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‘Heilige Maria deed ware voorspellingen’
In Amsterdam had Ida Peerdeman eer-
der een reeks Mariaverschijningen ge-
had. Onder de Amsterdammers die de
Mariaverschijningen koesterden, werd
het nieuws uit het Bildt al snel bekend.

‘Heilige Maria
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Maar dat viel niet bij ie-
dereen goed. ,,De Frie-
zen hadden de Amster-
damse Heilige Maagd

gekaapt’’, zegt Mohamed El-Fers, die
er een boek over schreef. De Friezen
zouden willen meeliften op het Am-
sterdamse succes.

El-Fers mocht Rietje Meijer, aan
wie de heilige Maagd zou zijn ver-
schenen, als enige interviewen en
schreef een boek dat pas na haar
overlijden mocht verschijnen. In
2002 werden de verschijningen door
de Rooms-Katholieke Kerk als au-
thentiek erkend. Rietje Meijer is vo-
rig jaar overleden.

De jongeren die ook getuige wa-
ren van de Mariaverschijningen
worden in het boek wel genoemd,
maar hun namen blijken te zijn ge-
fingeerd. Een afspraak met hen ma-
ken via El-Fers, die bij een volgend
contact vertelt zelf ook aan het boek
te hebben meegewerkt, loopt op
niets uit. ,,Ik heb er twee gebeld,
maar ze willen niet. Ze zijn ook
enorm geschrokken dat het boek is
verschenen, want ze waren blij dat
de rust juist is weergekeerd.’’

De ‘zieners’, zoals ze in het boek
worden genoemd, zijn allemaal niet-
kerkelijk, op de toen 68-jarige Rietje
Meijer na. Zij was katholiek, maar
ook nuchter. Dat maakt de verschij-
ningen extra bijzonder, aldus het
boek. ,,De Mariamanifestaties van
Fryslân waren niet voorbehouden
aan onnozele kinderen en hysteri-
sche nonnen. Hier stonden zeer in-
telligente, nuchtere en ook helemaal
niet bijzonder godsdienstig gestem-

de personen oog in oog met de He-
melse Moeder.’’

,,Heel eng’’, vond Rietje Meijer dat
gedoe met die deurknop tijdens de
eerste verschijning, zo vertelt ze in
het boek. En er was rumoer voor de
deur. Ze hoorden scooters en het op-
gewonden geroep van jongens: ,,Het
komt deze kant uit.’’ Ze kon haar
ogen niet geloven. ,,Ik rende naar
buiten en vroeg aan die jongens:
zien jullie haar ook? Maar ik kreeg
geen antwoord. Als gefixeerd staar-
den ze naar de Heilige Maagd. Die
jongens waren net als ik sprakeloos.
Terwijl een van de jongens knielde,
strekte Maria haar hand naar hem
uit om hem weer overeind te helpen.
Hij leek te beven en hield zich vast
aan de paal van lijn 73.’’

Wanneer het gebeurde, wordt niet
duidelijk, maar Maria haalde bij Riet-
je Meijer ook een blauw boek tevoor-
schijn, een Fryske Bibel, en ,,mild
glimlachend’’ scheurde ze er stuk-
ken uit. ,,Ik heb geen idee wat ze
daarmee bedoelde.’’

De Madonna van Zwarte Haan, of
‘Our Lady of the Black Cock’ zoals
Maria in het boek wordt genoemd,
zou ook tegen Rietje Meijer hebben
gepraat. Verteld hebben dat ze in
Leeuwarden in ere zou worden her-
steld. Op het katholieke forum
RK.Netnieuws, waar de verschijnin-
gen veel werden besproken, leidde
dit tot gehoon. Maar het middel-
eeuwse beeld Onze Lieve Vrouwe
van Leeuwarden werd in 2010 wel
voor het eerst in eeuwen in proces-
sie door de stad gedragen. Dat die
processie weer ingevoerd zou wor-
den, leek twee jaar eerder inderdaad
ondenkbaar.

En er was nog een voorspelling
van Maria die op het forum in 2007
met ongeloof werd begroet: de paus
zou aftreden. Dat was nog maar één
keer eerder in de geschiedenis ge-
beurd. Maar ook op dat punt kreeg ze
- in 2013 - gelijk.

Maria sprak Nederlands, en de
jongens die haar achtervolgden
vroeg zij in het Bildts waarom ze dat
deden. Er kwam geen Fries over haar
lippen, weet Rietje Meijer. ,,Maria
kwam om het Bildt te verlichten. Om
haar geloof en weldadige liefde te de-
len in tijden van moeilijkheden en

beproevingen.’’
De jonge ‘zieners’ kwamen bijeen

in een keet, die volgens het boek
door jongeren van ‘protestantse
bierhokken’ een keer werd beklad
met ‘Mariakeet’. De keet staat met
die kreet op de foto, en een groot Ma-
riabeeld er voor, maar is al verdwe-
nen. Er staat ook foto’s in het boek,
geleend van RK.Netnieuws, van een
processie met een Mariabeeld door
gelovigen van elders en van devote
katholieken die op hun knieën de
trap van de zeedijk beklimmen. Er
zou sinds 2007 sprake zijn van een

gestage stroom relitoeristen.
Volgens het boek heeft Rietje

Meijer zich als katholiek onderwor-
pen aan een onderzoek door een
commissie van het bisdom Gronin-
gen-Leeuwarden. De commissiele-
den waren volgens haar ,,heel posi-
tief’’. ,,Maar om begrijpelijke rede-
nen blijft hun onderzoek geheim, tot
de bisschop hier uitspraak over
doet.’’

De ,,heisa’’ rond Maria zou tot
,,grote ergernis’’ hebben geleid bij
bisschop Gerard de Korte van Gro-
ningen-Leeuwarden. En Rietje Meij-

er zou van een katholieke pastoraal
werkster te horen hebben gekregen
dat ze maar niet te veel haar verhaal
moest rondbazuinen, ze zou ,,platge-
spoten’’ afgevoerd kunnen worden
naar een inrichting.

De bisschop laat via zijn woord-
voerder Sipke Draisma echter weten
nooit iets te hebben gezegd over de
Bildtse Mariaverschijningen. Sterker
nog, hij had er nog nooit over ge-
hoord. Draisma, pastoraal werker
voor de parochianen in het Bildt,
eveneens niet.

Ook bij de Protestantse Gemeente

Kerk tussen
de Dijken, ei-
genaar van de
kerk te Nij Altoe-
nae, weet niemand
uit de eerste hand iets
over de verschijningen. ,,Ik heb er
van gehoord’’, zegt scriba Anneke de
Haan. ,,Maar het lijkt mij heel on-
waarschijnlijk.’’

Op RK.Nieuwsnet gaat het gesprek
over de Madonna van Zwarte Haan
ondertussen nog altijd door.

Wat Maria kwam doen in het Bildt,
dat blijft een geheim. ,,Het wonder-

lijke is dat ze geen
boodschap had’’,

zegt El-Fers. Mogelijk,
zo denken sommigen,

wacht ze daarmee tot een
volgende verschijning. Intussen is

het Bildt door haar komst, schrijft ie-
mand op het forum, wel een ,,spiri-
tueel genadeoord’’ geworden - of de
mensen zich er nu bewust van zijn,
of niet.

> ‘Hoe Maria verscheen in Frys-
lân’, uitgegeven via Brave New
Books, 171 blz., 20 euro.

Maria deed ware voorspellingen’

Op deze plek op de Nieuwebildtdijk zou Maria zijn verschenen. Inzet: omslagillustratie van het boek.


