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VARIATIES OP DE VOLKSDEVOTIE
INLEIDING

De devotie voor Onze-Lieve-Vrouw samen met nog vele andere heiligen neemt eerder toe dan 
af. Ook de daarbij horende rituelen, processies en bedevaarten volgen deze trend. Men zou 
kunnen zeggen dat de belangstelling, voor de volksreligie en de daarmee gepaard gaande 
positieve waardering van dit fenomeen, behoort tot één van de hedendaagse 
eigenaardigheden.
Sommigen beschouwden de volksdevotie als een vorm van superstitie of een soort magie. 
Volgens hun visie zou volksdevotie het gevolg zijn van een achterhaalde kijk op de 
werkelijkheid. En wellicht juist daarom eigenaardig genoeg heerste er, nog niet zo lang 
geleden, binnen de Kerk een kritische, (soms) argwanende houding tegenover tal van vormen 
van traditionele vroomheid. 
 “Na Vaticanum II, werd – tegen de intentie van het Concilie in – de volksreligiositeit en dito 
vroomheid, in het bijzonder van de ‘eenvoudige’ gelovigen, vaker in diskrediet gebracht.”
Toch trekt de trend zich door. Want de laatste jaren is er vooral bij de onzekere oudere een 
herwaardering die niet te onderschatten valt. Sommige volksmanifestaties als stoeten, 
processies en ommegangen vragen om cultuurhistorische erfgoedbescherming. In die optiek 
terecht menen wij, gezien deze ongetwijfeld behoren tot het immaterieel volksreligieuze 
erfgoed. 
We geven graag toe dat heel wat stoeten, evocaties en processies veel meer zijn dan folklore. 
Ze hebben ook een indien goed begrepen catechetische waarde voor zover ze een confrontatie 
zijn met de christelijke woord- en symbolentraditie en als zodanig de heilsgeschiedenis op 
hun manier concretiseren.”
Processie van Onze Lieve Vrouw van St.-Jan 1909

1. Volksdevotie vroeger
Een verhaal van Roger Slosse: het aloude verhaal van de stad Mesenommegang.
De  kok van Gravin Adèle
We schrijven 1058! Vlaanderen werd geregeerd door Boudewijn V, de zevende Graaf van 
Vlaanderen. Boudewijn was getrouwd met Gravin Adèle, dochter van Robert Capet, de 
overleden koning van Frankrijk Robert II. Als voogd van Henri Capet, zijn minderjarige 
schoonbroer en troonopvolger, moest Graaf Boudewijn tot aan diens meerderjarigheid in 
Frankrijk verblijven.
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Zekere dag nu werd hun opperkok, Landricus ernstig ziek. Heuglé vertelt dat hij leed aan erge 
reuma, pater Schouttens beweert dat het de vallende ziekte was en Diegerick spreekt over 
“une maladie appelée le fistre”, wat hij uitlegt als “la fièvre”. Wat er ook van zij de arme kok 
leed geweldig en geen enkele dokter kon hem helpen. Niemand was in staat zijn pijn te 
verlichten, zodat zijn enige toevlucht het gebed was hem.
Hij smeekte Onze Lieve Vrouw hem van zijn verschrikkelijk lijden te verlossen en zie, hij 
beleefde iets wonderlijks. Iedere avond wanneer zijn pijnen iets verminderden en hij voor 
enkele ogenblikken uitgeput in slaap sukkelde, kreeg hij een heerlijke droom, altijd dezelfde. 
Hij werd als het ware op engelenvleugels gedragen naar een plaats, op de zacht glooiende 
helling van een groene heuvel. Altijd was er ook een zachte en vriendelijke stem die hem 
vertelde dat hij zich op 'n plaats bevond die “Mistich” heette, ergens tussen Ieper en de Leie.
Hij was er zeker van dat het hier een vingerwijzing van de hemel betrof, en dat Onze Lieve 
Vrouw zijn gebed zou verhoren Hij besloot hij de verre reis naar “Mistich” te ondernemen. 
Hij liet zich door zijn knechten in een draagstoel vervoeren en de overlevering vertelt dat een 
engel hen de weg toonde.

Processie OLV van Sint Jan

Te “Misticht” aangekomen herkende hij onmiddellijk de plek uit zijn dromen. Gezien hij 
zichzelf niet kon behelpen liet hij zich door zijn dienaren uit de draagstoel nemen en 
neerleggen in het gras en “onmiddellijk voelde hij de hevige pijnen wegtrekken en hij viel in 
een diepe slaap waaruit hij na enkele uren volledig genezen en vrij van pijnen ontwaakte".
Overtuigd dat deze plaats een geheiligd oord was besloot hij zeker niet naar Frankrijk terug te 
keren zonder te weten aan welke heilige macht deze wonderbare genezing toe te schrijven 
was. Hij was overtuigd, gezien zijn gebed tot Onze Lieve Vrouw dat Zij het was geweest die 
hem hierheen had geleid. Hij stuurde zijn knechten rond in de streek om mensen te halen die 
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hem zouden kunnen vertellen hoe en waarom Zij precies deze plaats geheiligd had.
Op dat moment zag hij drie boswachters naderen. Steeds meer vervuld van wroeging om hun 
daad tegenover drie maagdekens dwaalden zij voortdurend rond de plaats waar zij het wonder 
hadden meegemaakt. Zij hadden ook die vreemdelingen gezien en hun meester Landricus en 
de opwinding die zich plots van hen meester had gemaakt.
De opperkok liet hen bij zich brengen en ondervroeg hen. Ze moesten hem vertellen wat daar 
op die plaats waar hij precies had geslapen, ooit voor wonder was gebeurd.
Dit leek hem een enige gelegenheid om hun ziel te kunnen bevrijden van de last die op hen 
drukte. Tot nu toe hadden ze nog nooit met iemand over hun wandaad durven spreken en zij 
meenden dat ze na hun hart te hebben gelost wel hun gewetensrust te zouden terugkrijgen. Ze 
smeekten de vreemde Heer nooit aan niemand te vertellen wat ze hem hadden toevertrouwd 
en zij verhaalden hem over de drie  meisjes die ze zo hartstochtelijk hadden begeerd. De drie 
heerlijke wezentjes die ze zo smadelijk belaagd hadden waren biddend voor hun ogen in de 
grond gezonken.
Nu twijfelde Landricus niet meer aan de heiligheid van die plaats en daar waar hij geslapen 
had liet hij door zijn knechten zware stenen rollen om de locatie achteraf heel precies te 
kunnen herkennen. Onmiddellijk vatte hij de terugreis aan en ging zijn meesteres, de Gravin 
Adèle, vertellen wat hij na zijn wonderbare genezing had vernomen uit de mond van de 
boswachters.
De gravin die een uiterst godvruchtige vrouw was aarzelde geen ogenblik wanneer ze het 
verhaal had gehoord van haar Opperkok. Onmiddellijk liet ze alles in gereedheid brengen 
voor de reis naar “Mistich”, waar ze zich persoonlijk wilde overtuigen van wat daar precies 
was gebeurd. Bij haar aankomst liet ze haar knechten op de plaats waar de stenen lagen een 
put graven. En op slechts enkele voeten diepte vonden de “de gravers daar de drie 'meysens', 
geknield, ongeschonden; de handen biddend gevouwen zoals op het ogenblik dat de 
boswachters hen zagen in de grond verdwijnen'.
Heuglé beschrijft het gebeuren als volgt: “Vol verwondering en vreugde beval zy de 
maeghdelyke lichaemen op te lighten. Ze wiesch dezelve met haere handen en haere traenen, 
kuste die tederlyck en met eerbied, deed ze balsemen en plaetsen in eene schoone 
beenderbusse. Langhen tyd zijn deze lichaemen in de jaarlijkse processie van 14 september 
ghedraeghen gheweest. Zy zyn nu vertegenwoordight door drie jonge meyskens in 
herderinnen verkleed”.
Sommige bronnen (o.m. I.L.A. Diegerick) vertellen i.v.m. de stenen die door de knechten van 
Landricus op de plaats gerold werd.
Om terug te keren naar het verhaal: De Cronycken verhalen dat de drie boswachters zich in 
diep berouw uit de wereld terugtrokken en kluizenaar werden. De ene op de Casselberg en de 
twee anderen in de bossen van Nipkerke.
Mesen: de koninklijke stichting inder tijd.

