


THEO MEDER SPOR EN 

Een plaats van wonderen 
De artistieke verbeelding van Lourdes door twee hedendaagse regisseurs : 

Lourdes (200g) van Jessica Hausner en Une femme nommée MarÎe (2011) 

van Robert Hossein 
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Inleiding genwoordig bezoeken jaarlijks zo'n zes 

miljoen pelgrims het bedevaartsoord. 

De meest beroemde en bezochte bede- Lourdes is met name befaamd van

vaartplaats in de christelijke westerse we ge de wonderbaarlijke genezingen 

wereld is Lourdes, in de Franse Hautes- die meteen vanaf het begin plaats heb-

Pyrénées.1 Voor de één is het een mira

culeus genadeoord, voor de ander een 
"katholiek Disneyland".2 Lourdes heeft 

zich tot bedevaartsoord ontwikkeld na

dat de Heilige Maagd Maria in 1858 tot 

achttien keer toe zou zijn verschenen 

aan de eenvoudige molenaarsdochter 

Bernadette Soubirous (1844-1879). Er 

werd in Lourdes een heiligdom ge

bouwd dat sinds 1860 door ongeveer 

200 miljoen pelgrims is bezocht. Te-

Algemene informatie over Lourdes is ont

leend aan Caujolle 2008, Caspers BI: Post 2008. 

Tervoort 1991, Guigné 2011 en Wikipedia- en 

[MDb-pagina's over Lourdes, Bernadette 

Sou bi rous, letterkunde en film. In de gehele 

christelijke wereld is O.-L,-Vrouw van 

Guadelupe in Mexico Stad de grootste met 

20 miljoen pelgrims per jaar (Caspers BI: Post 

2008, p, 62). [n Caspers BI: Post 2008, p. 25-51 

tevens meer informatie over de discussie (ook 

binnen de katholieke Kerk) of aan bepaalde 

plekken een specifieke heiligheid kan worden 

toegekend, die men elders niet vindt (de zgn. 

plaatsgebonden cultus). 

2 De geciteerde woorden kOlnen uit een inter

view met acteur Bruno Todeschini (Lourdes! a 

film 2009, p. 49). Dit ReliDisney-oordeel wordt 

in meerdere recensies over de film Lourdes 

herhaald. 

ben gevonden. Het water wordt er als 

geneeskrachtig gezien: men kan het in 

het heiligdom drinken en men kan er 

ook in baden. Er zijn in totaal 67 mi

raculeuze genezingen officieel erkend 

door de Rooms-Katholieke kerk. 

Lourdes is meermaals in de kunst 

tot onderwerp verheven. De Franse 

schrijver Émile Zola (1840-1902) 

schreef een sceptische roman ge

naamd Lourdes over de genezing van 

Marie de Guersaint. Nog beroemder is 

waarschijnlijk de getuigende roman 

Das Lied van Bernadette uit 1941 van de 

Oostenrijkse schrijver Franz Werfel 

(1890-1945). In 1943 werd het boek in 

de Verenigde Staten verfilmd als The 

Song ofBernadette. Een Franstalige ver

sie van haar getuigenis werd onder 

de titel Bernadette in 1988 verfilmd 

door Jean Delannoy. Zeer recent heb

ben twee regisseurs weer besloten om 

grote producties te maken rond het 

thema van de mirakelplaats Lourdes. 

In 2009 voltooide de Oostenrijkse re

gisseur Jessica Hausner haar Fransta

lige film Lourdes die in de meeste lan

den pas in 2010 vertoond werd, en die 

Links de basiliek Notre-Dame-du-Rosaire en rechts de grot van MassabielIe met het Mariabeeld te Lourdes. 
Foto's: Th eo Meder 2011 

met name veel succes oogstte in het 

arthouse-circuit. In 2011 regisseerde 

de Franse regisseur Robert Hossein 

het spektakelstuk Une femme nommée 

Marie dat eenmalig werd opgevoerd in 

Lourdes, op 13 augustus, de zaterdag 
vóór Maria Hemelvaart. 

Hier wil ik deze twee contempo
raine kunstwerken met elkaar con

fronteren, wat met name interessant 

is omdat de twee makers in een zeker 

contrast tot elkaar staan. Om te begin

nen is Hausner een vrouwen Hossein 

een man. Ten tweede is Hausner ge

boren in 1972 en Hossein in 1927: bij 

de première van hun stuk waren de 

regisseurs dus respectievelijk 38 en 83 

jaar oud. De twee regisseurs represen

teren qua leeftijd duidelijk twee heel 

verschillende generaties. Misschien 

wel het belangrijkste is het laatste 

feit: Jessica Hausner is weliswaar in 

katholieke kringen opgegroeid, maar 

heeft het geloof al snel vaarwel ge-
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zegd en is nu een verklaard atheïst 

(op milde momenten noemt ze zich

zelf een agnost).3 Robert Hossein is 

daarentegen atheïstisch opgegroeid, 

maar heeft zich op latere leeftijd tot 

het katholicisme bekeerd. 

