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Waarom vindt men in Frankijk 
buitenproportioneel meer beelden van de 
Zwarte Madonna dan in andere landen? 
Waarom wordt zij hier bij voorkeur gevonden op
krachtplaatsen in het landschap met een verhoogd
energieniveau? Waarom is in Frankrijk de fi guur 
van de Zwarte Madonna nauw verbonden met 
Maria Magdalena? Antwoorden op deze vragen 
zijn te vinden in dit boek. Het volgt de weg van 
de Donkere Moeder vanaf de Zwarte Venus in 
de oertijd, via de Keltische en Oosterse Zwarte 
Godinnen naar haar christelijke manifestaties 
in Maria Magdalena en de Zwarte Madonna. 

Het boek gaat via diverse invalshoeken in op 
de betekenis van de kleur zwart in relatie tot de 
Donkere Moeder. Zij is de donkere kosmische 
baarmoeder van het licht. In haar spelen donker 
en licht samen. Na deze verkenning is de Zwarte 
Madonna in dit boek in de eerste plaats de 
Moeder van de bezielde Donkere Aarde. 
Op basis van volksverhalen uit Frankrijk bewijst 
het boek dat de Zwarte Madonna-beelden 
hier in de vrije en ongerepte natuur gevonden 
worden; bij een geneeskrachtige bron, bij een 
bijzondere boom of struik, bij een grote steen, 
bij een berg of grot. Het zijn krachtplaatsen met 
een verhoogd energieniveau. Het is hier dat haar 
donkere beeld vaak door dieren gevonden wordt. 
Hier vindt de eenvoudige boerenbevolking 
al vele duizenden jaren genezing en kracht. 
Wanneer men het Zwarte Madonna-beeld 
verplaatst naar de bewoonde wereld, keert het 
in het volksverhaal vaak tot drie keer toe terug 
naar de krachtplaats in de vrije natuur waar men 
het vond. Het boek draagt wetenschappelijke 
verklaringen aan waarom de aarde hier een 
verhoogde trilling heeft. 

Het boek volgt de Donkere Moeder in Frankrijk 
door tijden en culturen heen. Zij toont zich hier 
in de Zwarte Venus uit de oertijd, in de Zwarte 
Oermoeder Mari van de Basken, in de Zwarte
Moedergodin Ana van de Kelten, in de Oosterse 
Zwarte Godinnen als Isis, Artemis, Kybele en 
Venus en tot slot in Sara, de zwarte stammoeder 
van de zigeuners.  

Hierna legt het boek een verbinding tussen de 
vele Zwarte Madonna-centra in Zuid-Frankrijk 
en Maria Magdalena, die hier een verborgen 
en vrouwvriendelijk christendom brengt. 
Haar optreden is een van de verklaringen waarom 
Frankrijk zo veel meer Zwarte Madonna-centra 
kent dan andere landen.  

Hierna volgt het boek de Zwarte Madonna via 
de Merovingen, de Kruistochten, de Katharen 
en de Tempeliers tot aan haar bloeiperiode in 
de 11e , 12e en 13e eeuw. Het legt uit waarom zij 
in latere eeuwen vernietigd wordt of omgebouwd 
en witgewassen wordt tot de Blanke Maria. 
Het legt uit aan welke symbolen je de Zwarte 
Madonna, haar volwassen Zoon en andere 
mannelijke partners kunt herkennen en wat 
die symbolen betekenen. 

