Warme thee en warme tranen voor Maria in de winterkou
Een artikel van dr. Annine van der Meer

Rusland, november 2011. De gordel van de Maagd Maria
is op tournee in Rusland. Als een popster voert men Maria
belichaamd in haar vruchtbaarheidsgordel langs allerlei
Russische steden. Per vliegtuig wordt de zilveren kist die de
relikwie bevat, ingevlogen. Al 2 miljoen Russen speelden het
klaar de glasplaat van de zilveren kist die de gordel bevat,
met kussen te overdekken en hun voorhoofd erop te
drukken.

Een magische gordel. De gordel van kamelenhaar zou in het algemeen vruchtbaarheid en
gezondheid brengen. Het aanraken of kussen is echter speciaal goed voor de vrouwelijke
vruchtbaarheid, alleen vrouwen mogen het mannenklooster op de berg Athos waar de gordel bewaard
wordt, niet binnen....

Duizend jaar is vrouwelijke vruchtbaarheid een mannenzaak. Al duizend jaar wordt de gordel in
het voor vrouwen niet toegankelijke mannenklooster in Athos bewaard. Athos is de naam van een
schiereiland en gelijknamige berg Athos in Macedonië in het Noordoosten van Griekenland. Hier zijn
talloze kloosters gelegen. Athos heeft binnen Griekenland een autonome status en is rechtstreeks
verantwoording schuldig aan het Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel. En wel in de kerk van
de Panayia Blachernae. Er zijn dus meerdere relikwieën in omloop, hetgeen aan de heiligheid ervan
niets afdoet. Wie kent niet het verhaal van Moeder met de duizend namen, die dus ook wel duidend
gordels en gewaden heeft ...
Maria, Jezus en de gordel van Maria. De orthodoxe leer leert dat Maria de gordel droeg en afdeed
toen zij stief en daarna in de hemel werd opgenomen. De orthodoxe kerk viert de zogenaamde
‘Dormitio’ of ‘het inslapen van Maria’ op 15 augustus, net als in de westerse kerken op 15 augustus
‘Maria ten hemel opneming’ wordt gevierd. Hier spreekt men alleen niet van ‘Dormitio’ maar van
‘Assumptio’.
Op vele oosterse iconen is Jezus aanwezig bij het ontslapen van Maria en houdt hij haar ingebakerde
ziel in de armen. Daarom weten orthodoxe gelovigen zeker dat Jezus Maria’s gordel heeft
vastgehouden voordat zij heenging; iets dat de gordel extra heilig maakt.

De gordel in Grieks-en Russisch-orthodoxe christendom. Tot op de dag van vandaag worden
vruchtbaarheidsgordels als symbolen van (re)generatie in het Midden-Oosten, Cyprus, Griekenland en

Rusland vereerd. Op Cyprus wordt een miraculeuze
vruchtbaarheidsgordel bewaard in het Trooditissa-klooster bij
de icoon van Maria, de Panagia met haar kindje op de arm. In
het mozaïek boven de ingang is rechts de gordel te zien. Ik was
daar zelf in 2007, maakte toen deze foto van de ingang en
schreef erover in 2009 (Venus is geen Vamp, 88. 359). En
masse komen onvruchtbare vrouwen van heinde en verre
hierheen. Ze komen zelfs uit Rusland om de monniken van het
mannenklooster te vragen of zij de speciale leren gordel met
zilverslag die bij de iconostase hangt, om mogen doen, schreef
ik onbevangen in 2009. Toen wist ik nog niet dat in 2011 de
Russinnen niet meer naar gordel hoefden te komen maar de gordel naar de Russinnen zou gaan. In
Cyprus is het omdoen van de Cypriotische Mariale vruchtbaarheidsgordel kennelijk een probaat
middel getuige de stapels fotoalbums met geboortekaartjes die een oude monnik je glimlachend toont.
De gordel werkt! Het is logisch dat Russische vrouwen de kans grijpen massaal een Mariale
vruchtbaarheidsgordel in Moskou bezoeken; het spaart hun een lange reis!

De gordel in het westen. Ook in het Westen werden
vroeger gordels gedragen ter verlichting van de
zwangerschap en de geboorte. De zwarte Madonna van
Einsiedeln in Zwiterland draagt een gordel. Daarom dragen
vrouwen uit de buurt die ook, soms zijn ze van papier; het
zijn de zogenaamde ‘Marienlänge’. In het Museum voor
Kulturen in Basel wordt er een bewaard uit 1746 (zie
afbeelding). Tot 1930 werden ze nog door een drukkerij in
Kriens gemaakt en gedrukt (Werbung für die Götter, Bibel+Orient Musuem, Freiburg, 2003, 140).

Moskou, donderdag 24 november 2011. Vroeg in de ochtend landt het vliegtuig met de gordel in
Moskou. Het sneeuwt en de camera’s zoemen want dit is wereldnieuws. Rond 10.15u wordt de
zilveren kist met gordel de gigantische kathedraal van Christus Verlosser met de vele gouden koepels,
binnengedragen. Uit alle windstreken komen de gelovigen naar Moskou. Om vrijdagochtend 5.37u
heeft zich een rij van 9 km gevormd. Dat betekent dat alle wachtenden, staande vele uren buiten in de
nachtelijke vrieskou hebben doorgebracht. De wachttijd loopt van 15 tot 24 uur! Om de zoveel tijd
gaan de hekken open om een nieuwe groep pelgrims in de kathedraal toe te laten. 1500 agenten, 2
patrouilleboten en 25 ambulances zijn ingezet om alles in goede banen te leiden. Invaliden en ouders
met kinderen mogen een tweede rij vormen die sneller gaat. Biddend en zingend brengen de
gelovigen de nachten en dagen door. Ze krijgen gratis warme thee en maaltijden uitgereikt.