In het navolgende wil ik eerst de 

twee kunstwerken inhoudelijk behan-

Zie het interview van Dave Calhoun met jes

sica Hausner: DC: "So, are you an atheist?" jH: 

"Well, yes, I would say, yes. [ ... ] Usually ['m an 

atheist, but sometimes I weaken and become 

an agnost ie." In een interview met Emity 

Seed voegt ze toe: "I believe that inexplicable 

healings do exist, and not always in a spiritual 

contexr. During my research [spoke to many 

doctors, wbo told me tba t phenomenal beal

ings happen every day in hospitais, which 

fascinates me. [ don't believe in religious 

miracles, however." (Seed 2010). Actrice Elina 

Löwensohn merkt op over de regisseur: "Jes

ska Hausner is revealing the contradiction 

between what she experienced in C.tbolic 

schools and ber rejection of this" (Lourdes, 0 

film 2009, p. 45). 
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delen: in chronologische volgorde, 

eerst de film Lourdes van Jessica Haus

ner en daarna het openluchtspektakel 

Une Femme nommée Marie van Robert 

Hossein. Vervolgens confronteer ik de 

benaderingswijzen in de twee kunst

werken, en ten slotte trek ik mijn con

clusies over het eigentijdse perspec

tief op de wonderplaats Lourdes door 

twee contemporaine kunstenaars. 

De film Lourdes 

De film Lourdes van Jessica Hausner 

heeft soms de trekken van een docu

mentaire, die het fictieve verhaal ver

telt van de alleenstaande jonge vrouw 

Christine (gespeeld door de Franse ac

trice Sylvie Testud) die met een gezel

schap - deels zieke - pelgrims een be

devaart naar Lourdes maakt. Ze heeft 

multiple sclerose, is tot aan haar nek 

verlamd en behoeft derhalve voortdu

rende verpleging. Liever was ze op een 

culturele reis gegaan - Rome heeft meer 

haar belangstelling - maar ze is nu 

eenmaal aangewezen op permanente 

verzorging en Lourdes is veel rolstoel

vriendelijker. Eigenlijk is Christine 

nauwelijks tot niet religieus en komt 

ze, in tegenstelling tot vele anderen 

Jessica Hausner en Robert Hossein 

in het gezelschap, niet speciaal naar 

Lourdes met hoop op een wonderbaar

lijke genezing) ook al ervaart ze haar 

handicap wel als een last. 

Christine heeft als verpleegster de 

levenslustige Maria (gespeeld door Léa 

Seydoux) toegewezen gekregen) die 

zich als vrijwilligster had aangemeld 

bij de Orde van Malta, een orde van 

hospitaalridders. Maria duwt de rol

stoel van Christine) voert haar tijdens 

de maaltijden en helpt haar in bed. 

Maria beweert dit vrijwilligerswerk te 

doen uit een behoefte aan zingeving, 

maar al snel blijkt zij meer oog te heb

ben voor de knappe orderidder Kuno 

(gespeeld door Bruno Todeschini)) en 

verzaakt zij regelmatig haar plichten 

ten opzichte van Christine. 

Links: Maria mrt met Kuno. Rechts: de groepsfoto (stills uit Lourdes) 
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De vrome) zwijgzame oudere 

vrouwen kamergenote mevrouw Hartl 

(gespeeld door Gilette Barbier)) die 

niet ziek maar wel eenzaam is) neemt 

de taken van de flirtende verpleegster 

regelmatig met genoegen over. De 

eerste keer dat Christine de Mariagrot 

in wordt genomen door verpleegster 

Maria) is ze nog niet eens in staat om 

de rotswand met haar hand aan te ra

ken - de verpleegster moet haar hand 
geleiden. Vervolgens krijgt ze een bad Christine staat op uit haar rolstoel. (still uit Lourdes) 

in het geneeskrachtige heilige water. 

Als ze voor de tweede keer naar de grot 

gaat) wordt ze geduwd door mevrouw 

Hartl) en kan Christine haar hand ge

noeg optillen om zelf de rotswand aan 

te raken - het valt echter niemand op. 

Tijdens een kerkdienst rijdt mevrouw 

Hartl Christine helemaal naar voren. 

Dat komt het tweetal later op een re

primande te staan van groepsleidster 

Cécile (Elina Löwensohn) : men moet 

niet denken dat voordringen de ge

nezing bespoedigt. Opvallend genoeg 

krijgen zowel Christine als Cécile 's 

nachts een keer een voorspellende 

droom) waarin de Heilige Maagd Ma

ria de gehandicapte Christine uit haar 

rolstoel laat opstaan. Het is duidelijk 

dat Cécile dit niet eerlijk zou vinden: 

Cécile is zelf dodelijk ziek en is een 

veel toegewijder katholiek) dus zij zou 

genezing meer verdienen dan Christi

ne - maar blijkbaar werkt het zo niet. 

Immers) midden in de nacht wordt 

Christine wakker. Ze richt zich op in 

bed) stapt eruit) loopt naar de badka

mer en begint haar haar te kammen. 

