
Op 10 maart 1933
stond het grote nieuws in
de krant: “Wij vernemen,
dat het Z.H. den Paus
heeft behaagd de O.L.
Vrouwekerk te Maas-
tricht te verheffen tot
Basiliek (basilica
minor)”. Zo werd de ver-
heffing van de Onze Lie-
ve Vrouwekerk tot basi-
liek wereldkundig
gemaakt. Op 15 augustus
1932 had pastoor Francis-
cus Brune met een mooie
Latijnse brief de aanvraag
in Rome ingediend. De
kerk van Onze Lieve
Vrouw Tenhemelopne-
ming, zo schreef hij, “de
oudste en de mooiste
kerk van heel Nederland”,
was een oude bisschops-
kerk, een kerk met
belangrijke relieken, en
een kerk met een levendi-
ge Maria-devotie. Daar-
om verzocht hij aan de
kerk de titel van Basilica
Minor te verlenen. Een
en ander was natuurlijk
allang in Rome geregeld
door “vader-bisschop”
Lemmens. Op 20 februa-
ri 1933 ondertekende
kardinaal Eugenio Pacel-
li (de latere paus Pius
XII), namens paus Pius
XI, de ‘breve’, de oorkon-
de waarbij de Onze Lieve
Vrouwekerk van Maas-
tricht tot basilica minor
werd verheven.

De feestelijke
verheffing

De verheffing werd
plechtig gevierd op Paas-
maandag 17 april 1933.
De kerk was afgeladen
vol toen de celebranten
binnentrokken. De
plechtige hoogmis werd

opgedragen door pastoor
Brune, met “grote ponti-
ficale assistentie”, zoals
dat toen heette, van mgr.
Lemmens, bisschop van
Roermond,en mgr.Kerk-
hofs, bisschop van Luik.
Tijdens de mis las "vader-
bisschop" Lemmens de
pauselijke ‘breve’ voor,
waarbij de Onze Lieve
Vrouwekerk tot basiliek
werd verheven, en hield
hij een toespraak,die ein-
digde met de vurige
oproep: “Respice stellam
et voca Mariam! Ziet op
naar de sterre en roept
Maria aan!”.

De processie
Bij gelegenheid van de

verheffing van de Sle-
vrouwe tot basiliek werd
ook de oude processie
weer in ere hersteld. De
processie trok rond het
Onze Lieve Vrouweplein,
en daarna via de Stoks-
traat weer terug naar de
kerk. Zo werd de traditie
van de processie op Paas-
maandag,daterend uit de
tijd dat het beeld van de
Sterre der Zee nog bij de
Franciscanen stond,
maar die in onbruik was
geraakt, weer nieuw
leven ingeblazen. Mgr.
Lemmens trok elke keer
ook zelf mee. Daarmee
opende hij een traditie
die tot op de dag van van-
daag levend is gebleven,
want nog ieder jaar gaat
de bisschop van Roer-
mond of zijn hulpbis-
schop op Paasmaandag
voor.

Wat is een basiliek ?

"Basiliek" is een ereti-
tel die door de paus aan
belangrijke kerken gege-
ven kan worden. Er zijn
‘grote basilieken’ (basili-
cæ maiores) en ‘kleine
basilieken’ (basilicæ
minores). De ‘grote basi-
lieken’ zijn de Sint-Jan
van Lateranen, de Sint-
Pieter,de Sint-Paulus bui-
ten de Muren, en de San-
ta Maria Maggiore in
Rome,en de twee basilie-
ken van Assisi. Andere
kerken in Rome zijn ‘klei-
ne basilieken’. Sinds de
19e eeuw hebben pausen
de titel basilica minor
ook aan kerken buiten
Rome gegeven.

Een basiliek
mag op het priesterkoor
twee eretekenen plaat-
sen: het tintinnabulum
(een staf met een klokje)
en het conopeum (soort
ereparasol met afbeel-
dingen). Deze twee sym-
bolen stammen uit een
ver verleden. In het Oos-
ten werden belangrijke
personen voorafgegaan
door een dienaar die een
zonnescherm of regen-
scherm, een conopeum,
boven het hoofd van die
belangrijke persoon
hield.Een andere dienaar
ging vóór het rijtuig uit
om met een belletje, het
tintinnabulum, de weg
vrij te maken.Dit Ooster-
se gebruik werd door de
pausen voor hun basilie-
ken in Rome overgeno-
men. Bij die kerken ble-
ven deze objecten dan
ook gemakshalve in de
kerk staan,voor het geval
de paus zou komen.Later
werden het prestige-
objecten en eretekenen
die de waardigheid van
een basiliek aanduidden.

