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Deze tekst herneemt grotendeels de iconografische studie De Virga Jesse op oude prenten, die
destijds verscheen in De Hasseltse Virga Jesse en haar kerk, Hasselt, 1981. Tijdens de bijna drie
decennia die sindsdien verlopen zijn, bracht verder onderzoek nieuwe feiten aan het licht en werden
nieuwe inzichten geboren. Veel daarvan kreeg al zijn neerslag in een drietal fundamentele werken:
G. VERBEEK, Virga Jesse, Schat van de Hasselaar. Hasselt, 1988, en de catalogi van 2
tentoonstellingen die te Hasselt in het toenmalige Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof (thans ‘Het Stadsmus’-) gehouden werden, nl. Hasselts zilver in 1996, en Oog in oog. Hasseltse
familieportretten en –objecten uit de 17de en 18de eeuw, in 2003. Tijd dus voor een geactualiseerde
bilan (- waarvan nu al kan gezegd worden dat hij hoogstwaarschijnlijk onvolledig is!-) van de
iconografie van O.L.V. Virga Jesse tot 1900, waarbij tevens een blik geworpen wordt op de in Het
Stadsmus bewaarde relicten van haar cultus die met haar iconografie te maken hebben.

1. Inleiding
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In het eerste hoofdstuk van zijn ‘Mariaal Hasselt’ (‘Marianum Hasletum’), dat in 1660 bij Petrus
Bellerus te Antwerpen verscheen, schreef de minderbroeder - franciscaan Hendrik JONGHEN: ‘Er
bestaat daar een oud miraculeus beeld van de Moeder Gods waarvan men meent dat het aan de
oorsprong heeft gelegen van deze vurige devotie en zelfs van de bouw van de stad zelf’ (1). Ook al
weet men nu dat te Hasselt noch de mariale devotie, noch de bouw van de stad hun oorsprong te
danken hebben aan het vermelde beeld, toch is het een feit dat dit beeld al ruim 650 jaar te Hasselt
aanwezig is (2) en er al sinds eeuwen vereerd wordt. Het Stadsmus te Hasselt levert daarvan het
duurzame bewijs, vermits het onderdak biedt aan talrijke voorwerpen die met het genoemde beeld
verband houden en/of er hun ontstaan aan te danken hebben. Het beeld is trouwens nog steeds
niet weg te denken uit het leven van de Hasseltse stadsgemeenschap, zoals blijkt uit de periodieke
vieringen die er al sinds eeuwen plaats hebben en die ook in dit jaar 2010 weer zullen doorgaan.
Van in de vroege 14de eeuw bestond immers te Hasselt een mariale broederschap van ‘Clercken’,
die in 1314 begiftigd werd met statuten en officieel erkend werd door de Luikse prins-bisschop
Adolf II van der Mark. Het duurde nog enkele decennia eer priester Reinier Bayntsoen, een lid van
die broederschap, in 1334 grond zou schenken om daarop voor de broederschap de ‘Clerckenkapel’
te bouwen, die in 1345 af was en waarschijnlijk plechtig gewijd werd op 10 januari 1350 (— of was
het 1357?—). In deze kapel kreeg het hoger vernoemde gepolychromeerde Mariabeeld al van in de
14de eeuw een onderdak. (3)

2. Afbeeldingen 17de -18de eeuw
Driehonderd jaar lang is dit devotiebeeld in vele documenten vermeld, maar er is, naar ons weten,
geen enkele oude afbeelding gekend uit de eerste drie eeuwen van zijn bestaan. De eerste
afbeeldingen verschenen pas rond het midden van de 17de eeuw en uit de daaropvolgende zeventig
jaar zijn er een vijftal bewaard: het bedevaartvaantje Sigers, de prent Bouttats- Fruytiers, de
mirakelprent van Richard II Van Orley, de bekroning van een processiestaf en een schilderij van ca
1709.
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2.1 Bedevaartvaantje Sigers (4)
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De oudste afbeelding is terug te vinden op het bekende, maar vrij
raadselachtige bedevaartvaantje van Nicolaas Sigers, waarvan de
koperen drukplaten nog bestaan en bewaard worden in Het Stadsmus
(5). Op de voorzijde van dit vaantje is een panorama van Hasselt
met zijn omwalling voorgesteld, gezien vanuit het zuiden, terwijl de
keerzijde ons een binnenzicht van de Clerckenkapel toont. Beide
zijden hebben een onderschrift dat verwijst naar het hoger vernoemde
Mariabeeld, Franstalig aan de kant van het stadspanorama en
Nederlandstalig bij het kerkinterieur: ‘L’ Image Miraculeuse de N[ost]re
Dame A Hasselt Nomme Virga Iesse ’ en ‘Het Miraculeus Beelt Van
Onse L[ieve] Vrouwe Tot Hasselt Genaempt Virga Iesse’. Niet alleen
is dit de oudste bewaarde voorstelling waarop het miraculeuze beeld
van Onze Lieve Vrouw van Hasselt te zien is, maar tevens de eerste
maal dat het van de naam ‘Virga Jesse’ voorzien wordt.
De beide zijden van het vaantje dragen ook de naam van de maker. Rechts onderaan het kerkinterieur
leest men: N. Sigers Inventor, en op de zijde van het stadspanorama staat midden boven het
onderschrift: N. Sigers Excudit. Het verschil in formulering is niet zonder belang, want het maakt
duidelijk dat Sigers de ‘ontwerper’ is van het kerkinterieur: het is zijn eigen creatie, zijn geesteskind.
Dit is blijkbaar niet het geval voor het stadspanorama op de andere zijde. Het Latijnse werkwoord
excudere betekent immers ‘uitslaan’, ‘uitdrijven’, ‘maken door te slaan’, ‘smeden’ en verwijst niet
naar een creatieve schepping van de geest, maar naar een fysieke arbeid. Trouwens op talloze
prenten uit de 16de en 17de eeuw treft men een soortgelijke aanduiding aan, die dan telkens wijst op
degene die de betreffende prent gedrukt en uitgegeven heeft. Het lijkt er dus naar dat Sigers de
‘ontwerper’ is van het kerkinterieur en de ‘uitgever’, of beter, de ‘realisator’ van het stadspanorama.
Ook al is het aan te nemen dat Sigers beide koperplaten gegraveerd heeft, dan lijkt het er toch naar
dat het stadspanorama niet door hem ontworpen werd, maar door hem gekopieerd werd naar een
thans verloren oudere voorstelling uit de 16de eeuw. Een aanduiding in die richting lijkt ons het
wapenschild van Hasselt te zijn, dat links boven het stadspanorama voorkomt. De schildvorm is er
nog volstrekt gotisch van stijl, zoals nog gangbaar in de 16de eeuw, en beantwoordt niet aan de
barokke vormentaal die gebruikelijk was geworden in volle 17de eeuw (6). Een andere aanduiding
lijkt ons de hele “archaïserende”, “gotische” sfeer van het stadspanorama te zijn, terwijl anderzijds
de perspectieffouten van het kerkinterieur zoveel opvallender zijn dat er ook van een stilistisch
verschil kan gesproken worden. Ook al zijn geen van beide platen het werk van een grootmeester,
toch lijkt het kerkinterieur veel stunteliger te zijn van tekening en uitvoering, hetgeen dus aannemelijk
maakt dat voor het stadspanorama een bestaand model gebruikt werd. Feit is dat de maker van
deze prenten beslist geen graveur van beroep was.
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Zoals reeds aangeduid, gaat het om Nicolaas Sigers. Doch welke? Lang heeft men gemeend dat
het om Nicolaas III Sigers (1636-1675) ging, doch alles lijkt erop te wijzen dat de platen voor het
bedevaartvaantje het werk zijn van zijn vader Nicolaas II Sigers (1603-1655), die goudsmid en één
van de Hasseltse munters was (7). Op 20-08-1637 werd hij opgenomen als lid van de mariale
broederschap te Hasselt en het was in die hoedanigheid dat hij de platen voor het bedevaartvaantje
graveerde. Dat dit met quasi-zekerheid op verzoek van de medebroeders gebeurde, blijkt uit het
feit dat alleszins achteraf de drukplaten in het bezit van de broederschap waren (8). Vermits Nicolaas
II Sigers overleed op 20-10-1655, moet dit vaantje ongetwijfeld gesitueerd worden tussen 1637 en
1655, hetgeen deze afbeelding van de Hasseltse lievevrouw maakt tot de oudste die men kent en
sedert de 17de eeuw is dit Hasseltse Mariabeeld dan ook bekend gebleven onder de naam Virga
Jesse, dus als ‘Roede van Jesse’, d.i. als tak aan de stam van Jesse, die de vader van de Bijbelse
koning David was. Men weet evenwel niet wanneer deze Hasseltse traditie een aanvang genomen
heeft. Hoe onvolmaakt ook de afbeelding op het hoger vermelde bedevaartvaantje, toch is het
duidelijk dat het beeld er welbepaalde karakteristieken vertoont. Het is er een staand beeld met het
Jezuskind op de linkerarm, een ‘puntige’ kroon op het hoofd en een scepter in de rechterhand. Het
Kind heeft een beugelkroon op het hoofd en draagt een wereldbol (of rijksappel) op zijn linkerhand
Beiden zijn hier klaarblijkelijk aangekleed en behangen met parelsnoeren en medaillons, terwijl het
gepolychromeerde beeld ongetwijfeld oorspronkelijk zonder textiele aankleding uitgestald is geweest.
Wanneer dit gebruik om het beeld aan te kleden te Hasselt een aanvang genomen heeft is niet
geweten. Het is gebruikelijk dergelijke aangeklede lievevrouwbeelden als ‘Spaanse madonna’s’
aan te duiden, waaruit aangenomen zou kunnen worden dat zij teruggaan tot de periode waarin de
Nederlanden in de Spaanse invloedssfeer terechtkwamen, dus de 16de eeuw. Een vluchtige
speurtocht op het internet toont echter al vlug aan dat reeds in de 2de helft van de 14de eeuw
dergelijke aangeklede lievevrouwbeelden voorkwamen in de Nederlanden. Wellicht mag voorlopig
aangenomen worden dat te Hasselt het gebruik om dit Mariabeeld aan te kleden ontstaan is eind
16de of begin 17 de eeuw.

2.2 De prent Fruytiers-Bouttats
Vijf jaar na het overlijden van Nicolaas II Sigers verscheen in
1660 het hoger reeds vermelde ‘Mariaal Hasselt’ van Hendrik
Jonghen. Hij schreef het, naar eigen getuigenis, op verzoek
van de Virga-Jessebroederschap en het bevat vooraan als
frontispice een burijngravure van 15,1 op 9,8 cm. met afbeelding
van het Virga Jessebeeld (9). Het Mariabeeld is er in
vooraanzicht voorgesteld en weerom als zgn. ‘Spaanse
madonna’. Ze is gehuld in een lang, naar onder breed uitstaand
kleed van kostbare stof met brede kanten kraag en
mouwomslagen. Over het golvend haar, dat tot op haar
schouders afhangt, draagt ze een grote, met kant afgeboorde
hoofddoek, die bijna tot aan de grond reikt. Op het hoofd heeft
ze weerom een ‘puntige’ kroon en in de rechterhand een scepter
waarvan het boveneinde uitloopt in een tulpvormige bloem. Het
Jezuskind, dat ze op haar linkerarm draagt, heeft lang golvend
haar en een beugelkroon op het hoofd. Het is gehuld in een
lang schubbenkleed met brede kanten halskraag en
mouwomslagen en onderaan afgeboord met kleine kwastjes.
In de linkerhand houdt het Kind een rijksappel en rond zijn nek
hangt een (metalen?) parelsnoer met afhangend kwastje. Ook
de lievevrouw is opgesmukt met een dubbel parelsnoer rond
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de nek, terwijl haar kleed behangen is met twee parelsnoeren, en vier kettingen, waaraan enkele
medaillons hangen.
Eén oogopslag is voldoende om te zien dat de voorstelling van de Virga Jesse op deze prent zeer
verwant, ja, in haar hoofdtrekken bijna identiek is aan de afbeelding op het bedevaartvaantje van
Sigers: zelfde frontale opstelling, zelfde type kronen, scepter & rijksappel, zelfde kledij met verticale
sierstroken en hoofdsluier, en behangen met parelsnoeren en medaillons en zelfde dubbel halssnoer,
… met dien verstande evenwel dat hier blijkbaar een beroepsgraveur aan het werk was en dat
bijgevolg de voorstelling veel preciezer en de afwerking veel geraffineerder is dan op het vaantje
van edelsmid Sigers. Onderaan de afbeelding wordt vermeld wie de auteurs ervan zijn. Links heet
het: Ph.[ilippus] Fruytiers delin.[eavit] en rechts: Fred.[ericus] Bouttats sculp[sit].
Daardoor weet men bijgevolg dat de plaat gegraveerd werd door Frederik
Bouttats naar een ontwerptekening van Filip Fruytiers. Boven de lievevrouw is
een banderol aangebracht met een chronogram voor het jaar 1660:’SaLVe
aDVoCata Mea’ (= ‘Gegroet, mijn voorspreekster’). Daarenboven is in de linker
bovenhoek van de prent het traditionele en eeuwenoude stadswapen van
‘Hasselt’ te zien, terwijl onderaan, boven een Latijns citaat uit een vermeend
werk van de heilige Bonaventura, dit Mariabeeld uitdrukkelijk benoemd wordt
als Virga Jesse. Tenslotte staat gans onderaan: Colitur Hasleti in dioecesi
Leodiensi (‘Wordt vereerd te Hasselt in het bisdom Luik’). Men mag dus
ongetwijfeld hieruit besluiten, dat deze prent, waarin Hasselt en Maria Virga
Jesse verenigd zijn, speciaal besteld en gemaakt werd voor het hoger vermelde
‘Marianum Hasletum’ in het jaar zelf dat het boek waarin ze voorkomt verscheen.
Doch wie maakte de prent? Zoals hierboven aangeduid, draagt ze de naam van de ontwerptekenaar
Filip Fruytiers en de graveur Frederik Bouttats. Er zijn evenwel meerdere generaties kunstenaars
met de naam Frederik Bouttats. Ze zijn te situeren in het Antwerpse kunstmilieu van de 17de eeuw.
Bouttats senior werd geboren circa 1590 en overleed in 1661, terwijl junior schijnt geleefd te hebben
van 1610 tot 1676. In principe zouden dus beide in aanmerking kunnen komen als graveur van
deze Virga Jesseprent. Toch is het waarschijnlijk dat ze aan de zoon moet toegeschreven worden,
want die heeft echt een carrière als graveur uitgebouwd, terwijl zijn vader veeleer als schilder
naam gemaakt heeft. Wat Filip Fruytiers betreft, die is eveneens in Antwerpen te situeren. Hij werd
geboren in 1610 en blijkt dus een jaargenoot te zijn van Frederik Bouttats de Jongere Na studies bij
de Antwerpse jezuïeten kreeg hij een kunstopleiding, vermoedelijk bij Jan II Brueghel of mogelijk bij
P.P. Rubens, met wie hij blijkbaar goede relaties heeft gehad, vermits hij achteraf een groepsportret
van het gezin Rubens aquarelleerde. In 1631 werd hij als meester opgenomen in de Antwerpse
Sint-Lucasgilde en staat er opgetekend als verluchter, schilder en graveur. Hij schijnt vooral naam
gemaakt te hebben als tekenaar en aquarellist, ook al zijn er een aantal grotere schilderwerken
van hem bekend. Een vluchtige speurtocht op het internet brengt trouwens aan het licht dat hij als
tekenaar regelmatig samengewerkt heeft met graveur Frederik Bouttats de Jongere en dat niet
alleen voor drukker Petrus Bellerus, die zowel H. Jonghens ‘ Marianum Hasletum’ als de
Nederlandstalige versie ervan door P. Vale uitgaf, maar ook voor meerdere andere drukkers in de
Scheldestad.
Het verschijnen van Jonghens ‘ Marianum Hasletum ’ zorgde voor hevige beroering en
verontwaardiging bij de stedelijke overheden te Hasselt omdat het de Hasseltse aanspraken op de
heide tussen Hasselt en Zonhoven onvoldoende recht liet wedervaren. Het boek gewaagde immers
van de ‘merica Sonhoviensis’ (‘de Zonhovense heide’) en de verkoop van het boek werd bijgevolg
door de Hasseltse stadsmagistraat verboden. Het was pas na aanpassing van de tekst en dus na
de uitgave van een tweede versie met enkele nieuw gedrukte bladen, dat de verkoop werd vrijgegeven
(10). Hadden de Hasseltse stadsvaderen misschien eveneens bezwaar tegen de prent Bouttats-
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Fruytiers, die het boek illustreerde? Feit is alleszins dat de gravure,
zoals ze in de Nederlandstalige uitgave van Vale voorkomt een
geëmendeerde prent is. Het Hasseltse stadswapen is er,
vergeleken met de prent in de enkele maanden vroeger
verschenen Latijnse uitgave, gewijzigd: de hazelaren nemen er
nu de rechterhelft van het stadswapen in en de Loonse
dwarsbalken de linkerhelft, zoals het tot op de huidige dag nog
steeds is. Maar in de originele versie van deze prent was het net
omgekeerd (11). Bij nauwkeurig onderzoek
van beide versies van de prent constateert
men alleen in het stadswapen enig verschil.
Men moet dus aannemen dat voor beide
versies dezelfde koperen drukplaat gebruikt
werd, maar dat het erop voorkomende
stadswapen aangepast werd. Een vijftiental
jaren geleden kwam die geëmendeerde
koperen drukplaat weer te voorschijn op
een rommelmarkt in het noorden van
Belgisch Limburg en kwam aldus in het
bezit van een particulier uit Hasselt-Runkst, die er toen een zeer beperkt
aantal afdrukken liet van maken door graficus Hedwig Pauwels.