Daarna kleedt ze zichzelf aan. De vol

gende ochtend stapt ze demonstratief 

verpleegster. Ze kan nu zelf haar ont

bijt opeten. Plots kan Christine zich 

verheugen in een toegenomen belang

stelling (al kunnen sommigen hun 

afgunst maar nauwelijks verhullen). 

De groepsfoto voor de basiliek moet 

bijvoorbeeld worden overgenomen) 

nu gegroepeerd rond het uitverkoren 

meisje dat uit haar rolstoel is opge

staan. De begeleidende pater Nigl 

(Gerhard Liebmann) neemt haar mee 

naar de arts van het pelgrimsoord) om 

te zien of de genezing zou kunnen 

leiden tot een erkend wonder. De arts 

blijkt terughoudend: een opleving bij 

multiple sclerose is niet ongebruike

lijk) maar wel steeds tijdelijk. Medisch 

gezien hoeft het geen wonder te bete

kenen. Niettemin krijgt Christine een 

stok om mee te lopen en hoeft ze niet 

meer in een rolstoel. Als ze later op 

een terras een ijssorbet gaat eten) ko

men alle obers bij haar staan en geven 

ze het meest recente wonder een har

telijk applaus. Tot chagrijn van ver

pleegster Maria begint ook orderidder 

Kuno ineens grote belangstelling voor 

Christine te ontwikkelen: tijdens een 

uit haar rolstoel tot verbazing van de uitstapje met alle pelgrims naar de Pic 
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Christine danst met Kuno. (still uit Lourdes) 

du Jer (de dichtstbijzijnde Pyreneeën
top ) kust hij haar zelfs heimelijk en 

noemt haar "heel bijzonder". 

Aan het slot van de bedevaart wordt 

een dansavondje georganiseerd. Chris

tine krijgt er de prijs uitgereikt voor 

de "beste pelgrim": een Mariabeeldje. 

Als vervolgens Kuno en Christine aan 

het dansen gaan, valt Christine op 

Voorbereidingen worden in Lourdes getroffen voor 

Unefemme nommée Marie. In het midden achter de 

zwarte tafel regisseur Robert Hossein. Foto: Theo 

Meder 2011 

en hoe het allemaal afloopt, dat moet 

iedere toeschouwer maar voor zichzelf 

uitmaken en invullen. 

Het openluchtspel Une femme 
nommée Marie 

de grond. Is ze slechts gestruikeld, of Werd de film Lourdes, met toestemming 

neemt haar ziekte de macht weer over? 

Christine laat zich overeind helpen en 
zegt eerst lachend dat het maar een on

gelukje was, maar ze zoekt vervolgens 

wel steun bij een muur om overeind te 

blijven. De twij fel aan het wonder grijpt 

alom om zich heen: tijdelijke wonde

ren zijn geen erkende wonderen. Twee 

vrouwen vragen zich vertwijfeld af of 
God een wonder zomaar weer kan in

trekken, en of Hij de touwtjes wel in 

handen heeft, en zo niet: wie dan wel? 

Maar meteen daarna is de aandacht 
alweer bij een andere kwestie: "Denk 

van de kerkelijke autoriteiten, in Lour

des op locatie opgenomen, het toneel

spektakel Une femme nommée Marie werd 

op 13 augustus 2011 op het grote plein 
voor de basiliek Notre-Dame-du -Rosai

re in Lourdes gespeeld. Direct zicht op 

het toneel hadden alleen de zieken en 

de VIPs die regisseur Robert Hossein 

had uitgenodigd. Andere aanwezigen 

in Lourdes konden het stuk volgen op 

grote schermen. In totaal waren er zo'n 

25.000 toeschouwers, waaronder 1.500 

zieken. Een groot scherm stond er ook 
bij de Notre-Dame in Parijs. Boven

dien zond de nationale televisiezender 

France 3 het spektakelstuk live uit: 

je dat er een toetje is?" Mevrouw Hartl 

komt zwijgend naast Christine staan 

met haar rolstoel. Christine probeert 

nog een tijdje te blijven staan, maar be

sluit dan toch maar even in de rolstoel 4 Over het openluchtspel en Hossein zie: Borde 

2011a, Borde 2011b, Evangiles 2011, Guigné 

2011, Lebard 2011, Levrault 2011, Servat 2011, 

Télé Z 2011, Tranchant 2011, Vayne 2011. 

