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De verborgen rijkdom van de Maagd Maria 
 

Wim Bonis 
 
Sinds een paar decennia heb ik een groeiende fascinatie gekregen voor 
beelden van de Maagd Maria, in het bijzonder als zij wordt afgebeeld met 
haar kind, dat zij in haar armen houdt of dat op haar schoot zit. Door de 
eeuwen heen zijn er ontelbare beelden en schilderijen van haar gemaakt, 
heel veel in de Middeleeuwen, maar ook na die periode zijn mensen nooit 
gestopt om ze maken. Zoals onderzoek overtuigend heeft aangetoond en 
ook heel bekend is, heeft haar beeldvorming een lange geschiedenis, die 
voorbij aan het Christendom helemaal terug reikt naar de Steentijd, en 
misschien zelfs wel verder.  
 De oude wortels van de Maagd Maria 
worden het meest treffend uitgedrukt in de 
beeldvorming van de Zwarte Madonna, die 
alleen al in Frankrijk op honderden plekken 
wordt vereerd. Hoewel de kerk autoriteiten 
hebben betoogd dat het zwart veroorzaakt 
zou zijn door kaarslicht of door andere niet 
relevante oorzaken, wordt het steeds 
duidelijker dat deze argumenten 
voornamelijk waren ingegeven om onze 
aandacht af te leiden. Het feit dat de kerk 
autoriteiten eeuwenlang hebben gestreden 
om de verering van de Zwarte Madonna te 
onderdrukken en het hen tijdens dit proces 
helaas is gelukt om veel van haar beelden te vernietigen of opnieuw te 
beschilderen in een meer acceptabele huidkleur, heeft voldoende bewijs 
opgeleverd dat deze autoriteiten heel goed wisten dat het zwart een 
‘heidense’ oorsprong had, die niet paste in hun Christelijke visie. 
 Hoe dan ook, de verering van de Maagd Maria heeft in haar gevarieerde 
manifestaties – soms met, soms zonder kind – vanuit een ver verleden 
helemaal tot in het heden kunnen overleven. In dit artikel wil ik proberen 
duidelijk te maken waarom ik geloof dat ze moest overleven en dat haar 
symboliek nooit haar relevantie heeft verloren – en ook betekenisvol is voor 
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mensen zoals ik, zonder Katholieke achtergrond. Ik ben ervan overtuigd dat 
haar symboliek niet toebehoort aan een specifieke religie and dat zij tot ons 
allemaal spreekt in een universele taal.  
 
De moeder en haar kind 
Het lichaam van de moeder is de eerste ervaring in ieders individuele leven, 
zoals is aangegeven door de Amerikaanse mytholoog Joseph Campbell. 
Volgens hem is de moeder met een kind het basisbeeld van de mythologie. 
Hij betoogt dat er een mythische participatie is tussen de moeder en het 
kind en, andersom, ook tussen het kind en de moeder, en dat onze vroege 
beleving van de aarde en het universum als een moeder wordt meegenomen 
naar onze volwassen ervaring. Het is belangrijk dat Campbell hieraan voegt 
dat je gevoel in relatie te staan met het universum als een kind met een 
moeder er voor zorgt dat je in complete harmonie voelt met het universum.1  
 In elke individuele moeder wordt Moeder Aarde of de Aarde Godin 
gereflecteerd – het gigantische levende wezen dat Gaia werd genoemd door 
de oude Grieken en ook door een groeiend aantal hedendaagse 
wetenschappers is herontdekt. Uit haar lichaam, dat ook de atmosfeer 
omvat die al het planetaire leven omhult als een matrix, wordt al het leven 
op de planeet geboren en uiteindelijk keert het ook weer in haar terug. De 
insluiting van de levenscycli in haar beeldvorming is prachtig vastgelegd 
door het concept van de Drievoudige Godin, die werd verbeeld als de drie 
stadia van het vrouwenleven – als meisje, moeder en oude vrouw – waarbij 
verwezen werd naar de verschillende cycli die aan constante verandering 
onderhevig zijn. Haar drievoudige vorm is op verschillende manieren 
betekenisvol: zij drukt de voortgaande cycli uit waarin al het aardse leven is 
ingebed, en in het bijzonder de cyclus van ons eigen menselijk leven van de 
geboorte via de dood naar de wedergeboorte. Ruimtelijk wordt zij 
gereflecteerd in het onderscheid tussen de bovenwereld, de middenwereld 
en de onderwereld – werelden waarvan de verbondenheid en eenheid 
werden uitgedrukt door de boom, met wortels die tot diep in de aarde reiken 
en takken die naar de hemel reiken. Maar ze voorziet ons ook met een 
antwoord op de dualistische spanningen in het menselijk leven – tussen 
licht en donker, geest en materie, good en kwaad, etc. Ze laat zien dat deze 
polen niet echt tegengestelden zijn en altijd verenigd en overstegen worden 
door een derde factor. Het Taoistische Yin/Yang symbol, waarin de derde 
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factor vertegenwoordigd wordt door de cirkel die de Yin en Yang omhult, 
drukte iets vergelijkbaars uit.2 Verderop gaan we daar wat dieper op in. 
 
Verbondenheid met de aarde 
In het transformatie proces van de Godin naar de Maagd Maria zijn helaas 
belangrijke kwaliteiten van de Godin grotendeels verloren geraakt, met 
name haar drievoudige kwaliteit, haar intieme verbondenheid met de aarde 
en haar natuurlijke cycli. Zoals bekend is, was Maria in de eerste eeuwen 
geen offcieel onderdeel van het Christendom, en is het goed mogelijk dat in 
die eeuwen haar rol geleidelijk aan is getransformeerd en beperkt tot die 
van Theotokos, Moeder van God, waarmee ze officieel is opgenomen in de 
Christelijke doctrine bij het Concilie van Epheze in 431 na Chr. De eerste 
eeuwen zijn door de Kerk gebruikt om haar doctrine vorm te geven en 
afwijkende opvattingen die er niet in pasten buiten te sluiten. Het is 
bijvoorbeeld bekend that Gnostische opvattingen onderdrukt werden en dat 
hun teksten – waarvan gedeelten herontdekt zijn bij Nag Hammadi in 1945 
– buiten gesloten werden.  
 In de ontwikkeling van haar doctrine was de Kerk volkomen gefocust 
geraakt op het rijk van de Hemel. Het Christelijk leven werd geassocieerd 
met het eeuwige leven dat was verheven boven ons tijdelijke aardse bestaan 
– dat in toenemende mate geidentificeerd werd met het rijk van de Duivel.3 
In de opvatting van de Kerk begon voor Christenen het echte leven pas als 