Tot slot verklaart het waarom de oude gestalte 
van de Donkere Moeder momenteel wereldwijd 
terugkeert in ons bewustzijn. 
De Zwarte Madonna heeft een zwart gezicht, 
maar toont soms witte handen of draagt een 
licht Kind. Symbolisch gezien speelt zij met 
Donker en Licht en integreert het op collectief 
en individueel niveau. Daarmee kondigt zij een 
eindtijd aan, die tegelijk een nieuw begin is. 
Een nieuwe tijd van geestelijke evolutie, een tijd 
waarin de mens zich de energetische kant van 
Moeder Aarde meer bewust wordt. 
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aantal toonaangevende boeken over de verborgen 
geschiedenis van het vrouwelijke en de vrouwen. Na 
het basisboek Van Venus tot Madonna uit 2006 schreef 
Annine nog vijf andere boeken: Van Sophia tot Maria 
(2008); Venus is geen Vamp (2009) en The Language of 
MA the primal mother. The evolution of the female image 
in 40,000 years of global Venus Art (2013) met 1300 
kleuren- en zwart-witafbeeldingen in 592 pagina’s; 
Nieuw licht op Nehalennia. Een Zeeuwse Moedergodin uit 
de vaderlandse geschiedenis (2015) en De Drie Dames uit 
Duitsland. De Matronen en Nehalennia, Moedergodinnen 
uit de vaderlandse geschiedenis (2015).
Meer informatie over de boeken van de auteur
op www.anninevandermeer.nl en op
www.academiepansophia.nl
Te bestellen via www.pansophia-press.nl
 

DeZwarteMadonna-COVER-kleurenbinnenwerk-def4.indd   1 20-05-15   16:26



Inhoudsopgave

Woord Vooraf 
Ten geleide
Woord van Dank

1 Het Zwarte, belicht vanuit verschillende invalshoeken 
1.1  Het Zwarte, de symbolische betekenis 
1.2  De Zwarte Moeder-Maagd
1.3  Het Zwarte in de kosmogenie
 1.3.1 De nacht van het universum
 1.3.2 De donkere Chaos bij de Grieken
1.4  Het Zwarte in de kosmologie
1.5  Het Zwarte in de alchemie
1.6  Het donkere in de dieptepsychologie
1.7  De donkere rechterhersenhelft in de neuropsychologie
 1.7.1  Vrouwen verbinden links en rechts en licht en donker 
 1.7.2  De maan en het belang van de donkere fase in de maand
 1.7.3  Matriarchale culturen en de rechterhersenhelft
1.8  De Zwarte Madonna in de nieuwe geomantie
 1.8.1  Wat is geomantie?
 1.8.2  De Zwarte Madonna, de donkere Stammoeder 
 1.8.3  De Zwarte Madonna houdt van bronnen, stenen en bomen
 1.8.4  De Zwarte Madonna in de Romaanse crypte
1.9  De Zwarte Madonna in de kunst
 1.9.1  Van de zittende Zwarte Isis naar de zittende Zwarte Madonna
 1.9.2  De zittende Moeder met Kind uit Byzantium
 1.9.3  De zittende Keltische Moedergodin 
 1.9.4  De zittende Zwarte Madonna uit de Romaanse periode
 1.9.5  De blanke Gotische Madonna staat op
 1.9.6  Na de hervorming stijgt de blanke Madonna ten hemel 
 1.9.7  Maria de Moeder en Maria de Bruid bekennen kleur 
 1.9.8  De Kosmische Madonna verbindt uitersten
1.10  De wedergeboorte van de Zwarte Madonna 
1.11  Waarom deze studie zich richt op Frankrijk

2  De Zwarte Madonna en de vulkaan
2.1  Een keten van vulkanen
2.2  Het Mont Dore massief
2.3  Cantal 
2.4  Lozère
2.5  De Dordogne  
2.6  De Limousin
2.7  De verspreiding van de Zwarte Madonna’s over Frankrijk

3  De Zwarte Madonna in volksverhalen en legenden 
3.1  De donkere Moeder en de dieren
3.2  Het water
3.3  De grot of crypte
3.4  Zij wordt gevonden in of bij een boom

11

13

13

14

15

15

16

16

17

19

23

23

26

28

28

29

29

30

32

33

37

39

39

39

41

41

42

43

43

43

44

44

49

55

55

57

57

57

57

58

59

61

67

69

69

De Zwarte Madonna-def4-binnenwerk kleur.indd   7 20-05-15   16:45



3.5  De braamstruik
3.6  De berg
3.7  Megalieten
3.8  Zij keert soms tot drie keer terug naar de plaats waar zij gevonden is

