als haar 
Zoon vrij van erfzonde bleef.24

Albrecht en Isabella waren fervente ‘immaculis- 
ten’ en deden ten tijde van de bouw en inrich
ting van de kerk verschillende pogingen om

in reeksen van zeven. Ze deed dat zeker in 
verband met Maria, die zo sterk bekleed was 
met apocalyptische symboliek. Al sinds de late 
middeleeuwen werd graag gemediteerd op de 
zeven vreugden of zeven smarten van Maria 
(de bliscapen van Maria waren een geliefd 
thema in Middelnederlandse mysteriespelen) 
en er waren zeven situaties waarin men Maria 
vooral zou moeten aanroepen. Albrecht en 
Isabella koesterden een uitgesproken devotie 
tot de Zeven Weeën van Onze-Lieve-Vrouw en 
werden juist daarom in 1603 zo geraakt door 
het gerucht van het bloedwonder in Scherpen
heuvel.21 Albrecht beval dan ook al in 1605 
om in de ommuurde tuin die rond de kapel 
werd aangelegd, te plaatsen ‘veertien statiën 
oft capellekens verthoonende die blyschappen 
ende droefheden van die Heilige Moeder 
Godts, in sulcker manieren geset synde dat den 
geheelen berch van Scherpenheuvel sal hebben 
die ghedaente van eene sterre’.22

Deze opdracht dateert nog van vóór het ontwerp 
van kerk en stratenplan. Het idee om de hof 
aan te leggen in de vorm van een zevenpuntige 
ster (aansluitend bij de vorm van de heuvel) 
was er dus al vroeg en kwam wellicht van 
Albrecht zelf. Het werd later hernomen in de 
italianiserende centraalbouw van de kerk en in 
stratenplan en in de vestingwerken.

Ook andere eretitels van Maria in de Litanie van 
Loreto speelden een rol in het ontwerp van 
Scherpenheuvel. Een voor ons nog weinigzeg
gende (maar voor de strijdende Kerk van toen 
des te meer) was de aanroeping van Maria als 
Ark van het Verbond en daarmee samenhan
gende titels: geestelijk vat, eerwaardig vat, 
gouden huis. In de embleemliteratuur werden 
dergelijke titels vaak verbeeld als tempel, ver
wijzend naar de tempel van Salomon, een alle
gorische tempel van wijsheid, of de apocalypti
sche Gouden Stad. Voor de contrareformatori
sche kerk werd in deze en dergelijke titels de 
essentiële plaats van Maria in Gods heilsplan 
verbeeld: zij was de gezegende onder de 
vrouwen, vóór alle tijden bestemd om de Ver
losser in haar onbevlekte schoot te dragen, 
en als zodanig de Ark van het nieuwe verbond 
dat God met de mensheid sloot (en waarvan 
de eenheid nu op het spel stond). Het ontwerp
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Isabella kwam ervoor te voet uit Diest. Na 
de dienst gooide ze als offergave en gebaar 
van onthechting haar juwelen op de trappen 
van het hoogaltaar, waarmee ze een gebruik 
installeerde.

Scherpenheuvel groeide uit tot het drukst 
bezochte bedevaartoord in België. Het is niet 
waarschijnlijk dat de miljoenen pelgrims die 
de komende eeuwen het oord bezochten, de 
doordachte symbooltaal en strijdbare bood
schap van het ontwerp altijd meekregen. Zij 
kwamen af op de roem van de wonderdadige 
Madonna —al zal de indrukwekkende koepel 
op de scherpe heuvel die roem zeker versterkt 
hebben. De overwinning op de Noordelijke 
Nederlanden waarvan de Habsburgers droom
den is er niet gekomen, en na 1760 verdween 
de invloed van hun dynastie en hun vroom
heid. De speciale orde van oratorianen, die 
het oord beheerden, wist echter nog tot zijn 
opheffing—onder de Franse bezetting-de 
enigszins verheven spiritualiteit te continueren 
in de cultuspraktijk. Onder de Franse Repu
bliek werd de eredienst verboden, totdat het 
concordaat van Napoleon met Rome in 1801 
de vrijheid van eredienst weer herstelde.

