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Stilstaan bij een glas-in-loodraam  
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk 

 

In zijn boek ‘In de schaduw van een beeld‘ schreef Richard Weemaes in 1994: ‘[…]Het raam in de noor-
delijke zijarm, een gift van pater Charles Poppe S.J. en van pastoor De Meerleer, is 
eveneens aan de Mariaverering gewijd: O.-L.Vrouw “Bijstand der Christenen”, is 
een titel die toen (nvdr 1882) recentelijk in de litanie was ingelast naar aanleiding 
van de overwinning van Lepanto op de Turken, en tevens de titel van de nieuwe 
kerk. In het onderste vak de geknielde paus Pius V, de rozenkrans biddend om be-
scherming tegen de Turkse bedreiging, met naast zich de aartsengel Michaël, be-
schermer van de katholieke kerk. Daarnaast een voorstelling van de zeeslag op 7 
oktober 1571 in de golf van Lepanto, waarin de verenigde vloten van de christe-
nen, aangevoerd door Don Juan van Oostenrijk, zichtbaar door het rozenkransge-
bed geholpen, over de onoverwinnelijk geachte Turkse vloot zegevieren. Onder de 
bescherming van Maria, die in de lucht verschijnt, kan een schip met de kruisvlag 
in top een brandend schip met halve-maanvlag onderscheppen, terwijl een Turkse 

soldaat verdrinkt. […] in het bovenste gedeelte de wapenschilden van Pius V en Don Juan van Oostenrijk 
[…]’  
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Ze vertellen de slag bij Lepanto ..... 'van naaldje tot draadje'. 

http://www.dopart.it/genova/gli-arazzi/gli-arazzi-della-battaglia-di-lepanto/
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Ringraziando Wikipedia: ’De Slag bij Lepanto op 7 oktober 1571 was een zeeslag tussen de christelijke 
Heilige Liga en het islamitische Ottomaanse Rijk over de beheersing van het oos-
telijke Middellandse Zeegebied. Het was een van de grootste zeeslagen uit de 
wereldgeschiedenis en ook de laatste grote zeeslag waar gebruik werd ge-
maakt van galeischepen. Hij vond plaats in de buurt van Lepanto -dit is de vroe-
gere Italiaanse naam van de Griekse havenstad Návpaktos- aan de nauwe ingang 
van de Golf van Korinthe. 
 
Aanloop 
 
De troepen van sultan Selim II waren in 1570 Cyprus binnengevallen met als doel 
de Venetianen uit het Oostelijk gedeelte van de Middellandse Zee te verdrijven. 
De Venetianen vormden hierop een alliantie met Paus Pius V en Filips II van 
Spanje (25 mei 1571). Tegen de tijd dat de geallieerde vloot zich op 24 augustus 
1571 verzameld had in het Siciliaanse Messina, hadden de Ottomanen reeds Ni-

cosia veroverd, Famagusta belegerd en waren ze de Adriatische Zee binnengedrongen. De geallieerde 
vloot vertrok op 15 september 1571 richting Korfu en bereikte de Ottomaanse vloot op 7 oktober. 
 

Christendom en islam 
 
De Slag bij Lepanto markeerde een scheidingslijn in de strijd tussen het christen-
dom en de islam. Aan de christelijke zijde werd oorlog een seculiere zaak. In het 
verleden had de paus, hoewel vergeefs, een decreet uitgevaardigd dat de kruis-
boog niet gebruikt mocht worden in onderlinge conflicten tussen christenen, maar 
inmiddels was al het oorlogstuig geoorloofd. Zo was de galjas makkelijk te maken 
en werd direct ingezet voor de zeeslag. Aan islamitische zijde kon echter iedere in-
novatie aanleiding zijn tot discussie of zelfs verzet. Het eervol vechten diende te 

gebeuren met de wapens zoals bekend uit de Koran: het zwaard, de speer, de lans en de pijl en boog. Een 
goede moslimsoldaat, zo was de opvatting, sprong in een bres of op een vijandelijk schip zonder bepant-
sering en gebruikte slechts de kracht van zijn armen. Moslims waren, zo luidt de legende, van mening dat 
het beter was op de juiste manier te vechten en een slag te verliezen dan oneervol te strijden. 
 