te gaan zitten. Dit is het open einde 

van de film: wat er precies gebeurd is 
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Centraal in deze son et lumière
voorstelling5 staat niet een willekeu

rig contemporain wonder, maar het 

eerste wonder waar het in Lourdes al

lemaal om te doen is: de verschijning 

in de grot van de Maagd Maria aan het 

eenvoudige meisje Bernadette Soubi

rous. In de gebruikelijke legende heb

ben Maria en Bernadette meermaals 

slechts summier contact en stuurt 

Maria vooral op de stichting van een 

heiligdom aan, maar Une femme nom
mée Marie wijkt af van deze legende 

omdat Maria (gespeeld door Séverine 
Berthelot) besluit om aan Bernadette 

(Manon le Moal) het verhaal van haar 

Zoon Jezus (Pierre-Laurent Barnon) 
te vertellen. In een opeenvolging van 

tableaus met veel dramatische muziek 

zien we onder meer dat Jezus Zich laat 

dopen door Johannes de Doper, dat 
twaalf apostelen zich bij Hem aan

sluiten, dat Johannes de Doper op 

verzoek van Salomé wordt onthoofd, 

dat Jezus melaatsen geneest en Laza

rus uit de dood laat herrijzen, dat Je

zus het brood vermenigvuldigt, een 

zondige vrouw redt van steniging, 

het Laatste Avondmaal met zijn dis

cipelen gebruikt, verraden wordt door 

Judas voor dertig zilverlingen, en ver

oordeeld wordt terwijl Pontius Pilatus 

(gespeeld door journalist HenrY-Jean 
Servat, biograaf van Hossein) zijn 

handen wast in onschuld. Vervolgens 

wordt Jezus bespot, krijgt Hij een 

doornenkroon op, moet Hij Zijn kruis 

dragen en sterft Hij aan het kruis voor 

5 Een Frans fenomeen: een licht- en geluidshow 

met tableaux vivants in de avond in de open 

lucht bij een historisch bouwwerk. 
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Maria verschijnt aan Bernadelte Sou bi rous. (still 

uit Une femme nommée Marie) 

Jezus, Bernadelte en Maria (still uit Une femme 

nommée Marie) 

de zonden van de mensheid. Na Zijn 

dood verspreiden de apostelen het ge

loof, dat voortleeft tot op de dag van 

vandaag. Het stuk eindigt ermee dat 

acteurs in klassieke en moderne kle

ding als evangelisten flesjes genezend 

Lourdeswater uitdelen aan de zieken 

in het publiek. Bij de slotakkoorden 

verschijnt Jezus weer, die Bernadette 

en Zijn moeder Maria komt halen uit 
de grot te Lourdes. 

Analyse en confrontatie 

Robert Hossein (Parijs, 30 december 

1927) heeft als acteur, schrijver en re

gisseur een groot oeuvre op zijn naam 

staan, al is hij vooral een beroemd

heid in eigen land. De meeste mensen 

kennen hem als de echtgenoot (met 
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het litteken in zijn gezicht) van An

gélique in de gelijknamige filmreeks 

(1964-1968) van regisseur Bernard 

Borderie. Hij was de tegenspeler van 

Brigitte Bardot in de film Le repos du 

guerrier (1962) van Roger Vadim. Ver

der speelde hij onder andere in Les uns 

et les autres (1981) van Claude Lelouch. 

Als regisseur maakte Hossein naam 

als bewerker met de film Les Misérables 

(1982) en het spektakelstuk Ben-Hur 

(2006), en zeer recent als regisseur 

van toneelstukken als L'affaire Sez

nee (2010) en L'affaire Dominiei (2010). 

Hossein maakte meerdere religieuze 

spektakelstukken over Jezus en over 

de paus: Un homme nomméJésus (1983), 

Jésus était son nom (1991), Jésus la résur

reetion (2000) en N'ayez pas peur! Jean
Paul Ir (2007).6 Voor 2012 heeft Hos

sein een spektakelstuk over Charles 

de Gaulle in de planning staan in het 

Stade de France, het voetbalstadion 

bij Parijs. 

Robert Hossein is geboren in 

Frankrijk uit een gemengd huwelijk: 

zijn vader kwam oorspronkelijk uit 

Oezbekistan en stamde uit een Per

zische familie, zijn moeder kwam uit 

de Oekraïne en stamde uit een Joodse 

familie. Zijn ouders toonden geen 

belangstelling voor religie en in feite 

is Robert atheïstisch opgevoed7
, ware 

6 Over zijn religieuze spektakels: Dureau 2008. 

p. lO~ . 

Hossein 1978, p. 29: "Mes parents n'atta

chaient aucune importance à ma formation 

religieuse." Dat wil niet zeggen dat Robert als 

kind in het geheel geen religieuze gevoelens 

koesterde. Hossein 1978, p. 231-232: "Je suis né 

croyant sans Ie savoir." Vgl. ook Hossein 1981, 

p. 226 en 2002, p. 51-52. 

het niet dat hij op het internaat als 

kind al wel in aanraking kwam met 

de Russisch-orthodoxe kerk (Hossein 

1978, p. 28-29; Barthélémy 1987, p. 