dit aardse bestaan voorbij was, in de 
Hemel, waarvan werd aangenomen dat 
die zich ergens ver boven de aarde moest 
bevinden. Het is begrijpelijk dat deze 
opvatting ook weinig ruimte liet voor een 
aardse verbinding in de verering van de 
Maagd Maria: het draak- of slangachtig 
schepsel dat Maria vaak vertrapte onder 
haar voeten (zoals gezien kan worden bij 
veel beelden en schilderijen) drukte zelfs 
een bewuste onderdrukking ervan uit. In 
de opvatting van de Kerk had het leven 
van Maria alleen betekenis in relatie tot 
tot het transcendente hemelse rijk.4 Dit 
impliceerde ook dat het hele veld van de 
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sensuele ervaring geen plaats mocht hebben in de verering van Maria. Zoals 
we verderop zullen zien, speelt deze sensuele wereld echter wel een 
belangrijke rol in haar vereringspraktijken en daarom hebben de kerk 
autoriteiten zich nooit helemaal comfortabel gevoeld bij deze praktijken. 
  Dit is wat het vereren van de Zwarte Madonna zo interessant maakt, 
omdat dit bij uitstek de traditie is die de verbinding met de natuurlijke 
wereld heeft behouden. Zoals Annine van der Meer heeft aangegeven in 
haar erg interessante boek over de Zwarte Madonna, vertellen veel van de 
overgeleverde verhalen over het ontstaan van haar verering over de 
ontdekking van een beeldje van de Madonna op een afgelegen plek in de 
natuur: vlakbij een bron, een boom, een bos, op een berg. Vaak blijkt deze 
afgelegen plek al gebruikt te zijn door pre-Christelijke culturen. De 
ontdekking werd vaak eerst gedaan door een dier: een koe of een schaap. 
Een ander opvallend element is dat pogingen om het beeld of beeldje naar 
een bewoond gebied of een stad verplaatsen vaak onsuccesvol zijn 
gebleken, omdat het terug bleef keren naar de plek in de natuur waar het 
was ontdekt. Soms zijn mensen tot een compromis gekomen: in de herfst, 
winter en lente blijft de Madonna in de bewoonde wereld of de stad, en in 
de zomer is er een processie naar de plaats waar ze ooit is gevonden.5  
 Deze verhalen laten zien dat in de verering van de Zwarte Madonna de 
intieme band met de lokale natuurlijke omgeving nog steeds levend is 
gebleven. En het was natuurlijk niet met deze verering begonnen, want zij 
had simpelweg een Christelijke noemer gegeven aan een reeds bestaand 
pre-Christelijk Godinnenerfgoed. Vanuit haar verering kunnen we ook een 
vrij goed idee krijgen van hoe wijd verbreid het Godinnenerfgoed ooit 
geweest moest zijn geweest in de specifieke streken.   
 Het verzet van de Zwarte Madonna beelden of beeldjes tegen 
verplaatsing naar een andere locatie is ook in een ander opzicht erg 
veelzeggend. Het vertelt ons dat deze beeldjes geen dode objecten waren 
maar werkelijk levende subjecten, met een eigen wil. Met andere woorden, 
deze beeldjes moeten niet worden beschouwd als slechts idolen – hetgeen 
inhoudt dat de verering zich richt op de beeldjes zelf, zonder enige context 
– maar als levende iconen die op intieme wijze zijn verbonden met een 
specifieke plek en in feite essentiële ‘tussenpersonen’ zijn om de 
menselijke geest te openen naar de Heilige dimensie van die plek.6 In dit 
opzicht heeft Jean Markale betoogd dat elk beeld iets van zijn essentiële 
betekenis verliest wanneer het van de plek waar het oorspronkelijk toe 
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behoorde wordt weg gehaald en naar een museum wordt gebracht: ‘Als, in 
zeer oude tijden, een beeld was opgericht op een zorgvuldig bepaalde plek, 
dan liet zijn aanwezigheid zich gelden als  een element van concentratie, 
van crystalisatie, van verschillende magnetische stromen, tellurisch en 
kosmisch. In deze zin was het beeld onontbeerlijk voor deze plek. Eenmaal 
verplaatst (…) verloor het beeld al zijn kracht. En als we deze lijn van 
redeneren tot het einde volgen, dan moeten we concluderen dat alle 
beelden, zowel zogenoemde heidense als Christelijke, die gered zijn van 
vernietiging en beschermd worden in een museum, alle spirituele of 
religieuze waarde hebben verloren. (…) Elk beeld dat is verbannen naar een 
museum wordt een levenloos object.’7 Omdat deze beelden hun levende 
kwaliteit verloren als gevolg van dit verplaatsingsproces, betekende dit in 
feite dat ze veranderden van iconen in idolen. 
 
De Mantel Madonna 
Voor mij wordt het Godinnenerfgoed ook prachtig verbeeld door de 
schilderijen en beelden van de Mantel Madonna (in het Italiaans de 
Madonna della Misericordia, in het Engels de Madonna of Mercy). Hier 
geeft Maria onder haar grote mantel beschutting aan een groep mensen. 
Zoals haar voorganger de Aarde Godin, is zij nog steeds de matrix waarin 
de mensen volledig zijn ingebed, die zich daarom heel veilig voelen, deel 
van haar wezen. 
  