In de negentiende eeuw lijkt de volksdevotie zich 
langzaam maar zeker weer meester te maken 
van de plaats. Met name de jaarlijkse Kaars- 
kensprocessie, daterend uit 1629, groeit uit tot 
een grootscheeps samengaan van devotie en 
commerciële bedrijvigheid. In de talloze kraam-

Antependium,
Scherpenheuvel
(Scherpenheuvel-
Zichem ),
Onze-Lieve-
Vrouwebasiliek

[zie afb. 99]

de paus over te halen de Onbevlekte Ontvange
nis tot dogma te verklaren. Paulus V achtte 
het echter niet opportuun de eeuwenlange en 
op dat moment heftige strijd tussen maculisten 
en immaculisten te beslissen met een dogma 
dat Maria buiten de natuurlijke orde zou 
plaatsen —al lijkt hij de immaculistische argu
menten goedgezind te zijn geweest.25 Hij 
gebood rust in het debat. De aartshertogen 
gaven hun missies richting Rome op, maar 
het ontwerp van Scherpenheuvel en de inrich
ting van de kerk getuigen op tal van plaatsen 
van hun overtuiging. De eenvoudige Maria-in- 
de-eik werd omhuld met koninklijke gewaden 
(waarvan het eerste door Isabella werd 
geschonken, naar Spaans gebruik) en haar cul
tusplaats uitgebouwd tot allegorie van de apo
calyptische Madonna. Karakteristiek voor de 
apocalyptische Maria zijn-als gezegd — attri
buten die verwijzen naar haar hemelse habitat, 
zoals zonnevuur, maan en sterren, en haar 
zege over de satan, die wordt verbeeld als slang 
of draak. In Scherpenheuvel zijn deze elemen
ten in velerlei vorm te herkennen. Afzonderlijk 
toegepast of verwerkt tot barok tafereel 
(bijvoorbeeld tot glorieuze Tenhemelopne
ming, frontaal op het hoogaltaar) getuigen 
ze alle van het geloof dat de Mater Creatoris26 
wel een bovennatuurlijke -  en dus zonde
loze — Godsmoeder moet zijn.

Aan de bouw en inrichting van de barokke kerk 
werd twintig jaar gewerkt. Albrecht maakte 
haar inzegening in 1627 niet meer mee, maar
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Albrechts voorkeur ging in eerste instantie 
uit naar het tot het aartsbisdom Kamerijk 
behorende bedevaartsoord Halle. Daar werd al 
sinds de dertiende eeuw een ‘zwarte’ Madonna 
vereerd. Hooggeplaatste vorsten bezochten 
haar en tijdens het beleg van de stad in 1580 
door het calvinistische Brussel zou zij op de 
stadsmuren verschenen zijn en de kanonsko
gels hebben opgevangen. Albrecht bezocht de 
Onze-Lieve-Vrouw van Halle al tijdens zijn 
Blijde Intrede in 1596 en kwam er later nog 
geregeld terug met Isabella, onder meer op de 
avond voor hun huwelijk. In 1603 werd hun 
aandacht echter getrokken door de bloedende 
Maagd van Scherpenheuvel. En daar zou die 
aandacht ook blijven: bij het ontwerp en de 
bouw van een nieuw nationaal heiligdom met 
de allure van Loreto. En zoals Loreto inspi
reerde tot de bouw van Scherpenheuvel — en 
tot tal van bescheidener kapellen, heilige 
huisjes of andere kopieën van Loreto —zo zal 
de centraalbouw van Scherpenheuvel op haar 
beurt een stempel drukken op latere Mariaka
pellen en -kerken.28

Het voert te ver om hier in te gaan op alle -  of 
zelfs maar de grote-plaatsen van Mariaver
ering in het aartsbisdom Mechelen. Ook al 
is de ontwikkeling van Scherpenheuvel als 
mariaal bolwerk en ‘versteende litanie’ uniek, 
de plek kan toch als verdichting gelden van 
wat we op kleinere schaal elders zien gebeuren. 
Althans: tot de Franse tijd. Want als in en 
na die tijd de verstrengeling van Kerk en Staat 
wordt verbroken en de Kerk zich van andere, 
meer ‘inwendig’ georiënteerde strategieën

83. Ontwerp  
voor een 
expositie troon , 
Huldenberg, 

Onze-Lieve-Vrouw 

[zie afb. 254]

pjes in het stadje zijn alle denkbare devotiona- 
lia en overige marktwaar te koop. En kaarsen, 
natuurlijk! Na het passeren van de rondgedra
gen Maagd worden de bundels kaarsen snel 
gedoofd, om thuis in moeilijke uren verlichting 
te brengen. De kaarsen, maar ook de talloze 
prentjes, vaantjes en andere souvenirs die voor 
steeds grotere groepen beschikbaar en betaal
baar worden, brengen de devotie voor Onze- 
Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel in ieder 
katholiek huisgezin in de regio en ver daarbui
ten. Op de meeste van deze religieuze souve
nirs—bijvoorbeeld op de prent met de Godza
lige Huiszegen, die eind negentiende en begin 
twintigste eeuw op grote schaal verspreid 
werd-blijft het beeldmerk van de Maagd overi
gens haar oorspronkelijke stede, de eik. Koepel 
en toren van de kerk figureren meestal herken
baar in de achtergrond.