De Gravin richtte toen te Mesen een klooster op (een abdij) ter ere van Onze Lieve Vrouw. 
Het was enkel toegankelijk voor dochters van oude Franse Adel. En in dat verband schrijft 
Heuglé: “Zy deed 30 Juffrouwen van ouden franschen edeldom daarin plaatsen om er den 
regel van den Heiligen Benedictus te onderhouden, alsook 12 kanonikessen om den 
Godsdienst te zingen”
Op 30 augustus 1776 gaf Keizerin Maria Thérésia de abdij een andere bestemming. Van dat 
ogenblik af werd het een “Koninglycke Instelling” bestemd voor dochters van onbemiddelde 
krijgslieden. Deze 'stichting' bestaat nog. Onlangs is nog goed ervan verkocht in Mesen.
Dit verhaal laat ons aanvoelen hoe legende, devotie en volkse verhalen etiologische verhalen 
hebben gediend. De pedagogische waarde is in de tijd heel effectief geweest. Als we 
doorstoten naar de basis van het verhaal dan dan is de grondstructuur in het bos, waar men 
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van de bomen het bos niet meer ziet, kan de wolf, de ongebreidelde begeerte, bedreigen. De 
hemel behoed de bedreigde. Roodkapje wordt door de bevriende jager, door Oma's vriend, 
door de God van de broeder en zusterliefde gered. 

2. Volksdevotie in onze huidge 
samenleving
Een verhaal over een wonderbaarlijke redding

Volksdevotie, legende en verhalen. Het spreekt tot de verbeelding. We schrijven 21ste eeuw! 
Een verhaal over de moeilijke en turbulente jeugdjaren.
De anonieme schrijver vertelt:
“Aangezien ik geen streepje gezag verdroeg, was mijn leven één grote vlucht. Een vlucht die 
algauw uitmondde in de drank. In mijn nuchtere ogenblikken verlangde ik naar een vrouw en 
ik bad Maria om een lief. Haar antwoord werd…. ‘Maria’. We leerden elkaar kennen op de 
eerste meidag. Ons eerste uitstapje was naar Scherpenheuvel. Maria ging te voet, ik met de 
auto.

We hielden van elkaar en verloofden ons. Ik deed mijn best om minder te drinken. Ik moest 
deze vrouw immers verdienen. We huwden en kregen drie kindjes. Ons huis zat dus al snel te 
krap. Ik bad onze Lieve Vrouw om een grotere woonst. Ik had echter hoge schulden wegens 
mijn overmatig alcoholgebruik en de dure gevolgen daarvan zoals verkeersboetes en “pertes 
totales” . Dus bedelde ik bij onze ouders, bij de bank en bij mijn zus.
Ze gaven het geld met tegenzin omdat ze wisten dat ik dronk. Ik werkte echter keihard om 
mijn schulden te betalen. Dat putte me uit, waardoor ik opnieuw meer ging drinken. Ik kwam 
in een vicieuze cirkel terecht. Het werd onleefbaar. Ik speelde met de gedachte  aan zelfmoord 
en dronk om die gedachte te vergeten.
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Mijn vrouw ontdekte dat er wat misliep. Wilt U weten hoe Maria erover dacht? Hier is haar 
getuigenis: “Het overmatige drankgebruik van mijn echtgenoot domineerde ons gezin. Ons 
huwelijksgeluk werd aan flarden gescheurd. Toen hij op een keer als een razende gek voor me 
stond, wist ik dat de nietsontziende drankduivel zijn intrede had gedaan. In het holst van de 
nacht met drie kleine kinderen de straat moeten op vluchten, het is een ervaring die je voor 
altijd tekent”
Gewurgd door wanhoop vond Maria troost bij het kruis en de kracht in het kruisteken. Op de 
lagere school had de zuster haar gezegd: “Een kruisteken maken is de duivel verjagen:” De 
zuster kon nooit bevroeden welke kracht haar woorden zouden hebben.
Uit die schooltijd herinnerde mijn echtgenote zich ook een Bijbelpassage, waarin Onze- 
Lieve-Vrouw de slang vertrapt. Als U het hier zo leest, klinkt het misschien kinderachtig. 
Maar in de periode van eenzaamheid en uitputting putte ze uit dit eenvoudige maar 
onwankelbare geloof veel sterkte.

De wanhoop van mijn vrouw ging echter aan mij voorbij. Op Pinksterzondag was ik opnieuw 
erg dronken. Ik kon niet meer staan. DE volgende morgen vroeg Maria me op de wagen uit de 
garage te  halen:”We gaan naar Scherpenheuvel” zei ze kordaat ”met de kinderen”. Het was 
een hectische toestand. Ik was nog niet nuchter. Bovendien was het echt slecht weer. Het 
regende, het waaide en het was donker. We bereikten Scherpenheuvel veilig een wel. In en 
rond de Basiliek was alles uitgestorven. Wie waagt zich in zo’n hondenweer nu ook 
buitenshuis? Maria ging rond met de twee oudsten, ik bleef wachten met ons jongste van één. 
Ze weende de hele tijd. Toen Maria terug kwam overhandigde ik haar onze dochter. “Ik ga 
ook “ zei ik. Ik betrad de Basiliek, tegen mijn zin. Want ik had het bepaald niet begrepen op 
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dergelijke toestanden. Daar stond ik dan voor het altaar, moederziel alleen. Bidden kon ik 
niet. Ik kon enkel stamelen:”Verdorie, doe eens wat.” Dat was alles. De volgende dag belde 
een schoonbroer aan en gaf me het adres van een AA-afdeling waarvan ik tot dan toe het 
bestaan niet kende. Maria stelde me voor een ultimatum. “Je zoekt daar hulp, of ik vertrek met 
de kinderen.“ Ik ging. Met de steun van lotgenoten vond ik mezelf terug. En bleef ik droog. 
Stilaan werd ik nuchter. Nog steeds voelde ik mij niet thuis in de kerk. Toen stopte een 
bevriende pater me ‘toevallig’ een folder toe over gemeenschapsrelaties in Bonheiden.
Dat leek wel wat. Het was niet duur en er was kinderopvang. En er was veel aandacht en 
verering voor Onze-Lieve-Vrouw Middelares. Intussen volgen we al ettelijke jaren retraites. 
Ik heb er alles geleerd: echtgenoot worden, vader zijn, en me leren gedragen zoals het hoort.
Vandaag spreek ik nog regelmatig met Onze-Lieve-Vrouw. Als ik het niet meer zie zitten, 
vraag ik haar voorspraak. Met de jaren is mijn leven boeiend en vreugdevol geworden. Mijn 
hoogmoed, egoïsme en agressiviteit werden door zachte moederhand omgebogen tot 
eerlijkheid en nederigheid. Dit alles dankzij de voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw. 
Tot hiertoe de Anonieme schrijver.
(Uit K en L  21.05.2003)
Zonder dat we in het automatisme geloven brengen we het verhaal zoals het er staat. De moderne mens weet dat  
het niet gaat zonder elkaars hulp, de echtgenote, de vrienden van de AA en de onmisbare link met de Gods brief 
aan de mensen: de bijbel.