2.3 Mirakelprent van Richard II Van Orley
De derde afbeelding van O.L.V. Virga Jesse die,
tot ons gekomen is, staat weerom op een prent.
Dit grafisch kunstwerk van 45,3 op 35,2 cm in
ets- en gravuretechniek, waarvan de koperen
drukplaat eveneens in Het Stadsmus bewaard
wordt (12), is opgedeeld in twaalf vakken van
ongelijke grootte. Het grote centrale paneel
toont ons het aangeklede beeld van O L.V. Virga
Jesse, dat omgeven is door acht kleinere
panelen met voorstellingen van ‘mirakels’, die
door haar toedoen geschied zouden zijn. Zeven
van deze kleine mirakelvoorstellingen worden
gesitueerd in een kerkinterieur dat blijkbaar
geacht wordt de oude Hasseltse Clerckenkapel
voor te stellen, waar men op vijf van de zeven
kerkinterieurs het Mariabeeld van het centrale
paneel in verkleinde vorm boven een altaar ziet
staan. Deze mariale voorstellingen worden
verder aangevuld met een verklarend
tekstpaneel onderaan en twee vakjes met
heraldische wapenschilden, het ene boven, het
andere onder de centrale madonna. Deze drie
niet-mariale panelen laten toe deze
mirakelprent verder te duiden. Op het drietalige
tekstpaneel wordt vooreerst de op de prent afgebeelde madonna geïdentificeerd: Imago miraculosa
B.[eratae] M.[ariae][ V.[irginis] Virga Iesse dicta Hasleti a tribus jam saeculis culta — Onse L.[ieve]
Vrauw de Roede van Iesse genaempt tot Hasselt in miracuien vermaert – Nostre Dame dit la
verge de Iesse célèbre en miracles à Hasque dans la comté de Looz. Daaronder leest men een
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opdracht aan Libertus Van Elsrack: R.[everendo] D.[lomino] Liberto van Elsrack Protonotario
Apostolico, Priori in Xhaved, Ecclesiae B.[eatae] M.[ariae] V.[irginis] Hasletensis Rectori et Confratri
D[evotissime] D.[edicatum] C.[onsecratum]Q.[ue] (‘Aan de Eerwaarde Heer Libertus Van Elsrack,
apostolisch protonotaris, prior te Xhavée, rector van de kapel van de heilige Maagd Maria te Hasselt
en confrater, godvruchtig opgedragen en toegewijd’). Tenslotte leest men nog op dit tekstpaneel
onderaan rechts, maar in een duidelijk kleiner lettertype: R. Van Orley.
De prent identificeert dus duidelijk de afgebeelde madonna als het Hasseltse Virga-Jerssebeeld
en voegt er in de Latijnse tekst aan toe dat ze ‘al meer dan drie eeuwen vereerd’ wordt (‘a tribus
jam saeculis culta’). Daardoor weet men bijgevolg dat de prent ten vroegste uit het midden van de
17de eeuw kan dateren. Dit wordt trouwens bevestigd en gepreciseerd door het feit dat alle acht
mirakelvoorstellingen op de prent een tweetalig onderschrift in het Latijn en het Nederlands hebben,
waarvan de tekst duidelijk ontleend werd aan de hierboven vermelde boekjes van H. Jonghen en P.
Vale (13); de prent moet dus dateren van na 1660, het jaar waarin beide boekjes gedrukt werden.
Zoals verderop zal blijken kan de ontstaanstijd evenwel nog nauwkeuriger bepaald worden.
Doch keren we ons eerst naar de naam R. Van Orley, die rechts onderaan de prent te lezen is. Dat
is de naam van de kunstenaar die deze prent ontwierp en realiseerde. Het betreft hier quasi-zeker
Richard II Van Orley, die uit een bekende Brusselse kunstenaarsfamilie stamde. Hij werd te Brussel
geboren op 16 juli 1663 als zoon van Pieter Van Orley en schilderde en graveerde vele Bijbelse en
religieuze taferelen, doch maakte toch vooral naam als tekenaar en etser. Hij overleed op 20 juni
1732.
Zoals reeds gemeld, draagt de prent een opdracht aan Libertus (of Librecht) van Elsrack. Hij werd
te Hasselt geboren als 9de kind van Arnold Van Elsrack en Marie Colyns, en werd gedoopt op 19
augustus 1627. Hij trad in het klooster bij de reguliere kanunniken van het Heilig Graf (sepulcrijnen),
werd priester en prior van het sepulcrijnenklooster Xhavée te Wandre. Als lid van een vooraanstaande
Hasseltse familie (14) werd hij op 22 september 1683 opgenomen in de broederschap van O.L.V.
Virga Jesse en in 1688 aangesteld als rector van de Hasseltse Clerckenkapel, functie die hij tot
aan zijn dood zou blijven vervullen. In die functie heeft hij trouwens een langdurig conflict gehad (—
minstens al vanaf 1692) — met de confraters van de Virga Jessebroederschap, omdat hij blijkbaar
poogde beslag te leggen op de kapel en haar inkomsten ten voordele van zijn kloosterorde (15). Hij
overleed op 19 juli 1718 en zijn monumentale gebeeldhouwde grafsteen wordt bewaard in de tuin
van Het Stadsmus (16).
De opdracht aan Librecht Van Elsrack op deze mirakelprent is eerder raadselachtig, want wie
droeg hem die plaat op? Of anders geformuleerd: wie is de opdrachtgever van de plaat? En wanneer?
Uit de formulering van de hierboven geciteerde opdracht waarin sprake is van ‘confratri’ (‘aan
medebroeder’), zou op het eerste gezicht kunnen afgeleid worden dat de opdracht uitging van de
Virga Jessebroederschap zelf. Toch lijkt ons dit niet erg waarschijnlijk (- zie verder -) en is het
veeleer Librecht Van Elsrack zelf die het initiatief genomen heeft tot het aanmaken van deze prent…
tot grotere eer en prestige van zichzelf en als een onderdeel van zijn poging tot “staatsgreep”
binnen de Broederschap.
Dit brengt ons uiteindelijk naar de twee paneeltjes op de prent die nog niet
behandeld werden, en ook naar de datering. Er bevinden zich namelijk op
deze prent twee kleine panelen met wapenschilden, het ene in het midden
boven, het andere in het midden onder de centrale madonna. Het onderste
toont het wapen van Libertus Van Elsrack (‘gedeeld: I in goud twee kepers
van keel met vrijkwartier van azuur waarin een zwaan van zilver, II van sabel
met patriarchaal kruis van keel omzoomd van goud), getopt door een
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kerkelijke hoed met aan weerskanten zes afhangende kwasten, hetgeen verwijst naar zijn
waardigheid als apostolisch protonotaris. Onder het schild bevindt zich dan nog een banderol
waarop zijn devies Pie et candide preikt.
Het wapen boven de centrale madonna is het bekende; met
een hert getopte blazoen van de stad ‘Hasselt’, zoals trouwens
op de prent vermeld. Dit stadswapen wordt hier aan beide
zijden geflankeerd door twee kleinere schilden. Links staat het
familiewapen Cox, en rechts een gevierendeeld blazoen
Sigers, waarvan de kwartieren hier zijn: I, Sigers; II, Van Hilst;
III, Hayweghen; IV Houwen (17). Deze twee kleine, tegen het
stadswapen aanleunende blazoenen kunnen in het raam van
deze prent maar zinvol geduid worden indien ze betrekking
hebben op personen die met het bestuur van de stad te maken
hadden. Voor de hand liggend was het daarbij te denken aan
Hasseltse burgemeesters, vermits die telkens twee in aantal
waren en jaarlijks verkozen werden aan het einde van de
maand juni. Daar graveur Richard II Van Orley geboren werd
in 1663 en bezwaarlijk vóór zijn 21 jaar de opdracht zal gekregen hebben deze prent te graveren,
en anderzijds Librecht van Elsrack overleed in 1718, was het zaak op zoek ten gaan naar een jaar
tussen 1684 en 1718, waarin een Cox en een Sigers samen burgemeester van Hasselt waren. Dit
blijkt dan ook inderdaad het geval geweest te zijn in 1688-1689 en in 1690-1691, toen Jan Rombout
Sigers en Robert Cox samen het burgemeestersambt vervulden (18). Deze mirakelprent is dus
beslist te dateren tussen eind juni 1688 en eind juni 1691. Het mag naar onze mening evenwel
aangenomen worden dat het ontstaan van deze prent in verband gebracht moet worden met de
viering van de grote Virga Jessefeesten van augustus 1689, die toen voor de tweede keer als
zevenjaarlijkse feesten gevierd werden, en dat ze in opdracht gegeven en vervaardigd werd onder
de eerste ambtstermijn van de burgemeesters Cox en Sigers, dus vóór de nieuwe
burgemeestersverkiezing van eind juni 1689 … maar zij waren niet meer in functie op het moment
van de feesten zelf in augustus 1689!
Dat de prent niet in opdracht van de Virga Jessebroederschap gemaakt werd, maar wellicht op
initiatief van Libertus Van Elsrack, zoals we hierboven reeds uiteenzetten, moge blijken uit het feit
dat de koperen drukplaat aanvankelijk niet in het bezit van de Broederschap was. Het bewijs daarvan
vindt men in het Recesboeck van de Broederschap op datum van 20 april 1732: ‘Ten selven dage
heeft S.[injeur] Arnold Vossius, oudtborgemeester, questie gemoveert aen Heere Confreers ter
oorsaeke van een copere plate welcke gebruijckt is geweest door de Heere confreers ten tyde van
onse kerckwydinge om te laeten drucken omtrent 400 a 500 printen, welcke representeren de
mirakels van onse Lieve Vrouw, en welcke coperen platen den voorschreven Borgemeester Vossius
pretendeert de syne te wesen, om welck dispuet neder te leggen, hebben de Heeren geresolveert
aen den voors.[eiden] Borgemeester te geven omtrent twee pistolen voor de voors.[eide] plate, oft
soo veel minder als hij die sal willen laeten volgen aen onse broederschap’ (19). Uit de tekst blijkt
dus: 1. dat oud-burgemeester Vossius beweerde eigenaar te zijn van deze drukplaat; 2. dat in
1731, naar aanleiding van de kerkwijding van de nieuwe Onze-Lieve-Vrouwkerk (— thans Virga
Jessebasiliek—) de Broederschap de plaat geleend heeft om daarmee een vrij grote oplage van
400 à 500 afdrukken van deze prent te laten maken; 3. dat in 1732 Vossius waarschijnlijk gepoogd
heeft de plaat aan de Broederschap te verkopen; 4. dat de Broederschap het eigendomsrecht van
Vossius op deze plaat betwistte, maar toch in het bezit van de plaat wilde komen en daarom bereid
was, om het geschil uit de weg te ruimen, hem er maximum 2 pistolen voor te betalen. De
Broederschap kwam dus pas in 1732 in het bezit van deze koperen drukplaat en daardoor kon ze
in 1986 vanuit de O.L.Vrouwkerk als bruikleen in Het Stadsmus komen. De vraag rijst evenwel of er
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een vroegere drukgang van deze plaat geweest is dan die van 1731. Alhoewel de plaat beslist
ouder is, zoals hierboven aangetoond, is er tot nu toe nog geen enkel bewijs gevonden van een
oudere oplage dan die van 1731. Behoorde de drukplaat misschien tot de conflictstof tussen Van
Elsrack en de Broederschap, waardoor een eventuele vroegere drukgang verhinderd werd?