114). Pas in de j aren zeventig bekeerde 
Robert Hossein zich tot het katholi

cisme: toen zijn jongste zoon gedoopt 

werd liet hij zich ook dopen. 8 In 2009 

bezocht hij Lourdes voor het eerst, 

toen hij op doorreis was. Hij was zo 

diep onder de indruk dat hij in tranen 

uitbarstte (en zijn vrouw dacht dat hij 

een hartaanval had gekregen). Zijn 

aandacht als regisseur werd getrok
ken door de mozaïeken over Chris

tus op de Basilique du Rosaire, en hij 

zag meteen de mogelijkheden van de 

trappen en de verhoging als podium, 
en van de Esplanade als openlucht

theater (Borde 2011b, p. 2, Servat 2011, 

Vayne 2011, Lebard 2011, p. 4). Robert 

Hossein toont zich in zijn werk re

gelmatig begaan met het lot van zijn 

medemens, met name de verschop

peling, niet zozeer vanuit een politiek 

engagement, maar meer uit religieus 

geïnspireerde compassie. 

In Une femme nommée Marie getuigt 

Hossein in feite van zijn geloofsover

tuiging. Hij probeert daarbij vooral de 

evangelische boodschap van barm

hartigheid en naastenliefde over te 

brengen. Met het passieverhaal staat 

het stuk in een lange traditie die al in 

de middeleeuwen begonnen is (Vayne 
2011). Natuurlijk kunnen de evange-

8 Hossein & Malherbe 2007, p. 76: "Je me suis 

fait baptiser en même temps que man fils. Le 

père et Ie fis ton dans la flotte . C'est quelque 

chose de se faire baptiser avec sa progéni

ture:' Zie ook Hossein 1981, p. 229-230 en 

Barthélémy 1987, p. 33. 
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liën in een kleine twee uur niet com

pleet behandeld worden, en het is dui

delijk dat Hossein vooral een selectie 

aan scènes heeft gemaakt waarin 

Jezus van Zijn liefdevolle, barmhar

tige, charitatieve en opofferende zijde 

wordt getoond. Gekozen quotes als 

"een rijke zal moeilijk het koninkrijk 

meer bekend werd om zijn typerende 

uitspraak: "Thank God I'm an atheist"). 

Recensenten vullen dit rijtje soms aan 

met Alfred Hitchcock vanwege de sus

pense (maar dat geldt dan bovenal voor 

Hausners Hotel, waarin een mysterieu

ze verdwijning centraal staat). 

Wat haar drie speelfilms met el-

der hemelen binnengaan" (Mattheüs kaar gemeen hebben zijn het open 

19:23), "wie zonder zonde is werpe de einde en de open vragen. Elke keer 

eerste steen" (Johannes 8:7) en "heb " blijft de kijker opzettelijk achter met 
.I 

uw naaste lief gelijk uzelf" (Mattheüs de vraag: wat is er nu precies gebeurd 

22:39) onderstrepen dit. Daarnaast wil 

Hossein het publiek doordringen van 

de waarheid van een geloofsmysterie 

als de transsubstantiatie van brood en 

wijn in het lichaam en het bloed van 

Christus in de scène van het Laatste 

Avondmaal. Het stuk Une femme nom

mée Marie is al met al een getuigend 

stuk van een bekeerde katholiek. 

Jessica Hausner (Wenen, 6 oktober 

1972) is een aanstormend jong talent 

en heeft tot op heden drie lange speel

films op haar naam staan: Lovely Rita 

uit 2001, Hotel uit 2004 en Lourdes uit 

2009. Voor Lourdes noemt Hausner zelf 

als inspiratiebronnen de regisseurs 

Carl Theodor Dreyer (die in 1955 de 

religieuze film Ordet maakte9
), Jacques 

Tati (v?or het stille spel en de subtie

le humor) en Luis Bunuel (die onder 

"Ordet" betekent "Het Woord". In deze 

stemmige zwart-witfihn staat een Deense 

protestantse boerenfamilie centraal. die ten 

onder dreigt te gaan aan religieuze menings

verschillen maar vervolgens geconfronteerd 

wordt met een wonder dat de mensen bij 

elkaar brengt: de schoondochter, die in het 

kraambed was gestorven, komt weer tot leven 

als zij opgebaard ligt zodra haar godsdienst

waanzinnige zwager haar oproept om op te 

staan. 
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en hoe loopt het verder af? Iedereen 

mag zelf invullen of de valpartij van 

Christine tijdens het dansavondje een 

incident was of de vooraankondiging 

van de terugkeer van haar slopende 

ziekte: blijft ze lopen of keert ze de

finitief terug in haar rolstoel? Ook 

de volgende vraag blijft open: als de 

genezing slechts tijdelijk was, is er 

dan geen sprake van een wonder? 

Een existentiële vraag die in de film 

wel gesteld wordt, maar niet beant

woord: als God almachtig en goed is, 

waarom geneest Hij dan niet gewoon 

iedereen? De belangrijkste vraag die 

iedereen zich stelt in de film, Chris

tine incluis: waarom is de één uitver

koren en de ander - die het misschien 

meer verdient en meer wenst - niet? 

Waarom verhoort God degenen niet 
die buitengewoon vroom zijn en hart

grondig om genezing smeken? 