Tranen van hoop en vreugde. NOS correspondente Kysia Hekster interviewt een vrouw die zich
vroeg in de donderdagavond met drie bontjassen aan, aansluit bij de rij van 9 km; dit in het
vooruitzicht de nacht buiten door te brengen. Haar naam is Ludmilla. Wanneer Kysia haar vraagt
waarom ze hier is, komen de tranen en dan zegt ze: ‘ik doe dit om dat ik ziek ben en de gordel mij
kracht zal geven om te genezen, want ook Jezus heeft de gordel aangeraakt.’ Kinderen in de rij
klagen over koude voeten. Maar voor hun Moeder in de hemel hebben al deze mensen dit over. En ze
weten zeker dat Zij bij hen is en hun devotie opmerkt en beloont.

Moskou, zondag 26 november. Wanneer zondag de hekken definitief sluiten en de gordel van Maria
uit Athos elders heen gevlogen wordt, hebben globaal 50.000 mensen een bezoek gebracht aan de
kathedraal. De devotie tot de Moeder leeft. ‘Je mond valt ervan open’, schrijft de Nederlandse pers vol
verbazing over de massale pelgrimage naar de Athos-gordel. Er worden ook veel minder vriendelijke
boodschappen op internet geventileerd. Het onbegrip over deze bijzondere vorm van Mariadevotie is
groot. Van de ongezouten commentaren valt dit keer mijn mond open. Ik lees: ‘Ik hoop dat ze allemaal
gordelroos krijgen’ en ‘die is wel beneden de gordel’ en ‘wat een achterlijkheid’ en ‘lachen dit’ en ‘een
kuisheidsgordel van kamelenhaar...’. Slechts een enkeling geeft tegengas met ‘wat cool’.

Onbekend maakt onbemind. Het is jammer dat het Nederlandse publiek niet wat meer kennis heeft
van oeroude voorchristelijke Venuskunst waarin de vruchtbaarheidsgordel een belangrijk
symboolkenmerk vormt. Dit onmisbare kledingstuk wordt later in de iconografie van Maria
opgenomen. De heupgordel ontwikkelt zich pas in latere patriarchale tijden tot ‘kuisheidsgordel’; dat
zijn de tijden waarin de vulva een schaamheuvel wordt, waarin de vruchtbaarheidsdelen van meisjes
besneden en verminkt worden en Venus ervan verdacht wordt Venerische ziekten te verspreiden. Het
e
is jammer dat niet met respect wordt omgegaan met de devotie van de 21 eeuwse miljoenen Russen
die echt niet meer in de Middeleeuwen leven.

De vruchtbaarheidsgordel en het heilig huwelijk. Dit geweven of geknoopte kledingstuk is al in de
Oude Steentijd uitzonderlijk populair, want de onlangs gevonden Venus van Hohle Fels uit 35.000 v.
Chr. draagt het al en vele Venussen of oermoeders na haar ook. Dat is zo in Oude en Nieuwe
Steentijd en blijft zo in Koper- Brons- en IJzertijd. Oermoeders en latere godinnen dragen heupgordels
waar een (re)genererende werking van uit gaat. In de klassieke tijd draagt ook de godin van de liefde
genaamd Aphrodite of Venus zo’n gordel. Afbeeldingen tonen dat in het Nabije Oosten een naakte
godin met een grote heupgordel haar minnaar uitnodigt tot het heilig huwelijk: de duif speelt voor
‘postillon d’amour’. Die gordel staat daarmee in verband. Het gevolg van het heilig huwelijk is een
heilig kind. De christelijke Maria neemt de oeroude symboliek over en omgordt zich met de
vruchtbaarheidsgordel.

De transformatie in het christendom. In het ascetische oosterse en
westerse christendom wordt de vruchtbaarheidsgordel geïntegreerd in
het symboolsysteem maar dan wel in vergeestelijkte en
overdrachtelijke zin. Maria is zowel Moeder als Bruid van Christus, al
weer in symbolische zin!
In wezen verbindt de vruchtbaarheidsgordel van Maria ons met een
vrouwvriendelijk en magisch verleden waarin vrouwelijke kwaliteiten
van leven geven en leven onderhouden hoog in het vaandel staan.

e

Maria in de 21 eeuw. De Moeder en Bruid van de Heer draagt een
gordel of soms ook een beschermende mantel. Zij treedt hier op als
beschermster van de mensheid. Zij ontfermt zich over zorgen en leed
en lenigt de nood. Zij is middelares (mediatrix) en voorspreekster
(advocata) en mede-verlosseres (co-redemptrix). Dat is zij voor
christenen in oost en west; dat is zij als belichaming van de
Oermoeder en Wereldmoeder voor alle mensen van alle continenten.
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