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TIENSE RELIGIEUZE MEDAILLES VAN 
ONZE-LIEVE-VROUW-TEN-STEEN 

EN VAN DE HEILIGE MAURUS 
 
 
 

Luc Van Eeckhoudt 
 
 
 
 
In vorige bijdragen hadden we het over de Nederlandse bedevaartsmedailles van 
Hakendover en de Dertienmaalpenningen van Hakendover 1/. Hakendover en de “Der-
tienmaalbedevaart” 2/ zijn nauw betrokken met de leprozerie van de kapel van Onze-
Lieve-Vrouw-ten-Steen en de Heilige Maurus te Grimde, deelgemeente van Tienen 3/. 
Thans houden we even halt in deze prachtige kapel met eeuwenoude tradities en een 
bijzondere verering van de heilige abt Maurus tegen hoofdpijn. 
 

 
 
De kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen ligt aan de oude Romeinse heirbaan, in de 
nabijheid van de drie tommen (tumuli) 4/, de Bron van de Zaligmaker Hakendover 5/ 
en dicht bij de oude Maastrichterpoort van Tienen 6/. Deze kapel staat in onmiddel-
lijke verbinding met de kerk van de Goddelijke Zaligmaker te Hakendover en is door 
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de Dertienmaal-bedevaart op 16-17 januari er een geheel mee geworden. “Dertien-
malen” wil zeggen dat men dertien maal heen en terug gaat van de kerk van Haken-
dover naar deze kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen te Grimde en dit thans binnen 
een tijdsperk van 16 januari 14 uur tot 17 januari 12 uur. Wie het “Dertienmaal” uit-
doet (dit wil zeggen dertienmaal heen en terug (1650 m enkel) stapt een hele mara-
thon, en wie dertien jaar ononderbroken de “Dertienmaal” volledig uitdoet ontvangt 
de fel begeerde Dertienmaalpenning waarover een vorige bijdrage handelde. Deze 
typische winterbedevaart herdenkt de inzegening van de kerk van de Goddelijke Zalig-
maker van Hakendover. 

De verering van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen en de Heilige Maurus heeft in deze 
kapel ook haar eigen devotie en eeuwenoude traditie. In deze bijdrage gaan we dan 
ook even van dicht bij de religieuze medailles bekijken die aan dit bedevaartsoord 
verbonden zijn. 
 
 
Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen 
 

 
 
Het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen heeft een zeer eigen iconografie. Het 
stelt een zittende Onze-Lieve-Vrouw voor, zonder “Jezuskindje” en op haar schoot 
ligt een open boek dat ze met de linkerhand vasthoudt en waarin zij met haar rechter 
wijsvinger een tekst aanwijst. Onze-Lieve-Vrouw draagt een gedrapeerd wijds kleed 
met overkleed dat met een riem is vastgehouden. Zij draagt een lange sluier op haar 
hoofd. Het beeld is ook voorzien van een kroon (zilver) die er later werd bijgevoegd. 
Het beeld is in Euvillesteen 7/ en gepolychromeerd. 
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Zo is ook deze Lieve Vrouw 
afgebeeld op een bidprentje uit de 
18de eeuw, wel met deze 
merkwaardigheid dat zij op de sluier 
op haar voorhoofd een groot kruis 
draagt. De gravure voor dit prentje 
werd vervaardigd door J.B. 
JONGELINX Het Mariabeeldje is 
omgeveer 35 cm hoog en staat thans 
opgesteld in het hoogkoor boven het 
tabernakel. 
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Het beeldje met de kapel en de kluizenaarswoning werd afgebeeld op een zijde van 
een bedevaartsvaantje getekend door de heer Alfons STELS uit Tienen 8/. Het is even-
eens ook deze afbeelding van dit oude prentje dat diende om circa 1850 de medaille 
van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen te laten vervaardigen, namelijk deze Lieve Vrouw 
met bovenaan twee engeltjes die een sierlijk wimpel boven haar hoofd met stralen-
krans, houden. Op de medaille staat op de wimpel geen tekst geschreven, op het 
prentje wel: ONS LIVROU TER STEEN 

De verering van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen dateert uit het midden van de 17de 
eeuw 9/. 
 