De slag 
 
De Osmaanse vloot onder leiding van admiraal Uluç Ali Pasha -in 1519 in Italië geboren als Giovan Dionigi 
Galeni!- moest het opnemen tegen de verenigde vloten van Paus Pius V en die van Spanje, Venetië, Malta 
en Genua, onder het opperbevel van Don Juan van Oostenrijk, de halfbroer van 
Filips II. Zijn vlaggenschip was de Real. (zie kopie in Barcelona) 
 
In een slag van ongeveer vier uur overwonnen de christenen -84.500 man, 208 
galeien, 6 grote Venetiaanse galjassen (http://it.wikipedia.org/wiki/Galeazza),  
102 hulpzeilvaartuigen– de grotere vloot van de islamitische Osmanen met 
88.000 man, 210 galeien, 44 galjoten en 20 fusten. De bemanning van de Real 
wist de Turkse opperbevelhebber te doden. Zijn hoofd werd op een spies gezet 
om de vijand te demoraliseren. 
De Ottomanen verloren 200 vaartuigen, 24.000 man en ruim 15.000 christelijke 
galeislaven; de Heilige Liga verloor 7500 man en slechts 15 galeien.’ 
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De slag van Lepanto kreeg een plek in het Italiaanse taalgebruik.  
Kijk in 'Parole per ricordare -dizionario della memoria collettiva' van Zanichelli' (2003):  
 

'Lèpanto ....vittoria importante e risolutiva come fu quella della famosa battaglia navale del 1571 tra la 
vittoriosa lega, formatasi su iniziativa di papa Pio V, che raggruppava le flotte cristiane di Venezia, Spagna, 
Savoia e Malta, e la flotta dell'Impero ottomano, alleato con i corsari barbareschi, che minacciavano con 
frequenti incursioni le coste italiane e spagnole. Lèpanto è il nome della città greca, posta tra il golfo di 
Corinto e quello di Patrasso, presso la quale si svolse lo scontro. La vittoria di Lepanto riequilibrò le posizi-
oni nel Mediterraneo, portando a una tregua che si perpetuò nel tempo, voluta soprattutto dalla Serenis-
sima (ndr: Venezia), interessata a mantenere un contesto favorevole ai commerci.'  

In 2010 publiceerde de Italiaanse historicus Alessandro Barbero, docent middeleeuw-
se geschiedenis aan de universiteit van Oost-Piemonte in Vercelli zijn boek ‘Lepanto … 
la battaglia dei tre imperi’. Trek wat tijd uit voor deze turf: deze uitgave van Laterza telt 
niet minder dan …. 768 pagina’s. www.laterza.it  
 
De kritiek zegt: ‘Barbero racconta come due pezzi d'Europa, con profonde radici co-
muni, si siano separati per sempre. La battaglia di Lepanto interrompe l'espansione 
dell'Islam e assicura il predominio mondiale dell'Occidente. La storia raccontata da Bar-
bero è appassionante e carica di tensione. È la storia di quella giornata, dell'anno e 

mezzo di guerra che l'ha preceduta, del lento e faticoso processo che ha condotto la flotta cristiana e 
quella musulmana ad affrontarsi. Ed è la storia di una scoperta: per la prima volta, i turchi non sono sol-
tanto comprimari di cartapesta destinati a essere sconfitti dai 'nostri' nell'inevitabile successo, ma prota-
gonisti a pieno titolo. Questo libro è uno straordinario arazzo dell'anno e mezzo che precedette la batta-
glia. La sua trama è fatta degli umori, gli intrecci diplomatici, le canzoni cantate dagli eserciti, i pregiudizi 
che alimentavano entrambi i fronti, la tecnologia della guerra, di cosa pensavano i turchi dei cristiani e 
viceversa. Per tessere i suoi fili ci sono volute la prosa appassionante e la maestria rara di Alessandro Bar-
bero.’  

Ga naar www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VITm_58kxa0 en beluister hoe Barbero 
zijn boek in duidelijk Italiaans verkoopt! En bekijk het animatiefilmpje dat de slag voorstelt op  
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KJMWLguYER0    

In de Slag bij Lepanto ontmoeten we ook Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 
1616), auteur van El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. In het gevecht 
verwondde hij zijn linkerhand die voorgoed verlamd bleef. Vanaf toen werd hij el 
manco de Lepanto genoemd, ‘de gebrekkige van Lepanto’. Zèlf zou hij gezegd heb-
ben: ‘In Lepanto verloor ik mijn linker hand tot meerdere glorie van mijn rechter.’ 
Ga voor een Spaanse documentaire van 37 minuten kijken op www.youtube.com/
watch?v=StPeJLHxv-o&feature=player_embedded  
 

