AARTSBROEDERSCHAP VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN
TONGEREN, ‘CAUSA NOSTRAE LAETITIAE’

De Mariaverering is in Tongeren van oudsher ingeburgerd.
Servatius, de eerste bisschop van Tongeren, bracht in de 4 de eeuw het christelijk
geloof naar onze streken. Toen moet ook de verering van Maria ontstaan zijn:
Tongeren kreeg dan ook terecht de titel ‘Oudste Mariaheiligdom aan deze zijde van
de Alpen’.
In de verering van Onze-Lieve-Vrouw nam en neemt de Aartsbroederschap van
Onze-Lieve-Vrouw van Tongeren een bijzondere plaats in, omdat zij als enige
doelstelling heeft de eredienst van Maria te propageren en de Mariale feesten
luister bij te zetten.
Naar de oorsprong van de Broederschap tast men in het duister. Het oudste
register in het archief met statuten, eedformule en eerste ledenlijst werd in 1430
aangelegd. Maar wellicht is de Broederschap nog ouder. Jacob Grouwels, oud
schepen en oud burgemeester van Tongeren, en tevens lid van de Broederschap,
concludeerde begin 18de eeuw dat de Broederschap al in de 14de eeuw bestond.
Het was een geestelijk genootschap, omdat enkel geestelijken verbonden aan het
kapittel en kanunniken er deel van uitmaakten. Na onderlinge meningsverschillen
tussen de magistratuur van de stad en de geestelijkheid van het kapittel, werd op
22 september 1356 besloten om vijftig vooraanstaande inwoners in de
Broederschap op te nemen. En hier ligt uiteindelijk de oorsprong van de wereldlijke
Aartsbroederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Tongeren.
Op 22 juni 1479 verleende het kapittel aan de Broederschap het voorrecht om een
nieuw altaar te laten maken en om voor dit altaar een Onze-Lieve-Vrouwebeeld te
laten snijden, een notenhouten beeld, 1 meter 60 hoog en 70 kg zwaar.
Jaarlijks op het feest van Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte op 8 september, en later de
zondag nadien, werd het Mariabeeld onder begeleiding van de Broedermeesters in
processie door de straten van Tongeren gedragen.

De Franse revolutie betekende het einde van de Broederschap van Onze-LieveVrouw van Tongeren. Na de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Salette in
1854 en de Broederschap van de Heilige Rozenkrans in 1797 vinden we nergens
nog de heroprichting van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw terug. Wel weten
we dat in de 19de eeuw de tien meesters van de Broederschap van Onze-LieveVrouw van de Rozenkrans de medaille van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw
droegen, alsook de flambeeuwen met de beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw van
Tongeren, symbolen die tot op heden nog steeds door de Broedermeesters worden
meegedragen.
In 1944 vinden we dan geschriften terug over onze huidige Broederschap en op 17
december van dat jaar werd de voormalige Broederschap onder impuls van Deken
Van de Weerd heropgericht.
Tot op de dag van vandaag is de Aartsbroederschap van Onze-Lieve-Vrouw van
Tongeren nog steeds actief in het bevorderen van de Mariadevotie en begeleiden ze
het Genadebeeld “Causa Nostrae Laetitiae” bij de processies en dus ook bij de
Kroningsfeesten.
Het ontstaan van de Kroningsfeesten dateert van het jaar 1889 toen de paus de
toelating gaf om het Tongerse beeld te kronen. Bij die gelegenheid ging er een
processie uit, de ‘Kroningsprocessie’.
Zo ontstonden de zevenjaarlijkse Kroningfeesten.
De volgende Kroningsfeesten, waarin het leven van Maria uitgebeeld wordt in een
processie en een avondspel, hebben plaats op 3, 5, 8 en 10 juli 2016.
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