2.4 Bekroning van processiestaf (20)
Eveneens in Het Stadsmus bewaard is de zilveren deels
gedreven en deels gegoten bekroning van een processiestaf van
28 cm hoog bij 14 cm breed. Boven een peervormige huls en
een platte knoop staat het geklede Mariabeeld, met het Kind op
de arm, onder twee gekruiste loofranken die boven hun hoofden
een spitse boog vormen, zodat de lievevrouw er als in een
mandorla staat. De lievevrouw draagt een scepter in haar
rechterhand en heeft een gepunte kroon op het hoofd; haar kleed
is aan de voorzijde opgesmukt met verticale sierstroken en
barokke akantkrullen, terwijl aan de achterzijde haar met sterren
versierde mantel te voorschijn komt onder de sluier. Het
Jezuskind is uitgedost met een schubbenkleed en draagt een
beugelkroon op het hoofd en een rijksappel op de linkerhand.
Aan de voeten van het beeld steunen drie gevleugelde putti op
de platte knoop. Twee zijn zichtbaar links en rechts aan de
voorzijde en dragen een banderol waarop staat: * Virga * Jesse*
Hasseletum*. De derde is gezeten aan de achterzijde en draagt
frontaal het stadswapen van Hasselt. Zilvermerken lijkt dit
kunstwerk niet te dragen, maar toch mag wellicht aangenomen
worden dat het te Hasselt gemaakt werd in de 2de helft van de 17de eeuw. Alleszins wordt het
vermeld in een zilverinventaris van 1702, waarin tevens gemeld wordt dat het besteld werd door
de Broederschap, die het met offergelden betaalde: ‘Een silvere beldt van Onse Lieve Vrouwe
tusschen eenen palm tack gedraegen van 3 engels op brasilien stock vercierdt met vier silvere
knopen, gemackt van de oblata door last des broederschaps’ (21). Deze met vier zilveren knopen
versierde stok in een exotische houtsoort, die als drager fungeerde voor de zilveren bekroning, is
evenwel niet bewaard gebleven.

2.5 Broederschapspaneel met groepsportret (22)
Een ovaal beschilderd paneel van 127 op 93,5 cm, dat thans in Het Stadsmus bewaard wordt, stelt
een kerkinterieur voor waar twaalf mannen, nl. zes priesters
links en zes leken rechts, knielen bij een barok altaar waarop
een geklede madonna, met Kind op de arm, staat onder
een baldakijn. Een opschrift onder haar voeten identificeert
ze als de Hasseltse lievevrouw: Virga Jesse, ora pro nobis.
Het werk is eerder stuntelig geschilderd en de verflaag is
zeer dun aangebracht, zodat op vele plaatsen het
onderliggende houten paneel zichtbaar is. Wie het werk
schilderde is niet bekend, maar ongetwijfeld moet men gaan
zoeken bij een lokale schilder met beperkt talent. Het
schilderij heeft dan ook meer documentaire dan esthetische
waarde. Men mag geredelijk aannemen dat de afgebeelde
personen leden van de Virga Jessebroederschap zijn, die
hier in ‘hun’ kerk bij ‘hun’ beeld voorgesteld worden. Dit wordt
trouwens bevestigd door een archieftekst; in een ‘Inventaris
der meubels van het capellen huijs gemaekt A° 1709’ leest
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men: ‘1709 vereert een schildery waer op geschildert is het miraculeus belt van O.L.V. met 12
portreyten der broeders daer onder …[volgen de 12 namen]’ (23). Dit groepsportret was toen dus
zeer recent ‘vereert’, d.i. ‘geschonken’ aan de Broederschap en kreeg een plaats in het ‘kapelhuis’
naast de Clerckenkapel, waar de Broederschap haar vaste stek had. Wanneer het gemaakt werd
is nog niet met zekerheid te bepalen, maar het was alleszins ten vroegste in 1703, vermits drie van
de geportretteerden pas in dat jaar in de Broederschap opgenomen werden. De afbeelding van het
Virga Jessebeeld op dit paneel toont weerom een grote gelijkenis met de vorige vier afbeeldingen,
zonder daaraan identiek te zijn. Opvallend is bijvoorbeeld hoe hier het hoofdvelum van de lievevrouw
als het ware open geplooid wordt door de twee engelen die naast het beeld als tenanten fungeren
en waardoor de versieringen op het velum duidelijk zichtbaar worden. Ook bij de andere vier
besproken voorstellingen constateert men trouwens onderlinge overeenkomsten en verschillen.
Om de overeenkomsten te verklaren lijken er theoretisch twee mogelijkheden te bestaan: ofwel
zijn deze vijf voorstellingen van de Virga Jesse schatplichtig aan elkaar, doordat ze op elkaar
gekopieerd of geïnspireerd zijn, ofwel zijn ze alle schatplichtig aan een externe bron. De eerste
hypothese lijkt ons te verwerpen, daar het moeilijk aan te nemen is dat de oudste voorstelling, op
het bedevaartvaantje Sigers, zo schematisch, gebrekkig en stuntelig is, dat ze bezwaarlijk als
model kan gediend hebben voor de tekening van Ph. Fruytiers die door Bouttats gegraveerd werd.
Blijft dus de externe bron, die dan met quasi-zekerheid het beeld zelf zou moeten zijn, zoals het
destijds te zien was in de Lievevrouwkerk. Het is dus zaak na te gaan of er tussen de cultusrelicten,
afkomstig uit de Virga Jessebasiliek, voorwerpen te vinden zijn die deze tweede hypothese kunnen
staven.
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3. Cultustrelicten
Het Stadsmus te Hasselt bewaart inderdaad, zoals hoger reeds gemeld, talrijke ‘devotionalia’ die
betrekking hebben op het Virga Jessebeeld en zijn verering; een groot deel daarvan is er
terechtgekomen ingevolge bruikleen, maar andere door aankoop of schenking.

3.1 ‘Kleed van de Morin’
Zowel op de hoger besproken prent Fruytiers-Bouttats als op de zilveren processiestaf, de
mirakelprent Van Orley, en vermoedelijk ook op het bedevaartvaantje Sigers, is het Jezuskind van
het Virga Jessebeeld uitgedost met een ‘schubbenkleed’. Zonder de minste twijfel verwijst dit naar
het zogenaamde ‘Kleed van de Morin‘, dat 52 bij 42 cm meet en thans eveneens in Het Stadsmus
bewaard wordt. Het is reeds vermeld in H. Jonghens boek over ‘Mariaal Hasselt’: ‘ Tussen andere
ornamenten van dit devotiebeeld van de Allergelukzaligste Maagd is er ook een zilveren kleedje,
geschubd met vergulde plaatjes, eveneens van zilver, die er overal aan vasthangen, volstrekt van
vreemde makelij en zeldzaam. De algemene overlevering
zegt dat het tot versiering van het Jezuskind (dat het beeld
van de Moeder Gods op de linkerarm draagt) geofferd
werd door een Morin, en dit bij volgende gelegenheid’ (24).
Men vindt dit kleedje ook vermeld in de inventarissen van
Onze-Lieve-Vrouwkerk: ‘Een roxken tot ciraet van het beldt
van ons Heer gemaeckt van silvere loofverkens, vereert
naer traditie van een vrouw wiens kindt miraculeus in dese
capelle van de doot verweckt is (25). Dit kleedje dateert
dus alleszins van vóór 1660, en wellicht zelfs van vroeger
vermits het waarschijnlijk ook al staat op het
bedevaartvaantje van Sigers (zie verder), die in 1655
overleed. Vermits de eerste vier hoger besproken
voorstellingen allemaal dit kleedje afbeelden, mag men
aannemen dat het Jezuskind er destijds mee uitgedost
was.
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3.2 Schenking Willem de Geloes
Zoals hogerop al terloops aangestipt is er een opvallende overeenkomst in de uitdossing van het
Virga Jessebeeld op de 5 besproken voorstellingen. Dat is vooral waar voor de oudste drie
afbeeldingen (Sigers, Fruytiers & Van Orley): zelfde kronen, zelfde scepter, zelfde halssnoer, zelfde
hoofddoek, zelfde mantel met brede boord, zelfde verticale galons, zelfde dubbele ketens en
parelsnoeren met medaillons, ja, zelfs zelfde bloemenkleed van zilverlakenmoor… ook al is dat
niet duidelijk te onderscheiden op het vaantje van Sigers. Daar evenwel alle andere
uitdossingselementen van zowel de Madonna als het Kind blijkbaar dezelfde zijn op de drie prenten,
moet men wellicht aannemen dat ook op het vaantje van Sigers de lievevrouw geacht wordt hetzelfde
gebloemde kleed te dragen. Het lijdt voor ons dan ook geen twijfel dat deze drie prenten ons het
Virga Jessebeeld voorstellen, zoals het in de 2de helft van de 17de eeuw, alleszins tot 1689 in
werkelijkheid te zien was. Dit lijkt ons des te meer waar te zijn dat de lievevrouw anders gekleed is
op de processiestaf en het broederschapsschilderij. Het op de prenten afgebeelde kleed en de
bijhorend hoofddoek zijn evenwel in de loop der jaren verloren gegaan, in tegenstelling tot het
‘kleed van de Morin’, waarmee het Jezuskind uitgedost is. Aan het einde van Hoofdstuk VIII van zijn
‘Mariaal Hasselt’ schrijft H. Jonghen: ‘Net zo heeft de Heer Willem de Geloes, huidige tijdelijke
Heer van Beverst, het beeld van de [Heilige] Maagd opgesmukt met een kostbaar gewaad en ook
liet hij Haar en het beeld van het Jezuskind dat ze draagt, zilveren kronen op het hoofd zetten.’
(26). Willem de Geloes werd op 22 augustus 1639 als ‘confreer’ opgenomen in de mariale
broederschap en overleed op 15 december 1667. Ook al zijn ze niet bewaard, kan men dus wellicht
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vooropzetten dat het kleed en de kronen, afgebeeld
op de hoger besproken prenten, de zo even vermelde schenking van Willem de Geloes uitmaken.
Ze kunnen bijgevolg gedateerd worden tussen 1639 (opname van Willem de Geloes als ‘confreer’)
en 1655 (overlijden van Nicolaas II Sigers).

3.3
Op de processiestaf heeft het Jezuskind nog steeds het hierboven besproken schubbenkleed
aan, maar de lievevrouw lijkt een ander kleed te dragen dan op de prenten: hier geen bloemen,
maar grote barokke krullen van acanthusbladeren Daarenboven zijn nu ook de kettingen,
parelsnoeren en medaillons verdwenen en staat er wellicht een andere kroon op haar hoofd. Indien
de Hasseltse madonna ooit zulk kleed gedragen heeft, wat waarschijnlijk is, is het alleszins niet
bewaard gebleven.

3.4 Kledingsstel Cox
Op het broederschapsschilderij is Maria nogmaals anders uitgedost, en ditmaal is dat ook het
geval bij het Kind. In een Inventaris van de rocken van het Miraculeus beldt […] al soo die bevonden
sijn A° 1702 leest men: ‘Eenen silveren moëlen rock met goudt geborduert waer opstaet den
naem van Maria in fijne perlen omrinckt met steeenen in silver gesatten en opt roxken vant Jeseken
staet oock den naem Jesus met fijne perlen, welcken oncosten van desen rock vereert sijn soor
S[injeu]r Ludovicus Franciscus Cox, confreer ende
schepene deser stadt, ende Joffr[rou]Isabella Vrerix
sijn huijsvrouw A° 1688’. De inventaris gaat dan verder
met: ‘Een silvere moele velum met goudt geborduert
gemackt door last der broeders A° 1689’ (27). Hieruit
weet men dus dat het echtpaar Cox-Vrerix in 1688
een kledingsstel schonk voor het Virga Jessebeeld
en dat het jaar daarop de broederschap een velum
voor de lievevrouw liet maken. Welnu, het Stadsmus
bewaart een kledingsstel waarvan het velum tot in de
kleinste details overeenkomt met de hoofddoek die
de lievevrouw op het schilderij draagt. Op het
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bewaarde velum zijn, onder elkaar, drie jaartallen geborduurd: 1689 /1863/ 1901. Gezien de
overeenkomst met het schilderij, moet dit velum wel de hoofddoek zijn die de Broederschap in
1689 liet maken (28). Confronteert men het schilderij met het kleed van de lievevrouw uit dit
kledingsstel, dan blijken er zowel grote overeenkomsten te zijn als opvallende verschillen. Zo vertoont
het kleed op het schilderij een Mariamonogram, hetgeen overeenkomt met de beschrijving in de
geciteerde inventaris. Op het bewaarde exemplaar is evenwel dit monogram verdwenen. Zo is het
ook voor het kleed van het Jezuskind dat vermoedelijk van het nu verdwenen monogram IHS
voorzien was. Ook de krullende ranken zijn bovenaan links op het kleed van de lievevrouw veranderd.
Het is trouwens naar deze wijzigingen ( — en restauraties — ) dat de geborduurde jaartallen 1863
en 1901 op het velum verwijzen, zoals trouwens bewezen wordt in een inventaris uit 1868 waarin
men leest: ‘1 wit met goud geborduerd kleed / Gemaakt in 1689, hersteld in 1863. / Zeer kostbaar’
(29).
Hogerop werd erop gewezen dat blijkbaar in1688/1689 (zie prent Van Orley) het Virga Jessebeeld
nog anders uitgedost was dan op het broederschapsschilderij te zien is. Zoals hier net aangetoond,
werd juist in 1688-1689 voor het oude beeld een kostbaar nieuw kledingsstel bezorgd en in augustus
1689 werden voor de tweede maal zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten gevierd. Wij vermoeden
dan ook zeer sterk dat de aanmaak van deze nieuwe kledij in rechtstreeks verband staat met die
feesten en dat bij die gelegenheid het beeld met deze nieuwe kostbare kleding uitgedost werd. En
dit was blijkbaar nog steeds het geval toen het vermelde broederschapsschilderij tot stand kwam
tussen 1703 en 1709.
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3.5 Schenking Wijnrox
Terloops zij hier vermeld dat in 1729 weerom een nieuw
kostbaar met gouddraad geborduurd kledingsstel geschonken
werd voor het Virga-Jessebeeld, ditmaal door Barbara
Wijnrox. Ook deze kledij is bewaard gebleven in Het
Stadsmus en draagt niet alleen de initialen van de schenkster
en haar familiewapen, maar ook een gedateerd opschrift (30).
Er zijn evenwel geen afbeeldingen uit de 18de eeuw waarop
het iconografisch gedocumenteerd wordt.

