
 

 

 

 

 

 

 

Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Zieken  in Doornik wint 
de tweede editie van de Erfgoed Challenge 

 

De winnaar van de Erfgoed Challenge 2022, een initiatief van Het Koninklijk 
Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), is bekend. Het beeld van Onze-Lieve-
Vrouw van de Zieken in Doornik veroverde, met 4633 stemmen, de harten van het 
publiek én werd door de commissie van bekende Belgen verkozen tot 
hoofdwinnaar. In totaal brachten maar liefst 14.980 kunstliefhebbers hun stem uit 
voor één van de zes genomineerde erfgoedschatten, een nieuw record! (meer info 
bijlage 1) 

Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Zieken 

Tussen het dubbele romaanse portaal dat leidt naar het schip van de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal van Doornik, erkend als UNESCO Werelderfgoed, staat een 
opmerkelijk beeld van Maria met kind, bekend als het beeld van Onze-Lieve-Vrouw 
van de Zieken. Al sinds de veertiende eeuw verwelkomt het bezoekers, pelgrims 
en koningen. Tegenwoordig is het beeld het symbool bij uitstek van de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal en daarom zeer geliefd bij de inwoners van Doornik. (meer info 
bijlage 2) 

Hoofdwinnaar 

De erfgoedschat werd voorgedragen door de Vrienden van de Kathedraal van 
Doornik VZW. Als Hoofdwinnaar zal het KIK deze organisatie een jaar lang 
ondersteunen in communicatie en fondsenwerving. Samen worden acties voor 
crowdfunding uitgewerkt en financiering gezocht bij bedrijfspartners. Doordat het 
beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Zieken ook de meeste stemmen in de wacht 
sleept, wint het de Publieksprijs. Concreet betekent dit dat het KIK een korting van 
5.000 euro toekent op de conservatie- en/of restauratiebehandeling van deze 
erfgoedschat.  
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Hilde De Clercq, Algemeen Directeur a.i. KIK:  
"In haar huidige staat lijkt ze wel gereduceerd te zijn tot de pikzwarte afschaduwing 
van haar grootse verleden als patrones van de kathedraal. Het eens zo 
ontvankelijke aangezicht van de Doornikse Onze-Lieve-Vrouw van de Zieken wordt 
gemaskeerd door dikke gipskorsten. Het is aan alle Belgen om de Doornikse Onze-
Lieve-Vrouw terug te brengen naar de toestand waarin zij zich historisch gezien het 
meest thuis voelt zodat zij elkeen die haar blik passeert opnieuw kan beroeren."   
 
Christel Henry, Voorzitster van de Vrienden van de Kathedraal van Doornik 
VZW:  
"Van deze campagne onthouden we de trots en de verbondenheid van de inwoners 
van Doornik met hun iconische kathedraal en de schitterende geschiedenis waarin 
dit door de UNESCO geklasseerde gebouw al 1500 jaar verwikkeld is, evenals de 
sterke inzet en gezamenlijke aanpak van het publiek, de verschillende organisaties 
en lokale verenigingen waardoor het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Zieken 
van de kathedraal van Doornik de Erfgoed Challenge 2022 kon winnen. 
Maar wat boven het wedstrijdelement uitstijgt is dat eigenlijk al het erfgoed aan 
belang wint via de Erfgoed Challenge." 
 
Een commissie met een hart voor erfgoed 

De Erfgoed Challenge wordt begeleid door een commissie van Belgen met een 
heel diverse achtergrond én met een groot hart voor erfgoed. Zij ondersteunen de 
campagne en selecteren samen het winnend project. Daarbij houden ze rekening 
met de urgentie van een behandeling, de bovenlokale betekenis en de populariteit 
van de erfgoedschat in de stemcampagne. 