Eenmalig, maar niet uniek
o

Het allegorische totaalontwerp van 
Scherpenheuvel was eenmalig, maar de meeste 
onderdelen ervan zijn niet uniek. Zo vinden we 
het patroon van een beeldje dat zich ‘van 
oudsher’ in een boom zou bevinden maar 
waarvan de wonderdadigheid opeens van zich 
doet spreken (uitmondend in de verbreiding 
van de cultus, de bemoeienis van de plaatselijke 
clerus en het bisdom, en de bouw van opeenvol
gende, meer gepaste onderkomens) in de 
beginperiode van het aartsbisdom op verschil
lende plaatsen terug; Duffel en Jezus-Eik zijn 
slechts enkele van de bekendste. Ook de nauwe 
verbintenis tussen (de opbloei van) sommige 
oudere cultusplaatsen en de speciale aandacht 
van vertegenwoordigers van de Habsburgse 
dynastie voor die plaatsen was niet uniek voor 
Scherpenheuvel. Zo wil het verhaal dat land
voogd Alexander Farnese in 1585 in de eerste 
kapel in Gaverland, gelegen in het bisdom 
Gent, de steun van Onze-Lieve-Vrouw 
bepleitte voor zijn belegering van Antwerpen.27 
Het verhaal mag apocrief zijn, maar bevestigt 
juist dan het beeld van een nauwe band tussen 
het Spaanse gezag en de verering van Maria. 
Uit Spanje werd overigens ook de gewoonte 
om beeldjes van kostbare gewaden te voorzien, 
meegebracht.
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wel de Wonderbare medaille en zou de Dame 
in de grot later ook met de gestalte op de 
medaille vergelijken.

Na deze eerste, spraakmakende verschijningen 
van de Immaculata is een trend gezet en ver
schijnt Maria —vooral in Europa —het liefst als 
Onbevlekte Ontvangenis. Lichtend van genade 

. en in een smetteloos wit gewaad (soms met 
blauwe accenten) verbeeldt zij haar eigen onbe
vlektheid op de meest plastische manier. Zo 
verscheen zij onder meer in Knock (Ierland) in 
1879, in Fatima in 1917, in Beauraing in 1932 
en in Banneux in 1933, bij voorkeur aan 
kinderen. Op plaatsen waar zij niet verschijnt 
maar men toch graag deelt in haar wonderbare 
kracht, worden grotten of kapellen met een 
Lourdesbeeld opgericht. Ook oudere madon
na’s delen in de nieuwe uitstraling van de 
Immaculata en zien hun omvangrijke garde
robe uitgebreid met sneeuwwitte gewaden.30

Tijdens haar verschijningen laat de Onbevlekte 
Ontvangenis meestal niet raden naar haar 
bedoelingen. Een medaille of kapel stelt zij wel 
op prijs, maar zij heeft voor de kinderen ook 
een andere, morele boodschap. Zij die zonder 
zonde bleef, ziet haar voorbeeld graag nage
leefd. Aan de kinderen die haar in Beauraing 
vragen wat zij van hen wil (een Lourdesgrot is 
er al; zij verscheen juist daarboven) antwoordt 
zij onomwonden: ‘Dat gij heel braaf zoudt zijn.’ 
Ook toegewijd bidden ziet zij graag. De apoca
lyptische Hemelskoningin ontpopt zich zo tot 
zedenmeesteres, tot een voorbeeld van zuiver
heid in een tijd van veronderstelde ontaarding

moet bedienen om haar belangen te beharti
gen, verandert ook de beeldtaal rond Maria 
langzaam maar zeker.