3. De band tussen volksdevotie, devotie-
prentjes en bidprentjes
Devotieprentjes als studieobject voor volksdevotie

De studie van de devotieprentjes heeft in ons land nog niet zo veel aandacht gekregen. Naast 
enkele standaardwerken die handelen over de Vlaamse volksprentenkunst en wat 
détailartikels over beperkte privécollecties, is er weinig stof voorhanden in de literatuur.
Al zijn deze goedkope grafische voorstellingen “maar santjes” toch hebben vele onder hen 
een onbetwistbare kunstwaarde. De oudste 'prentjes' waren steeds religieus, vandaar ons 
dialect 'Saint'- of 'Sant'-jes. De profane exemplaren brengen ons meestal afbeeldingen van 
merkwaardige gebeurtenissen uit het verleden en/of wetenschappelijke voorstellingen die de 
moeite waard lijken.
Als eenvoudige, gemakkelijke en toch voorname piëteitsvolle vormen van verering, getuigen 
al deze kostbare kleinoden van de diepe godsvrucht en de naïeve eenvoud van onze 
voorouders. Te allen tijde heeft de volksmens ernaar gezocht zijn religieuze gevoelens op een 
zo concreet mogelijk manier te affirmeren.
Deze santjes fungeerden destijds binnen de aanschouwelijke rij fresco’s, mozaïeken, 
schilderijen, glasramen en andere voorstellingen die het mysticisme van de religie bevattelijk 
moesten maken voor de ongeletterde volksmassa. Op die wijze moesten ze haar aanzetten tot 
godsvrucht. (“pictura est laicorum scriptura”, beelden zijn de bijbel/boeken der ongeletterde). 
Zij spreken een taal die door iedereen, bij wie de liefde voor de prentjes nog in het bloed, zit 
wordt aangevoeld. 
Al voor de uitvinding van de boekdrukkunst werden in de grote Vlaamse steden prentjes in de 
handel gebracht. De oude devotieprentjes zijn kleine plaatsjes waarvan de grootte gewoonlijk 
ongeveer 75 bij 99 mm bedraagt. Zoals gezegd danken zij hun naaam “santjes” aan de 
afbeelding van de heilige of “sant” die er oorspronkelijk alleenvertoningsrecht had.. De eerste 
onder hen ontlenen hun onderwerpen vooral aan het leven van Christus en Maria, en aan de 
Heilige Drie-eenheid; nadien volgen afbeeldingen van de andere heiligen en ook taferelen uit 
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de Heilige Schrift en de kerkgeschiedenis.
Aanvankelijk waren de santjes eigenlijk kleine miniaturen, die naar believen in de 
gebedenboeken werden ingelegd of binnen op de kaft ervan werden gekleefd. Zo had men de 
geliefkoosde vrome voorstellingen steeds bij de hand. In de tijd van hun ontstaan moesten de 
miniatuursantjes zeer precieuze stukjes zijn geweest. Ze werden op perkament geschilderd en 
vooral de vrouwenkloosters speelden een belangrijke rol in hun vervaardiging en 
verspreiding. Heel vaak werden ze immers als nieuwjaarsgeschenk gestuurd naar weldoeners 
en vrienden van het klooster.
Uit de miniatuurillustratie van manuscripten ontstaat de devotieprent, die als wandversiering 
en later als bladwijzer in een kerkboek wordt gebruikt en waarop ook de heldhaftige figuren 

van de heiligen herleven.
De stichtelijke voorstellingen van de 
aanw<ezige miniaturen dienden als 
inspiratiebron en kwamen door deze 
afzonderlijke prentjes aldus ook binnen het 
bereik van de kleine burgers. Ook door het 
toenemen van de bedevaarten naar steeds 
talrijker  wordende genadeoorden vonden deze 
santjes vanaf de 15e eeuw de weg naar de 
bredere volkslagen. ,Zij werden door de 
zendelingen ook veelvuldig aangewend als 
apostolaatsmateriaal. Zij waren daartoe 
uitermate geschikt, omdat ze aanschouwelijk 
waren.
De grote bloei van de santjesproductie nam een 
aanvang vanaf het einde van de 16e eeuw met de 
gebroeders Wiericx uit Antwerpen. Gedurende 
de 17e eeuw behield deze stad het monopolie 
van de kopergravure en hele dynastieën van 
plaatsnijders.
De Galle’s, de Van Merlens en de Bouttats 
ontwierpen talloze santjes, die over het 

algemeen van grote artistieke waarde waren. Hoewel de esthetische waarde van de gravuurtjes 
geleidelijk afnam, ging de productie onverminderd voort gedurende de 18e eeuw. En tot 
omstreeks 1860 werden de oude platen nog steeds afgedrukt.

Verscheidenheid

Bidprentjes
Naast de gewone santjes, ontstonden omstreeks het midden van de 17e eeuw te Antwerpen de 
zogenaamde bidprentjes, die in de devotieprentjes een apart genre vertegenwoordigden. Ze 
stellen gewoonlijk Christus of Maria voor, een tafereel uit het Evangelie of één van de vier 
uitersten.
Bidbeeldeke van de H. Hubertus

Deze bidprentjes ook wel “bidbeeldekens” genoemd, bevatten, onder de voorstelling van de 
heilige, een gebed in gedichtvorm. Bij dit soort prentjes is de tekst het belangrijkste: 
bestaande uit 8, 10 of 12 verzen, beslaat hij meestal de helft van de drukplaat. Het is een 
eenvoudige en treffende evocatie, meestal in het Nederlands, soms in het Frans, geïnspireerd 
op de afbeelding. Het is de plaatsnijder Franciscus Huberti (Antwerpen 1626-1687) die vooral 



Volksdevotie 9

bekendheid verwierf op dit terrein. Ook andere kunstenaars gingen dit succesrijke type 
spoedig overnemen.

Suffragia
Vervolgens kende men nog de 
zogenaamde suffragia (smeekbeden). Dit 
zijn prentjes met een heiligenvoorstelling 
voorzien van een korte, vrome 
commentaar ter overweging, een 
praktische aanwijzing om een deugd te 
beoefenen en het verzoek om een gebed 
voor een bepaalde categorie van personen. 
Op de keerzijde werd gewoonlijk een 
beknopte biografie van de betrokken 
heilige gedrukt. Deze suffragia dienden 
voor elke maand een heilige als patroon te 
kiezen, aan wie de gezamenlijke verering 
zou opgedragen worden.
De spreuken op deze prentjes zijn 
geïnspireerd door de deugden van de 
heiligen. Deze prentjes zijn ontstaan 
onder impuls van de Jezuïeten.

Offerandesanctjes
Tot slot hebben we nog de 
offerandesantjes. Ze stelden de 
patroonheilige van een bepaald gilde voor 
en waren voorzien van een kort gebedje.
Ze werden jaarlijks op het patroonfeest 
van de heilige uitgereikt tijdens een 
plechtige mis welke de leden van de respectievelijk gilden in hun eigen kapel vierden.

Verdere geschiedenis

De verkoop van de santjes bereikte een hoogtepunt in de 18e eeuw. Vanaf  deze eeuw waren 
de producten van mindere kwaliteit en luidden ze een vervalperiode in.
Het verval viel samen met de achteruitgang dit van de Antwerpse grafiek in het algemeen. 
Men ging gewoon kopiëren.