Tijdens het bezoek aan de kerk klonken fragmenten uit een heerlijke cd geproduceerd 
door Decca in 2012. Het ensemble I Fagiolini vertolkt onder leiding van Robert Holling-
worth ‘1612—Italian Vespers’.   
De titel luidt eigenlijk voluit ’Second Vespers of the feast of our Lady of the Most Holy 
Rosary, in commemoration of the Battle of Lepanto’.  
In de Bib te Sint-Niklaas staat hij in de rekken!  
Bekijk en beluister de site waarop I Fagiolini alles vertellen over dit bijzondere project 
naar aanleiding van het overlijden in 1612 van Giovanni Gabrieli, de grootste Venetiaan-
se componist uit de late renaissance. www.ifagiolini.com/1612/  
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De slag van Lepanto inspireerde ook kunstenaars van vandaag. “In the year 2001, Harald Szeemann 
commissioned Cy Twombly to make a work that would be relevant to the Plateau of Humankind exhibiti-
on organized by the Venice Biennale, melancholic farewell of modernity in the threshold between two 
centuries.  
For this exceptional event, the American painter created a large narrative cycle dedicated to the famous 
naval battle that took place, in the Gulf of Lepanto on the 7th of October 1571, between the Ottoman 
Turks and the so-called ‘Holy League’, a Christian coalition formed by Spain, Venice and the Papacy.”   
 
Dit werk van Twombly kreeg een prominente plaats in het Museum 
Brandhorst in München. www.museum-brandhorst.de .  
Maar kijk ook eens op www.museodelprado.es/en/exhibitions/
exhibitions/at-the-museum/lepanto-cy-twombly/the-lepanto-paintings 

Op de Italiaanse pagina’s van de Enciclopedia Libera Wikipedia staat: 
‘Numerosissime furono, in tutta Europa, le rappresentazioni artistiche 
realizzate negli anni immediatamente successivi alla battaglia di Lepanto 
per celebrare la vittoria delle truppe cristiane.  
Solo per restare in Italia, a Venezia l'episodio fu dipinto da Andrea Vicen-
tino nel Palazzo Ducale sulle pareti della Sala dello Scrutinio; la sua 
opera sostituiva ‘La Vittoria di Lepanto’ di Tintoretto, distrutta da un in-
cendio nel 1577.  

 

Sempre a Venezia, nelle Gallerie dell'Accademia è esposto il dipinto di Paolo Veronese ‘Allegoria della 
battaglia di Lepanto’. A Pavia nella cappella del collegio Ghislieri è conservata un'opera di Lazzaro Baldi 
dal titolo ‘La visione di San Pio V’, dipinta nel 1673.  
A Roma, Pio V commissionò numerosissime rappresentazioni della vittoria, tra cui quella realizzata dal 
Vasari ed esposta presso la Sala Regia dei Musei Vaticani.  
 

Interessanti, per il controverso ruolo svolto nella battaglia da Gianandrea Doria, i sei arazzi di Bruxelles 
commissionati dallo stesso ammiraglio genovese e ora esposti nella Sala del Naufragio del Palazzo del 
Principe a Genova. Un'avvertenza per la corretta interpretazione di queste preziose tessiture: i disegni 
delle varie fasi della battaglia, realizzati da Lazzaro Calvi e Luca Cambiaso, furono riprodotti dagli artigiani 
belgi in modo speculare rendendo così ancor più problematica la comprensione dell'evento!  

 
Tra il 1686 e il 1718 Giacomo Serpotta decorò con stucchi l'Oratorio del 
Rosario di Santa Cita a Palermo: uno di questi stucchi rappresenta la 
Battaglia di Lepanto ed è una delle opere più mirabili di questo artista. 
 

Ma che c’entrano Maria ed il Rosario? Prima della partenza della flotta, 
Pio V benedice uno stendardo raffigurante su fondo rosso il Crocifisso 
tra gli apostoli Pietro e Paolo e sormontato dal motto costantiniano ’In 

hoc signo vinces’. Tale simbolo, insieme con l’Immagine della Madonna e la scritta S. Maria succurre mise-
ris, issato sulla nave ammiraglia Real sarà l'unico a sventolare in tutto lo schieramento cristiano all'ini-
zio della battaglia quando, alle grida di guerra e ai primi cannoneggiamenti turchi, i combattenti cristiani si 
uniranno in una preghiera di intercessione a Gesù Cristo e alla Vergine Maria. La vittoria a Lepanto fu 
attribuita all'intercessione della Vergine Maria, tanto che Papa Pio V nel 1572 istituì la festa di Santa Maria 
della Vittoria, successivamente trasformata nella festa del SS. Rosario, per celebrare l'anniversario della 
storica vittoria ottenuta, si disse, per intercessione dell'augusta Madre del Salvatore, Maria.  
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