Ik wil tot slot nog stilstaan bij een opmerke
lijke verandering die zich vanuit de Rue du Bac 
in Parijs uitbreidt over de katholieke wereld, 
in de vorm van een verandering van houding, 
maar vooral van kleur van de Immaculata. 
Vanaf het midden van de negentiende eeuw 
wordt het smetteloze wit de kleur waarin 
Onze-Lieve-Vrouw zich bij voorkeur vertoont 
en verdringt dat het apocalyptische zonnevuur 
als beeldmerk van de Onbevlekte Ontvangenis.

Dat gij heel braaf zoudt zijn
e
De witgesluierde Maagd die in 1830 

meermaals aan zuster Catherine Labouré in 
de Rue du Bac verscheen, verzocht haar de 
tweede keer een medaille te laten maken van 
haar verschijning. Zij stond in een ovaal van 
licht, op een halve bol, genadestralen vallend 
uit haar handen, met rondom zich de woorden: 
O Maria, zonder zonde ontvangen [...].29 De 
medaille die geslagen werd-oorspronkelijk 
‘medaille van Maria’s Onbevlekte Ontvange
nis’ geheten, maar beter bekend als ‘Wonder
bare medaille’ —vond een ongekende versprei
ding. Er werden er miljoenen van uitgedeeld 
en verkocht. Protagonisten geloven graag dat 
de formulering van het dogma van de Onbe
vlekte Ontvangenis in 1854 erdoor beïnvloed is. 
Nu gaf die formulering theologen al vijftien 
eeuwen problemen en dus is het niet waar
schijnlijk dat de visioenen van een (toen nog) 
ongeletterde zuster deze problemen hebben 
opgelost. De afkondiging had vooral een kerk
politieke functie. Maar het is niet ondenkbaar 
dat de grote verspreiding en populariteit van 
de medaille invloed hebben gehad op die kerk
politieke overwegingen. Vier jaar na de dogma
verklaring verscheen de Onbevlekte Ontvange
nis aan Bernadette Soubirous in Lourdes, nu 
geheel in het wit en met een lichtblauwe 
ceintuur. Bernadette zou de naam ‘Onbevlekte 
Ontvangenis’ (waarmee de Dame in de grot 
zich kenbaar maakte) nooit gehoord hebben, 
wat als een teken van de echtheid van haar 
verschijningen werd opgevat. Maar zij kende

84. Onze-Lieve-Vrouw met K ind  en Vlaams gezin ,
Averbode (Scherpenheuvel-Zichem), Norbertijnenabdij 
Averbode [zie afb. 21]
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8 5 .
Onze-Lieve- 
Vrouw 
van het 
Schapulier, 
Geel,

Sint-Dimpna 

[zie  afb. 100]

1 Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis houdt in
dat Maria ze lf geconcipieerd werd zonder de vlek o f smet 
van de erfzonde. God zou haar bij haar eigen conceptie 
daarvan gevrijwaard hebben, opdat zij waardig zou zijn 
M oeder Gods te worden.

2 Vgl. Brandenbarg 1990: 15 en 201, noot 2.
3 De volgende paragrafen gaan terug op mijn boek Is 

d it mijn lichaam ? Visioenen van het volmaakte lichaam  

in katholieke m oraal en mystiek (1998). Zie aldaar voor 
literatuur en nadere uitwerking.

4 In hedendaagse gnosticerende teksten uit de context van 
N ew  Age ziet men de stelling dat de oudtestamentische 
G od die de materie schiep een andere o f m indere God 
zou zijn (meestal dem iurg  genoemd) vaak terugkeren.

5 I Korintiërs 15:22.
6 In de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) uit 2004 is in de 

proloog van het Johannesevangelie ‘sarx ’ dan ook niet 
langer ‘vlees’ , maar ‘mens’ . Op de meeste andere plaat
sen wordt het beladen geraakte begrip ‘vlees’ in de N BV  
vermeden door '׳sa rx ‘ als ‘lichaam ’ te vertalen. Hiermee 
vervalt het onderscheid tussen sarx  en soma, dat zeker 
bij Paulus niet onbelangrijk is (het begrip som a  is 
meestal neutraal o f positief geconnoteerd; het laatste 
vooral waar het lichaam als metafoor voor organische 
samenwerking gebruikt wordt).