3.6

Scepters

3.6.1Scepter met bloemvorm
De balustervormige scepter bovenaan uitlopend op een bloemenkelk, die de lievevrouw in de
rechterhand houdt op de prenten Fruytiers-Bouttats en Van Orley, en vermoedelijk ook zowel op
het bedevaartvaantje Sigers als op de zilveren processiestaf, is eveneens bewaard in Het Stadsmus
(31). Hij is van verguld koper, meet 41 cm en met zijn typisch barokke balustervorm moet hij van
rond het midden van de 17de eeuw dateren.
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3.6.2Scepter met Hl. Geest
Op het broederschapsschilderij heeft de lievevrouw evenwel een andere scepter in de hand.
Weerom gaat het om een barokke balustervorm, doch ditmaal niet uitlopend op een bloemenkelk,
maar bekroond met een Heilige Geest in de vorm van een duif omringd door een soort
‘bliksemschichten’. Boven de knopen bevindt zich een familiewapen op een ovaal schijfje. Blijkbaar
vindt men ook deze scepter terug in de genoemde inventarissen van 1702: ‘Eenen silveren schepter
vereerdt door den heer Advocaet Jo[ann]es Siegers, confreer en secretaris van den edelen
Leensael, ende Joffr[ou] Ida Caproens sijn huijsvrouw met de waepen daerop’ (32). Deze
aantekening leert ons dus wie de schenkers ervan waren en dit wordt bevestigd door het op de
schacht aangebrachte ovale wapen. De schenker Jan Sigers (1612-1679) was een zoon uit het
tweede huwelijk van tingieter Nicolaas I Sigers en dus een halfbroer van de Hasseltse edelsmid en
munter Nicolaas II Sigers, die de maker was van het hoger besproken bedevaartvaantje. Jan Sigers
was licentiaat in de rechten en secretaris van de Edele Leenzaal van Kuringen. Hij huwde met Ida
Caproens (°1629), is burgemeester van Hasselt geweest en werd op 9 september 1644 opgenomen
in de Virga Jessebroederschap. Ook deze door hem geschonken zilveren en deels vergulde scepter
wordt nog bewaard in Het Stadsmus (33).

3.7 Kronen Frederici
Het lijkt ernaar dat de kronen waarmee zowel de lievevrouw als
het Jezuskind getooid zijn op alle 5 hoger besproken afbeeldingen
(— quasi-zerker de hoger genoemde schenking van W. de Geloes
—), niet bewaard zijn gebleven. Maar Het Stadsmus bewaart
vergelijkbare zilveren en deels vergulde kronen, die evenwel van
latere datum zijn. In de vermelde inventarissen staan ze
opgetekend: ‘1725, 15 Aug.[usti]: Geoffert een, kroon voor Ons
L.[ieve][ V.[rouw] met vergulde sterren door Juff[rou] Robertina
Cox, en heeft oock een voor ons Heere laeten maecken daarop
accorderende’ (34). Beide kronen zijn het werk van de Hasseltse
edelsmid Jan Frans Frederici (1695-1741); ze hebben een
conische vorm en zijn versierd met gestileerde bladranken,
bloemen, edelstenen en vergulde sterren. Daarenboven is de
kroon voor het Jezuskind uitgewerkt als een beugelkroon, getopt
met een kruisje op een bol. Ongetwijfeld is het Virga-Jessebeeld
in de loop van de 18de eeuw met deze kronen getooid geweest,
maar het is iconografisch niet gedocumenteerd bij afwezigheid
van afbeeldingen uit die periode. Er is trouwens nog een andere,
meer cilindrische kroon van de lievevrouw bewaard in Het
Stadsmus en die evenmin iconografisch gedocumenteerd is, al
dateert ook zij uit de 2de helft van de 17de eeuw (35).
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3.8 Andere cultusrelicten
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Het Stadsmus bewaart nog andere oude voorwerpen die
wellicht ooit dienden om het Virga Jessebeeld op te smukken.
De oudste daarvan zijn 3 zilveren pomanders of reukappels,
die aan kettingen hangen, waarvan twee verguld. Zij waren
een veelverspreide modedracht in de 16de en de eerste helft
van de 17de eeuw en dienden om kwalijke geurtjes te
verdrijven. Er bestaan nog talrijke damesportretten uit die
periode waarop zij afgebeeld zijn, maar de pomanders zelf
zijn zeldzaam in ons land: er zijn er maar vijf bewaard en
daarvan zijn er dus 3 in Het Stadsmus als bruikleen (36); zij
dateren uit de late 16de of de vroege 17de eeuw en werden
destijds aan het Virga Jessebeeld geofferd.
Tussen de vele nog bewaarde kleinere juwelen en sieraden (ringen, oorbellen, parelsnoeren,
sierspelden e.d.) die ooit bij het Hasseltse Mariabeeld geofferd werden is er
alleszins nog één te vermelden dat teruggevonden wordt in de oude
inventarissen. Op 15 augustus 1725, dus op dezelfde dag dat de hoger vermelde
kronen van zilversmid J. F. Frederici geschonken werden door Robertina Cox,
wordt eveneens geacteerd: ‘Geofferd een goude agnus dei gemalieert’. Het
betreft een sierspeld van goud en gekleurd email, uitgewerkt als een platte
schijf, waar in een met blaadjes versierde opengewerkte ring een Apocalytisch
Lam Gods voorgesteld is, met aureool rond zijn kop en tussen zijn poten een
kruisstaf waaraan een lange tweepuntige wimpel slingert; onderaan de randring
hangt dan nog een sierparel (37). Dit juweel, geschonken in 1725, is vrij zeker
van 17de-eeuwse factuur. Het is bewaard en bevindt zich in Het Stadsmus,
want het werd ooit (—doch wanneer?—) vastgenaaid op het kleedje van het
Jezuskind, dat deel uitmaakt van het hoger besproken kledingstel Cox-Vrerix.
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4 Afbeeldingen uit de 19de eeuw
4.1 Inleiding
De bezetting van de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik door de Franse revolutionairen
en de inlijving bij Frankrijk in 1795 vormden een ware cesuur in het kerkelijke, religieuze en
maatschappelijke leven van onze gewesten. Ondanks de soms heftige antiklerikale politiek bleef
de mariale broederschap te Hasselt blijkbaar doorwerken onder die Franse bezetting, zij het
ongetwijfeld minder in het openbaar: in geen enkel jaar werd immers de statutair voorgeschreven
jaarlijkse verkiezing van een deken en raadslieden van de broederschap achterwege gelaten. Feit
is alleszins ook dat de broeders zorg gedragen hebben voor het verstoppen en de redding van ‘hun’
Mariabeeld in de jaren van religieuze vervolging. Tijdens het Consulaat (1799-1804) kwamen de
eerste tekenen van een kentering in die harde religieuze politiek. Nadat consul Bonaparte in 1801
met de Kerk een concordaat gesloten had dat o.m. de vrijheid van eredienst herstelde en waarvan
de werking inging op 18 april 1802, werden de kerken terug ter beschikking van de eredienst
vrijgegeven. Ook de broederschap trad duidelijk terug in de openbaarheid en organiseerde op 14
augustus 1803 voor het eerst terug ‘haar’ mariale processie door de stad om het Virga Jessebeeld
op plechtige wijze terug naar Onze-Lieve-Vrouwkerk te brengen. Het was trouwens in de woning
van één van de rijkste en voornaamste leden van de Broederschap, Godfried Reinier Cox (17621835), die sedert 3 augustus 1783 als ‘confreer’ opgenomen was en vanaf 1800 ook het ambt van
‘maire’ van Hasselt bekleedde, dat het beeld verstopt was (38). Cox bleef burgemeester tot 1817,
dus tot onder het Hollandse bewind, en weldra zouden, samen met de opkomende romantische
stromingen, religie, kerk en devoties een nieuw elan krijgen. Dit was trouwens ook het geval voor
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de Hasseltse Virga Jessefeesten: de door de Franse revolutie onderbroken traditie van
zevenjaarlijkse feesten werd door de Broederschap in1814 terug opgenomen naar aanleiding van
het 5de eeuwfeest van haar plechtige erkenning.

4.2 Devotiemedaille Geerts
Had de 18de eeuw na het hoger besproken broederschapsschilderij
geen andere afbeeldingen van de Virga Jesse meer opgeleverd, dan
zijn voor de 19 de eeuw daarentegen een hele reeks nieuwe
iconografische documenten aan te wijzen. Het eerste daarvan is een
ovale zilveren devotiemedaille van 5 op 3,2 cm en bovenaan voorzien
van een hangoog. Op de voorzijde is, in een krans van rozen en staande
op een brede uitgewerkte sokkel, een zgn. Spaanse lievevrouw
afgebeeld met Kind op de arm, scepter, kronen en rijksappel. Op de
keerzijde is een barokke cilindermonstrans met hostie afgebeeld.
Onderaan beide voorstellingen is in een liggend ovaal een meesterteken
IG aangebracht, dat geïdentificeerd werd als het meesterteken van
edelsmid Jan-Arnold Geerts, geboren te Hasselt in 1768 en er overleden
in 1817 (39). De voorstelling van de lievevrouw is vrij stereotiep en zou
in principe op talrijke Mariabeelden kunnen terugslaan. Toch lijkt deze
voorstelling van Maria op een brede, uitgewerkte sokkel verwant te zijn
met en beïnvloed door de hoger besproken voorstellingen op de prent
Fruytiers-Bouttats en de mirakelprent Van Orley. Innoverend is evenwel
dat hier een Hasseltse edelsmid de voorstelling van een madonna
combineert met die van een geconsacreerde hostie in een monstrans.
Die constatering is het vertrekpunt voor een verdere datering en duiding
van deze medaille als een bij uitstek Hasselts object. In 1804 werd
immers het ‘Heilig Sacrament van Mirakel’, dat van in de 14de eeuw tot
aan de Franse revolutie in de abdij van Herkenrode bewaard werd,
plechtig overgebracht naar de Sint-Quintinuskerk te Hasselt. Welnu de
op de medaille afgebeelde monstrans is de houder waarin de zgn.
‘miraculeuze hostie’ sinds de 17de eeuw te Herkenrode bewaard werd,
zoals blijkt uit een 17de-eeuws devotieprentje en het olieverfschilderij dat de Sacramentsprocessie
van Herkenrode uitbeeldt en thans in het koor van de Hasseltse kathedraal hangt (40). Daaruit
mag dus besloten worden dat hier het ‘Heilig Sacrament van Mirakel van Herkenrode’ afgebeeld
wordt, en dàt in combinatie met de Virga Jesse op de andere zijde. Deze medaille is alleszins te
dateren tussen 1804 (overbrenging van de hostie) en 1817 (overlijden van Geerts). Vermoedelijk
werd zij door Geerts uitgebracht in 1814, het jaar van het 5 de eeuwfeest van de Virga
Jessebroederschap en van het 2de lustrum van de overbrenging van de ‘miraculeuze hostie’.
De medaille van Jan-Arnold Geerts is een belangrijke stap in de
ontwikkeling van de iconografische thematiek rond de Hasseltse Virga
Jesse, niet alleen omdat hier voor het eerst de combinatie gemaakt wordt
met het Sacrament van Mirakel, maar ook omdat ze heel wat navolging
gekend heeft. Wijzen we slechts op een analoge medaille waarvan de
keerzijde blank bleef en die vervaardigd werd door de Hasseltse zilversmid
Henri Augustin Cox (1803-1845); een exemplaar wordt eveneens bewaard
in Het Stadsmus (41).
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En dan is er nog een gelijkaardige zilveren medaille, ditmaal weer in
combinatie met het ‘Sacrament van Mirakel’, van de hand van de Hasseltse
edelsmid Joseph Hamoir (1825-1877), die vanaf 1861 een eigen atelier bezat
als zilversmid. Een exemplaar van die medaille is in het bezit van Het
Stadsmus en hangt er aan een paternoster die door de bewoners van de
Maastrichterstraat naar aanleiding van de Virga Jessefeesten 1870 geofferd
werd. Men mag dus wellicht aannemen dat Hamoir de genoemde medaille
vervaardigde ofwel voor de Virga Jessefeesten 1863 of die van 1870 (42).

4.3 De prenten van Milis
4.3.1Devotieprentje(s)
Afkomstig uit Sint-Truiden, waar hij op 13 oktober 1801 geboren werd, vestigde de 22-jarige PieterFrederik Milis zich in 1833 te Hasselt, huwde er met Marie-Elisabeth Duys en bouwde er als drukker
en uitgever een bloeiend bedrijf uit, dat hij in 1859 zou doorverkopen aan zijn drukkersgast HenriJoseph Ceyssens (40). Milis was de eerste om na de Franse revolutie nieuwe iconografische
prenten rond de Virga Jesse uit te geven. Ten laatste in 1841, maar wellicht reeds vroeger gebruikte
hij een afbeelding van de Hasseltse lievevrouw op door hem uitgegeven devotieprentjes. Het
Provinciaal Archief en Documentatiecentrum te Hasselt bewaart immers een doodsprentje op
naam van Maria-Catharina Cornelissen, overleden op 28 september 1841, waarop de Virga Jesse
afgebeeld is. Het betreft een kleine lithografie van 7,7 bij 5,2 cm met als onderschrift: Virga Jesse,
ora pro nobis. Onderaan de voorzijde van dit prentje leest men: P. F. Milis boekd.[rukker] te Hasselt.
De afbeelding is, op enkele kleine details na, niets anders dan een lithografische kopie van de
hoger besproken prent Fruytiers-Bouttats uit 1660 in haar eerste versie, dus met inbegrip van het
‘verkeerde’ Hasseltse stadswapen (hazelaren op de linkerhelft, Loonse dwarsbalken op de
rechterhelft). Ook werd het citaat uit het aan de heilige Bonaventura toegeschreven werk ‘Speculum
Virginis’, dat onderaan de prent Fruytiers-Bouttats voorkomt, weggelaten. Wanneer Milis dit prentje
uitbracht is voorlopig niet met zekerheid te bepalen. Alleszins was het tussen 1833 en 1841.
Vermoedelijk werd het trouwens gewoon als devotieprentje in omloop gebracht en was het niet
specifiek als doodsprentje gedacht. Is het dan vermetel te veronderstellen dat Milis dit prentje in
omloop bracht naar aanleiding van de Virga Jessefeesten van 1835?
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4.3.2‘Schat der Hasselaren’
Een soortgelijke, maar iets grotere voorstelling van de
lievevrouw werd nogmaals in omloop gebracht door P.F. Milis
te Hasselt, zoals onderaan rechts te lezen is. Het was
weerom een lithografie, doch ditmaal van 13,5 bij 9,5 cm.
Weerom was het een kopie van de prent Fruytiers-Bouttats
uit 1660, doch ditmaal in haar tweede, geëmendeerde versie,
dus met het juiste Hasseltse stadswapen. De belangrijkste
verschillen met het gekopieerde model zijn te vinden in de
teksten. Op de banderol bovenaan werd het Latijnse
chronogram voor 1660 vervangen door het Nederlandse
opschrift ‘Schat der Hasselaren’, en het Latijnse onderschrift
werd vervangen door een tweetalige tekst: Onze Lieve Vrouw
genaemd de Roede van Jesse te Hasselt van over / vy[f]
eeuwen in mirakelen vermaerd. // Notre-Dame surnommée
la Verge de Jesse de Hasselt, renommée / par des miracles
depuis cinq siècles. Een precieze datering voor deze prent
is moeilijk te bepalen, al lijkt het zeker dat het na het ontstaan van vorig prentje was. Mogelijk waren
de Virga Jessefeesten van 1842 een aanleiding voor deze uitgave.
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4.3.3 Onbekend prentje
Naar aanleiding van de Virga Jessefeesten van 1842 gaf P.F. Milis in dat jaar een kleine brochure
van 15,2 op 9,8 cm uit met als titel: ‘Korte / historie/
van het / Mirakuleus Beeld / van / Onze Lieve Vrouw
/ van de Roede van Jesse / te Hasselt’ (45). Het
Stadsmus bezit een exemplaar van deze brochure
waarin vooraan als frontispice een klein lithografisch
prentje gekleefd werd, ongeveer 8 bij 5 cm groot en
van tot nu toe niet geïdentificeerde oorsprong. Het stelt
de Virga Jesse voor en het meest opvallende daarbij
is dat de lievevrouw er in spiegelbeeld voorgesteld
wordt, dus met het Kind op de rechterarm en met de
scepter in de linkerhand. In de rechter bovenhoek van
het prentje werd het stadswapen van Hasselt
aangebracht, getopt met het traditionele hert en met
de stadsnaam op een naambordje onder het schild.
Opgemerkt zij dat dit stadswapen correct, dus niet in
spiegelbeeld weergegeven werd. Het bewijst alleen maar dat het beeld van de lievevrouw
nagetekend werd naar een model zonder het in spiegelbeeld te zetten op de lithografische steen.
Het Kind is op dit prentje weer uitgedost met het hoger besproken schubbenkleedje dat bekend
staat als ‘het kleed van de Morin’, terwijl de madonna klaarblijkelijk een kleed draagt dat gelijkaardig
is aan wat ze aan heeft op de oude prenten van Sigers, Fruytiers en Van Orley, alsook op de hoger
genoemde Milisprenten. Toch zijn er in het kleed enkele kleine verschillen waar te nemen: zo werd
bv. het medaillon onderaan in het midden aan de zoom van het kleed weggelaten. De hiervoor
besproken prent ‘Schat der Hasselaren’ lijkt het meest in aanmerking te komen als het model
waarnaar de lievevrouw in dit boekje van 1842 nagetekend werd. Ook al is er op het prentje geen
enkele aanduiding van wie de lithograaf of de drukker ervan was, lijkt het ons toch zeer dicht bij de
hierboven vermelde Milisprenten te staan.