De commissieleden zijn: 
 
• Baron Frans van Daele, gewezen topdiplomaat en kabinetschef van koning 
Filip en van Europees voorzitter Herman Van Rompuy, bestuurder van de KU 
Leuven en van de Muziekkapel Koningin Elisabeth 
• Michel Moortgat, CEO van brouwerij Duvel Moortgat, voorzitter van het 
Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting en voorzitter van het hedendaags 
kunstencentrum WIELS in Brussel 
• Muriel Verbeeck, docent aan het Departement Conservatie-Restauratie aan de 
École supérieure des arts Saint-Luc in Luik en aan het Institut National du 
Patrimoine in Parijs 
• Hanan Challouki, oprichtster van Inclusified, schrijfster van het boek Inclusieve 
Communicatie, laureaat van de Forbes 30 under 30 Europe 2018-lijst, gastdocent 
aan de Odisee Hogeschool, vice-voorzitter van de Belgian Association of 
Marketing en onafhankelijk bestuurder bij Flanders Investment & Trade 
• Christophe Deborsu, wetstraatjournalist, presentator van C'est pas tous les 
jours dimanche (RTL), auteur van de bestseller Dag Vlaanderen! en columnist 
voor Het Belang van Limburg 
• Jannie Haek, gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij 
• Hilde De Clercq, algemeen directeur a.i. van het KIK, voorzitter van de 
commissie 
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Oproep voor de Erfgoed Challenge 2023 
 
Ook in 2023 kunnen beheerders van publieke monumenten en collecties een 
project voordragen. Deze voorstellen worden geëvalueerd door de experts van het 
KIK en vormen de basis van een nieuwe jaarlijst met genomineerde 
erfgoedprojecten. In het najaar van 2023 kan iedereen opnieuw zijn of haar stem 
uitbrengen. Het winnend project, door de commissie verkozen uit de 
publieksstemming, gaat dan een glansrijke toekomst tegemoet. Zo schept de 
Erfgoed Challenge een duurzaam kader om de kunstschatten en monumenten in 
ons land via brede participatie en filantropie een betere zorg te bieden. Tegen 2030, 
de 200ste verjaardag van België, laat het KIK minstens tien erfgoedschatten 
opnieuw schitteren. 

Een krachtig initiatief van het KIK 

De Erfgoed Challenge is een initiatief van het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium (KIK, Brussel). Deze federale wetenschappelijke instelling speelt 
sinds 1948 een pioniersrol in de erfgoedzorg. Het interdisciplinair team van 
wetenschappers, restaurateurs, kunsthistorici, fotografen en specialisten in 
beeldvorming bestudeert de Belgische erfgoedschatten, geeft ze een duurzame 
behandeling en brengt ze dichter bij alle liefhebbers. Het KIK is vooral gekend als 
uitvoerder van toprestauraties zoals die van het Lam Godsveelluik van de 
gebroeders van Eyck, maar coördineert evengoed noodhulp aan erfgoed of 
bewaart het collectief visueel geheugen in de online databank BALaT, met meer 
dan 1 miljoen foto’s van het cultureel erfgoed. www.kikirpa.be 

Thomas Dermine, staatssecretaris voor wetenschapsbeleid: “Het is een unieke 
kans om de kennis over de Doornikse Onze-Lieve-Vrouw, gevestigd in Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal van Doornik, erkend als UNESCO Werelderfgoed, verder uit te 
bouwen en te delen met iedereen: van een lokale liefhebber tot buitenlandse 
experten. Tegelijk is het een breed gedragen publieksproject. We streven zo naar 
een wetenschapsbeleid dat voor iedereen toegankelijk is.” 
 
Met dank aan de Nationale Loterij, eerste Founding Partner van de Erfgoed 
Challenge 

De Nationale Loterij is de eerste Founding Partner van de Erfgoed Challenge, met 
dank aan al haar spelers. De financiering van de behandeling van het winnende 
project wordt verder aangevuld door een fondsenwervingscampagne bij bedrijven, 
fondsen en het grote publiek. Erfgoed is van iedereen. Door mensen op directe 
wijze te betrekken bij de zorg ervoor, wordt het belang voor individu en 
samenleving vergroot. Dat is cruciaal om het Belgische erfgoed de zorgen te 
bieden dat het verdient. 
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Jannie Haek, gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij:  

"Sommige landen beschikken over uitzonderlijke natuurlijke rijkdommen. In 
België, onze natuurlijke rijkdom, dat is ons cultureel erfgoed, dat is onze rijkdom. 
Het is onze plicht om hiervoor goed te zorgen en te ontsluiten voor 
wetenschappelijke, culturele maar ook economische redenen. Het verheugt mij 
dat het publiek enthousiast is om projecten als de Erfgoed Challenge, die de 
schatten van ons erfgoed onder de aandacht wil brengen, te steunen. Dankzij de 
steun van de spelers van de Nationale Loterij zullen we het beeld van Onze-
Lieve-Vrouw van de Zieken in Doornik straks kunnen restaureren." 

