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Iedereen kan het mee-
zingen, honderden dui-
zenden Maastrichtenaren
en Limburgers kennen
het uit het hoofd, sommi-
gen krijgen er de tranen
van in de ogen,het staat in
Limburg in de Top Tien
van de kerkliederen. ‘O
reinste der schepselen ...O
Sterre der Zee ...’ Het lied
is overbekend, maar toch
kon tot voor kort nie-
mand zeggen wie de com-
ponist van de melodie en
de auteur van de tekst was.
Voor de tekst werd wel
gedacht aan Marie Koe-
nen, maar een bewijs
zwart op wit werd nooit
gevonden.

Ook over de tijd van
oorsprong van het lied
tastte men totaal in het
duister.Niemand kon zeg-
gen uit welke tijd het
dateerde. We weten pas
sinds kort wanneer het
lied geschreven is.Het ver-
schijnt voor het eerst in
1912, tijdens het Maria-
Congres van Maastricht.
Bij dat congres werd een
gelegenheids-dagblad uit-
gegeven,de ‘Sterre der Zee
Bode’, en daar vinden we
op 12 augustus 1912 voor
het eerst de tekst van het
lied afgedrukt. Echter,
zonder vermelding van
componist of tekstdich-
ter! En in alle latere uitga-
ven van het lied, in zang-
boeken, programma’s en
liederenbundels, is nooit
een auteursvermelding te
vinden.Het was een groot
mysterie.

Totdat het toeval te hulp
kwam. Want ook dhr.
Hans Nolden uit Aker-
sloot in Noord-Holland,
die als amateur-musicus
onderzoek doet naar
devotieliederen, liep al
jaren met die vraag rond,
nadat hij toevallig een
keer in een kerk in Gro-
ningen Ierse en Engelse
dames het Sterre der Zee-
lied hoorde zingen in hun
eigen taal …! En ook was
het toeval dat hij jaren
later in Engeland in een
boekenantiquariaat een
muziekbundel vond waar
de melodie in stond,zodat
de componist bekend

werd. En toeval tenslotte
dat deze heer Nolden op
retraite in de abdij Mame-
lis door broeder Lamber-
tus Moonen gewezen
werd op ons onderzoek,
en deze onderzoeker zich
met ons in verbinding
stelde. We weten het nu
dus eindelijk: de melodie

van ons lied ‘O reinste der
schepselen’ is gecompo-
neerd door Henri Frede-
rick Hemy, en verscheen
onder de titel ‘Sweet Star
of the Sea’in 1864 in diens
bundel ‘Crown of Jesus’,
op een tekst van de beken-
de oratoriaan Federick
William Faber. Henri
Hemy is in Engelsspre-
kende landen als compo-
nist van devotieliederen
goed bekend.Zijn werken
zijn regelmatig te vinden
in liedbundels en op cd’s.
Ook het lied ‘Sweet Star of
the Sea’ is op cd uitgege-
ven, zowel in het Engels

als in het Gaelisch
(Schots-Keltisch).

Door een ander toeval,
– een dienstwillige Maas-
trichtenaar die op de
hoogte was van ons onder-
zoek –, kregen we de sleu-
tel voor het ontdekken
van de auteur van de tekst.
Die bleek te zijn van de
bekende katholieke
schrijfster Marie Koenen.
We weten het nu zeker na
onderzoek in het prachti-
ge archief van pater Hen-
drik Polman, de montfor-
taan die tussen 1950 en
1954 met mgr. Lemmens
en het beeld van de Sterre
der Zee door heel Lim-
burg is getrokken,en alles
tot in details heeft vastge-
legd en gedocumenteerd.
Pater Polman had in 1955
contact met Marie Koe-
nen,waarbij zij bevestigde
dat zij inderdaad de tekst
van het lied geschreven
had, en van de gelegen-
heid gebruik maakte om
het tweede couplet nog
eens te herschrijven. Pater
Polman bewaarde zorg-
vuldig de tekst, in het
eigen handschrift van
Marie Koenen geschre-
ven.

Ook is de ontstaansge-
schiedenis nu van het lied
duidelijk geworden.Bij de
grote processie van het
Maria-Congres in 1912
liep het Maagdenkoor van
Tongeren op de ereplaats,
vóór het beeld van de Ster-

re der Zee, en zong daar-
bij het door Edmond
Jaminé gecomponeerde

‘Loflied der engelen’.
Maar de Maastrichtena-
ren wilden een eigen Ster-

re-der-Zee-lied, en Marie
Koenen werd gevraagd
om een tekst te schrijven
bij het Engelse lied ter ere
van de Sterre der Zee.
Opmerkelijk is, zoals nu
ook blijkt, dat de schrijf-
ster nog in 1955, dus zelfs
nog op haar oude dag,
absoluut niet wilde dat
haar naam bij het lied ver-
meld werd. Ze zal het ons
hopelijk niet kwalijk
nemen dat het geheim uit-
eindelijk toch uitgelekt is,
nadat we bijna een eeuw
lang het lied hebben
gezongen zonder te weten
wie het geschreven had.
Ere wie ere toekomt.

Régis de la Haye

Literatuur: R. de la
Haye,Pastoor Jacobs en de
devotie tot de Sterre der
Zee, in De Maasgouw
2008. Het archief van
pater Hendrik Polman
bevindt zich in het kloos-
ter van de montfortanen
in Houthem-Sint-Ger-
lach (met dank aan pater
Hub Kleijkers, archivaris
van het klooster).
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Wie componeerde en schreef het
lied ‘O Sterre der Zee’?

Marie Koenen (1879-1959) aan haar schrijftafel, omstreeks 1945.

Eerste publicatie van het lied ‘O reinste der

schepselen’, in de Sterre der Zee Bode van 12

augustus 1912, zonder auteursvermelding.

Autograaf van Marie Koenen, met de door haarzelf in 1955 herschreven

maar nooit gepubliceerde tweede strofe van het lied ‘O reinste der schep-

selen’ (archief montfortanen, Houthem).