4.3.4 Mirakelprent Milis voor de Virga Jesse
Rond het midden van de 19de eeuw gaf Milis, die als drukker zeer actief en inventief was en
bijgevolg talrijke nieuwe initiatieven nam, meerdere lithografische mirakelprenten van groter formaat
uit: één voor Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse, één voor het Heilig Sacrament van Mirakel en één
voor Onze-Lieve-Vrouw van Kortenbos.
De mirakelprent voor de Virga Jesse (46) werd met quasi zekerheid uitgegeven naar aanleiding
van de Virga Jessefeesten 1849; ze meet 40,8 op 33 cm en is, op details na, gewoon een
lithografische kopie van de hoger besproken mirakelprent van Richard II Van Orley uit 1689. De
verschillen zijn te zoeken in de aangebrachte teksten. Zo werd onderaan tweetalig toegevoegd dat
de prent uitgegeven werd door P.F. Milis, links in het Nederlands en rechts in het Frans, en werden
de tweetalige onderschriften (Latijn-Nederlands) vervangen door onderschriften Frans-Nederlands
Voor de rest werd de prent Van Orley gewoon gekopieerd: zelfde opbouw van de prent door verdeling
in vakken, zelfde afbeeldingen, zelfde plaatsing, … ja, zelfs gekopieerd tot in het absurde toe, want
ook de blazoenen Cox en Sigers, die op de originele prent van 1689 het stadswapen van Hasselt
flankeren, werden mee gekopieerd. Waren die twee familiewapens van de toenmalige Hasseltse
burgemeesters vanzelfsprekend en zinvol op de prent van 1689, dan waren zij totaal zinloos en
overbodig op de prent van Milis; hetzelfde geldt trouwens ook voor het wapen van Libertus Van
Elsrack. Terloops zij erop gewezen dat Milis op de vermelde prent voor Herkenrode het Hasseltse
stadswapen eveneens flankeert met de blazoenen Cox en Sigers, hetgeen hier volstrekt zinloos
is! Het bewijst alleen hoezeer deze iconografische documenten elkaar beïnvloed hebben!
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4.3.5 Een buitenbeentje:
de Kortenbosprent van Milis

18 Rond 1850 gaf Milis ook een lithografische
voor O.L.V. van Kortenbos uit;
18 mirakelprent
zij is van de hand van de Brusselse
lithograaf P. Cremetti, zoals op het blad te
lezen is. Qua concept en opbouw is ook
deze prent duidelijk schatplichtig aan de
Virga-Jesseprent van Richard II Van Orley
uit 1689 (47): een centrale madonna is er
omgeven door voorstellingen van mirakels,
aangevuld met wapenschilden in het
midden bovenaan en onderaan en
vergezeld van verklarende teksten. Het
bovenste wapenschild is dat van Cornelis
Van Bommel, die bisschop van Luik was
van 1829 tot 1852, hetgeen duidelijk maakt
dat deze prent ten laatste in 1852 uitgegeven
werd. Het merkwaardige is evenwel dat
zowel de centrale lievevrouw als die op de
mirakelvoorstellingen van deze prent
identiek was aan de voorstelling van de
Virga Jesse op de prenten FruytiersBouttats uit 1660 en Van Orley uit 1689,
doch gezien in spiegelbeeld, dus met het
Kind op de rechterarm en de scepter in de
linkerhand. Toch horen de voorgestelde mirakelen ongetwijfeld thuis in de tradities rond OnzeLieve-Vrouw van Kortenbos. Het is moeilijk
te verklaren waarom de Virga Jesse hier
model gestaan heeft. Al zijn er voorstellingen
van Onze-Lieve-Vrouw van Kortenbos
bekend als ‘Spaanse madonna’ met het kind
op de rechterarm, toch bestaat er geen
twijfel over dat op deze Milisprent de Virga
Jesse model gestaan heeft. Alleszins
bewijst het dat de lievevrouw op de
lithografische steen voor de Kortenbosprent
gewoon nagetekend werd naar één van de
oude Hasseltse prenten en zonder ze in
spiegelbeeld te zetten! Was het een
“dubbele vergissing”? Alleszins werd
blijkbaar een poging ondernomen om het
ergste van deze “vergissing” te herstellen.
De Kortenbosprent is nog in twee versies
bewaard: bij een tweede uitgave werd
blijkbaar de Virga Jesse van het centrale
paneel vervangen door een andere
madonna, ditmaal geen ‘Spaanse madonna’
en werkelijk de ‘ongeklede’ Onze-LieveVrouw van Kortenbos, gelithografeerd door
J. Schoonjans, zoals in de linker,
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benedenhoek te lezen is; de mirakelvoorstellingen bleven
evenwel ongewijzigd. Voor deze tweede versie van de prent werd
blijkbaar dezelfde lithografische steen gebruikt als voor de eerste.
Maar bij het herstellen van de “vergissing” op het centrale paneel
is de steen blijkbaar onvoldoende chemisch gereinigd geworden,
zodat het oorspronkelijke spiegelbeeld van de Virga Jesse op
het centrale paneel terug te voorschijn kwam: er zijn dus een
aantal afdrukken in omloop waar de twee lievevrouwen duidelijk
over elkaar te zien zijn. Daar het resultaat dus onbevredigend
was, lithografeerde J. Schoonjans de lievevrouw van Kortenbos
een tweede maal, doch ditmaal op een terdege gereinigd centraal
paneel. Samenvattend: er moeten dus drie versies van deze
prent bestaan (hebben): de eerste met op het centrale paneel
een door P. Cremetti gelithografeerd spiegelbeeld van de Virga
Jesse; een tweede met de lievevrouw van Kortenbos,
gelithografeerd door J. Schoonjans, maar waarop de Virga Jesse
nog te zien is; een derde waarop een nieuwe gelithografeerde
versie van de lievevrouw van Kortenbos het centrale paneel vult, zonder Virga Jesse op de
achtergrond. Van de eerste versie werd tot nu toe nog geen exemplaar teruggevonden. Op de drie
versies bleven de omkaderende taferelen evenwel ongewijzigd, dus met afbeeldingen van de Virga
Jesse in spiegelbeeld.

4.3.6 Doodsprentje 1861
Er bestaat een doodsprentje voor de minderbroeder Petrus Franciscus Mertens (Pater
Wenceslaus), geboren te Weert op 31 oktober 1836 en overleden te Hasselt op 24 januari 1861.
Op de voorzijde staat een kleine lithografische voorstelling van de Virga Jesse van 7,6 op 5,5 cm,
die in hoge mate verwant is met de onder 4.3.2 besproken Milisprent, zonder identiek te zijn.
Vooreerst is het formaat kleiner, de banderol bovenaan met ‘Schat der Hasselaren’ is verdwenen
en er zijn ook kleine varianten in de kronen en de kettingen van het beeld. Het Hasseltse stadswapen
is correct weergegeven en onder de prent leest men ‘Virga Jesse, ora pro nobis’. Er is evenwel
geen enkele aanduiding van wie het prentje gelithografeerd heeft noch van wie de uitgever was.
Alhoewel het dus moeilijk te dateren is, vermoeden wij toch dat het gemaakt werd naar het model
van de hierboven besproken ‘Schat der Hasselaren’-prent van Milis (48).

4.4 Lithografie Hoolans 1860
Charles-Joseph Hoolans (1814-1872) was een geboren
Antwerpenaar die aanvankelijk een carrière als
beroepsmusicus in het leger volgde, doch zich later
als een succesvolle lithograaf eerst te Lessines in
Henegouwen en vanaf 1848 te Brussel vestigde. Hij
verwierf vooral faam met de ruim 280 lithografische
stadsgezichten die hij van talrijke Belgische steden en
gemeenten uitgaf. Tussen de maanden februari en mei
van het jaar 1860 tekende hij ook 12 stadsgezichten
van Hasselt, waarvan hij er 8 achteraf lithografeerde
(49). Daarvan is ongetwijfeld het meest bekende en
verspreide een binnenzicht van Onze-Lieve-Vrouwkerk
vanaf het westen. Het is een getrouwe weergave van
hoe de kerk er in 1860 moet uitgezien hebben en men
ontwaart er het Virga-Jessebeeld, staande boven het
tabernakel op het beroemde barokaltaar dat Jean
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Delcour voor de abdij van Herkenrode gemaakt had, maar dat in 1803 naar Onze-Lieve-Vrouwkerk
te Hasselt werd overgebracht. Dit iconografisch document bevestigt dat na tweehonderd jaar de
uitdossing van het Virga-Jessebeeld nog steeds geschiedde als ‘Spaanse madonna’, maar laat
niet toe de details van de stoffering werkelijk te onderscheiden.