Doodsprentjes

Tijdens de Franse revolutie (1789-1799) verdwenen de prentjes bijna volledig uit de handel 
om na het concordaat van Napoleon in 1802 weer op te duiken. De ontelbare oude 
kopersneden gingen van dan af tot omstreeks einde van de 19e eeuw fungeren als 
“doodsbeeldekens” ondanks het feit dat er op de voorstelling niets te vinden was dat 
rechtstreeks met de overledenen te maken had..
Het is duidelijk dat deze eerste ‘doodsprentjes’ in het begin een grote zeldzaamheid waren en 
haast uisluitend een voorrecht was voor de rijken. Alleen bij de Geestelijkheid en bij 
vooraanstaande en gegoede personen vonden zij aftrok. Ook in deze milieus werden ze  
niettemin in een beperkt aantal uitgedeeld. De doodstekst werd steeds op de keerzijde 
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aangebracht en was soms ingekaderd. Oorspronkelijk bestond hij uit een zeer eenvoudige 
formule “Bid voor de ziel van zaliger… overleden den….” Dit was de reden waarom men 
later in deze tijd de “bidprentjes” ook voor dit soort gedenkenissen ging noemen. Deze 
doodsprentjes bleven in gebruik tot rond 1830-1840. In de loop van de 19e eeuw ontstonden 
dan de eigenlijke “doodsgedachtenissen” zoals wij ze nu kennen.
Het doodsbeeldeken evolueerde toen van een weeldeartikel tot volksgebruik. Eens 
ingeburgerd in de middenstand, hebben ook de volksklassen het meer en meer aanvaard na 
1850. Door de steeds meer machinale druktechniek werd het prentje immers goedkoper, doch 
tegelijk ook minder artistiek en dikwijls hopeloos banaal.
Iconografisch en cultuurhistorisch gezien vormen de santjes een interessant erfgoed. Aan deze 
vorm van grafische kleinkunst werd tot nu toe nog altijd te weinig aandacht besteed. De 
devotieprentjes zijn, zoals de andere volksprenten, steeds een zinrijke weerspiegeling geweest 
van de tijdgeest en geven daardoor een beeld van de beschaving van hun tijd. Ze hebben 
daarbij het ontegensprekelijk voordeel dat ze niet alleen de cultuur van de 'high society' 
weergeven. Maar ook de simpele mens hebben bekoord en betrokken bij de culturele 
inkleding.
We kunnen besluiten als volgt: De thematiek van de santjes weerspiegelt de evolutie van de 
godsdienstige maar ook van algemeen culturele ideeën. Het impliceert een zekere welvaart, 
een cultuur en een traditie.
Als prentje hoort het thuis in de kunstgeschiedenis, de iconografie en de gelegenheidsgrafiek.
Als document interesseert het de genealogie en de heemkunde.
Als gebruik behoort het tot de volkskunde.
Als cultuurproduct kan het ons begrip doen opbrengen van een bovennatuur waar we geen 
woorden voor hebben en dus altijd een beperkte weergaven van voor handen hebben.

4. VLAANDEREN EN VOLKSDEVOTIE

Mensen op bedevaart

Wij citeren priester Debruyne.
Volksdevoties zijn het doenbare geloof. 
Doenbaar kan hier betekenen: je hebt werkelijk iets te doen, je bent bezig. 
Anderzijds kan je doenbaar begrijp:en van uit de volkstaal als “haalbaar” aangepast aan de 
eenvoudige mens. 
En  nog zou je kunnen stellen: waar gesproken wordt over doenbaar komt de vraag naar 
“denkbaarheid” (het erover of het erbij moeten nadenken) slechts op de tweede plaats. Deze 
filosofische klinkende bedenkingen worden heel duidelijk als we even kijken naar de 
goedgekende volksdevoties. Als predikant, proost, priester of begeleider ben je altijd 
betrokken bij de bedevaarders zelf. Zo is het altijd belangrijk tijdens de heenreis even met de 
bedevaarders proberen te praten. Je verneemt als “vreemde” predikant heel wat over de vele 
redenen waarom mensen op bedevaart gaan. 

Velen willen iets doen om hun dankbaarheid uit te drukken omwille van een genezing. 
Anderen willen iets doen om hun vraag naar genezing kracht bij te zetten. Wie op bedevaart 
gaat draag heel veel zorgen van deze tijd met zich mee. En dan  hoor je tussenin wel eens 
door “ Mijnheer, we gaan wel niet naar de kerk, maar we willen wel eens in Lourdes geweest 
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zijn, daar geloven we in “ Och er zijn zoveel redenen, diepmenselijk en “schone” redenen om 
naar Lourdes te gaan. 
Ikzelf was verwonderd toen ik menig keer op de blaadjes met intenties las: “Wij gaan bij 
Onze-Lieve-Vrouw een kaars laten branden opdat onze dochter of schoondochter goed zou 
mogen bevallen.” En nog voor je naar Lourdes vertrekt vragen velen je: “ ontsteek even een 
kaars voor…….” Dit is het enige geloof waarover God allen oordelen kan. En dan nader je 
Lourdes. Via de micro zet iemand bij het zien van de grot in: “Te Lourdes op de bergen ….” 
En alle zingen mee. Even voelt een mens zich diep 
ontroerd. In Lourdes zelf zie je er jonge mensen vol 
idealisme zieken vervoeren, nu eens ingetogen dan weer 
met een opwekkende glimlach. Ook mijmerende, 
mediterende, biddende jongeren zie je bij de grot….. Ja 
zelfs jonge priesters en seminaristen.

Willen of niet maar dit doe je nadenken. En wat zie je nog? 
%Mensen met kaarsen in de hand, met allerlei flessen 
gevuld met Lourdeswater, mensen die geduldig biddend en 
zingend wachten om in de baden binnen te gaan. Anderen 
duwen en verdringen elkaar om zo dicht mogelijk bij de 
grot te komen en toch maar even met de hand de rotswand 
te kunnen aanraken. Dan denk je aan de passage uit het 
Evangelie waar mensen proberen even maar het kleed van 
Jezus aan te raken, of aan degenen die alles zouden doen 
om maar even de Paus te kunnen aanraken. Zo zijn gelovige mensen. 
En je stelt maar vragen bij jezelf…. Je stelt je vragen over die vrouw die je blootsvoets de 
grote kruisweg ziet doen of de mensen op de blote knieën bij elke statie de trappen opkruipen. 
Je stelt je de vraag, “vraagt God dit eigenlijk?” Ik weet het niet en niemand weet het. Vreemd 
is het echter wel dat bedevaarders die niet al te veel willen mee volgen zich toch aan het 
strikte minimum houden: de kaarsenprocessie en de kruisweg. En waar wij de leek de dag van 
vandaag zien als een voorganger bij gebedsmomenten, drongen velen aan om hun groep bij de 
kruisweg te laten begeleiden door een priester. Daarom ook moeten wij ons ook hoeden voor 
een al te vlug oordeel over de vormen waarmee eenvoudige mensen hun geloof uitdrukken.