4  De Zwarte Madonna en de grote steen
4.1   De Zwarte Venus als leidster van haar clan
 4.1.1  De bewoners van de IJstijd
 4.1.2  Nieuwkomers na de IJstijd
 4.1.3  Patriarchale invallers in de Bronstijd
4.2  Het daghet in het westen: de megalietenbouwers uit de Steentijd
4.3  De Basken
4.4  Mari van de Basken 
4.5  De Zwarte Steen van Ana in Le Puy-en-Velay
 4.5.1 Oermoeder Ana van de megalietenbouwers
 4.5.2  Ana en Lug van de Kelten
 4.5.3  De Zwarte Madonna en Michaël bij de christenen
 4.5.4  De Zwarte Madonna van Le Puy, de geschiedenis van haar beeltenis
4.6  De Zwarte Madonna van Orcival en de megalieten

5 De Zwarte Madonna en de Kelten
5.1  De Kelten en Germanen
5.2  Ana en haar partners
 5.2.1  Ana en Lug 
 5.2.2  Belisama en Bel 
 5.2.3  Ana en Brigid
5.3  De Zwarte Madonna van Rocamadour
5.4  De Zwarte Madonna’s van Chartres
 5.4.1  De heilige berg Car als sacraal centrum
 5.4.2 Chartres en het christendom
 5.4.3 De Zwarte Madonna ‘van onder de Aarde’
 5.4.4 De Zwarte Madonna van de Pilaar
 5.4.5  De Zwarte Madonna van het Mooie Raam
 5.4.6 Sophia-Maria in Chartres

6  De zwarte godinnen uit het oosten
6.1  Artemis in Marseille 
6.2  Kybele in Lyon
 6.2.1 De christenen
6.3  Isis in Parijs
6.4  Venus in Montserrat
6.5  Sara la Kali in Les Saintes Maries de la Mer

7  De Zwarte Madonna en Maria Magdalena
7.1  De koppeling van de Zwarte Madonna aan Maria Magdalena
7.2  De landing in Frankrijk
7.3  Maria Magdalena, apostel der apostelen
7.4  De joodse diaspora naar Zuid-Frankrijk 
7.5  Het Nazoreense christendom

75

75

77

79

85

85

85

87

89

89

92

93

96

97

98

99

101

107

114

115

117

118

118

119

120

124

125

126

128

131

133

133

139

139

147

149

151

157

161

171

171

175

177

180

181

De Zwarte Madonna-def4-binnenwerk kleur.indd   8 20-05-15   16:45



3.5  De braamstruik
3.6  De berg
3.7  Megalieten
3.8  Zij keert soms tot drie keer terug naar de plaats waar zij gevonden is

4  De Zwarte Madonna en de grote steen
4.1   De Zwarte Venus als leidster van haar clan
 4.1.1  De bewoners van de IJstijd
 4.1.2  Nieuwkomers na de IJstijd
 4.1.3  Patriarchale invallers in de Bronstijd
4.2  Het daghet in het westen: de megalietenbouwers uit de Steentijd
4.3  De Basken
4.4  Mari van de Basken 
4.5  De Zwarte Steen van Ana in Le Puy-en-Velay
 4.5.1 Oermoeder Ana van de megalietenbouwers
 4.5.2  Ana en Lug van de Kelten
 4.5.3  De Zwarte Madonna en Michaël bij de christenen
 4.5.4  De Zwarte Madonna van Le Puy, de geschiedenis van haar beeltenis
4.6  De Zwarte Madonna van Orcival en de megalieten

5 De Zwarte Madonna en de Kelten
5.1  De Kelten en Germanen
5.2  Ana en haar partners
 5.2.1  Ana en Lug 
 5.2.2  Belisama en Bel 
 5.2.3  Ana en Brigid
5.3  De Zwarte Madonna van Rocamadour
5.4  De Zwarte Madonna’s van Chartres
 5.4.1  De heilige berg Car als sacraal centrum
 5.4.2 Chartres en het christendom
 5.4.3 De Zwarte Madonna ‘van onder de Aarde’
 5.4.4 De Zwarte Madonna van de Pilaar
 5.4.5  De Zwarte Madonna van het Mooie Raam
 5.4.6 Sophia-Maria in Chartres

