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Mariacongres 1947
“De allereerste influencer in de geschiedenis was de maagd Maria; zij was de
influencer van God en dat zonder instagram.” (uitspraak Paus Franciscus, 2020)
In het midden van de vorige eeuw zal men het niet op die manier hebben kunnen
zeggen, maar die gedachte werd wel volledig onderschreven. Dat verklaart ook
waarom in 1947 ter bevordering van het katholieke geloof en met welk succes er in
Maastricht met een Mariacongres vol ingezet werd op de maagd Maria.
Het congres viel ook samen met de overbrenging van het beeld van OL Vrouw van
Fatima in een voetprocessie van Portugal naar Rome. Maastricht was een van de
etappeplaatsen die daarbij werd aangedaan. Het beeld werd door de bisschop van
Roermond, Mgr. Lemmens, bij de grensovergang in Vroenhoven verwelkomd en in een
feestelijke stoet en onder grote publiekelijke belangstelling overgebracht naar een
ereplek in de Servaaskerk. In de vijf dagen erna stond Maria van 3-7 september
centraal in een reeks lezingen, openluchtbijeenkomsten, tentoonstelling, het Mariaspel
van Sterre der Zee en tenslotte de afsluitende Mariafeeststoet.
In de Henri Du Montstraat 5-6 (Boschpoort) hangt een gedenksteen van keramiek,
waarop het Mariacongres in Maastricht wordt herdacht.
Op de steen is niet OL Vrouw van Fatima afgebeeld, maar Stella Maris, oftewel Sterre
der Zee, herkenbaar aan de zespuntige ster en scheepje, en die in Maastricht bijzonder
wordt vereerd. De maker is de keramist Johannes Lint (1889-1956).

De Roermondse bisschop Lemmens was een groot vereerder van Maria. Hij zag eigenlijk het liefst dat elke parochie in zijn bisdom op een of andere wijze
Maria als patrones zou hebben. Tussen 1947 en 1950 trok hij met het beeld van de Sterre der Zee langs de parochies van zijn bisdom. In 1947 en kort
daarna zijn tal van monumenten en monumentjes van Maria in de stad aangebracht, maar ook elders in Limburg. De steen in de Hubertusparochie in
Boschpoort is er daar ongetwijfeld een gevolg van.

De steen is ooit helemaal wit gekalkt, maar omdat er nog andere kleurresten zichtbaar waren, is de voorstelling weer kleurrijk opgeknapt.

Aanvulling:
Na het congres werd vanuit de dorpsgemeenschap
in Wolder besloten die intocht van OL Vrouw daar

Foto’s genomen uit:
https://www.heemkundewolder.nl/fatimakapeltongerseweg/

blijvend te gedenken door bij de grensovergang aan
de Tongerseweg een kapelletje te plaatsen met een
gedenksteen en een beeld van OL Vrouw van

Maastricht heeft altijd al een innige band

Fatima.

gehad met Matia als Sterre der Zee.
Het Mariacongres (1947) en het dogma
van de geestelijke én lichamelijke ten
hemel opneming van Maria (1950)
zorgden in het na-oorlogse Maastricht voor
een (hernieuwde) bloei van de
Mariadevotie en een forse toename van de
Mariadevotietekens aan de huizen.
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/bek
eken/Mariastad/Mariastad.htm