 

 

 

Persinformatie : Gerrie Soetaert Press & Communication.  

Tel. : +32(0)475 47 98 69 – mail : gerrie.soetaert@skynet.be 
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Bijlage 1 

Resultaten van de stemcampagne 

 

Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Zieken 

 

 

4633 

 

Het schilderij Kindermoord te Bethlehem in Andenne 

 

 

2636 

 

De balletkostuums van James Ensor 

 

2352 

 

 

De gipsen voor het Monument voor de Arbeid  

 

2347 

 

De preekstoel van de kathedraal van Brussel 

 

1619 

 

 

De habijtpoppen van Wetteren 

Les poupées religieuses de Wetteren 

1393 
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Bijlage 2 

 

Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Zieken 

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Doornik 

 

Geliefd bij de inwoners van Doornik 

Tussen het dubbele romaanse portaal dat leidt naar het schip van de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal van Doornik, erkend als UNESCO Werelderfgoed, staat een 
opmerkelijk beeld van Maria met kind, bekend als het beeld van Onze-Lieve-Vrouw 
van de Zieken. Al sinds de veertiende eeuw verwelkomt het bezoekers, pelgrims 
en koningen. Tegenwoordig is het beeld het symbool bij uitstek van de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal en daardoor zeer geliefd bij de inwoners van Doornik. 

Van bedevaart tot processie 

De Onze-Lieve-Vrouw van de Zieken was het voorwerp van een jaarlijkse 
bedevaart in september, die in de middeleeuwen massa's gelovigen trok uit het 
middeleeuwse bisdom Doornik, dat toen de steden Gent, Brugge en Rijsel omvatte. 
In de negentiende eeuw werd een kopie van het beeld gemaakt en in de kathedraal 
geplaatst. Het is deze kopie die elke tweede zondag van september in de 
historische Grote Processie door de straten van de stad gedragen. Deze processie 
werd zopas erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de Franse Gemeenschap 
van België. 

Boekhandelaars en schilders 

Het portaal waar het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Zieken staat, was de 
plaats waar de verkoop van goederen van het kapittel werd gehouden en waar 
iedereen aan kon deelnemen. Het kapittel had het recht om te verkopen binnen zijn 
jurisdictie, die eindigde net buiten het portaal. Boekhandelaars en ook schilders, 
voornamelijk uit Antwerpen, konden toestemming krijgen om hier hun werken 
tentoon te stellen en te verkopen. In een reeks registers van het midden van de 
zestiende tot het einde van de achttiende eeuw staan de inventaris en het verloop 
van deze verkopen opgetekend. 

Onthoofd 

De hoofden van het beeld werden vernietigd tijdens de beeldenstorm in 1566 en 
gerestaureerd aan het begin van de zeventiende eeuw. De rechterhand en de 
druiventros die de Maagd vasthoudt, zouden van nog recentere datum zijn (vóór 
1892). Tegenwoordig zijn het Mariabeeld en de middenpijler die het portaal 
ondersteunt in verval. Naast de opeenhoping van stof en vuil is er sprake van zones 
die zwart kleuren en, op de bas-reliëfs in arduin op de middenpijler, afschilfering. 
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Zowel het beeld als de middenpijler moeten dus dringend worden gerestaureerd. 
Dit zal ook een diepgaande monografische studie mogelijk maken, iets wat de 
huidige toestand niet toelaat.  

 
Persinformatie : Gerrie Soetaert Press & Communication.  

Tel. : +32(0)475 47 98 69 – mail : gerrie.soetaert@skynet.be 

 