Volksdevotie ook dichtbij

Volksdevoties tref je niet alleen in verre bedevaartoorden aan maar ook in eigen midden
dichtbij. Denk maar aan de traditie om thuis een kerststal te plaatsen. In ons Bisdom Brugge 
slaagt de actie: “plaats een kerstal in je buurt” wonderwel. Ja, zelf mensen vervreemd van de 
Kerk, zijn bereid mee te helpen bouwen. En de stal moet groot zijn…. Met een lichte 
concurrentie tegenover de stal in de andere buurt. Dan is iedereen ervan overtuigd: “Onze stal 
moet schoon zijn, en het is de onze. Of nog, hoeveel mensen laten niet een kaars branden in  
onze kerkgebouwen bij het beeld van Maria of een of andere heilige. Zo vaak gaan mensen bij 
een diep verdriet ongezien naar een kerk om er te bidden. Hoeveel jonge ouders bewaren niet 
met zorg de doopkaars van hun kind? Op vele parochies bestaat de goede gewoonte in de 
meimaand bijzondere aandacht te schenken aan de Mariakapelletjes door versiering en gebed. 
In de vasten worden kruisen langs de wegen geplaatst. Op 1 november moet men al het ware 
naar het kerkhof met bloemen. Hoeveel zorg wordt er niet besteedt aan de weinige processies 
die ons land nog rijk is. Op heel wat parochies is er nog steeds vraag naar het Sint-
Hubertusbrood en met palmzondag wil iedereen nog wel een palmtakje meenemen of laten 
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meebrengen. Zo zie je dat volksdevoties niet zomaar te verklaren zijn. Het is iets anders dan 
Folklore. Mensen kunnen niet leven zonder praktijken of voorwerpen, die zij als bescherming 
inroepen. Toen ik met studenten hierover sprak verwees men mij naar enkele ‘rages’ die zich 
tijdens de examenperiodes afspeelde. Sommigen staan er op met een bepaalde vest of een 
bepaalde balpen het examen af te leggen. Anderen vragen om een kaars te laten branden en 
inderdaad tijdens de examenperiodes zie je in de kerken heel wat meer kaarsen randen dan in 
andere periodes. Of nog, je moet wel even glimlachten wanneer je op vrijdag twintigjarige 
internen naar huis ziet trekken met een beertje dat half uit hun bagagetas steekt. Ja je ziet dat 
jonge mensen zich nog  al eens durven vastklampen aan geseculariseerde devoties of hoe 
moet men dit anders noemen.
Mensen drukken zich uit in symbolen, mensen hebben rituele nodig. De volzinnen hierboven brengen ons in de 
context van dit gedrag. We haasten ons echter om sociologische conclusies te maken. De herfsttij van de 
middeleeuwen is aan onze beschaving voorbijgegaan. De tijd van de massale quasi magische praktijken mag 
niet terugkeren. De Harry Potter verhalen, de Tolkien-rage is enkel een aanduiding om te verwijzen naar het feit  
dat de mens niet in het luchtledige kan leven. Gezonde devotie mag niet ontsporen in een een aprocrief milieu, in  
esoterische of holistische coconing…..

Met nuchtere blik

Wat gebeurt er? Hoe kunnen wij met nuchter blik dit landschap van devoties bekijken? 
Kunnen wij hier zomaar een oordeel vellen? 
We wagen ons aan enkele bedenkingen.

Postconcilliair denken.
Eerst en vooral denk dat in onze postconciliaire kerk terecht heel veel aandacht werd besteed 
aan vorming en geloofsverdieping. Er werd veel denkwerk verricht. Dit is waardevol en 
noodzakelijk. Het 'grote verhaal' terug herstellen kan echter niet. Anders dreigt de Kerk te 
vervallen in een vorm van achterhaald conservatisme. 
Er werd – zo is het begrepen geweest - veel aandacht geschonken aan het geschreven en 
gesproken woord (theorie en theologie). Doch, een beklemtoning van het woord (formule, 
dogma, ortodoxie) houdt het gevaar in de aandacht voor het zicht- en doenbare (ortopraxis) te 
verliezen. Zo werd onze liturgie ietwat ontdaan van zijn symboliek/deze elementen, ook de 
geloofspraktijk in het algemeen. Alles wat niet onmiddellijk een duidelijke boodschap inhield 
werd achterwege gelaten. Er werden vragen gesteld over het rozenkransgebed, de wierook, 
het palmtakje, de kapelletjes, de processies, enz…(de sacramentalieën en de volksdevotie) 
Zelfs onze kerkgebouwen dienden eerder vergaderzalen te zijn dan ontmoetingsplaatsen met 
God. Meteen werd ons geloof zeer ernstig en moeilijk voor de gewone mens. Het is vrij 
riskant dit alles te schrijven… 
Voor sommigen kan het de volgende opwerping teweeg brengen: “Die man wil terug naar 
vroeger” Neen, het is zeker mijn bedoeling niet.  Laat het ons zo zeggen: “In de 
geloofspraktijk mag niet alles gericht zijn op het oor… het oog wil ook wat” De sobere 
woordliturgie is enerzijds een goede zaak, doch anderzijds vergt ze veel van de mens. Van 
onze gelovigen wordt veel gevraagd. Hij moet op de hoogte zijn van de Bijbelse achtergrond. 
Om de haverklap dient hij een nieuw lied aan te leren, waarvan de inhoud Bijbels geladen is. 
Het zijn vaak geen meezingertjes. Ook wordt de gelovige gevraagd min of meer mee te zijn 
met de recente opvattingen binnen de theologie. Ik meen dat niet elke gelovige een specialist 
hoeft te zijn in de theologie.
Hiermee zitten we het grote post-post-verhaal. We zoeken inderdaad een gezond evenwicht. Enerzijds zijn we 
overgestapt van het ritualisme naar een kerk met symboliek, anderzijds kan het ook niet dat we het verhaal van 
de Ene God, Schepper en Liefde met de mens, met dé brief aan de mensheid die we zomaar aan de kant laten 
voor Tagore-verhalen en 'spielerei'. We zijn immers voor velen aan de vooravond van een nieuw Concillie.



Volksdevotie 13

Verwondering en verbeelding

Inderdaad, geheel onze maatschappij is gericht op kennis, actie en verstand. Alles moet 
gedacht kunnen worden. Anders is het blijkbaar niet zinvol. De zinvraag spookt als het ware 
door het hoofd van de éénentwintigeeuwse mens. Zijn volksdevoties dan niet te begrijpen als 
een soort spontane en onbewuste tegenreactie? Volksdevoties zijn niet nieuw en hun 
standhouden is wel – voor sommigen - verwonderlijk in een tijd van een dalend aantal 
kerkgangers. Sluiten volksdevoties niet eerder aan bij de wereld van het gevoel? Vele 
processie sloten aan bij de verbeeldingswereld van de eenvoudige mens: het voorstellen van 
het kerstgebeuren, de vlucht naar Egyptte, De jonge Jezus bij de Schriftgeleerden, het verraad 
van Judas, dood en verrijzenis van Jezus. Deze geloofsbelijdenis sprak ons volk aan; 
Stappende beleed mens zijn geloof. De mens is verstand en gevoel/verbeelding. Waar één van 
de twee overbeklemtoond wordt, loopt iets mank. De pendelbeweging tussen gevoel en 
verstand kun je trouwens terugvinden in de geschiedenis. Er is een periode van verstand (De 
Verlichting) er is een tijd van het gevoel (De Romantiek). (historisch niet opeenvolgend!!!!)
In Lourdes vroeg ik aan een jonge chirurg waarom hij de laatste avond kaarsen ging laten 
branden. Zijn antwoord was eenvoudig: “ik doet dat” Waarom? Het waarom weet ik niet zo 
goed, maar ik voel dat dit goed is” Uit de praktijk van de volksdevoties  klinkt een oproep tot 
de Kerk om – een inhaalbeweging - meer aandacht te hebben voor de gevoelscomponenten in 
het vieren van het geloof. Louter gevoel mag het ook niet worden. Gevoel kan heel 
dwangmatig zijn.
De vraag naar meer symbolisch handelen is dan ook – vanuit de vraag naar 
verbeeldingskracht - terecht. 

Iets doen voor God

God beminnen uit geheel zijn verstand, uit geheel zijn wil en uit al zijn krachten zo wordt 
godsdienstig zijn omschreven in de bijbel. Ten tweede vind ik het dus heel belangrijk dat 
mensen doende hun geloof kunnen uitdrukken. Zoveel “geestelijke oefeningen” zijn getekend 
door een gevoel van passiviteit en mechanisme. Trouwens ook het gevaar van het aframmelen 
van vaste gebeden. De mensen zitten er zo stil bij. Vele missionarissen stellen vragen bij het 
weinig feestelijke en vierende van onze liturgische bijeenkomsten. Hebben wij de westerse 
mens niet wat zijn religieuze bezigheid ontnomen? Mensen doen graag iets. Het zijn niet 
enkel de kinderen even graag iets mogen doen tijdens de eucharistie. Wanneer de gelovige op 
Goede vrijdag de voeten van de gekruisigde kussen, ontstaat plots een religieuze diepte. 
Gebed is niet enkel synoniem van mediteren of het rustig lezen van teksten. Bidden kan ook 
betekenen: iets doen voor God. Een groep krijgt doende een zichtbaar religieus gelaat en meer 
nog, samen iets doen voor God schept verbondenheid. Je hebt het gevoel erbij te horen.