7 Vgl. Dresen 1998, hoofdstuk I: ‘Het lichaam de baas 
blijven’, en literatuur aldaar.

8 Zie o.a. Brown 1990.
9 Luther blijft overigens sterk beïnvloed door het pessi

misme in de augustijnse antropologie wat de zwaarte en 
onontkoombaarheid van de erfzonde betreft. Maar zijns

van de zeden. Die werd gelokaliseerd in de 
groeiende arbeidersklasse (waarop ook de 
nieuwe arbeidersbewegingen zich richtten) en 
werd in het verlengde van de eigen traditie 
vooral geïnterpreteerd als ontaarding in sexua- 
libus en bedreiging van het gezin als ‘kiemcel’ 
van de kerk.31

Deze witte of lichtblauwe Lourdes-Maria’s zijn 
talloze katholieken op het netvlies gebrand. Zij 
stonden en staan op prentjes en op Mariaka- 
lenders, en werden in massaproductie verme
nigvuldigd, van gipsen beelden tot waterflesjes. 
In Nederland is de sneeuwwitte (en zedenpoli- 
tiek conservatieve) Immaculata gestold in de 
beeldtaal waarvan de voorstanders van een 
vijfde Mariadogma zich bedienen.32 Aan de 
andere kant van hetzelfde zedenspectrum 
kreeg Maria in Nederland in 2008 een heuse 
glossy op haar naam, waarmee de KRO als 
katholieke omroepvereniging een nieuw 
publiek hoopt aan te boren. De glossy ‘Maria is 
sexy en brutaal, verrast met spirituele seks en 
levensvragen en deelt winkeltips en privé- 
geheimen’. De boodschap van de nieuwe Maria 
is ‘laten zien wat de KRO ook is: levensgenie
tend en niet meer saai en braaf.33

Maria lijkt vele bronnen te kunnen aanboren. Zij 
heeft zich de afgelopen eeuwen laten inzetten 
voor verschillende offensieven. De laatste eeuw 
was dat vooral een offensief van braafheid, ook 
in Vlaanderen.34 Maar de Onze-Lieve-Vrouw 
van Vlaanderen die bezongen wordt in het 
populairste Vlaamse M arialied-dat dit jaar 
zijn eeuwfeest viert! — is uiteindelijk niet die 
brave zedenmeesteres, ook al mag zij dan als de 
beste moeder wonen in elk Vlaamse huisgezin. 
Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen lacht ons 
toe uit lindegroen, bloemenkrans o f blij festoen. 
Ik stel me voor dat ze heimelijk ook wat lacht 
als ze in Mechelen plechtig wordt rondgedra
gen in de jaarlijkse Hanswijkprocessie en al die 
hoogwaardigheidsbekleders aan haar voeten 
ziet. Zij troont in het Vlaamse hart, laat zich in 
liefde duizend namen geven en staat zelfs twij
felende gelovigen ruimhartig bij in alle nood, 
nu en in het uur der dood. Toegegeven, ze laat 
zich makkelijk misbruiken. Maar uiteindelijk 
ontstijgt ze daaraan weer, via de ondoorgron
delijke wegen die van haar goddelijkheid 
getuigen.
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schijnlijk apocrief, maar schiep zijn eigen werkelijkheid. 
Het w erd onder m eer vereeuwigd in de huidige kapel, 
op het middenpaneel van de communiebank uit 1865.

28 De koepelbouw van Scherpenheuvel w erd -m et minder 
volum e-bijvoorbeeld overgenomen voor de bedevaartka- 
pel in Duffel en (veel later, maar frappant gelijkend) voor 
de Onze-Lieve-Vrouwkapel in Geraardsbergen en de 
Mariakerk in Schaarbeek. Bij de laatste zijn zelfs de 
sterren op het dak overgenomen.

29 Voluit staat rond de Maagd: ‘O Maria, zonder zonde 
ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot U 
nem en.’ De medaille was van metaal, maar op (andere) 
afbeeldingen van de verschijningen overheerst het wit, 
zinnebeeld van zuiverheid. Achter op de medaille staat 
een M die een kruis schraagt, twee harten (een met 
doornenkroon, een doorboord met een zwaard), en 
twaalf sterren rondom.

30 Zie o.a. www.M ariadoorvlaanderen.be, onder ‘Kalender’, 
voor m ooie voorbeelden van madonna’s in het wit.

31 Zie verder Dresen 1998, hoofdstuk VI: ‘Liefdevolle macht 
en de metafoor van het lichaam’ .

32 Het vijfde M ariadogma zou haar tot M edeverlosseres 
moeten verklaren. H et beeldm erk van de internationale 
beweging die hiervoor ijvert is de Vrouwe van alle V ol
keren, getekend naar de vele visioenen van Ida Peerde- 
man (tussen 1945 en 1959)■ Zie www.de-vrouwe.net of 
(voortdurend gecorrigeerd) nl.wikipedia.org/wiki/ 
Vrouwe_van_alle_Volkeren.