 
De Madonna della Misericordia, in Venetië, Italië 
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De grote mantel die het lichaam van vele Maria’s omhult (zoals ook 
getoond wordt in enkele van de andere afbeeldingen in dit artikel) geeft hun 
een heuvelachtige vorm. Dit doet denken aan het feit dat de Aarde Godin 
vaak werd geassocieerd of geïdentificeerd met een heuvel of een berg. Dit 
kon een natuurlijke heuvel zijn of een kunstmatige (zoals bij Silbury Hill in 
Engeland) – een Heilige heuvel in de vorm van een zwangere baarmoeder 
die deel was van de identificatie van de Godin met het hele omringende 
landschap. Misschien heeft dit idee kunnen voortleven in de Germaanse 
folklore over de Venusbergen of vrouwenbergen, waarin de Godin zou 
wonen – zoals bijvoorbeeld voorkomt in het verhaal van Tannhauser; en 
misschien ook wel, zij het in een wat negatievere vorm, in de Nederlandse 
folklore over de Witte Wieven die in de Neolitische grafheuvels zouden 
hebben geleefd.8 
 

 
Witte Wieven in grafheuvels, Gerrit van Goedesbergh, 1660  

 
 In deze context kunnen we ook het traditionele geloof plaatsen dat 
mensen eerst uit de aarde geboren werden voordat ze geboren werden uit 
een individuele moeder. Volgens Mircea Eliade is dit een universeel geloof 
geweest. Om geboren te worden moesten de babies zich verschuilen in 
grotten, moerassen en bronnen. Daar leidden ze een soort embryo leven in 
de baarmoeder van Moeder Aarde, voordat ze ter wereld werden gebracht 
door hun moeder.9 

 
 



7 

 

Vierge Ouvrante 
Nauw  gerelateerd aan de Mantel Madonna’s 
zijn de Vierges Ouvrantes, die in het Engels 
meestal Shrine Madonnas worden genoemd. 
Een goed Nederlandse woord heb ik niet 
kunnen vinden voor deze beeldjes waarbij 
Maria’s lichaam  geopend kan worden als een 
soort kastje met twee deuren. In haar lichaam 
treffen we vaak afbeeldingen aan van Drie-
eenheid – van God, de Zoon en de Heilige 
Geest. Het is verbazingwekkend dat Maria hier 
echt wordt getoond als de Moeder van God, 
hetgeen een vrouwelijke superioriteit suggereert 
op het gebied van de religie. De eerst Vierge 
Ouvrante gaat terug tot 1200 en werd gemaakt 
in centraal Frankrijk, en daarna verspreidde het 
idee naar andere landen in Europa. Ongeveer 50 van deze beeldjes hebben 
de tands des tijd weten te doorstaan.10 Het is niet heel moeilijk om te zien 
dat in deze beeldjes op de een of andere manier het millennia-oude 
Godinnenerfgoed opnieuw leven werd ingeblazen – en hoe dit op een 
verrassende, verbeeldingsrijke wijze werd vormgegeven binnen een 
Christelijke context.  
 
Meer ‘heidens’ voortleven 
De uitbeeldingen van de Zwarte Madonna, de Mantel Madonna, en de 
Vierge Ouvrante bieden ons hoop ten aanzien van het repareren van onze 
verminderde gevoelens van verbondenheid met de aarde en haar cycli. 
Maar zelfs de meer ‘reguliere’ uitbeeldingen van de Maagd Maria – met of 
zonder haar kind – hebben significante ‘heidense’ kwaliteiten weten te 
bewaren. Ten eerste is er het centrale belang van het beeld zelf bij de Maria 
verering, die heel erg verschilt van de nadruk op het geschreven woord en 
de interpretatie daarvan in het geïinstitutionaliseerde Christendom. En ten 
tweede, continueert de beeldvorming van Maria met haar kind het belang 
dat wordt gegeven aan zowel het vrouwelijke en het mannelijke, zoals het 
heel lang ook werd uitgedrukt door de Godin en haar zoon/partner. Deze 
beeldvorming laat zien dat zij allebei van belang zijn en in een wederkerige 
relatie tot elkaar staan.  

Vierge Ouvrante, ca. 1300, 
Duitsland 
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Het belang van het beeld 
Laten we even kijken naar het eerste element, het belang van het beeld. 
Hoewel het Christendom deel is van het Judeo-Christelijke erfgoed, waarin 
het Heilige werd onthuld via het geschreven woord in de Heilige boeken 
van de Thora, de Bijbel en de Koran, bleef onder de ‘gewone’ bevolking 
een oudere benadering van het Heilige voortleven, via het gebruik van 
beelden. In dit opzicht heeft Leonard Shlain overtuigend betoogd in zijn 
boek The Alphabet versus the Goddess dat in Godinverering het beeld 
primair was en het vrouwelijke hoog werd gewaardeerd, terwijl in de 
monotheïstische religies van het Judeo-Christelijke erfgoed het geschreven 
woord centraal was komen te staan en als gevolg daarvan ook het 
vrouwelijke werd onderdrukt (hetgeen ook een onderschikking van de 
vrouwen impliceerde).11 Deze religies benadrukten niet alleen het 
geschreven woord, maar bleven ook fel strijden tegen alle vormen van 
verering waarin het gebruik van beelden op de voorgrond stond – kortom, 
in het bijzonder tegen het Godinnenerfgoed. Omdat de Maria verering 
vrijwel niet op de teksten van de Bijbel was gebaseerd en levend werd 
gehouden door gebruik van krachtige beelden, was het begrijpelijk dat de 
kerk autoriteiten altijd enige achterdocht hebben gehad bij deze verering en 
in beginsel hebben geprobeerd deze te onderdrukken of zelfs uit te roeien. 
Toen het duidelijk werd dat zij niet succesvol hierin waren geweest, en 
waarschijnlijk ook niet succesvol in zouden worden, zagen zij geen andere 
optie dan het te transformeren in iets acceptabels – zoals gebeurd is vanaf 
431 na. Chr.  
 Op de één of andere manier heeft het prominente gebruik van beelden 
bij de Maria verering zich weten te handhaven en wordt dit getoond bij 
verschillende gelegenheden. Ten eerste kan het worden gezien in de manier 
waarop Maria vaak is uitgebeeld op het kerk altaar: zowel zij als haar kind 
dragen meestal mooie kronen, zij draagt vaak een rijk geborduurde jurk (de 
wijde mantel waar we eerder over spraken) en zij worden vaak omgeven 
door een overweldigend arrangement van gouden en zilveren creaties, die 
mysterieus reflecteren door een spel van warm, zacht licht, vaak nog verder 
van kleur voorzien door wat bloem boeketten. Hoewel het kind ontbreekt in 
de uitbeelding van la Virgen de la Macarena in Sevilla, is dit een sprekend 
voorbeeld van deze pracht en praal. Maar je kan heel veel andere 
voorbeelden hiervan vinden.12  
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La Virgen de la Macarena in Sevilla, Spanje 