Op dezelfde golflengte

Ten derde denk ik dat de – evenwichtige - volksdevoties gewoonten zijn waar de mens zich 
goed bij voelt. Velen onder ons hebben ze ”zien doen” door vader en moeder, en zonder veel 
discussie hebben we ze van hen overgenomen. Een gewoonte doorbreken betekent ook 
familietradities opgeven en daarvoor is er moed en durf nodig. Meestal zijn het eenvoudige 
dingen. Je moet er niet de vraag bij stellen: “Hoe moet dat nu ook weer?” Ieder mens kent 
deze eenvoudige handelingen: een kaars ontsteken, een kruisteken maken, mee opstappen, een 
Weesgegroet bidden, een beeld versieren, een lied zingen dat je reeds kent vanaf de 
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kleuterklas. Niemand weet eigenlijk goed wanneer men “Liefde gaf U duizend namen” 
geleerd heeft, maar het is in ieder geval een religieuze song die het doet. En dan denk ik 
meteen aan de vespers op het seminarie. Iedereen vond deze dienst op zondagavond zonder 
meer prachtig. Na enkele weken mocht je gerust je psalmboek vergeten, want je kende de 
psalmen uit het hoofd. Dan werd er ook echt gezongen en je voelde er de verbondenheid door 
het zingend bidden. Neen, dan was  geen prachtige uitvoering, maar een samen bezig zijn met 
God. Gewoontes maken zodoende de religieuze praktijk rustiger. Ook wanneer je samen met 
anderen de rozenkrans bidt, gaat daar iets van uit. Het geeft het gevoel van: we zitten op 
dezelfde golflengte. Het is iets heel anders dan samen een gebed aflezen van een fotokopie.
Volksdevoties worden zo vaak bekeken als kinderlijk geloof. Zo vlug wordt dan gewezen op 
de gevaren en de onduidelijke grenzen met bijgeloof. En vaak ook terecht. En toch, een Kerk 
die alert is dient aandacht te hebben voor de volksdevoties. Zij zijn de vroomheid van een 
volk dat gelooft. De meeste devoties zijn waarschijnlijk niet ontstaan door een of ander besluit 
van de kerkelijke gezagdragers, maar wel van uit het volk zelf. Zij maken het geloof 
doenbaar. Mochten zij een oproep zijn tot al wie voorgaat in de Kerk. Mochten de 
volksdevoties bron zijn van genade voor al wie eerbiedig met God wil omgaan.

Feest aan de grot in Westouter begin 20ste eeuw.

5. VOLKSDEVOTIE MEER DAN 
OUDERWETS GEDOE
Een vraaggesprek met Stefaan Top, 
Professor aan het departement volkskunde van de K.U. Leuven