33 Aldus de hoofdredactrice van ‘M aria’ in het dagblad 
Trouw , 28-8-2008.

34 Braafheid waarvan de nawerking nog doorklonk in de 
reacties op de affiche bij de dansproductie Onze Lieve 

Vrouw van Vlaanderen in 2005, waarop Maria een baby 
tegen haar ontblote borst hield. D e blote borst-lang 
een geliefkoosd beeld van M aria als Alma Mater, zinne
beeld van de k erk-riep  geschokte reacties op.

inziens kan de mens zich hieraan niet op eigen kracht 
o f door institutionele arrangementen als het celibaat 
onttrekken.

10 Zoals Jezus (of de hostie) in het Middelnederlands wordt 
aangeduid als Onze-Lieve-Heer.

11 D e  vier canonieke evangelies vertéllen weinig over het 
leven van Maria; details daarover (waarvan vooral die 
over haar ‘inslapen’ en tenhemelopneming mariologisch 
belangrijk zouden worden) werden ontleend aan apo
criefe evangelies zoals het Evangelie van Jacobus of 
andere esoterische legenden, en op metaforische wijze in 
verband gebracht m et passages in de Schrift die niet 
(direct) over Maria gaan, maar w el naar haar zouden 
verwijzen.

12 H et was in deze ecclesiologisch-mariale interpretaties 
gebruikelijk om de stralende Bruid van het Lam  waarvan 
sprake is in de laatste hoofdstukken van de Apocalyps 
(de heilige Stad of het nieuwe Jeruzalem; geduid als de 
kerk), symbolisch te associëren m et de barende Vrouw 
die in Apocalyps 12 als teken aan de hemel verschijnt, 
‘bekleed m et de zon’ , strijd voerend met de Draak die 
haar kind wil verslinden.

13 Als interpretatie van Hooglied 4,7: ‘Alles is schoon aan u, 
mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij.’

14 In het Hooglied lofzangen op de hals van de geliefde.
15 Een rijke verzameling van deze metaforiek (uitgewerkt aan 

de hand van de belangrijkste eretitels van Maria) vindt 
m en in de studie van Marina W arner (1989).

16 Z ie  voor nadere toelichting en literatuur Dresen 1998, 
hoofdstuk II, ‘Het betere bloed’ .

17 V oor wat volgt steun ik vooral op de studie van Duerloo
&  W ingens 2002. In dit boek heeft hoofdstuk 5 dezelfde 
titel als die ik voor dit artikel koos-verw ijzend naar de 
geliefde lofzang op Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen 
door A. Cuppens (tekst) en L. De Vocht (muziek) uit 

19° 9 -
18 Duerloo &  W ingens 2002: 55, 69 en 155.
19 Ibid. 91.
20 Ibid. 96.
21 Ibid. 149-150. De aartshertogen traden rond 1602 in bij de 

broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven W eeën 
te Brussel en ondersteunden de devotie ervan financieel. 
O ok in de broederschap werd het lijden van Onze-Lieve- 
Vrouw  in verband gebracht met de afvalligheid van de 
Noordelijke Nederlanden.

22 Cit. naar Duerloo &  W ingens 2002: 154-155. Het is m oge
lijk dat de zeven buitenaltaren van de basiliek, gewijd 
aan vreugden en smarten van Maria, op deze opdracht 
teruggaan.

23 Vgl. Duerloo & W ingens 2002: 170-181.
24 Om  het obstakel van Augustinus’ erfzondeleer te vermij

den werd het verhaal vaak geïnterpreteerd als zou ook 
M aria niet uit seks (maar uit de loutere om helzing onder 
de Poort) ontvangen zijn.

25 Z ie  voor de inspanningen van leden van de Habsburgse 
m onarchie om het dogma afgekondigd te krijgen (tussen 
1616-1619, en opnieuw in 1621 en 1623, bij nieuwe pausen) 
Duerloo & W ingens 2002: 165.

26 ‘M oeder van de Schepper’ —zoals een van de aanroepingen 
in de Litanie van Loreto luidt.

27 Het verhaal (in 1886 opgetekend door pastoor Livinus 
M arquenie in zijn geschiedenis van het beeld) is waar

http://www.Mariadoorvlaanderen.be
http://www.de-vrouwe.net