 
 Ten tweede zijn er de vele processes gewijd aan Maria. Wanneer zij op 
één dag in het jaar uit de kerk wordt gehaald, door de straten en velden 
wordt gedragen tijdens een processie, ligt de nadruk weer op de zintuigen 
en wordt extra aandacht gegeven aan haar prachtige beeldvorming. 
Natuurlijk is het zo dat historisch gezien deze processies teruggaan tot de 
tijd voor de uitvinding van de boekdrukkunst, toen de meerderheid van de 
bevolking nog nooit de paar kopieën van de Bijbel die de kerk bezat had 
ingekeken en waarschijnlijk zelfs niet kon lezen. Maar vandaag de dag, nu 
de meeste mensen wel kunnen lezen, zijn de processies nog steeds niet 
opgehouden. De straten in de steden, de landschappen waar doorheen wordt 
gelopen, de lichten en de muziek die de processie vergezellen, zorgen er 
allen tezamen voor dat de zintuiglijke beleving van de ervaring flink wordt 
verhoogd. 
 Ten derde hebben beelden vaak een centrale rol gespeeld bij het tot 
leven komen van een lokale vorm van Maria verering. Zoals we eerder 
hebben vermeld, is de verering van de Zwarte Madonna vaak begonnen 
nadat een beeld of beeldje ergens werd gevonden in de natuur – in een grot, 
bij een bron, in een boom – en zij haar verbinding tot die specifieke plekken 
vaak in stand wist te houden. Dit verbond de verering met de sensuele 
ervaring van de omringende natuur. In andere gevallen begon de lokale 
vorm van Maria verering nadat zij was verschenen aan sommige mensen, 
meestal aan een paar nietsvermoedende jonge kinderen. En in de regel vond 
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deze verschijning ook plaats in een natuurlijke omgeving, ver weg van de 
steden, in een grot of op een berg. Grote mensenmassa’s werden naar deze 
specifieke locaties getrokken om te proberen de gebeurtenis zelf te ervaren. 
Beroemd in dit opzicht zijn bijvoorbeeld de verschijningen in Lourdes, 
Fatma, Knock en Beauraing. Maar Maria heeft niet altijd de bewoonde 
gebieden vermeden, want – zoals de meeste Nederlanders wel weten – ze is 
zelfs verschenen in het centrum van Amsterdam. Met een speciale 
boodschap, zoals we verderop zullen zien. 
 Over het algemeen kunnen we zeggen dat bij de Maria verering de 
kracht van beeldvorming naar de voorgrond kwam en de kracht van het 
geschreven woord werd verminderd. Als we de argumenten van Leonard 
Shlain volgen, dan wijst het belang van het gebruik van beelden bij de 
Maria verering naar een continuering of een heropleving van het 
Godinnenerfgoed. Dit wordt zelfs versterkt door het feit dat de kracht van 
de beelden tijdens de processies en verschijningen hebben geholpen om de 
Heilige verbinding met de aarde, met de omringende natuurlijke omgeving, 
nieuw leven in te blazen. Vrij letterlijk hebben al deze vormen van 
expressie bij de Maria verering geholpen, en helpen ze nog steeds, om de 
transcendente, hemelse focus van het Christendom terug naar de aarde te 
brengen – terug  naar een immanente ervaring van het Heilige. Het heeft 
ons ervan bewust gemaakt dat het Heilige Land is waar we zijn op dit 
moment: het landschap om ons heen.  
 
Balans in onze dubbele natuur 
En nu komen we bij de tweede element dat 
heeft kunnen overleven vanuit het 
‘heidense’ verleden: de manier waarop 
Maria met haar kind zowel het vrouwelijke 
als het mannelijke vertegenwoordigt en dit 
is ‘gevangen’ in één beeld. Deze vorm van 
uitbeelden gaat ver terug in de tijd, en reikt 
zelfs terug tot in het Paleolithicum, tot de 
zelfbevruchtende Godinnen die – door een 
fallisch element op te nemen in hun 
beeldvorming – androgien van aard waren. 
Vanaf het Neoliticum splitste het mannelijke 
deel zich af en ontmoeten we in veel religies 