4.5 Prentjes Hemelsoet 1867
De plechtige kroning van het Virga-Jessebeeld in 1867 zou niet
alleen een nieuw impuls geven aan de iconografie van de Hasseltse
lievevrouw, maar ze ook voorzien van nieuwe iconografische
motieven. Nog vóór de kroning verscheen in de maand juli 1867 bij
de boekdrukkerij Vanwest-Pluymers te Sint-Truiden een brochure
die geschreven werd door de minderbroeder-franciscaan
Archangelus Vendrickx waarin vooraan een lithografie van klein
formaat (11,6 x 6,6 cm) als frontispice aangebracht is. Zij werd
vervaardigd door J.B.D. Hemelsoet à Gand, zoals links onderaan
de prent te lezen is (50). De algemene opbouw en de voorgestelde
taferelen op deze prent zijn, zij het met enkele wijzigingen, weerom
duidelijk ontleend aan de mirakelprenten van Richard II Van Orley
en van P.F. Milis. Dit blijkt onder meer uit het feit dat bovenaan deze
prent het stadswapen van Hasselt weerom vergezeld wordt door
kleine blazoenen die afgeleid werden van de wapens Cox, Sigers
en Van Elsrack, die reeds op de prent Van Orley uit 1689
voorkwamen. Ook het citaat uit een aan de heilige Bonaventura toegeschreven traktaat is hier nog
aanwezig, zij het in een Nederlandstalige versie. Bij nauwkeurig toekijken blijkt dat zowel de
lievevrouw als het Kind gehuld zijn in het kledingstel dat het echtpaar Cox-Vrerix in 1688 geschonken
had, maar dat, zoals hoger gemeld, in 1863 wijzigingen onderging. (51). Men ziet dit kledingstel
hier dus in zijn gewijzigde toestand. De kettingen van de lievevrouw, alsook de sokkel waarop ze
geplaatst is, zijn hier eveneens enigszins gewijzigd, en rechts onderaan werd een mirakeltafereel
vervangen door een zicht op Onze-Lieve-Vrouwkerk vanuit het noorden. Ook moest onderaan het
wapenschild van Libertus Van Elsrack, dat nog op de lithografie van Milis uit 1849 voorkwam,
plaats ruimen voor het pauselijke wapen van Pius IX. De belangrijkste verandering op de prent
betreft evenwel de kronen van zowel Maria als het Jezuskind: zij zijn hier reeds getooid met de
nieuwe gouden kronen die in augustus 1867 zouden gebruikt worden voor de plechtige kroning
van het beeld. Daarenboven is de lievevrouw getooid met een halssnoer waaraan vele kruisjes
hangen (zie verder). Deze kleine lithografie, die als frontispice dienst deed in de brochure van A;
Vendrickx, werd ook als apart
devotieprentje uitgegeven, met op de
keerzijde een ‘Gebed tot O. L. Vrouw
Virga Jesse’ van de hand van de Luikse
bisschop Theodoor de Montpellier en
gedateerd 20 juli 1867. Een nieuwe,
gewijzigde versie van het prentje
verscheen in 1868: het was nu een kleine
katern van 4 bladzijden met een tekst
over de Virga Jesse en o.m. een
imprimatur gedateerd 3 augustus 1868.
De kleine lithografie sierde nog altijd de
eerste bladzijde maar had eveneens een
wijziging ondergaan: de kleine schilden,
die het stadswapen van Hasselt
flankeerden, zijn hier nu verdwenen.
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4.6.Kroningsprent 1867
De franciscaanse minderbroeders, verdreven
tijdens de Franse revolutie, vestigden zich
opnieuw te Hasselt en waren er van 1846 tot 1899
de bedienaars van de Onze-Lieve-Vrouwkerk.Ze
hadden trouwens hun intrek genomen in het zgn.
‘kapelhuis’ naast de kerk, dat vroeger de zetel van
de Virga-Jessebroederschap was geweest. De
toenmalige gardiaan van de Hasseltse
minderbroeders, Bonifacius Princen is dan ook,
samen met Lambert Vanderrijst, pastoor-deken
van Hasselt, de drijvende kracht geweest achter
de kroning van het Virga-Jessebeeld die plaats
had op 15 augustus 1867. Bij die gelegenheid
lieten de minderbroeders ook een devotieprent
uitgeven die een tweetalig onderschrift droeg:
‘Mémorial du couronnement par Mgr. Fr. Xav. De
Mérode / Délégué du Chapitre de St. Pierre àn
Rome au nom de S.S. Pie IX / Le jour dee l’
Assomption de N. Dame 1867 - / Gedachtenis
der kroning door Mgr. Fr’. Xav. Dee Merode,
afgezant / van het Kapittel van St. Pieter te Roome
in naam van zijne Heiligheid Pius IX / op O.L.V.
Hemelvaart 1867’. Deze lithografische prent meet
53 bij 55,5 cm en werd te Parijs gemaakt, want
onderaan leest men: Lith.[ographie] Fabre r.[ue]
du faub.[ourg] du Temple 123. Het is overduidelijk dat ook deze prent grotendeels geïnspireerd
werd door de mirakelprent Van Orley uit 1689, de Milisprent uit 1849 en wellicht ook door het kleine
prentje van Hemelsoet uit 1867. Ook hier is weerom een centrale madonna op sokkel aanwezig,
omgeven door acht tafereeltjes. Belangrijk is het op te merken dat de madonna en het Kind hier
dezelfde kledij dragen als op het prentje van Hemelsoet: ze dragen de nieuwe gouden kronen op
het hoofd en zijn dus weerom gehuld in het kledingstel Cox-Vrerix, zoals het in 1863 aangepast
werd. Daarenboven zijn ze op dezelfde wijze opgesmukt met halssnoer, paternoster en kettingen.
Van de omkaderende paneeltjes zijn er 7 mirakelvoorstellingen. De bovenste zes daarvan
behandelen dezelfde mirakelen, geplaatst op dezelfde plaats als op de andere besproken prenten
met mirakelen. Alleen bij de onderste twee taferelen vindt men enig verschil. Zoals bij Hemelsoet
werd één mirakelvoorstelling vervangen door een zicht op de Onze-Lieve-Vrouwkerk vanuit het
noorden, doch bij Hemelsoet staat dat onderaan rechts en op de kroningsprent links, zodat het zijn
plaats geruild heeft met het mirakel van ‘de dief of het hek’. Daarenboven is het stadsgezicht op de
kroningsprent meer panoramisch en werd het ‘geïdeologiseerd’, doordat in de lucht boven de stad
een stralende hoofdletter ‘M’ geplaatst werd. Wat bij Hemelsoet nog een stadsgezicht was, kreeg
dus hier een nieuwe dimensie en werd omgevormd tot een ‘mirakelvoorstelling’, zoals blijkt uit het
onderschrift: ‘De inwoners van Hasselt schrijven toe aan O.L.V., dat de stad van de cholera wordt
/ bewaard in 1866 en van de veepest wordt verlost in 1867 / Les habitants de Hasselt attribuent à
la Sainte Vierge que la ville est épargnée du / choléra en 1866, et délivrée de la peste bovine en
1867’. Tussen deze onderste voorstellingen stond het wapenschild Van Elsrack op de mirakelprenten
Van Orley uit 1689 en Milis uit 1849. Op het prentje van Hemelsoet werd het vervangen door het
pauselijke wapen van Pius IX en op de kroningsprent van 1867 heeft ook dat plaats gemaakt voor
een tafereel waarop diezelfde paus Pius IX de gouden kronen voor het Virga-Jessebeeld zegent.
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Onder deze voorstellingen en boven het hoger geciteerde onderschrift van de prent, bevindt zich
een rij van 7 vakjes, elk voorzien van een eigen als chronogram voor 1867 uitgewerkt onderschrift.
Van links naar rechts worden er voorgesteld: 1. De gouden kroon voor het Jezuskind, geschonken
door de Hasseltse jeneverstokers; 2. Het bisschoppelijk wapen van Theodoor de Montpellier, die
van 1852 tot 1879 bisschop van Luik was; 3. Het wapen van het kapittel van St.-Pietersbasiliek te
Rome, tussen gekruiste lauwertakken en getopt met de pauselijke tiara. Het is immers dit kapittel
dat bij kroning van Mariabeelden daartoe de opdracht moet geven; 4. Het pauselijke wapen van
Pius IX.; 5. Het wapen van mgr. Frans-Xaveer de Merode, die de kroning verrichtte; 6. Het embleem
van de miderbroeders; 7 De gouden kroon voor Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse, die gefinancierd
werd door de Hasseltse bevolking (52). Bovenaan de prent in het midden werd het stadswapen
van Hasselt aangebracht, weerom geflankeerd door twee kleine blazoenen waarvan de motieven
afgeleid werden van de wapenschilden Cox, Sigers en Van Elsrack, die op de mirakelprenten Van
Orley uit 1689 en Milis uit 1848 voorkwamen. Onder dit stadswapen leest men het bijschrift: Senatui
populo que Hasseletano (‘Aan de senaat en het volk van Hasselt’), waaruit blijkt dat deze prent
door de minderbroeders opgedragen werd aan het stadsbestuur en de inwoners van Hasselt.

4.7 Kroningsschilderij Rome 1867
Het behoort tot de geplogenheden dat wanneer een Mariabeeld
in opdracht van het kapittel van St.-Pietersbasiliek te Rome
gekroond wordt, een geschilderde afbeelding van het gekroonde
beeld aan genoemd kapittel geschonken moet worden. Aldus
geschiedde ook naar aanleiding van de kroning van het Hasseltse
beeld. Het is heden niet meer geweten wie de schilder daarvan
geweest is, noch is het geweten of het schilderwerk nog bestaat:
in 1980 liet de geboren Hasselaar, monseigneur Petrus Canisius
J. Van Lierde (1907-1995), die van 1951 tot 1991 de pauselijke
vicaris-generaal voor Vaticaanstad en ‘ sacrista ’ van St.Pietersbasiliek was, nasporingen doen naar het genoemde
schilderij, doch vruchteloos. Blijkbaar is er wel een oude
fotografische reproductie van bewaard (53). Zowel de lievevrouw
als het Jezuskind zijn er weerom gehuld in het kostbare
kledingstel Cox-Vrerix uit 1688/89 en ze dragen de nieuwe
gouden kronen op het hoofd (zie verder bij Cultusrelicten). Het
beeld wordt op dit schilderij geflankeerd met het embleem van
de franciscanenorde links en het Hasseltse stadswapen rechts. Onderaan leest men een Latijns
onderschrift: Imago B[eat]ae Virginis Mariae Virga Jesse nuncupata Hasseleti inj Belgio venerata
et a R[everendissi]mo Cap[itulo] Vatic[ano] aureo diademate exornata die 15 Aug[usti] 1867.
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Vermits zowel op de het prentje van Hemelsoet als op de Parijse kroningsprent en het schilderij te
Rome, m.a.w. op al de afbeeldingen gemaakt bij gelegenheid van de kroning van het VirgaJessebeeld dit beeld uitgedost is met het kledingstel Cox-Vrerix, moet men wel aannemen dat
inderdaad het beeld er voor dat plechtige gebeuren in 1867 mee getooid was: het was immers de
oudste en kostbaarste kledij die bewaard was. Daarenboven is het kleed er afgebeeld in zijn
gewijzigde vorm van 1863, hetgeen aantoont dat hier niet de oude 17de-eeuwser prenten gekopieerd
werden.
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4.8 Prenten Ceyssens
4.8.1Bedevaartwimpel 1873
Een volgend iconografisch document dat hier vermeld moet
worden is een tweezijdig bedrukt papieren bedevaartvaantje in
baniervorm waarvan de benedenhoeken afgeschuind werden.
Het meet 38,7 bij 24,5 cm en combineert, zoals op de medaille
Geerts, een voorstelling van de Virga Jesse met het ‘Sacrament
van Mirakel van Herkenrode’. De ene zijde van deze wimpel
toont dus een lievevrouw, die geduid wordt als ‘Het gekroond
mirakuleuse beeld van Onze L.[ieve] Vrouw Virga Jesse’, zoals
het randschrift luidt. Zowel de lievevrouw als het Kind zijn getooid
met de nieuwe gouden kronen van 1864. Maria is overigens
weer uitgedost als zgn. ‘Spaanse madonna’, met breed
uitstaand kleed dat op de rok een gekroond Mariamonogram
MA vertoont. Daarover draagt ze een mantel en een (kanten?)
hoofddoek, die veel korter is dan op alle vorige afbeeldingen.
Het beeld staat er op een lage sokkel met hoekvoluten van
akantbladeren, waarvóór twee gekruiste roeden liggen, gelijk
aan de roeden die de leden van de Virga-Jessebroederschap
traditioneel in hun processies droegen en dragen. De keerzijde van deze wimpel toont een gotische
torenmonstrans, waarbij als randschrift staat: ‘Het H. Sakrament van mirakel eertijds / te
Herckenrode, nu te Hasselt berustende’. Deze wimpel werd in omloop gebracht door Michiel
Ceyssens, zoals langs de afschuining te lezen is, in het Nederlands op de zijde met de Virga
Jesse (‘M. Ceyssens, Uitgever. Hasselt’) en in het Frans op de andere zijde (‘Déposé /M. Ceyssens,
Editeur. Hasselt’) (54).

4.8.2 Devotieprentje
Michiel Ceyssens (1833-1927) had in 1866, bij het overlijden van zijn broer Henri-Joseph, diens
drukkerij voortgezet. Dit papieren vaantje in baniervorm heeft hij quasi-zeker uitgegeven in 1873,
toen op 12 juni een bijzondere processie gehouden werd met en ter ere van de Virga Jesse en het
Hl. Sacrament van Mirakel naar aanleiding van de politieke situatie in Italië en voor de “bevrijding”
van paus Pius IX die, na de inlijving van de Kerkelijke Staat en de inname van Rome op 20 september
1870 door het Koninkrijk Italië, zich als “vrijwillige gevangene” opgesloten had in het Vaticaanse
paleis. Michiel Ceyssens gaf trouwens bij dezelfde gelegenheid
een brochure uit met de titel ‘Gedenkschriften der luisterrijke
bedevaartprocessie ter eere van het Allerheiligste Sakrament van
Mirakel en van O.L.V. Virga Jesse binnen Hasselt. In dit boekje
treft men niet alleen een afbeelding aan van de monstrans die op
de bedevaartwimpel voorkomt, maar ook een lithografisch prentje
van 9,5 op 5,5 cm dat het gekroonde Virga-Jessebeeld voorstelt.
In vergelijking met de afbeelding op de wimpel, is niet alleen het
formaat kleiner, maar zijn er ook diverse kleine verschillen waar
te nemen. Er bestaat van dit kleine prentje ook minstens één aparte
uitgave als devotieprentje met een ‘Gebed / voor onzen / heiligen
vader den paus’ op de keerzijde. Men leest er ook onderaan
gegevens over de uitgever: ‘Hasselt – Snelpers en Steendrukk.[erij]
Ceyssens’. Men kan daaruit dus besluiten dat zowel de wimpel
als het devotieprentje vanuit dezelfde motivatie en rond dezelfde
tijd tot stand kwamen.
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4.8.3Mirakelprentje Ceyssens
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Michiel Ceyssens gaf in de laatste decennia van de 19de
eeuw enkele lithografische devotieprentjes van klein
formaat uit (11,2 x 6,6 cm). Als model diende de kleine
lithografie van J.B.D. Hemelsoet uit1867. De algemene
opbouw verliep volgens het oude vertrouwde recept, zoals
dat al op de prent Van Orley in 1689 opgedoken was: een
centrale lievevrouw omgeven met mirakelvoorstellingen,
verklarende teksten en blazoenen. Centraal staat de
gekroonde Virga Jesse met de kronen van 1867 en met
het Mariamonogram op het kleed, dus zoals ze op de
bedevaartwimpel van 1873 voorkomt. Vergeleken met het
prentje van Hemelsoet is de sokkel van het beeld een
weinig veranderd en werd het aan de heilige Bonaventura
toegeschreven tekst vervangen door: ‘De Roede van
Jesse / heeft gebloeid, eene / maagd heeft den God /
Mensch voortgebracht ’, hetgeen een Nederlandse
vertaling is van de Latijnse antifoon Virga Jesse floruit, die
de leden van de Virga-Jessebroederschap in de
processies en bij talrijke andere plechtigheden zongen bij
haar beeld. De mirakelvoorstellingen zijn, via Hemelsoet,
weerom ontleend aan de prent Van Orley uit 1689. Het
wapenschild van paus Pius IX, dat bij Hemelsoet onderaan
in het midden voorkwam, werd door M. Ceyssens vervangen door het blazoen van paus Leo XIII
(1878-1903). Het nog steeds aanwezige stadswapen van Hasselt werd, zoals op de latere edities
van het prentje Hemelsoet, niet meer geflankeerd door de wapenschilden Sigers en Cox (— die
toch bijna twee eeuwen hun sporen gelaten hebben in de mariale iconografie! —), en op de banderol
onder het stadswapen werd de stadsnaam vervangen
door ‘S. P. Q. H’, hetgeen duidelijk een herinnering is aan
de opdracht die de minderbroeders op de Kroningsprent
van 1867 plaatsten. Het prentje kreeg ook een nieuw
onderschrift: ‘Virga Jesse. / Onze Lieve Vrouw genaamd
de Roede van Jesse sedert / eeuwen door mirakelen
vermaard, vereerd in de kerk der / Eerwaarde Paters
Minderbroeders te Hasselt’. Onderaan leest men dan nog
het lithografisch druknummer 24850, gevolgd door:
Hasselt Lith. M. Ceyssens. Dit devotieprentje, is te
dateren tussen 1878, het aanvangsjaar van het
pontificaat van paus Leo XIII, en 1891, want in dat jaar
werd het ook afgedrukt in de programmabrochure van
de Zevenjaarlijkse Virga-Jessefeesten. M. Ceyssens heeft
het trouwens meermaals herdrukt met minieme
varianten. Er bestaat zelfs een veelkleurige eentalig
Franse druk zonder typografische tekst op de keerzijde
(55).
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4.9 Porseleinen beeldjes
In 1891 werd onder impuls van enkele Hasseltse
jeneverstokers een porseleinfabriek te Hasselt opgericht op
de site waar thans de Provinciale Bibliotheek staat. Haar was
maar een kortstondig bestaan beschoren, want ze ging failliet
en werd begin 1893 opgedoekt om al vlug een opvolging te
krijgen in de Hasseltse keramiekfabriek (56). Tot de eerste
sierstukken die deze porseleinfabriek uitbracht behoort een
Virga-Jessebeeldje, dat in 4 varianten bestaat. Vooreerst zijn
er 2 verschillende formaten, het ene 16 cm., het andere 21
cm hoog. Vervolgens bestaat het driedimensionale beeldje ook
in twee kleurversies: de ene van effen wit biscuit, de andere
met vergulde sierelementen en met lichtelijk bruin geglazuurde
handen en gelaten. De lievevrouw is ook hier weer voorgesteld
als ‘Spaanse madonna’, bijna identiek aan de afbeelding op
de wimpel Ceyssens van 1873: ze staat dus weer op een
lage sokkel, waarop aan de voorkant ‘Virga Jesse’ toegevoegd
werd en aan de hoeken versierd is met rococovoluten; haar
kleed is ook hier vooraan voorzien van het gekroonde mariale
monogram MA en zowel Maria als het Kind dragen de gouden
kronen van 1867 op het hoofd. Het meest opvallende verschil
in de uitbeelding vindt men in de sluier, die op de wimpel duidelijk
kleiner is dan op de beeldjes. Op de rugzijde van de beeldjes is de ronde stempel ‘Manufacture de
porcelaines Hasselt’ ingedrukt en onder de voet het modelnummer 1. De diverse versies van dit
beeldje werden door de fabriek uitgebracht naar aanleiding van de Virga-Jessefeesten van 1891.