 
De Heilige Abt Maurus 
 
De tweede heilige die in dit kapelletje wordt vereerd is de heilige Abt Maurus 10/. De 
kapel heette vroeger eigenlijk “Capelle van St.-Moor ter Sieckerlieden” 11/. Zij werd 
gesticht in 1325 en ingewijd op 10 mei 1331. Het was een gotisch kerkje dat later 
werd uitgebouwd 12/ en in de gehele site stonden waarschijnlijk ook een zevental 
kleine huisjes voor de pestlijders. 

Abt Maurus was een benedictijnermonnik van de abdij van Glaufeuil die leefde ten 
tijde van Vader Benedictus. Hij bracht als eerste de regel van Benedictus, waarin een 
groot deel van de regel van Augustinus was in opgenomen, naar Gallië. De abdij van 
Glaufeuil heet thans Saint-Maur-sur-Loire (Frankrijk) 13/. 

De typische iconografie van Abt Maurus is de volgende: hij wordt doorgaans afge-
beeld als een abt-monnik van de benedictijnen met als typische attributen een boek en 
een kromstaf (zie foto). Vaak wordt hij ook samen met de Heilige Benedictus en de 
Heilige Placidius, in wier gezelschap hij vaak vertoefde, voorgesteld 14/. De vergulde 
strepen en randen op zijn zwarte habijt zijn latere devote toevoegingen en behoren 
eigenlijk niet hiertoe. Dit getuigt wel van volksdevotie en respect voor de heilige 
maar strookt niet met de realiteit. Ook het beeld in de kerk van Hakendover (Heilige 
Maurus?) is op foute wijze versierd met dergelijke gouden boorden. 

Op de feestdag van de heilige Maurus, 15 januari 15/, werd het beeld feestelijk gekleed 
zoals we het afgebeeld zien in “Le Folklore Belge” van Albert MARINUS 16/. 

Deze kapel werd bediend in de 17de en 18de eeuw door de Paters Augustijnen van het 
Sint-Barbaraklooster te Tienen. We kunnen ons zeer de vraag stellen waarom Onze-
Lieve-Vrouw een riem draagt. Dit is toch heel typisch augustijns! De riem van Troost. 
Het waren toch zij die de eredienst tot Onze-Lieve-Vrouw te Tienen enorm hebben 
gepropagandeerd o.a. door de gekende hofpredikant, de augustijnenpater Batholo-
meus de los Rios y Alarcon 17/. 
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De heilige Maurus wordt 
vereerd als patroon tegen de 
hoofdpijn. Hier te Grimde 
bestaat wel een zeer 
merkwaardige folkloristische 
traditie om van hoofdpijn 
verlost te geraken. Men plaatst 
een ijzeren kroon op zijn hoofd 
terwijl men tot de heilige bidt, 
offert... en een kaars aansteekt. 
Voor het houten altaar in 
renaissance stijl, liggen op de 
trede een hele reeks grote en 
kleine ijzeren kronen 18/. Eens 
telde ik er 17 verschillende, 
van kinderkroontje tot kroon 
met maat 62! (zie foto). Ook in 
het Volkskundemuseum van 
Antwerpen (Gildekamersstraat 
– achter het stadhuis) kwam ik 
één ijzeren Mauruskroon van 
Grimde tegen! Hoe is die 
kroon daar verzeild geraakt? 
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Bedevaartsvaantje getekend door Alfons STELS uit Tienen met op de voorzijde Onze-
Lieve-Vrouw-ten-Steen en op de keerzijde de Heilige Maurus. 
 

____________________ 
 
 
Deze devotie tot Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen en de Heilige Maurus werd ook weer-
gegeven op de medailles van dit genadeoord uit Tienen. 

We kunnen drie types medailles onderscheiden: 
1. Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen (ca 1850). 
 a.  verzilverd. 
 b.  geelkoper. 
2. Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen en de Heilige Maurus (1972) – zink. 
3. Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen en de Heilige Maurus (Italië, 1995). 
 
(Alle medailles werden afgebeeld op schaal 3⁄2) 
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TYPE 1:  Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen (derde kwart van de 19 de  eeuw) 
 

 
 
a.  verzilverd koper, diameter 21 mm. 
b.  geelkoper, diameter 21 mm. 