Het tintinnabulum
van de Onze Lieve Vrou-
wekerk is vervaardigd
door het atelier Kersten,
naar ontwerp van de
Maastrichtse beeldhou-
wer Charles Vos. Het
conopeum werd
gemaakt door de zusters
Franciscanessen van de
Miséricorde aan de
Capucijnengang.

In 1981 heeft
paus Johannes Paulus II
de privileges van basilie-
ken nog uitgebreid. Om
de verbondenheid met
de Heilige Stoel duidelijk
te maken, bepaalde hij
dat basilieken boven de
ingang van de kerk het
pauselijk wapen of het
wapen van de Heilige
Stoel mogen aanbren-
gen. In 1983, bij gelegen-
heid van het gouden jubi-

leum van de basiliek van
Onze Lieve Vrouw, is dan
ook boven de ingang van
de Sterre der Zeekapel
het wapen van de Heilige
Stoel aangebracht, met
de pauselijke kenteke-
nen, de tiara (driedubbe-
le kroon) en twee
gekruiste sleutels, één
van goud en één van zil-
ver. Het kunstwerk werd
vervaardigd door de
kunstsmid George Kim-
merling en de kunstschil-
der Daan Wildschut.

De verheffing tot basi-
liek zal plechtig herdacht
worden op Paasmaandag
24 maart, om 10 uur, met
een Pontificale Hoog-
mis,waarbij mgr.dr.E.de
Jong, hulp-bisschop van
Roermond, hoofdcele-
brant zal zijn. Ook zal

dan het boekje "75 jaar
basiliek Sterre der Zee
Maastricht" gepresen-
teerd worden, waarin
vele herinneringen van
oude Maastrichtenaren
aan de vroegere jaren van
het leven in en rondom
de basiliek zijn vastge-
legd. Na de Hoogmis
vindt de traditionele pro-
cessie plaats via Koe-
straat, Stenen Brug, Sint
Pieterstraat, verzorgings-
huis Molenhof (rustal-
taar), Kleine Looiers-
straat, Achter de Molens,
Witmakersstraat en Cor-
tenstraat. In de loop van
het jaar zullen nog meer-
dere vieringen en festivi-
teiten georganiseerd wor-
den in het kader van "75
jaar basiliek Sterre der
Zee".

Régis de la Haye

Bronnen: Archief Paro-
chie Onze Lieve Vrouw,
inv.nr. 193 en aanvulling
op dit archief, pl.nr. 302
(= krantenknipsels).
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De Sterre der Zee 75 jaar basiliek

De vaste rubriek
‘Archiefsprokkels’ wordt
verzorgd door medewer-
kers van het Regionaal
Historisch Centrum Lim-
burg.Elke twee weken een

hele pagina met een nieuw
verhaal, opgediept uit de
archieven van Maastricht.

Eerder verschenen
sprokkels kunt u nog eens
nalezen op www.rhcl.nl.

Regionaal Historisch
Centrum Limburg, Sint
Pieterstraat 7, 6211 JM
Maastricht, tel. 043 – 328
55 00, info@rhcl.nl

Archiefsprokkels

Het tintinnabulum van
de Onze Lieve Vrouwe-
kerk, met de datum van
de verheffing tot basi-
liek: 20 februari 1933.

Dit is de enige ons bekende foto van de verheffing van de Onze Lieve
Vrouw tot basiliek in 1933. De kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders ver-
laten de kerk na de plechtigheid. De auto van mgr. Kerkhofs staat al klaar,
de chauffeur spoedt zich om voor monseigneur het portier open te doen.
Achter de chauffeur, v.l.n.r. : mgr. J. Kerkhofs (bisschop van Luik van 1927
tot 1961), kapelaan Tilmans, ?, pastoor J. Ingendael (oud-kapelaan van de
Onze Lieve Vrouw, van 1930 tot 1938 pastoor van de Lambertuskerk).
Rechts naast de kerkdeur: Lambert Vermeulen, hulpkoster.
Welke lezer van De Maaspost heeft foto’s van de verheffing van de Onze
Lieve Vrouw tot basiliek? U kunt zich melden bij het Regionaal Historisch
Centrum Limburg, Sint Pieterstraat 7, Maastricht, tel. 043 - 328 55 00.

Sinds 1981 mag een basiliek als ereteken het pau-
selijk wapen voeren: twee gekruiste sleutels van
goud en zilver, bekroond door de pauselijke tia-
ra, op een schild van rood.

Bisschop Lemmens tijdens de hoogmis bij de ver-
heffing van de Onze Lieve Vrouwekerk tot basi-
liek. Tekening van mr. Alphons Hustinx in De
Maasbode van 18 april 1933.