Gallo-Romeinse Dea Nutrix 
beeldjes, gevonden in een bron  

bij Auxerre, Frankrijk 
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/ mythologieën de Godin met haar zoon/partner. Zij zijn bekend geworden 
onder vele namen: Inanna en Dumuzi, Ishtar en Tammoez, Asherah en 
El/Jahweh, Kybele en Attis, Isis en Osiris/Horus, Aphrodite/Venus en 
Adonis, en vele andere lokale varianten van deze paren.13 Maria en haar 
kind staan wat dit betreft in een lange traditie. Zoals ook door anderen is 
betoogd, zou het zelfbevruchtende element van de Paleolitische Godin nog 
uitdrukking kunnen hebben gekregen in de maagdelijke kwaliteit van 
Maria.  
 Het is duidelijk dat in de beeldvorming van Maria met haar kind het 
vrouwelijke en mannelijk niet dezelfde grootte en leeftijd hebben. Maar zij 
zijn absoluut gelijkwaardig. In de manier waarop het vrouwelijke en 
mannelijke wordt getoond complementeren en balanceren ze elkaar. In dit 
opzicht is hun symbolisme vergelijkbaar met het Taoistische Yin/Yang 
symbool, waarin het vrouwelijke donker en het mannelijke licht 
gepresenteerd worden als complementaire krachten en niet als polen die 
dualistisch met elkaar strijden.14 Maar in de Maria beeldvorming is de 
nadruk alleen een beetje anders. Die laat tenslotte zien dat in onze dubbele 
natuur het vrouwelijke altijd het grotere fenomeen is, de veel meer 
omvattende kracht. Het kleinere mannelijke wordt lief gehad, er wordt voor 
hem gezorgd door het vrouwelijke, en hij voelt zich beschermd in haar 
omarming of zit veilig op haar schoot. Dit drukt echter geen hiërarchische 
orde uit, want het is geen kwestie van op een hoger of lager niveau zijn. We 
moeten ons ook realiseren dat dit een symbolische expressie is die niet 
direct refereert naar vrouwen en mannen, maar naar vrouwelijke en 
mannelijke kwaliteiten die zowel vrouwen als mannen bezitten, tenminste 
potentieel gezien. Beide kwaliteiten hebben elkaar hard nodig, en we 
moeten elk  gelijkwaardig beschouwen om een gebalanceerd leven te 
leiden. Deze vrouwelijke kwaliteiten omvatten bijvoorbeeld coöperatief 
zijn, zorgzaam, empatisch, zacht, met een open geest en verbonden voelen; 
en de mannelijke kwaliteiten competitief zijn, strijdlustig, rationeel, 
gereserveerd en onafhankelijk. Zoals reeds is benadrukt, zijn deze niet 
gelijk aan elkaar maar gelijkwaardig, en dit laat zien dat de positieve 
kwaliteiten niet gelijk zijn aan negatieve, maar veel krachtiger. Zij kunnen 
de negatieve kwaliteiten helen, maar voordat ze dit kunnen doen, moeten 
we individueel eerst weten dat deze vrouwelijke kant in ons bestaat – in ons 
allemaal, inclusief de mannen. 
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 Het feit dat onze natuur in essentie een dubbele natuur is, is dus niet 
echt een recent ontdekking: dit was in ieder geval al bekend aan de Chinese 
Taoisten. Maar later is dit door veel denkers vanuit diverse achtergronden 
bevestigd, ook in onze tijd. In dit verband heeft de Nederlandse antropoloog 
Jan van Baal duidelijk gemaakt dat we aan de ene kant geboren worden uit 
en onlosmakelijk verbonden blijven met het universum, maar aan de andere 
kant als subjecten ons tegenover de wereld om ons heen opstellen.15 De 
kant van onszelf die zich verbonden voelt is het diepere en meer 
omvattende deel van ons zelf, dat zich manifesteert in de vorm van de 
vrouwelijke kwaliteiten waar we hierboven al over hebben gesproken; en 
onze zich tegen de wereld verzettende kant is het kleinere deel van onszelf, 
dat zich meer ophoudt aan de oppervlakte en zich manifesteert in de vorm 
van mannelijke kwaliteiten. De ervaring van onszelf als een subject waar 
van Baal naar verwijst is wat psychologen natuurlijk het ego hebben 
genoemd. Deze twee kanten bestaan niet om ons in een voortdurend 
conflict met elkaar te trekken (met een ego dat alles op de buitenwereld 
projecteert, zoals we nog steeds over de hele wereld zien gebeuren), maar 
om ons uit te nodigen om een balans tussen beiden te vinden – in onszelf en 
in de wereld om ons heen. Dit is waartoe de beelden van Maria met haar 
kind ons kunnen inspireren.   
 De betekenis van gelijkwaardigheid kan ervaren worden door om ons 
heen te kijken, in de nachtelijke uren en gedurende de dag. Op een heldere 
nacht kijken we direct naar een kosmos van vrijwel onvoorstelbare 
afmetingen; overdag, echter, is ons blikveld op een heldere dag beperkt tot 
de blauwe lucht, tot de atmosfeer rondom de aarde. In de nacht weten we 
dat de dag bestaat, en visa versa, maar beiden kunnen zo krachig aanwezig 
zijn dat de ander vrijwel geheel lijkt te zijn verdwenen. In het Yin-Yang 
symbool is er een zwarte stip in de witte kant en een witte stip in de zwarte 
kant: hoe klein ook, de andere kant blijft altijd aanwezig, en er is een 
voortdurende verwisseling van de twee kanten, aangestuurd vanuit de 
stippen. De beeldvorming van de Godin met haar zoon/geliefde en van 
Maria met haar kind kan helpen om ons bewuster te maken van het feit dat 
we ook gedurende dag volledig omarmd blijven door of ingebed blijven in 
een donkere maar ‘welwillende kosmos’.16 
 Het verschil tussen het donker en het licht wordt ook getoond door even 
goed naar een heldere lucht in de nacht te kijken: we kunnen zien dat het 
donker dat de sterren omhult veel groter en omvattender is dan de kleine 
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stipjes van het sterrenlicht. Er is slechts één onzichtbaar en onmeetbaar veld 
van donkere ruimte, en er is een vrijwel ontelbare hoeveelheid zichtbare 
lichtjes van de sterren. Alles dat zich manifesteert kan dit doen omdat het 
altijd wordt omarmd en gevoed door een veel groter veld, een onzichtbare 
Heilie Matrix of Baarmoeder – de Tao – die al het leven en de 
groeiprocessen mogelijk maakt. Onze verre voorouders, die veel meer tijd 
dan wij buitendeurs doorbrachten en onvermijdelijk op een veel intensere 
wijze het donker in de nacht moeten hebben ervaren, moeten ook spiritueel 
veel bewuster zijn geweest van de kracht van deze Heilige Matrix. Zoals ik 
heb betoogd in mijn boek Het voortleven van het Godinnenerfgoed, geloof 
ik dat dit soort bewustzijn de kern uitmaakte van het Godinnenerfgoed – en 
dat de Maagd Maria één van de manieren is waarin (een deel van) dit 
erfgoed heeft weten te overleven.   
 