Lourdes van Hausner sluit ook niet 

de ogen voor de minder aangename 
trekjes van mensen: de benepenheid 

en de afgunst. Typerend is ook het ge

drag van de mensen nadat Christine 

uit haar rolstoel is opgestaan: plotse

ling komt ze in ieders belangstelling 

te staan, en proberen velen gretig om 
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Christine is gevallen tijdens de dans. (still uit Mevrouw Hartl (still uit Lourdes) 

Lourdes) 

iets van het wonder op zich te laten af- hulpzaam in voor- en tegenspoed, en 

stralen. Maar zodra het wonder geen ze kent geen vooroordelen. Er is één 

wonder meer lijkt te zijn, is de belang- scène in de film die mij extra sterkt 

stelling ook snel verdwenen. Kuno, de 
kussende orderidder, weet zich al snel 

geen houding meer te geven en maakt 

zich uit de voeten: als het wonder niet 
meer op hem kan afstralen, is ook 

Christine niet interessant meer. 
Desondanks is Lourdes geen athe

istische, anti-katholieke of anti-reli

gieuze film: er wordt serieus op het 

fenomeen wonder ingegaan, alleen 

wordt het ook geproblematiseerd. Een 

Amerikaanse jezuïet die de film ging 

bekijken trok een verrassende (en niet 

geheel onmogelijke) conclusie: de ou

dere mevrouw Hartl, de zwijgende, 

vrome, behulpzame kamergenote is 

God: ze ziet alles, ze hoort alles en 

ze staat altijd klaar (Martin 2010). Ik 

moet toegeven dat dit een originele 

interpretatie is, die door de regisseur 
waarschijnlijk niet is voorzien (ze 

heeft het er in elk geval nergens over), 

maar waar de film zich ook niet tegen 

verzet. Zelf ben ik echter dan nog eer-

in mijn idee, namelijk als mevrouw 

Hartl glimlachend close-up in beeld 

komt, met rechts achter haar een wit 

licht en links achter haar een groot 

Mariabeeld, alsof ze van haar sokkel is 

losgekomen.JO 

In een recensie van Hausners 

Lourdes wordt terecht opgemerkt: 
"Put a Catholic and an atheist in the 

same screening, and they'll see two 

different films" (Romney 2010). De 

film is genuanceerd genoeg om beide 

doelgroepen aan te spreken. Toch is 

het oordeel van de katholieken niet 

eensluidend. Op 3 maart 2010 postte 

ene JohnR op een filmforum een en

thousiast commentaar: 'As a Catholic, 

I wish more atheists would make such 

films!" (Film Forum Lourdes). Van of

ficiële katholieke zijde is de reactie 

echter soms wat gereserveerd: men 

mist in de film de algemene atmosfeer 

van liefde, blijdschap en genegenheid 

die er zou heersen tussen de helpers 

der geneigd om in mevrouw Hartl de en de zieken en tussen de pelgrims 

onderling - de weergave van de wer

kelijkheid zou te koud en afstandelijk 

zijn.ll 

De twee stukken hebben twee le

gendemotieven met elkaar gemeen, 

die min of meer zijn vergroeid met 

Lourdes als mirakelplaats en pel

grimsoord: de Mariaverschijning en 

de wonderbaarlijke genezing. In het 

stuk van Hossein is de verschijning 

van Maria aan Bernadette de raam

vertelling: Maria vertelt het verhaal 

van haar Zoon aan Bernadette. In 

het stuk van Hausner is Maria op een 

andere manier aanwezig: de Madon
nabeelden duiken telkens weer op, de 

barmhartige en behulpzame mevrouw 

Hartl neemt - op zijn voorzichtigst ge
zegd - de mariale rol op zich, als zij in 

de film al niet de verpersoonlijking is 

van Maria. Daarnaast speelt Maria een 

bemiddelende rol: wonderbaarlijke 

genezingen vinden in Lourdes plaats 

op haar voorspraak. Daarmee zijn we 

meteen aanbeland bij het tweede cen

trale motief: de onverklaarbare en in 

feite onmogelijke genezing, die wel 

van goddelijke oorsprong moet zijn. 

In de film van Hausner geneest Chris

tine nadat ze in aanraking is geweest 

met het Lourdeswater: de vanaf de 

nek verlamde vrouw hervindt later 's 

nachts de macht over haar lichaam. 

Ook een zwaar gehandicapte dochter 

uit het gezelschap ontwaakt uit haar 

lethargie en begint te reageren op de 

stimuli van haar moeder. Het stuk 

Maagd Maria te zien. Ze doet incog- 11 Zie bijvoorbeeld Catholic Commentary 2009 

nito haar goede werk, ze is een rots

vaste gelovige, ze is geduldig en be-
10 Volgens Bernadette Soubirous keek Maria 

haar altijd glimlachend aan. 
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en Hanvey SJ 2009. De Amerikaanse jezuïet 

James Martin 2010 is daarentegen weer rond

uit positief. 
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van Une femme nommée Marie. Foto: Mereie de Jong 2011. 

van Hossein toont de ware bron van 

de wonderbaarlijke geneeskracht: de 

medemenselijkheid van God de Zoon 

en de almacht van God de Vader. Je

zus genas de melaatsen en wekte de 

leproze Lazarus zelfs op uit de dood. 