Wat moeten we verstaan onder volksdevotie? 
Volksdevotie is de persoonlijke invulling door mensen van hun religieuze verlangens. Deze 
invulling van dat religieuze beleven, dat vroeger meer collectief was, gebeurt nu individueel. 
Men spreekt terecht van volksgeloof. Het is immers geïnspireerd op de Bijbel, op het 
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kerkelijk geloof, en het is inderdaad een vorm van geloven, maar een volkse vorm. Rome zegt 
wel wat je moet geloven, maar uiteindelijk niet hoe je dat moet doen, hoe je het moet beleven. 
De manier waarop je gelooft is strikt privé, je vult het zelf in, en in die mate dat je dat zelf 
vorm geeft, betreed je het terrein van volksdevotie.
Bedevaarten zijn een alom gekende vorm van volksdevotie. Wat motiveert die mensen?
Hier speelt de toeristische factor natuurlijk een rol. Dat was al zo in de 16e en de 17e eeuw, 
toen bedevaarten echt van uit de Kerk gepromoot werden. Vroeger verliet men nauwelijks 
zijn dorp. Op bedevaart gaan naar Scherpenheuvel of Dadizele was een unieke gelegenheid 
om eens een stapje in de wereld te zetten. Daarbij komt ook het sportieve element kijken: een 
lange reis te voet of op de fiets is een hele uitdaging.
Spiritueel gezien maakt men in feite een soort transitie mee. Een overgang van zijn eigen 
vertrouwde milieu naar een nieuwe plaats, een heiligdom. Men verlaat zijn huis om als 
“peregrinus” op weg te gaan, vaak niet alleen, maar met een groep mensen die men niet kent 
naar een nieuw oord waar men onder invloed komt van het sacrale gebeuren, het contact met 
het  heilige. Daar vindt ook een ‘sociologiseringsproces’ plaats: men leert er elkaar kennen, 
wisselen ervaringen uit…. En uiteindelijk keert de pelgrim terug als een ander mens. 
Geïnspireerd, hervormd, vernieuwd. Dàt is de boodschap van op bedevaart gaan. Uit het 
contact met het heilige put men de kracht, de geest om opnieuw verder te gaan. En dat vult 
men als gelovige zinvol in.
Velen stellen vertrouwen in één of ander heilige of roepen zijn of haar bescherming in.
Ook dat is een vorm van volksdevotie. Waarom hangen mensen een Christoffel in hun 
wagen? De belangrijkste reden is het verhaal van Christoffel, die aan de rand van het water 
staat en plotseling gezelschap krijgt van een jongetje dat hem vraagt hem naar de overkant te 
dragen. Onderweg begint de kleine steeds zwaarder te wegen, zodat Christoffel uitgeput de 
overkant bereikt. Uiteindelijk blijkt hij de wereld gedragen te hebben. Christoffel overschrijdt 
de grens van het water, zoals wij met de wagen ook grenzen overschrijden als we van het ene 
dorp naar het andere rijden. Hij heeft het ons voorgedaan en daarom stellen we ons 
vertrouwen in hem en we plakken hem in onze auto. Het is een uiterlijk teken dat we met 
religieuze zaken bezig zijn. Maar dat betekent nog niet dat we zo maar plankgas door Brussel 
mogen rijden zonder dat ons iets zal overkomen. Dat zou bijgeloof zijn. Zo werkt het niet. 
Een Christoffel ophangen in onze wagen betekent dat we in het verkeer onze 
verantwoordelijkheid hebben als chauffeur. En dat we ervan uitgaan dat er iemand is buiten 
onszelf, boven onszelf, die ons in acute gevallen misschien wel kan beschermen. Het is een 
houding, een berouwvol gebaar, dat echter niet uitsluit dat we moeten blijven uitkijken.
Ik geef een ander voorbeeld. In 1986 kocht een vissersfamilie uit Nieuwpoort en nieuw schip, 
nadat ze in een storm zware verliezen hadden geleden. Toen ze die lieten zegenen, vroegen ze 
de deken een paasnagel in het dek vast te maken. Voor buitenstaanders is dit bijgeloof. ‘Alsof 
die nagel hen op zee zal beschermen:’ Puur wetenschappelijk is er ook geen verband. Maar 
voor deze vissers, die zich bewust zijn van het gevaar en religieus geïnspireerd zijn, is het een 
soort veruiterlijking van hun overtuiging dat zij als speelbal op de golven bijzonder kwetsbaar 
zijn. En als kleine vissers in die tollende boot stellen ze zich ten dienste of vertrouwen ze zich 
toe aan die supermacht. Ze hebben daar een teken voor nodig het wijdingsgebaar en de 
paasnagel. Dat is volksgeloof. Voor buitenstaanders is het abracadabra, magie of Quatsch.
Velen denken dat volksdevotie ouderwets is
Niets is minder waar. Er ontstaan voortdurend nieuwe vormen. Nieuw is bijvoorbeeld de 
devotie per advertentie. Verspreid tussen de koopjes, publiceren mensen advertenties voor de 
heilige Clara of het heilig Hart van Jezus. Dat is individualisering op zijn sterkst. Het zijn 
mensen die niet meer naar de kerk (kunnen) gaan, die de collectieve groep verloren hebben en 
hun toevlucht nemen tot het medium van de advertenties om hun problemen aan te kaarten, 
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om een vorm van devotie te uiten. Het bewijst dat religie nog steeds voortleeft, maar op een 
andere meer individuele manier dan vroeger, en niet in de kerken.
Daarnaast blijven oudere vormen bestaan. Zoals de ex-voto’s, of zaken die men offert uit een 
belofte. Mensen met problemen zichten zich tot Onze-Lieve-Vrouw of een andere heilige en 
vragen om hulp. Als dank voor verkregen gunsten beloven ze iets. Ze offeren geld, kaarsen of 
permanente veruiterlijkingen zoals een steen of krukken. Dat zijn ex-voto’s, tekens dat een 
belofte werd nagekomen. Omdat ons geloof erg abstract is en mensen graag iets concreets 
willen, heeft de Kerk sinds eeuwen bemiddelaars in het leven geroepen zoals martelaren, 
zaligen en heiligen om hiermede om te gaan. Onze-Lieve-Vrouw is daar één van de grootste 
van sinds de 12e-13e eeuw. Wij praten met deze heiligen en marchanderen met hen: we 
beloven op bedevaart te gaan, maar we verwachten wel wat.
Concreet komt dit neer op geven en nemen
En dat is gezond: Het is het zoveelste bewijs dat mensen er van uit gaan dat er een kracht of 
krachten zijn buiten hen, die hen overstijgen. Omdat ze zich nietig en kwetsbaar voelen, 
stellen ze zich onder hun bescherming. Het is echter een religieuze houding, van eenvoud en 
deemoed. Dat is positief. Een kaarsje laten branden om iets te bekomen moet in dezelfde geest 
begrepen worden. Het lijkt me een zinvol gebaar. Juist zoals de votiefschilderijen, die een 
heel verhaal visualiseren. Vandaag vinden we ze nog in Kortenbos, Sint-Jezus-Eik, Halle… 
Deze schilderijen uit de 16e tot de 19e eeuw getuigen van mensen die in nood spontaan hun 
toevlucht namen tot een populaire heilige uit de streek, veelal: is dat Onze-Lieve-Vrouw. Als 
dank voor haar tussenkomst, beloofden ze het gebeuren te laten visualiseren
Daarnaast hangen in vele bedevaartsoorden en kapelletjes briefjes met vragen of wensen aan  
Onze-Lieve-Vrouw of een ander heilige. Deze ‘vota scripta’ zijn het zoveelste bewijs dat 
mensen tot op vandaag hun zorgen kwijt willen en daarbij een beroep doen op het religieuze. 
Ze offeren iets en zeggen gebeden of schrijven hun problemen neer, bijvoorbeeld voor het 
welslagen van de examens of het vinden van werk… Via deze ‘vota scripta’ leren we veel 
over de cultuurgeschiedenis maar we lezen er ook de crisis in onze maatschappij uit af. Toen 
de oorlog in Kososvo bezig was, waren plots een heleboel mensen die terug de weg naar de 
kapelletjes vonden en in ‘vota scripta’ om vrede in Europa vroegen.
Zal deze vorm van volksdevotie in de toekomst niet veranderen?
Zijn jongeren er met andere woorden gevoelig voor?
De meeste jongeren zijn van mening dat ze dat niet nodig hebben. Wat niet wil zeggen dat ze 
het zo maar overboord gooien, maar ze praktiseren het niet meer. Tegelijk stel ik vast dat heel 
wat jongeren niet zonder kunnen. Maar dan nemen ze hun toevlucht tot amuletten en dies 
meer... Blijkbaar blijft het aantrekken, maar verandert de concrete invulling.
Anderzijds staat het als een paal boven water dat jongeren de legenden en Bijbelse verhalen, 
die onmiskenbaar aanwezig zijn in ons westers cultuurpatrimonium, niet meer kennen. Tussen 
de schilderijen in onze kerken en kathedralen en de bezoekers wordt de kloof steeds groter. 
Het is warempel zo dat de mensen, die uit dat cultuurpatrimonium zelf gegroeid zijn, even 
bizar staan te kijken als de Chinezen en de Japanners, die daar hoegenaamd niet mee 
vertrouwd zijn. “het is wel mooi, maar wat zou dat kunnen betekenen?” Zover is het 
gekomen. Onlangs vroeg een student uit het derde jaar kunstgeschiedenis me wat het 
vagevuur is. Stel je voor. Mijn collega heeft zelfs een cursus iconografie moeten invoeren 
omdat al die elementaire kennis verdwenen is. Wat voor gevolgen zal dit hebben als deze 
jongeren ooit beslissingen moeten nemen in monumentenzorg? Zetten ze de beuk er zo maar 
in, omdat het hen niets meer zegt, omdat niemand nog weet waarover het gaat?
Vraaggesprek opgenomen door Ilse Van Halst.
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6. HERWAARDERING VAN DE 
VOLKSDEVOTIE
De mening van Kardinaal Danneels
 “Wij menen dat de volksreligieuze manifestaties in deze geseculariseerde maatschappij 

kunnen zorgen voor een herwonnen 
aannemen van het geloof, wellicht tegen de 
verwachtingen van sommige liturgisten. 
Want velen onder hen stonden in de jaren 
zestig en zeventig dwars tegenover die 
volksvroomheid. Maar tot spijt van wie het 
benijdt is de volksvroomheid blijven 
bestaan. Wij beweren niet dat men het toen 
heeft willen uitroeien. Maar heimelijk 
hoopte men dat het in rook zou opgaan. Het 
is zeker niet de zachte dood gestorven die 
men in bepaalde kringen had gedacht. De 

mensen blijven maar komen naar de verschillende bedevaartoorden. De volksvroomheid is 
blijven groeien spijts het vrij groot wantrouwen tegen alles wat daarmee te maken had. Zeker 
was dit het geval in Latijns-Amerika. In veel milieus rees verzet tegen alles wat met 
volksdevotie te maken had. Het was inderdaad duidelijk met bijgeloof en andere zaken 
vermengd. Geleidelijk aan werd er in de middens van de volksdevotie ingezien dat men een 
zuiveringsproces moest voeren. De uitzuivering is dan ook stilaan begonnen maar het werd 
geen veroordeling van de volksdevotie. Integendeel. Beweert de Kardinaal. De jongste jaren 
is de interesse voor alles wat met volksvroomheid heeft te maken, fel gegroeid. Waarom? De 
feiten zijn de feiten. Je kan er niet om heen. De volksvroomheid heeft succes. Er is een grote 
toeloop van kerkgangers naar Mariale oorden. Wij kunnen zelfs vaststellen dat op 
volksdevotionele vieringen de aanwezigheid veel groter is dan bij om het even welke andere 
liturgische dienst. Bovendien is er in volksdevotionele middens geen negativisme te 
bespeuren. Niemand is daar moedeloos. Mensen die naar om het even welk bedevaartsoord 
trekken zijn in vorm en vol enthousiasme. Er zijn in die volksbeleving zeker geen 
onvruchtbare of oeverloze discussies. Er is een heel grote openheid en een enorm grote 
raakbaarheid. Het is dus niet te verwonderen dat de volksdevotie is blijven bestaan en nog 
verder groeit.”
Trouwens volksdevotie is gestoeld op het volksgeheugen, maar dan een collectief geheugen, 
het geheugen van een massa die met vreugde en verwondering terug kijkt op een feit, een 
verschijning of een zogenaamd wonder. Die massa voelt zich verbonden met elkaar. En zoals 
Kardinaal Danneels het zegt: “Volksdevotie is geankerd en geworteld in een verticaal gevoel, 
namelijk bij onze voorouders. De zin voor historie ‘we zijn niet de eersten en we zijn ook niet 
de laatste om te geloven’ is een diep gevoel dat in de volksdevotie leeft.”
Als men goed bemerken wil heeft volksdevotie altijd iets te maken met een grot, een bron, 
een boom, een bos een heuvel, kortom met de natuur, met de kosmos.