4.10 Schilderijen Stappers
In 1884 schilderde stadssecretaris A. F.
Stappers 6 grote doeken van va. 149 bij 110
cm die elk een aan de tussenkomst van de
Virga Jesse toegeschreven ‘mirakel’
voorstellen. Deze 6 schilderingen zijn thans
in Het Stadsmus ondergebracht (57). Vier
plaatsen
het
gebeuren
in
een
fantasiekerkinterieur dat de Onze-LieveVrouwkerk moet voorstellen. Men ziet er
telkens het beeld van de Hasseltse
lievevrouw boven een altaar. Het is er als
‘Spaanse madonna’ voorgesteld, zoals het op
de hoger besproken prenten van de 17de eeuw
voorkomt, en met net voldoende detaillering
om te kunnen onderscheiden dat het beeld
uitgedost is met het kledingstel Cox-Vrerix.
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4.11 Affiche Virga-Jessefeesten 1898
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Het laatste ons bekende iconografisch document van de 19de
eeuw, waarop het Virga-Jessebeeld voorgesteld wordt, is een
affiche van 127,3 bij 99,3 cm, waarvan een exemplaar bewaard
wordt in het Rijksarchief te Hasselt. Het betreft een veelkleurige
lithografie die bovenaan links het geklede Virga-Jessebeeld toont
in een maansikkel met aan haar voeten een gevleugeld engeltje
dat een banderol vasthoudt waarop ‘Virga Jesse’ te lezen is.
Links achter de lievevrouw is een landelijk zicht waar te nemen,
terwijl rechts een breed vergezicht op de stad Hasselt te zien is
tussen de regels van de titel van de affiche: ‘Stad Hasselt 1898
/ Zevenjatig Jubelfeest der // Virga Jesse’ . In de linker
benedenhoek zijn het stadswapen van Hasselt en een banderol
met ‘S. P. Q. H.’ te zien vóór een tafereel dat de processie van
de Virga Jesse toont terwijl ze door de bevlagde Kapelstraat
trekt. De ontwerper van deze kleurrijke lithografie was E. Stappers, wiens monogram bestaande
uit de ineen gewerkte initialen ES, men links onderaan ontwaart; ze werd evenwel gerealiseerd
door de Société Générale d’Imprimerie, ancienne maison Vanderauwera te Brussel, terwijl het
feestprogramma als typografische opdruk in rood en zwart aangebracht werd door de drukkerij
Ceyssens te Hasselt. (58).

265 Cultusrelicten 19de eeuw
5.1 Kleed met Mariamonogram
Het Virga-Jessebeeld, zoals het op de hierboven besproken affiche afgebeeld is, komt, op minieme
details na, overeen met het hoger vermelde biscuitbeeldje en met de voorstelling op de wimpel van
1873. Vermoedelijk mag daaruit besloten worden dat het beeld tijdens de laatste decennia van de
19de eeuw in Onze-Lieve-Vrouwkerk inderdaad te zien was met de kronen van 1867 (- of identieke
goedkopere kopieën daarvan!-) op het hoofd, gehuld in een kleed waarop een Mariamonogram
aangebracht was en met een paternoster hangend aan de arm. Het Stadsmus heeft een dergelijk
kleed alleszins niet in bewaring gekregen.
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5.2 Gouden kronen
Wel werden de reeds meermaals vermelde gouden kronen van 1867 in Het Stadsmus ondergebracht
(59). Zij werden speciaal voor de kroning te Parijs vervaardigd door edelsmid Auguste Levesque,
te Rome door paus Pius IX gezegend en dan naar Hasselt gebracht. De kroon voor de lievevrouw
is 24 cm hoog en, werd bekostigd door de bevolking van Hasselt, terwijl die voor het Jezuskind
17,2 cm hoog is en betaald werd door de Hasseltse jeneverstokers. Vanaf 1867 vormen deze
kronen het belangrijkste nieuwe motief in de iconografie van de Hasseltse lievevrouw.

5.3 Andere cultusrelicten
Tot de andere merkwaardige cultusrelicten van Onze-Lieve-Vrouw
Virga Jesse uit de 19de eeuw, die in Het Stadsmus een onderdak
kregen, doch niet iconografisch gedocumenteerd zijn, behoort een
kroon voor de lievevrouw, die in 1861 gemaakt werd door de
Hasseltse zilversmid Henri Corneille Gilissen (1821-1889). Deze
kroon van 14 bij 17,5 cm heeft een rechte standring, versierd met
lancetvormige reliëfs, waarboven in neogotische architectuurvormen
vier engelen knielen onder ajour bewerkte spitsbogen, bekroond met
wimbergen en hogels en van elkaar gescheiden door eveneens ajour
bewerkte neogotische kerkramen onder kleinere wimbergen met
pinakels en hogels, die bekroond waren met vergulde sterren
waarvan er slechts één bewaard bleef. Op een aan de binnenzijde
opgezet plaatje leest men: ‘Offert par L. Dirix / le 18 Aoüt 1861’ (60).
In Het Stadsmus bevindt zich ook nog een zilveren beugelkroon voor
het Jezuskind van de hand van de Hasseltse zilversmid Jacques
Vinckenbosch (1798-1876). Ook zij is ajour bewerkt en getopt met
een vergulde rijksappel. De standring is opgesmukt met afwisselend
ronde en ruitvormige reliëfs, terwijl de beugels afwisselend met
parelreliëfs en met palmetten versierd zijn en onderaan uitlopen op
een cartouche met akantbladeren (61). Ook deze kroon komt op geen
van de afbeeldingen van de Hasseltse lievevrouw voor.
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Op het hoger besproken prentje Hemelsoet en op de grote Kroningsprent van 1867 draagt O.L.V.
van Hasselt een halssnoer waaraan 11 kruisjes hangen. Het is bewaard gebleven en is thans in
Het Stadsmus. Dit verguld zilveren (of gouden?) halssnoer is bezet met diamanten en dateert
grotendeels uit de 17de eeuw. Eén van de kruisjes ging blijkbaar ooit verloren en werd in de 19de
eeuw – alleszins vóór 1867— vervangen door de Hasseltse zilversmid Joseph Hamoir (18251877) (62).
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6 Besluit
Reeds meer dan zes en een halve eeuwen aanwezig te Hasselt, is het Virga Jessebeeld toch
maar voor ongeveer de tweede helft van die tijd iconografisch gedocumenteerd. Geen enkele
afbeelding – indien die al bestaan hebben – bleef bewaard uit de eerste 300 jaar. Uit de zowat 70
jaar tussen 1640 en 1710 bleven ons 5 afbeeldingen bewaard en het is duidelijk dat het uitzicht van
het beeld zelf, zoals het destijds in de Clerckenkapel te zien was, de bron geweest is waaraan de
toenmalige kunstenaars geput hebben om hun voorstelling gestalte te geven. De bewaarde
cultusrelicten van de Virga Jesse, waarvan vele zich thans in Het Stadsmus bevinden, tonen dat
aan. Twee van de 17de-eeuwse afbeeldingen van de Hasseltse lievevrouw zijn zelf blijkbaar
‘sleutelmomenten’ geworden in de iconografische ontwikkeling van het beeld. Het zijn de prent
Bouttats-Fruytiers van 1660 en de mirakelprent Van Orley van 1689. Voor de eerste kan men zich
afvragen of, en zo ja, in hoevèr ze invloed gehad heeft op de tweede, maar de prent BouttatsFruytiers is onbetwistbaar het vertrekpunt geweest voor meerdere afbeeldingen uit de 19de eeuw.
Van haar kant heeft de prent Van Orley, met haar innoverende in vakjes opgedeelde structuur,
model gestaan voor alle mirakelvoorstellingen van de Virga Jesse van de 19de (— en zelfs van de
20ste —) eeuw. Zelfs in de iconografie van O.L.V. van Kortenbos en die van het Hl Sacrament van
Mirakel liet ze haar invloed voelen.
Na de relatieve iconografische rijkdom van de 17de eeuw valt de ‘leegte’ van de 18de eeuw des te
meer op: buiten het broederschapsschilderij, dat in de allereerste jaren van de eeuw tot stand
kwam, leverde die eeuw geen enkele andere afbeelding van de Virga Jesse op. Toch zijn er ook uit
die tijd opvallende cultusrelicten bewaard, die ongetwijfeld het beeld opgesmukt hebben, maar ze
zijn iconografisch niet gedocumenteerd.
Pas in de 19de eeuw zou, samen met het religieus gevoel, de iconografie van de Virga Jesse
heropleven en een vrij groot aantal afbeeldingen opleveren. Opvallend daarbij is dat de onderlinge
filiatie van de afbeeldingen zich veel sterker dan voorheen ging manifesteren. De overbrenging van
het ‘Sacrament van Mirakel’ naar Hasselt in 1804 en de kroning van het Virga Jessebeeld in 1867
zijn de twee gebeurtenissen die de iconografie van O.L.Vrouw van Hasselt het sterkst beïnvloed
hebben in de 19de eeuw. De medaille Geerts bracht als eerste de ‘Miraculeuze Hostie’ binnen in de
Hasseltse mariale iconografie, terwijl de gouden kronen van de Virga Jesse zich voor het eerst als
nieuw iconografisch motief manifesteerden op het prentje van Hemelsoet. Anderzijds is het opvallend
hoezeer de periodiciteit van de vieringen rond de Virga Jesse een stuwende kracht is geweest
voor haar iconografie: het is manifest aantoonbaar voor sommige afbeeldingen en men kan het
vermoeden voor andere.
***
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VOETNOTEN
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(1)

(2)

(3)
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(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

H. JONGHEN, p. 1: ‘Existit in ea vetus Imago miraculosa Deiparae, quae putatur &
huic incensae devotioni, & ipsius etiam Urbis exstructioni dedisse principium’. - Het
boek werd in 2003 opnieuw uitgegeven (met vertaling) door de Koninklijke Geschied- en
Oudheidkundige Studiekring van Hasselt. – Nog in hetzelfde jaar 1660 verscheen,
eveneens te Antwerpen bij P. Bellerus een Nederlandse vertaling van ‘Marianum
Hasletum’. Ze was van de hand van de franciscaan Petrus Vale en kreeg als titel: Onse
L. Vrouwe van Hasselt ofte Corte Historie van haer H. Beeldt ende Broederschap.
Het wetenschappelijk onderzoek in 1974 door het Koninklijk Instituut van het
Kunstpatrimonium en de restauratie in 1977/78 hebben uitgewezen dat dit gotische
Mariabeeld teruggaat tot het tweede kwart van de 14de eeuw, zoals blijkt uit het
restauratieverslag: M. SERCK-DEWAIDE, S. VERFAILLE & L. KOCKAERT, De Virga
Jesse van Hasselt. Voorbeeld van een 14de-eeuwse stoffering, in Bulletin van het
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, vol. 79, 1978, p. 128-137. Zie ook L.
KELLES & J. THYS, Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse, in De Hasseltse
Virga Jesse en haar kerk, Hasselt, 1981, p. 31-32.
Zie J. THYS, De Onze-Lieve-Vrouwebroederschap en haar eerste kapel, in De
Hasseltse Virga Jesse en haar kerk, p.20-24, en vooral het reeds vernoemde werk van
G. VERBEEK., p. 18-20. — Deze mariale broederschap is sedert 1314 tot op de huidige
dag ononderbroken blijven bestaan en is daardoor veruit de oudste ‘Hasseltse’ vereniging.
— Wat de wijding van de kapel betreft, is niet duidelijk of die in 1350 of in 1357 gebeurde.
Cf. J MANTELIUS, Hist. Loss., p. 261.; Registrum insignis et perantique confraternitatis
Marianae Oppidi Hasselensis in Capella Cletricorum […] (fotokopie in Het Stadsmus &
archief Comité Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten te Hasselt), p. 48-49; J GRAUWELS,
Kroniek van Hasselt, Hasselt; 1982, p. 11, nr. 38.
Zie: VJ op oude prenten, p. 34-35; Hasselts zilver, p. 66-67; Oog in oog, p. 263-264
en B DE KEYSER, Een Hasselts bedevaartvaantje uit de 17de eeuw – Kunst en Erfgoed
in de Kijker, nr. 9. Hasselt, Het Stadsmus, juni 2007.
Inv.nr. 1986.0058.00. Het museum bewaart ook een oude druk (inv. nr. 1986.0049.00).
In 1982 liet het Comité van de Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten door graficus Hedwig
Pauwels (°1934) een nieuwe oplage drukken van deze platen, doch niet als vaantje,
maar als prent, aangevuld met blinddrukversiering en onderaan voorzien van een
blinddrukstempel met een gekroonde VJ en 1982.
A. ROUSSEAU, De kunsthistorische evolutie van het heraldisch exlibris in de
Zuidelijke Nederlanden (I), in Graphia, nr 67, 1975, nr. 3, p. 30-39.
Hasselts zilver, Hasselt, 1996, p.65-67en p. 78. – Het Stadsmus bewaart een
glasraampje uit 1651 met zijn familiewapen (inv.nr. 1979.0559.00 ), afgebeeld in Oog in
oog, p. 264. De schildvorm is er karakteristiek voor de eerste helft 17de e. en contrasteert
sterk met de gotische schildvorm op het bedevaartvaantje.
In een akte van 19-09-1664 waarin de aannemingsvoorwaarden of ‘Conditiens voor
den sacrist der Clercken capelle’ vastgelegd worden, leest men: Item suellen aen den
sacrist woerden overgelevert allen exemplaren van die gedruckte boexkens soe lateijne
als Duytsche om ten besten profijt te woorden vercocht waer van hy register van den
nomber, item van sijnen ontfanck, item uijtgeven tot den bant houden sal.
’t Selve sal hy doen met die vaenkens ende beeldekens om suo tempore te woorden
van alles reeckeninge gedaen’. (cf. Reg.Br., p. 359).
In een inventaris van O.L.Vrouwkapel dd. 17-04-1681 leest men ook: ‘in de sacristeij in
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het lijnwaet schapraeij 2 copere platen ghestoken van Claes Sigers den goutsmit om
te printen vaenkens’ (cf. De Hasseltse Virga Jesse en haar kerk, bij afb. 11-12 &. R. DE
KEYSER, p. 4).
VJ op oude prenten, p. 33-34. - Een kleine variante van deze prent werd ook als
frontispice opgenomen in de Nederlandse vertaling van Marianum Hasletum door Petrus
Vale (zie verder).
(10) C. BAMPS. Mise à l’index par le magistrat de Hasselt d’un ouvrage intitulé Marianum
Hasletum, imprimé à Anvers en 1660, avec des notes buibliographiques et pièces
justificatives. Hasselt, 1886.
(11)
Een exemplaar van Jonghens ‘Marianum Hasletum’ met deze blijkbaar zeer zeldzame
‘verkeerde’ eerste versie van de Fruytietrs-prent, zag ik in 1981 in de bibliotheek van de
minderbroeders te St.-Truiden.
(12) Inventarisnummer 1986.0059.00. – Zie VJ op oude prenten, p.35-38; Oog in oog, p.
161-162 en vooral J.ARRAS, Mirakelprent Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse – Kunst in
de Kijker, 12. Hasselt, Museum Stellingwerff-Waerdenhof, mei 1992. Over Richard II
Van Orley , zie: Alain JACOBS, Richard Van Orley. Brussel 1663-1752.
Tentoonstellingscatalogus Kon. Bibl.van België, Brussel, 2003. Deze mirakelprent is er
afgebeeld p. 156 als nr. G 25.
(13) Zie in vorige nota Kunst in de Kijker, 12.
(14) Zie Oog in oog, p. 153-160.
(15) Registrum insignis et perantique confraternitatis Marianae…, p. 343-324
(16) Inventarisnummer 1982.01101.00. De grafsteen is afgebeeld in Oog in oog, p. 162.
(17) Voor de identificatie van deze wapenschilden, zie: Oog in Oog, p., 135, 153, 181,
194 & 253, alsook F. GOOLE, Wapenboek Hasselt, Hasselt, 1965, p. 4, 6, 9 & 13.
(18) G. CALUWAERTS, Hasselt intra muros, Deurne-Hasselt, 1989, p. 363.
(19) Reces Boeck van het Broederschap van O.L.V. Capelle binnen de stadt Hasselt
[…]beginnende in december 1725, p. 10 (fotokopie in Het Stadsmus & het Archief Comité
Zevenjaarlijkse Virga-Jessefeesten).
(20) De Hasseltse Virga Jesse en haar kerk, ill. 111.
(21) RAH, OLV, 6, p. 71r°.
(22) Oog in oog , p. 97-99; J. ARRAS, Groepsportret “ Leden van de VirgaJessebroederschap bij haar beeld”, 1709 – Kunst in de Kijker, nr. 55. Hasselt, mei 1996.
– Het inv.nr is 19876.0067.00.
(23) RAH, OLV, 6, p. 76 r°. – Eén van de geportretteerden is de hoger vernoemde Libertus
Van Elsrack (zie Oog in oog, p.82).
(24) Inv.nr.1986.0030.00 – Zie H JONGHEN, Marianum Hasletum, p. 131: Inter alia
ornamenta devotae hujus Imaginis beatissimae Virginis, est etiam Tunicella quaedam
argentea, scutulata, cum bracteolis item argenteis, ex ea undique dependentibus, opere
peregrino prorsus, & raro: quam fert traditio communis ad ornamentum Iesuli, (quem
Imago Deiparae sinistro brachio gestat) oblatam, a quadam Aethiopissa, per talem
occasionem’.
(25) RAH, OLV, 6, p. 71r°.
(26) H. JONGHEN, p. 58: Dominus quoque Guilielmus de Geloes modernus Dominus
temporalis de Beverst ornavit Imaginem Virginis tunica pretiosa; nec non eidem & Imagini
Jesuli quem gestat imponi curavit coronas argenteas. – Voor Willem de Geloes, cf.
RAH, OLV, 6, p. 11v° & 57 r°, alsook het in nota 38 vermelde werk van A. VENDRICKX,
p. 60.
(27) RAH, OLV, 6, p. 76r°. – Ludovicus Franciscus Cox is eveneens afgebeeld op het
(9)