Niet voor niets worden er aan het ein

de van het stuk door de acteurs flesjes 

Lourdeswater uitgedeeld aan de zie

ken in de voorste rijen op de Espla

nade. In het stuk van Hossein wordt 

een reeks legenden voor het voetlicht 

gebracht die in een eeuwenlange ka

tholieke traditie staat, en die voor de 

gelovers een onwrikbare geloofswaar

heid vormt. Het stuk van Hausner is 

in feite gefundeerd op dezelfde reli

gieuze basis, maar zij introduceert de 

twijfel aan het wonder: is de genezing 

wel bovennatuurlijk? Als de genezing 

tijdelijk is, is het dan wel een wonder? 

Als God achter het wonder zit, waar

om lijken de wonderen dan zo wille

keurig? Waarom wordt de één wel ge

nezen en de ander niet? Waarom lijkt 

het eigenlijk niet uit te maken hoe 
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vroom je bent en hoe graag je genezen 

wilt worden? Als God iemand won

derbaarlijk geneest, is het dan niet 

wreed als het wonder na enige tijd 

weer ongedaan wordt gemaakt? Als 

God goed en almachtig is, waarom ge

neest Hij dan niet iedereen? Of is Hij 

alleen maar goed en niet almachtig, of 

omgekeerd: wel almachtig maar niet 

goed? De zwaar gehandicapte dochter 

valt spoedig weer terug in haar lethar

gie, terwijl het maar de vraag is of de 

genezing bij Christine blijvend is. 

Conclusies 

Lourdes is de plaats van wonderen 

waar zeer vele katholieken en andere 
gelovigen naar toe komen als pel

grims, als zoekers, nieuwsgierigen of 

gewoon als toeristen. Sommigen zijn 

op zoek naar genezing of een won

der. Vrijwel allen nemen in elk geval 

het miraculeus geachte Lourdeswater 

mee naar huis, soms zelfs jerrycans 

vol, voor zichzelf en ook om aan an

deren uit te delen. Wat velen in Lour

des zeer kunnen waarderen is het 

aangename samenzijn onder gelijkge

stemden. Het geldt niet alleen voor de 

ouderen, maar misschien nog meer 

voor de zeer vele jongeren, die groeps

gewijs en opgetogen zingend samen

komen in Lourdes - er is ruimte voor 

ontmoetingen, nieuwe vriendschap

pen en zelfs nieuwe liefdes. Voor even 

hoeft men zich niet te verdedigen, 

rechtvaardigen of schamen in een 

buitenwereld die langzaamaan steeds 

meer afstand neemt van religie. Lour

des kan ervaren worden als een warm 

bad. Velen dragen er zonder omhaal 

de tekenen van het geloof: een kruis, 

een rozenkrans, een habijt zelfs. De 

hele dag weerklinken luid het Ave 

Maria en Salve Regina en vele andere 

Latijnse gezangen. Telkens weer kan 

men aansluiten bij een viering, een 

mis of een processie. Vlaggen en ba

nieren worden in processies met trots 

meegedragen. De dagelijkse Maria

processie met de vele kaarsjes die 

de avond afsluit laat maar weinigen 

volkomen onberoerd. Lourdes is een 

plaats van mirakelen, devotie en be

zinning, maar vooral ook een plaats 

van confirmatie. Het heiligdom ademt 

- als het ware - de bevestiging dat het 

katholieke geloof met al zijn dogma's, 

geloofsmysteries, tradities en rites het 

enige ware geloof is. Er is geen ruimte 

voor twijfel, althans niet in de uitstra

ling van de heilige plaats. In Lourdes 

mogen de gelovige pelgrim en toerist 

het gevoel krijgen dat ze het bij het 

rechte eind hebben. 

In de officiële boekhandel op het 

heiligdom worden wel het getuigende 

boek Das Lied von Bernadette en de film 

The Song of Bernadette verkocht, maar 

niet het kritische boek Lourdes van Zola 

of de problematiserende film Lourdes 

van Hausner. Monseigneur Jacques 

Perrier, bisschop van Tarbes en Lour

des, was wel ingenomen met Unefem

me nommée Marie van Hossein, maar 

had achteraf spijt dat hij toestemming 

had gegeven voor het filmen van Lour

des door Hausner op locatie. Bij nader 

inzien vond hij de film "ambigu" en 

"catastrophique" (Perrier 2011), omdat 

het enerzijds leek op een reportage, 

maar anderzijds fictie bevatte die het 

wonder ter discussie stelde. Meer ka-
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Links: Jezus geneest een melaatse. Rechts: "Wie zonder zonde is werpe de eerste steen ." (stills uit Une 
femme nommée Marie) 

tholieke geestelijken vonden de film .! 