Ieder bedevaartplaats geeft ook het gevoel van ‘ik mag hier ook zijn’. ‘niemand controleert 
mij als ik hier binnen kom’‘Doe maar alsof je thuis bent’
De Kardinaal wijst tevens op de schoonheid, een soort schoonheid die dicht aanleunt bij 
kitsch. En eigenlijk bestaat er een schoonheid van kitsch omdat het de naïviteit uitstraalt van 
de makers en van hen die het meenemen naar huis. Het beeld is misschien niet schoon, maar 
het gevoel en de intentie waarom de bedevaarder het naar huis meeneemt is wellicht voor hem 
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of haar zeer belangrijk. Volksdevotie houdt echter niet in dat alles extreem sober moet zijn. In 
het geheel niet. Het moet mooi zijn, feestelijk, het mag luid zijn en klinken tot ik- weet- niet- 
hoe- ver. Een preek mag dan lang duren want de bedevaarder is gekomen om iets te horen.

De Kardinaal vindt ook dat mensen zich op een bedevaartplaats veel opener stellen voor 
bekering, prediking en verandering van hun leven.

Een andere merkwaardigheid is dat bedevaartplaatsen plaatsen zijn van emotie en 
sentiment. Dit wil zeggen dat de mens niet alleen gelooft met zijn verstand maar ook met het 
hart. Geloven doe je omdat men erdoor in het hart wordt geraakt. Dit betekent dat in een 
bedevaartplaats eigenlijk de emotie bijna altijd de overhand haalt. Zelfs al is het er niet 
gezellig, toch kan de mens in een bedevaartplaats tot diep in zijn hart worden geraakt. Neem 
nu de Mariahal in Scherpenheuvel. Het is een hangar. Laat mensen daar samen komen om één 
of andere massameeting, of een dansfeest, wel dan hoor je vast en zeker commentaar. Wat is 
het hier koud, ongezellig of droog, niet aangenaam. Maar in een bedevaart is dat totaal anders. 
Er ontstaat dan een soort magnetisch veld waar men aanvoelt dat de mensen door iets worden 
geraakt. Uit alles wat hier voorafgaat, blijkt duidelijk dat godsdienst te maken heeft met gans 
het wezen van de mens: de oren, de ogen, de neus, de smaak, handen en voeten.

De lezer zal wellicht met die ogen, oren, handen en voeten geen moeite hebben om dit aan te 
nemen. Smaak en de neus zullen bij bepaalde wel de wenkbrauwen doen fronsen. 
Bedevaarten is wel meer dan te voet naar Scherpenheuvel gaan en je oren te openen voor een 
preek of je ogen te openen voor prachtige bloemen en planten rondom. Ook het gebed met 
gevouwen handen brengt de bedevaarder in de gepaste stemming. Bovendien is bedevaarten 
ook een vorm van feest vieren. Feest vieren heeft te maken met opsmuk, frisse geuren 
wierook. Eten en drinken naar ieders smaak behoort toch ook tot een feest. Of niet soms?
Dit alles kan en mag als men op bedevaart gaat, tenminste als men een onderscheid maakt 
tussen het profane en het sacrale. 
In de volksreligie voelt men duidelijk een onderscheid tussen het profane en het sacrale. 
Karinaal Danneels toont dit duidelijk aan. “Er is een omheinde plaats, een zekere sacraliteit 
die mensen aantrekt. Er is een zin voor niet-alledaagse gebaren. Daarom is voortdurend zitten, 
een dagelijks gebaar, niet goed. Je moet iets doen met je lichaam, iets wat je elders nooit doet. 
Bijvoorbeeld knielen. Dat behoort tot de sacraliteit .

De aanwezigheid van een persoon in elke bedevaartplaats kenmerkt de volksdevotie: voor 
Maria, Jozef, Paulus, Theresia van Lisieux en zovele andere. Altijd is er een element van 
personificatie. Kardinaal Danneels wijst bij de volksdevotie op het groot belang van de zin 
van rituelen, iets wat elders deels verwaarloosd wordt. “Het is een illusie te menen dat alles 
wat men doet, begrijpbaar moet zijn of tenminste onmiddellijk begrepen wordt. Volksdevotie 
gaat ervan uit dat het religieuze gebeuren een gebeuren is dat moet herhaald worden . Het is 
een druppel die valt en binnendringt in een poreuze steen. Dat gebeurt niet in één keer. De 
volksdevotie neemt niet aan dat men om de haverklap iets totaal anders doet om te boeien. 
Volksdevotie neemt alleen aan dat wat altijd gedaan geweest is, ook het beste is. Ik denk dat 
dit inderdaad waar is. Je moet natuurlijk geen mysterieuze dingen doen die enkel voor 
ingewijden kenbaar zijn. Het begrijpelijke is toch niet de absolute voorwaarde. Een ritueel is 
misschien niet begrijpelijk. Rituelen zijn vaak niet logisch. Ze structureren het bestaan in een 
soort moment van vertrouwdheid. Een ritueel brengt vertrouwdheid. Volksmensen kunnen 
bovendien niet weg met telkens weer iets totaal anders.”

Uit het betoog van Kardinaal Danneels vernemen we dat vele jaren de rijkdom van de 
volksdevotie onderschat geweest is. Maar tegelijkertijd wijst hij er op dat volksdevotie wel 
moet in de hand moet worden gehouden. De kardinaal verduidelijkt dit als volgt: 
“Volksdevotie is als een uitbundige, driftige plant die je af en toe moet snoeien. Ze heeft het 
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voordeel van enorm veel levenssap te hebben. Maar af en toe moet je zeggen tot hier en niet 
verder”.
Bronnen: 
 Braambos TV-uitzending “ziel en zaligheid”
 Ministrando 15.04.07,  blz 269-276 Peter Rossel
 Kerk en Leven “Maria doe eens wat” 21.05.03
 Volksdevotie is abracadabra voor buitenstaanders door Stefaan Top
 “Over volksdevoties gesproken” door Filip Debruyne, pr. Bisdom Brugge
 Volksdevotie in de Westhoek
 Devotieprentjes als bron voor de studie van de volksdevotie door R.Ruys
 M.De Meyer: De Volks- en kinderprent in de Nederlanden van de XVe tot de XXe,    Amsterdam – Antwerpen, 1962; 
 idem, Volksprenten in de Nederlanden 1400 – 1900, Amsterdam – Antwerpen, 1970; 
 V. De Meyere: inleiding tot de Vlaamse Volkskunst, Antwerpen, 1938 
 A.Spamer: Das kleine Andachtsbild Vom XIV bis zum XX Jahrhundert, München, 1930; 

 E.H. Van Heurck: Les images de dévotion anversoises, du XVIe au XIXe siécle. “Santjes,  bidprentjes” et “Suffragiën”, Antwerpen, 
1930; 

 K. Van Den Bergh: Bidprentjes in de Zuidelijke Nederlanden, Brussel 1975.
 F. Van Den Wijngaert: De expansie der Vlaamse prentkunst in de XVIe en de XVIIe eeuw, in de Gulden Passer XXI, 1943
 J. Vanbeylen: bijdrage tot de studie van de volksreligieuze voorwerpen uit het Museum voor Heem- en oudheidkunde te Kontich.
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