31

32

32
32

32

hoger besproken broederschapsschilderij (zie Oog in oog,p. 82-83).
(28) Christina CEULEMANS, Kledingsstel van het Virga Jesse beeld – Kunst in de Kijker,
nr. 7, Hasselt, StedelijkMuseum Stellingwetrff-Waerdenhof, september 1991 en
tentoonstellingscataloog van hetzelfde museum Schatten van de Virga Jesse, nr. 6. –
Inv.nr. Het Stadsmus 1989.0110.01, 1989.0110.02, 1989.0110.03.
(29) RAH, OLV, 6, p. 23v°-24r°
(30) Inv.nr. 1989.0114.00. Zie ook Oog in Oog, p.326, nr. 45.1.
(31) De Hasseltse VJ, bij afb.142.
(32) RAH, OLV, 6, p. 71r°.
(33) Inv.nr. 1986.0027.00. Besproken en afgebeeld in De Hasseltse VJ, bij afb. 141, en
Oog in oog, p. 263, nr. 34.7; biografische gegevens: Ibid., p. 254 -25; voor
opname in broederschap: RAH, OLV, 6, p. 11 v° & 57 r°.
(34) RAH, OLV, 6, p. 75 r°. – Ze werden afgebeeld en besproken in De Hasseltse VJ, bij
ill. 138 en Hasselts zilver, p. 102, nrs 36.9 & 36.10.
(35) Inv.nr. 1986.0028.00. Deze kroon is afgebeeld in De Hasseltse VJ, ill. 140.
(36) Inv.nrs. 1989.0125.00, 1989.0126.00 en 1989.0127.00.
(37) RAH, OLV, 6,p. 75r°. – Zie ook in nota 28 Christina CEULEMANS.
(38) A. VENDRICKX, Onze-Lieve-Vrouw van Hasselt […], Sint-Truiden, 1867, p. 167170.
(39) Zie Hasselts zilver, p. 157-158 en De Hasseltse VJ, afb. 153 & 154.—Het Stadsmus
bezit een exemplaar van deze medaille met inv.nr. 1979.1014.00.
(40) Dit prentje is afgebeeld in: M.VAN DER EYCKEN, Herkenrode,abdij en levend
monument, p. 66. -Voor het schilderij met de sacramentsprocessie van Herkenrode,
zie Oog in oog, p.100-101.- Dezelfde monstrans komt ook voor op een lithografische
prent over het ‘Sacrament van Mirakel’, die P.F.Milis in 1854 uitgaf bij gelegenheid van de
50ste verjaardag van de overbrenging naar Hasselt. – Over de diverse monstransen van
het ‘Sacrament van Mirakel’ leze men: Polyd. DANIËLS, Les ostensoirs du S. Screment
de Miracle, in Verzamelde Opstellen, dl. 8, 1932, p. 29-33.
(41) Hasselts zilver, p. 189 – Inv.nr. 1986.0256.00.
(42) Hasselts zilver, p. 201-20 en De Hasseltse VJ, afb. 148; J. PHILIPPEN, De Limburgse
devotiemedailles, een bijdrage tot de religieuze numismatiek en de geschiedenis van
de volksvroomheid. Overdruk uit Jaarboek 1988 van het Europees Genootschap voor
Munt-en Penningkunde, p.140-141.— Inv.nr. 1989.01236.00 – De talrijke medailles rond
de Virga Jesse en het Sacrament van Mirakel zouden verder onderzocht moeten worden
om hun interactie en filiatie te bepalen. Enkele voorbeelden zijn afgebeeld in De Hasseltse
VJ, afb.151 tot 159.
(43) J. ARRAS De VJ op oude prenten, p. 38-42; B. DE KEYZER, Drukkend Hasselt,
Hasselt, 2003, p. 10; Oog in oog, p. 47.
(44) J. ARRAS, De VJ op oude prenten, p.39 & afb. 115.
(45) Een exemplaar berust in Het Stadsmus met inv.nr. 1991.1116.00
(46) Een exemplaar van dit doodsprentje is in het archief van het Comité Zevenjaarlijkse
Virga Jessefeesten.
(47) J. ARRAS, De VJ op oude prenten, p. 39-41 en afb. 116.—Voor geschiedenis &
iconografie van O.L.V. van Kortenbos, zie M. GOYENS, Geschiedenis van Korternbosch.
Hasselt, s.d.
(48) Zie J. ARRAS, De VJ op oude prenten, p. 41-42 en afb.117.
(49) Zie Léo VERRIEST, Feuillets d’histoire et de folklore des pays d’Ath et de Lessines:
Le dessinateur-lithographe C.-J. Hoolans, in L’ Echo de la Dendre dd. 26-11-1955.
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(50) A. VENDRICKX, Onze-Lieve-Vrouw van Hasselt, behelzende de geschiedenis van het
miraculeus beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Hasselt en van het vermaard genootscahap
onder den titel van Virga Jesse daar ter plaatse opgerecht, alsmede godvruchtige oefeningen
en gebeden tijdens eene Noveen ter eere van Onze-Lieve-Vrouw van Hasselt. – Voor datering
en beschrijving van de prent, zie J ARRAS, De VJ op oude prenten, p. 42-43 en afb. 118.
(51) Men vergelijke met een moderne foto van 1980 waarop het Virga-Jessebeeld uitgedost
werd met het (gewijzigde) kledingstel Cox-Vrerix uit 1688/89 in De Hassltse VJ, bij de kleurfoto’s
na p. 48.
(52) Zie J. ARRAS, De VJ op oude prenten, p. 44-46 en afb. 119, alsook ID. Kroningsprent
O.L.V. Virga Jesse – Kunst in de Kijker, nr. 27, Hasselt, juli 1944 — Voor de geschiedenis van
de kroning, zie G. VERBEEK, p. 121-127.
(53) Afgebeeld in De Hasseltse VJ, afb. 133.
(54) Zie J. ARRAS, De VJ op oude prenten, p. 47-48 & afb. 120. — Voor de bijzondere processie
van 1873, zie G.VERBEEK, p. 176. – Voor Michiel Ceyssens, zie Oog in oog, p. 47.
(55) Dit prentje werd nog herhaaldelijk herdrukt en in omloop gebracht tot op de dag van heden,
o.m. met een roze of met een gele steunkleur. Nadat Michiel Ceyssens zich uit zijn bedrijf
terugtrok in 1908, werd het verder gezet door zijn zoon Jules Ceyssens. Er bestaan dus latere
drukken uit de 20e eeuw van de drukkerij Ceyssens en van Ernest Roose met de lithografische
druknummers 14826 en 16256. Tot op de huidige dag worden deze prentjes nog verder gedrukt
en verspreid.
(56) Voor de geschiedenis van de porseleinfabriek, zie E. HOUTMAN, Geschiedenis van de
Hasseltse porselein- en keramiekfabrieken, in de catalogus van de tentoonstelling Hasseltse
porselein en keramiek 1890-1952, Hasselt, 1983. — Voor de beeldjes, zie De Hasseltse VJ,
afb. 160 en catalogus Hasseltse porselein en keramiek, nrs. 43 & 44.
(57) Inv. nrs. 1986.0082.00 tot 1986.0087.00. Zie cat. Schatten van de Virga Jesse, nr. 59. –
Eén van deze doeken is afgebeeld in De Hasseltse VJ, afb. 135.
(58) Afgebeeld in De Hasseltse VJ, laatste kleurfoto.
(59) Inv.nrs. 1989.0124.01 en 1989.0124.02 — Voor geschiedenis en gedetailleerde beschrijving
van deze kronen, zie J. ROMBOUTS, De gouden kronen van de Virga Jesse, 1867 – Kunst in
de Kijker, nr. 59, Hasselt, okt. 1996; G. VERBEEK, p. 124-127; De Hasseltse VJ, bij de kleurfoto’s;
cat. Schatten van de VJ, 1989, nr. 45
(60) De Hasseltse VJ, bij afb. 139; Schatten van de VJ, nr. 36; Hasselts zilver, p. 199. — Inv.nr.
1986.0037.01
(61) De Hasseltse VJ, bij afb. 139; Schatten van de VJ, nr. 35; Hasselts zilver, p. 174. – Inv.nr.
1986.0037.02.
(62) Inv.nr. 1989.0128.00. – Cf. Hasselts zilver, p. 202, nr. 65.2.
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Toen de nieuwe bilan over ‘De Virga Jesse in Het Stadsmus: iconografie, & cultusrelicten’ af
was, kwamen nog een tweetal afbeeldingen van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse te voorschijn.
De originelen bevinden zich in het archief van de Minderbroeders te Sint-Truiden en dateren
ui!t de 19de eeuw.

1. Parijse postkaart
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Bij de ‘Imp.[imerie] Hangard-Maugé à Paris ’, zoals
onderaan te lezen is, verscheen een lithografische
postkaart in camaïeu, waarop in een staande rechthoekige
lijnenkader het Virga Jessebeeld voorgesteld wordt
staande op een sokkel. Het beeld heeft de gouden kronen
van 1867 op het hoofd en is weerom blijkbaar gehuld in
het aangepaste kledingstel Cox-Vrerix. Daarenboven is
het opgesmukt zoals op de Kroningsprent van 1867: zelfde
halssnoer met kruisjes, zelfde paternoster om de
rechterarm, zelfde kettingen. Ook de sokkel waarop het
beeld staat is identiek aan de sokkel op de Kroningsprent
1867. Diezelfde uitdossing treft men grotendeels ook aan
op het prentje Hemelsoet, maar de sokkel is daar anders
en dat maakt duidelijk dat de lievevrouw op deze Parijse
postkaart gekopieerd werd naar de centrale madonna van
de Kroningsprent 1867. De teksten die als onderschrift
dienen bij deze afbeelding bevestigen dit: ‘Notre Dame Virga Jessé, renommée en miracles
à Hasselt couronnée solennellement au nom de S. S. Pie IX, / par Mgr.Fr. Xav. de Mérode,
délégué du Chaapitre du Vatican. // O. L. V. Virga Jesse, vermaard door mirakelen te
Hasselt plechtig gekroond in naam van Z. H. Pius IX / door Mgr. Fr. Xav. de Merode,
afgezant van hel [sic] Kapittel des Vatikaans’. Het sterkste bewijs voor dit ‘kopiëren’ is wel
dat zelfs de drukfout ‘hel’ (voor ‘het’) mee overgenomen werd, want die staat ook op de
Kroningsprent! Men kan deze Parijse postkaart dan ook terugvoeren naar het jaar van de
kroning, 1867, of onmiddellijk daarna.

2. Prentje 1870
Een identieke lievevrouw staat op een ander, doch kleiner
lithografisch prentje, dat uitgegeven werd naar aanleiding
van de Virga Jessefeesten 1870, want boven het beeld
van de madonna leest men: ‘Jubilé de 1870’ een onder
haar voeten staat: ‘N. D. Virga Jesse’. De sokkel is op
deze prent nog slechts voor een klein gedeelte zichtbaar:
de sokkel van de Parijse prentkaart werd hier ingekort
zowel aan de zijkanten als onderaan, doch wat ervan nog
zichtbaar is bewijst dat het om een identieke sokkel gaat.
De uitdossing van het beeld is evenwel dezelfde als op
de postkaart, met uitzondering van de scepter, die hier
gelijkaardig is, maar niet identiek.
***
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