 
Sterrennacht boven de Rhône, Vincent van Gogh, 1888 

 
 In onze moderne wereld, waarin we veel meer tijd binnendeurs 
doorbrengen, de nadruk leggen op de dag en uitgebreid gebruik maken met 
electrische verlichting om het donker zoveel mogelijk te annuleren, lijken 
we het bewustzijn te hebben verloren dat we altijd omhuld zijn in 
onzichtbare matrixen, die op verschillende niveaus bestaan, en ons helpen 
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om te groeien, niet allen biologisch maar ook psychologisch en spiritueel. 
Op een biologisch, materieel niveau manifesteert een matrix zich in de 
vrouwelijke baarmoeder. We kunnen zien hoe het piepkleine spermazaadje 
(een van de velen!) zich nestelt en ingebed wordt in een (in vergelijking) 
gigantisch vrouwelijk eitje, en hoe de foetus in de veilige matrix van de 
baarmoeder tot een baby kan groeien. Op een planetair niveau hebben we 
de veranderende seizoenen, het groen dat zich in de lente laat zien en later 
de bloemen en het fruit, allen tijdelijke  en tastbare manifestaties van het 
ongemanifesteerde.  
 Op een psychologisch en spiritueel niveau kunnen we ons bewust 
worden van de beperkingen van ons eigen ego en dat het geboren wordt uit 
en altijd ingebed blijft in het veel grotere onderbewustzijn – zoals de 
Zwitserse psycholoog Carl Jung  heeft beargumenteerd.  Nu we weten dat 
ons gevoel van afgescheiden zijn van de wereld om ons heen, en het er ons 
mee identificeren, met ons ego, waarschijnlijk niet veel ouder is dan 6000 
jaar (zie Steve Taylor’s boek The Fall over dit thema17), betekent dit dat 
ons bewustzijn van de beperking ervan pas daarna mogelijk werd. Dit 
nieuwe bewustzijn heeft zelfs moeten wachten tot in onze tijd. Het verbindt 
ons terug met het heel oude bewustzijn van een integraal deel zijn van het 
grotere web van het leven, dat bijvoorbeeld krachtig is uitgedrukt door  het 
Amerikaanse Indianenopperhoofd Chief Seattle (‘Man did not weave the 
thread of life, he is merely a strand in it. Whatever he does to the web he 
does to himself’).  

 In feite gaat het allemaal over het 
erkennen en accepteren van de kracht van het 
donker in ons leven. De Amerikaanse 
religieuze denker Matthew Fox gelooft in dit 
verband dat de Zwarte Madonna ons kan 
helpen met dit proces. Volgens hem is zij een 
heel geschikt symbool voor onze tijd. Hij 
beschrijft twaalf giften die zij naar onze tijd 
brengt, zoals het feit dat zij ons naar het 
donker uitnodigt, om de diepte van ons 
wezen in te gaan en om de lagere chakras te 
eren, maar ook dat zij ons opnieuw verbindt 
met de ‘Grote Kosmische Moeder’.18  Dus 
hij gelooft dat de Zwarte Madonna ons een 

De zwarte Madonna van 
Rocamadour, Frankrijk 
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soort opening biedt naar het oudere Godinnenerfgoed: zij kan ons verder 
helpen om de reïntegratie van het element van het donker in onze moderne 
wereld te realiseren, en het zou ook ecologisch een zeer welkome 
herwaardering van de cyclische kwaliteit van de natuur betekenen.  
  
Een bottom-up beweging 
Wat met name interessant is bij de verering van de Maria is het feit deze 
niet ontstaan door een proces van top-down opleggen door een machtige 
kerk. Deze verering is ooit begonnen en ook in belangrijke mate levend 
houden door een bottom-up proces. Zij reflecteerde een diepe behoefte die 
leefde in de harten van de ‘gewone’ mensen. Blijkbaar konden zij geen 
religie accepteren die alleen mannelijke sentimenten bevredigde en waarin 
een vrouwelijke vertegenwoordiger ontbrak. Zoals we eerder al hebben 
aangegeven, hebben de kerk autoteiten in 431 na Chr. eindelijk toch 
ingegeven en hebben ze Maria geïntegreerd in de bestaande kerkleer onder 
de titel ‘Moeder van God’.  
 Hoewel het natuurlijk de bedoeling is geweest dat God in deze titel zou 
verwijzen naar Jezus Christus als de vertegenwoordiger van God op aarde, 
kunnen we ons afvragen waarom men Maria dan niet simpelweg de titel 
heeft gegeven van ‘Moeder van Jezus’ of ‘Moeder van Christus’. De titel 
die werd gekozen impliceert tenslotte dat het bestaan van God niet helemaal 
terug zou gaan naar het begin en dat de Moeder duidelijk aan hem vooraf is 
gegaan. Dit feit, tezamen de aanhoudende behoefte van de mensen aan een 
vrouwelijke vertegenwoordiger, versterkt het bewijs dat het Christendom 
een ouder erfgoed, dat heel sterk en diep geworteld bleek te zijn, probeerde 
te vervangen – namelijk het Godinnenerfgoed.  
 
Niet behorend tot een specifieke religie 
Omdat we weten dat de verering van Maria voornamelijk gekwalificeerd 
kan worden als een voortzetting van Godinverering – die al bestond in de 
regio en waarvan de symboliek vrij eenvoudig geleend kon worden – 
behoort de essentie ervan tot geen enkele specifieke religie. Zoals we eerder 
hebben gezegd, was er voor het beeld Maria met haar kind het beeld van de 
Godin met haar zoon/partner, die onder vele verschillende namen in 
verschillende religies/mythologieën bekend is geweest.  
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 Op een andere manier hebben de 
verschijningen van Maria die gerapporteerd 
zijn ook laten zien dat zij nooit echt tot een 
specifieke religie heeft behoord. Vaak 
werden de verschijningen het eerst 
gerapporteerd door jonge kinderen, zoals 
het geval is geweest in Lourdes en Fatima. 
Deze kinderen vertelden in eerste instantie 
dat ze een mysterieuze vrouwelijke figuur 
hadden gezien, en deze werd pas later door 
de kerk autoriteiten geïdentificeerd als de 
Maagd Maria. Wat als dit soort 
verschijningen had plaatsgevonden in 
andere tijden en plaatsen, ongerelateerd tot 
het Christendom? Als ze hadden 

plaatsgevonden voor de verspreiding van het Christendom, is het heel goed 
denkbaar dat zij herkend waren als manifestaties van de lokaal vereerde 
Godin. Wie weet, dit soort verschijningen zou veel gebeurd kunnen zijn bij 
onze verre voorouders die tenslotte veel intenser dan wij werden 
geconfronteerd met de omringende natuur en er zich daarom ook veel 
intiemer verbonden mee voelden. Vrouwelijke verschijningen zouden zelfs 
verantwoordelijk kunnen zijn geweest voor de  antropomorfische 
uitbeeldingen van de Godin… 
 