van Hausner te koel en afstandelijk, 

en ze roemden de feitelijke sfeer van 

liefde, mededogen en saamhorigheid 

in Lourdes. Of die sfeer van compas

sie in Lourdes zo manifest is, waag ik 

overigens enigszins te betwijfelen: het 

is vooral in the eye ofthe beholder en wat 

ik zelf in de dagen rond Maria Hemel

vaart 2011 heb ervaren, is een beetje 

compassie en behulpzaamheid, de no

dige rituele volgzaamheid en heel wat 

mirakeltoerisme. Een sfeer van twijfel 

of afgunst heerst er overigens beslist 

niet. Men komt niet naar Lourdes om 

te twijfelen. Afgunst is er nog minder: 

er gebeuren, gemeten naar het aantal 

bezoekers, vee I te weinig wonderen om 

de afgunst van mensen te wekken. Feit 

is dat een getuigend stuk als Unefemme 

nommée Marie veel beter past in de re

ligieuze strategie van Lourdes als een 

pelgrimsoord met een manifeste ka

tholieke en traditionele boodschap, en 

dat Lourdes van Hausner te veel uit de 

toon valt. Niet voor niets vertoont de 

lokale cinema dagelijks de film Berna

dette van Jean Delannoy die zich streng 

aan de historische getuigenissen en 

gebeurtenissen houdt zoals ze zijn 

overgeleverd, en daarmee tevens aan 

de traditionele katholieke geloofsleer. 
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Het openluchtspel van Robert 

Hossein, dat een juichende recen

sie in Le Figaro ontving (Tranchant 

2011), is maar voor één interpretatie 

vatbaar: de katholieke wonderverha

len van genezing, het bereiken van 

het zielenheil via de verhalen uit het 

evangelie en de mirakelverhalen over 

de Mariaverschijning in Lourdes vor

men de waarheid waaraan niet getwij

feld hoeft te worden. Als gelovigen de 

barmhartigheid en naastenliefde van 

Jezus en Maria beoefenen dan komt 

het allemaal nog goed in deze boze 

wereld en in het hiernamaals. Het 

artistieke verhaal dat Hossein presen

teert, is maar voor één pro-katholieke 

uitleg van naastenliefde vatbaar. 

Hausner houdt er daarentegen 

van om niet alles uit te leggen of voor 

te kauwen in haar producties: ze ver

langt van haar kijkers dat zij hun ei

gen interpretatie aan de beelden en 

gebeurtenissen geven. Ze wil in de 

film Lourdes vooral ook de ambivalen

tie van wonderen en de miraculeuze 

plek benadrukken (Lourdes, afilm 2009, 

p. 15). Hausner gaat op zoek naar de 

stekelige kanten van het sprookje : 

"Lourdes is a [cruel] fairy tale, a day

dream or a nightmare." Ze laat zien 

dat het onduidelijk is wanneer ie-
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De officier vertelt een mop. (still uit Lourdes) 

mand een wonder verdient: 'i\. mira

culous healing is unjust. Why is one 

pers on healed and not another? What 

can one do to be healed? Pray [ ... l; 
choose humility [ ... l; or on the con

trary, do nothing, like Christine?" Veel 

lijkt van het toeval afhankelijk: "One 

realizes that this 'miracle' doesn't 

contain a moral or a meaning ... that 

it's perhaps only a coincidence. It's 

only a temporary stage because no
thing is certain:'12 

Alles bijeengenomen kunnen we 

concluderen dat Hosseins verhaal van 

Lourdes vooral een hoopvolle katho

lieke getuigenis is van de traditionele 

religieuze waarheid en een oplossing 

biedt voor hedendaagse problemen 

in de wereld. Hossein geeft daarmee 

vooral stem aan een generatie van tra

ditionele katholieken. Hausner trekt 

daarentegen de rotsvaste katholieke 

waarheden in twijfel en geeft daarmee 

stem aan een kritische generatie: het 

12 Zie voor de citaten respectievelijk Lourdes, a 

film 2009, p. 8, 11 en 20. 

staat maar te bezien of de aloude re

ligieuze verhalen en doctrines valide 

zijn, of er wonderen bestaan en of we 

moeten geloven in een bovennatuur

lijk ingrijpen. 

Ter relativering bevat de film Lour

des van Hausner ook een gezellig on

deronsje met een officier van de Orde 

van Malta, die een mop vertelt aan een 

vrouwelijke collega en een priester: 

De Heilige Geest, Jezus en de Maagd 

Maria zitten op een wolk te discussië

ren over de vakantieplannen. 
De Heilige Geest zegt: "Ik heb een 

idee: we gaan naar Bethlehem." 

Jezus zegt: "Bethlehem? Nee, daar zijn 
we al zo vaak geweest." 

De Heilige Geest denkt na en zegt: 
"Prima. In dat geval: wat dacht je van 

Jeruzalem?" 
Jezus zegt: "Nee, niet Jeruzalem. Daar 

zijn we al zo vaak geweest:' 

De Heilige Geest denkt na en zegt: 

"Ik heb het! Laten we naar Lourdes 

gaan." 

De Maagd Maria maakt een spronge

tje en zegt: "Ja, geweldig! Daar ben ik 

nog nóóit geweest!" 
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