Recto: zittende Onze-Lieve-Vrouw met boek en stralenkrans. 
Twee engeltjes houden een wimpel vast boven haar hoofd, met volgende inscriptie: 
Linkerkant: N.D. DE PIERRE 
Rechterkant: PRIEZ POUR NOUS 
Onder het voetstuk: TIRLEMONT. Alles in hoofdletters geschreven. 

Verso: enkel een tekst:                         O. L. V. 
TEN STEEN 

B.V.O. 
THIENEN 

✠ 

Bovenaan een oogje, dat samen met de medaille werd gegoten. Een Nederlandstalige 
versie heb ik nooit gezien. Waarschijnlijk werd deze ook niet vervaardigd. In het Pen-
ningkabinet te Brussel (Koninklijke Bibliotheek) wordt zo’n verzilverd exemplaar 
bewaard 19/. 
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TYPE 2:  Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen en de Heilige Maurus (1972) 
 

 
 
Verguld zink, dubbelmedaille, diameter: 18 mm en aan de bovenzijde van de medaille 
een groot oog. 

Recto: Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen. 
Zittende Onze-Lieve-Vrouw met boek waarrond vijfpuntige sterretjes in verschillende 
grootte, langs elke kant vijf. Omheen de Lieve Vrouw staat volgende tekst: + O.L. 
VROUW TEN - en rechts van het beeld - STEEN BID VOOR ONS. 

Verso: de Heilige Maurus in borstbeeld afgebeeld, licht naar beneden kijkend, met 
volgende tekst er omheen: HEILIGE MAURUS HELP ONZE ZIEKEN. 

Deze medaille staat ook vermeldt in de “Catalogus van Tiense Penningen, Medailles 
en Zegelmatrijzen (1984)” 20/. 
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TYPE 3:  Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen  en de Heilige  Maurus  (Italië,  1995) 
 

 
 
Verzilverd zink, diameter 19 mm. 

Het ontwerp voor een nieuwe medaille 
Toen de voorraad medailles (type 2) ver op was, besliste de Kerkfabriek van Sint-
Pieter en Sint-Paulus Grimde om een nieuwe medaille te laten vervaardigen. Hier 
werd eenberoep gedaan op het huis PEETERS TROFEEEN te Boutersem. De moder-
ne tekening voor het bedevaartvaantje van Alfons STELS uit Tienen stond model voor 
de heilige Maurus, en een foto van het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw-ten-
Steen, driekwart weergegeven, voor de andere zijde. De matrijzen werden in Italië 
vervaardigd. Men had de keuze tussen een gestileerde uitvoering en een reliëfuitvoe-
ring. Men kon kiezen tussen drie groottes namelijk 19, 25 of 32 mm diameter. Het 
werd uiteindelijk het kleinste model en gestileerd. Deze nieuwe medaille heeft een 
oplage van 1500 stuks en werd in Italië geslagen. Zij was voltooid in april 1995 21/. 

Recto: de tekst: GRIMDE O.L.V. TEN STEEN TIENEN omheen het borstbeeld van 
de zittende Lieve Vrouw met boek. Onze-Lieve-Vrouw heeft een grote kroon. Dit is 
een moderne versie van een medaille volledig in reliëflijnen weergegeven. 

Verso: rechts de tekst: H. MAURUS. 
De heilige Maurus is rechtstaande afgebeeld in grote kovel met staf en heiligen-
aureool. Hij staat voor zijn altaar in de rechter beuk van de kapel van Onze-Lieve-
Vrouw-ten-Steen en op de trede voor het altaar kunnen we vier ijzeren kronen onder-
scheiden. Het altaar is eenvoudig gesuggereerd. Het oogje aan de bovenzijde is in 
trapeziumvorm met zijstukken. 
 
 
Besluit 
 
Zo hebben we de geschiedenis van de religieuze medailles van Tienen opnieuw wat 
kunnen aanvullen. Deze keer met drie types van medailles van hetzelfde genadeoord, 
het leprozeriekapelletje van Grimde, waarvan we zelfs van een medaille de originele 
ontwerpen terugvonden. In het totaal mochten we reeds 20 verschillende Tiense reli-
gieuze medailles bij elkaar brengen 22/. 
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