Niet verbonden aan een specifieke natie 
De verering van Maria is ook niet verbonden met een specifieke parochie, 
streek of natie. Van parochie tot parochie, van streek tot streek, en van natie 
tot natie is zij altijd anders verbeeld, zoals nog steeds waargenomen kan 
worden in de talloze gevarieerde manieren waarop zij door de eeuwen heen 
is gebeeldhouwd of geschilderd.19 Op de één of andere manier weten 
vereerders dat hun locale of nationale voorstelling slechts een specifieke 
manifestatie is van Maria, van haar ongrijpbare mysterieuze wezen dat alle 
grenzen overstijgt.  
 De geschiedenis heeft aantgetoond, en toont nog steeds aan vandaag, dat 
monotheïistische, mannelijke Goden gemakkelijk gebruikt kunnen worden 
om een land te verdedigen of om een ander land aan te vallen. In 
oorlogvoering schijnen de Goden – volgens de vereerders althans – weinig  

Populaire voorstelling van de Maria 
verschijning aan Bernadette 

Soubirous in Lourdes, Frankrijk 
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problemen te hebben met het kiezen van een kant in een conflict. In dit 
opzicht is Maria, zoals haar voorganger de Godin, altijd volkomen anders 
van aard geweest. Zoals betoogd is voor de Keltische religie door de 
archeoloog Barry Cunliffe, waren alle Godinnen in de Ierse traditie van de 
Keltische mythologie reflecties van de Moeder Aarde Godin en alle 
mannelijke Goden reflecties van de Tribale God.20 De Keltoloog Proinsias 
Mac Cana onderschreef dit verschil en heeft er aan toegevoegd dat de 
Heilige soevereiniteit, mythologisch verbeeld door de Godin als de 
personificatie van het land, een permanent en fundamenteel element van de 
Ierse traditie is geweest en dat vergelijkbare concepties elders in Europa 
hebben bestaan.21 Deze verbondenheid met het land impliceerde dat de 
Godin niet toebehoorde aan een specifieke stam of natie.  
 In de verschijningen van Maria in Amsterdam in de 40er en 50er jaren 
van de vorige eeuw zou zij zelf regelmatig hebben benadrukt dat zij vanaf 
die periode niet meer Maria genoemd wilde worden maar ‘Vrouwe voor 
alle volkeren’.  Dit was een andere manier om te zeggen dat zij niet langer 
geclaimd wilde worden door een specifieke religie, stam of natie. In feite 
drukte zij hiermee iets uit dat altijd een realiteit is geweest in het 
Godinnenerfgoed. 
 
Verbinden met het wetenschappelijke veld 
Eerder hebben we laten zien dat de beeldvorming van Maria met haar kind 
en van de Godin met haar zoon/partner voor haar, symbolisch de balans in 
onze dubbele natuur, de balans tussen het vrouwelijke en het mannelijke, 
heeft uitgedrukt. Ik denk dat het geen toeval is dat in onze tijd de nieuwste 
ontdekkingen in de wetenschap, met name in de veld theorieën, ons iets 
vergelijkbaars vertellen. Hoe staan die met elkaar in verbinding?  
 In dit opzicht is het goed om eerst iets te vertellen over het onderscheid 
tussen Zoe en Bios, dat gemaakt is door Anne Baring en Jules Cashford in 
hun boek The Myth of the Goddess. In hun visie creëert de Godin vanuit het 
niveau van Zoe, dat de eeuwige, onzichtbare matrix of kosmische 
baarmoeder is van waaruit al het leven wordt geboren en waarnaar het 
uiteindelijk ook terugkeert. Bios is de tijdelijke, tastbare sfeer van leven die 
voorkomt uit haar wezen. Het onderscheid tussen de Godin en haar 
zoon/partner is in feite het onderscheid tussen Zoe en Bios. Zoe is het 
gebied van de ziel, waarvan de aard traditioneel als vrouwelijk is 
beschouwd; en Bios – de manier waarop Zoe zich continu manifesteert op 
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een materieel niveau, as planten, rivieren and bergen, als graan en fruit, als 
menselijke lichamen, etc. – wordt traditioneel als mannelijk van aard 
beschouwd. (En en passant breng ik even in herinnering dat het vrouwelijke 
en mannelijke verwijst naar kwaliteiten die zowel in vrouwen aan mannen 
aanwezig zijn.) De twee gebieden kunnen worden onderscheiden, maar ze 
kunnen nooit afgescheiden van elkaar bestaan. Ze zijn deel van onze 
dubbele natuur. 
 Toen met de opkomst van het Christendom Maria en haar zoon de rol 
van de Godin en haar zoon/partner hadden overgenomen, betekende dit dat 
Maria nu geassocieerd werd met Zoe, met de eeuwige, ongrijpbare 
dimensie van het ongemanifesteerde. En het kind van Maria werd, zoals 
eerder de jaargod die de doorgaande cycli van geboren worden en weer 
sterven had vertegenwoordigd, nu geassocieerd met Bios, met de tijdelijke 
en tastbare wereld.22 Zowel de beeldvorming van de Godin met haar 
zoon/parner en van Maria met haar kind geven uitdrukking aan het idee dat 
het rijk van het ongemanifesteerde altijd houdt van de materiële wereld. 
Door deze te omarmen, zorgt ze ervoor en beschermt ze het. In dit opzicht 
is de dubbele natuur in essentie een levende, bezielde natuur, een Heilige 
natuurlijke wereld, waarin alle levende wezens en alle landschappen deze 
Heilige kwaliteit delen. 
 Nu is het verrassend dat deze twee gebieden ook worden onderscheiden 
in de wetenschappelijke veldtheorieën die zijn voortgekomen uit de 
quantum theorie. Daarin wordt het bestaan erkend van een diepe dimensie 
voorbij aan ruimte en tijd van waaruit de materiële wereld voortdurend 
wordt gecreëerd. In dit verband heeft Max Plank, die in 1918 de Nobelprijs 
voor zijn ontwikkeling van de quantum theorie heeft ontvangen, al in 1944 
het volgende gezegd: ‘Er is geen materie als zodanig. Alle materie komt 
voort en bestaat bij de gratie van een kracht die het deeltje van een atoom 
laat vibreren en die dit onbeduidende zonnestelsel bij elkaar houdt.’ ‘We 
moeten achter deze kracht het bestaan van een bewuste en intelligente 
Geest aannemen. Deze Geest is de matrix van alle materie.’23  
 Planck heeft een flink aantal modern onderzoekers geïnspireerd. Bekend 
zijn in dit verband Ervin Laszlo’s theorie over het Akasha Veld, Rupert 
Sheldrake’s theorie over morfische velden, en Lynne McTaggart’s theorie 
over het Veld.24 Ook David Bohm’s theorie over de impliciete en expliciete 
orde past in deze categorie.25 In de terminologie van Planck zijn ze het er 
allemaal over eens dat er voorbij aan ruimte en tijd een bewuste en 
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intelligende Geest is die de matrix is van alle materie. Zijn concept van de 
matrix is eenvoudigweg een ander woord voor het veld. In feite is het zelfs 
een beter woord omdat door het matrix te noemen – een woord dat is 
gerelateerd aan zowel materie als moeder – de essentiële vrouwelijke aard 
ervan, de baarmoeder kwaliteit, wordt benadrukt. Het meest belangrijke 
kenmerk van een matrix of baarmoeder is dat deze aan nieuw leven een 
veilige plek biedt om te groeien, zoals is betoogd door Joseph Chilton 
Pearce in zijn boek Magical Child.26 We hebben eerder gezien dat de term 
Zoe, met zijn relatie tot Bios, iets vergelijkbaars uitdrukt. Dus het eerste 
idee hierover gaat heel ver terug in de tijd. 
 Het is interessant dat Rupert Sheldrake heeft gesteld dat het concept van 
het veld een wetenschappelijke benaming is voor hetgeen in vroegere, 
minder wetenschappelijke, tijden werd aangeduid met de ziel. Als we even 
in herinnering brengen dat Zoe gekwalificeerd werd als het rijk van de ziel, 
dan betekent dit dat de wetenschap met het ontwikkelen van veldtheorieën 
niet alleen een gedurfde stap heeft genomen om af te dalen vanuit Bios naar 
het diepere niveau van Zoe, maar tegelijkertijd hiermee de spiritualiteit haar 
terrein heeft binnen laten komen. Dit is een aardse vorm van spiritualiteit 
die ooit al uitdrukking had gekregen in de verering van de Godin met haar 
zoon/partner en die later nog heeft doorklonk, hoe zwak het signaal ook 
soms geworden kon zijn, in de verering van Maria met haar kind. 
 In dit licht bezien, is het begrijpelijk waarom de beeldvorming van de 
Maagd Maria met haar kind zo lang heeft kunnen overleven, zelfs moest 
overleven, en iets blijft uitdrukken dat diep is verbonden met ons menszijn. 
Ik denk dat we er daarom goed aan doen om haar, zo veel als mogelijk is, te 
blijven koesteren.    
 
Let it be 
Ik wil dit artikel beëindigen met wat woorden uit het lied ‘Let it be’ van  
the Beatles (die ik het mooist vind in de originele Engelse taal):  
 
‘When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me 
Speaking words of wisdom, let it be 
And in my hour of darkness she is standing right in front of me 
Speaking words of wisdom, let it be’… 
  



20 

 

In de tijd toen dit lied een hit was had ik  nog weinig notie waar de tekst 
eigenlijk over ging. Later heeft Paul McCartney onthuld dat hij dit lied 
heeft geschreven in de periode toen de Beatles uit elkaar aan het vallen 
waren: ‘Op een nacht in deze gespannen tijd had ik een droom. Ik zag mijn 
ma, die tien jaar dood was of zo. Het was zo wonderbaarlijk voor mij en zij 
was erg geruststellend. In de droom zei ze “Het gaat goed komen”.’ Mary 
was de naam van zijn moeder.27  
 Dit is een mooi voorbeeld van Joseph Campbell’s inzicht dat we aan het 
begin hebben vermeld over de mythische participatie tussen de moeder en 
het kind in de vroege kindertijd, en de manier waarop deze ervaring nog 
steeds levend en betekenisvol is in ons volwassen leven. McCartney’s dode 
moeder is nog steeds levend in zijn droom en is niet alleen zijn individuele 
moeder, maar een veel groter mythisch wezen, de beschermende Moeder 
Aarde Godin, de Maagd Maria. Via dit lied is haar boodschap naar de hele 
mensheid verspreid: zij vertelt ons dat alles OK zal zijn als we het leven 
kunnen accepteren zoals het is. Een prachtige boodschap met een blijvende 
archetypisch lading, die veel verder reikt dan het uit elkaar vallen van de 
Beatles, en ons zou kunnen helpen om ons door de diverse crises te leiden 
die ons momenteel bedreigen. 
 

Leiden, september 2018 
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1 Joseph Campbell, Mythos1, The Shaping of Our Mythic Tradition, part 3: On Being Human, 
DVD, Joseph Campbell Foundation 2007. 
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Adam McLean, The Triple Goddess. An Exploration of the Archetypal Feminine, Phanes 
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Spirit of the Valley, Androgyny and Chinese Thought, Virago, London. 
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4Vanwege de loskoppeling van Maria van de aardse context heeft Marina Warner betoogd dat 
zij geen goed voorbeeld kon zijn voor vrouwen om na te volgen: Marina Warner, Alone of all 
her sex. The Myth and the Cult of the Virgin Mary, Weidenfelt and Nicolson, London 1976.  
Ik denk dat het niet toevallig is dat de drievoudige vorm van God als Vader, Zoon en Heilige 
Geest tot leven kwam op het moment dat de Godin haar drievoudige kwaliteit kwijtraakte in 
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het transformatie proces naar de Maagd Maria. Maar de drie aspecten van God hadden niet 
meer de kwaliteit in zich van vertegenwoordigers van de natuurlijke cycli van het leven.  
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blijkbaar al een paar decennia actief op het terrein van vrouwelijke spiritualiteit. Zijn website 
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