6  De zwarte godinnen uit het oosten
6.1  Artemis in Marseille 
6.2  Kybele in Lyon
 6.2.1 De christenen
6.3  Isis in Parijs
6.4  Venus in Montserrat
6.5  Sara la Kali in Les Saintes Maries de la Mer

7  De Zwarte Madonna en Maria Magdalena
7.1  De koppeling van de Zwarte Madonna aan Maria Magdalena
7.2  De landing in Frankrijk
7.3  Maria Magdalena, apostel der apostelen
7.4  De joodse diaspora naar Zuid-Frankrijk 
7.5  Het Nazoreense christendom

7.6  Maria Magdalena aan het werk in Zuid-Frankrijk
 7.6.1 Marseille
 7.6.2  Aix en Provence en Arles
 7.6.3  Martha in Tarascon
 7.6.4  Rennes le Château
 7.6.5  De berg en de grot van Sainte Baume
 7.6.6  De crypte van St. Maximin 

8  Met grote stappen door de tijd naar de Romaanse Zwarte Madonna in de 11e eeuw
8.1  Orléans en de Zwarte Madonna van de Wonderen
8.2  De vernietiging van de heidense cultus 
8.3  De Zwarte Madonna en de Merovingen
8.4  Het Keltische christendom
8.5  De Zwarte Madonna in de strijd tegen de ‘Moren’
8.6  De joden in Zuid-Frankrijk
8.7  De Zwarte Madonna en de zwervende asceten met hun relieken
8.8  De Zwarte Madonna als reliekhouder
8.9  De Zwarte Madonna en de kruistocht 
8.10  De Zwarte Madonna en Bernard van Clairvaux
8.11  Kathedralen gewijd aan Notre Dame
8.12  Maria Magdalena en de Katharen
8.13  Sophia, Maria Magdalena en de Zwarte Madonna bij de Tempeliers 

9  De finale: de Romaanse Zwarte Madonna 
9.1  De Zwarte Madonna, haar kenmerken in de Romaanse kunst
9.2  De Zwarte Madonna, hoe ziet zij eruit? 
9.3  De Zwarte Madonna, haar kleurrijke kleding 
9.4  De Zwarte Madonna en haar mannelijke partners
 9.4.1 Haar zoon
 9.4.2 De slang of vouivre
 9.4.3  De Groene Man
 9.4.4 De christelijke beschermheiligen
9.5 De Zwarte Madonna, haar lievelingsbezigheden 
9.6 De Zwarte Madonna en haar liefde voor het doodgeboren kind
9.7 De Zwarte Madonna en haar liefde voor het ongeboren en pasgeboren kind
9.8  De Zwarte Madonna, haar lievelingsplaatsen
9.9 De Zwarte Madonna verdwijnt
9.10  De Zwarte Madonna witgewassen 
9.11 De Zwarte Madonna komt terug
 9.11.1 De Witte Maria, de jonge Dochter
 9.11.2 De Rode Maria, de Bruid
 9.11.3  De Zwarte Madonna, de Grootmoeder

Bijlage 1  Kaart van Frankrijk 
  Lijst van departementen in Frankrijk met aantallen Zwarte Madonna-centra per departement
Bijlage 2  Lijst van Zwarte Madonna-afbeeldingen in dit boek, geordend per hoofdstuk
  Alfabetische lijst van Zwarte Madonna’s die in dit boek voorkomen
Literatuurlijst
Index 

183

183

185

185

187

189

191

195

195

197

199

200

201

203

203

204

205

209

211

212

213

217

217

219

220

223

223

225

225

225

227

229

233

235

237

239

243

243

243

243

248

250

252

256

De Zwarte Madonna-def4-binnenwerk kleur.indd   9 20-05-15   16:45



14

HET ZWARTE, BELICHT VANUIT VERSCHILLENDE INVALSHOEKENHOOFDSTUK 1

1.1b

1.1c

1.1a

De Zwarte Madonna-def4-binnenwerk kleur.indd   14 20-05-15   16:45



15

HOOFDSTUK 1HET ZWARTE, BELICHT VANUIT VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN

1.1   Het Zwarte, de symbolische 
betekenis 

Het Zwarte is zwanger van licht
De klassieke Zwarte Madonna-beelden tonen een 
combinatie van de kleuren zwart, wit, rood, groen  
en goud. De basiskleur is zwart. Wat is de betekenis 
van de kleur zwart? In zwart zijn alle kleuren 
aanwezig. In het zwarte zijn alle kleuren opgenomen. 
Er komt geen kleur naar buiten, omdat deze niet 
gereflecteerd wordt. Het zwarte absorbeert.  
Zwart is de kleur van de rust en de stilte, van het 
zwanger zijn van licht.1 Er is rust en stilte nodig 
om het zaad te doen ontkiemen. Dat gebeurt in 
een donkere omgeving. Een kind in de baarmoeder 
verkeert in het donker. Voordat de lente komt, is  
er de winter. Zwart is zwanger van licht. Het beeld 
dat in mij opkomt, is dat van de Virgo Paritura.  
De Maagd die zwanger is en op het punt staat te 
baren. [1.1abc]

Zwart is de kleur van het onbewuste, van het 
intuïtieve, van de rechterhersenhelft.2 Wit is 
de kleur van de heldere logica, de kleur van de 
linkerhersenhelft.3 Het onbewuste is niet volledig 
zwart: er zou volgens Ean Begg een kleurverschil zijn 
tussen het persoonlijk onbewuste en het collectief 
onbewuste daaronder.4 Het onbewuste staat in 
nauwe verbinding met de ziel en haar hogere en 
lichtere dimensies én met de lagere en donkere 
dimensies. Hierover meer in een volgende paragraaf 
over Carl Gustav Jung. (1.7)

Zeven kleuren zwart
De natuurkundige en antroposoof Kees Zoeterman 
schrijft in zijn boek Gaialogica dat licht een 
ingewikkeld verschijnsel is. Het dijt uit en schept  
de ruimte. Als vergelijkbare kracht die op aarde 
werkt, is daar de duisternis. Duisternis is niet gelijk 
aan de afwezigheid van licht, maar is een kracht 
op zich. Duisternis bestaat net als licht uit zeven 
kleuren. Bij licht versterken de kleuren elkaar, bij 
duisternis doven ze elkaar. Zonder een object waar 
licht op valt, is er alleen duisternis te zien.  
Kleuren ontstaan waar licht en duisternis 
samenwerken, waar licht- en duisterniskrachten 
elkaar ontmoeten. Kleuren zijn afgeleid van de  
twee-eenheid licht-duisternis.5 

1.2  De Zwarte Moeder-Maagd 

De Zwarte Madonna van de Goede Hoop  
als Virgo Paritura [1.1abc]

Het beeld van de Zwarte Zwangere Maagd uit Dijon 
in het departement Côte d’Or wordt genoemd ‘Onze 
Vrouwe van de Goede Hoop’ of Notre Dame de Bon 
Espoir. [1.1a] De tweede foto toont een detail. [1.1b] 

Het lijkt een contradictio in terminis, maar deze 
Moeder wordt ‘Maagd’ genoemd. Zij is een van de 
meest geliefde Zwarte Madonna’s in de Bourgogne. 
Zij is ook een van de oudste Romaanse beelden en 
stamt uit tweede helft van de 12e eeuw; zij is van 
eikenhout en is 84 cm lang. Vanwege de kleur van 
het hout is zij nooit echt pikzwart geweest, maar 
donker van kleur. In 1945 is zij zwart gemaakt,  
maar dat is later weer aangepast. 

Zij heeft dat typisch langgerekte gezicht, dat doet 
denken aan de gezichten op grote, ingekerfde 
megalieten of voormoederstenen die dat ook hebben. 
Zij toont een zwangere buik en duidelijke borsten 
die voeden. Zij zou eerst zittend met kind zijn 
afgebeeld. Haar kind verloor zij tijdens de Franse 
Revolutie en toen zijn ook haar handen en voeten 
afgehakt. Andere Madonna-beelden worden dan of 
onder de guillotine onthoofd of totaal vernietigd.  
Zij had geluk. 
Wanneer je haar nu bezoekt in de kerk Notre Dame 
de Dijon in het departement Côte d’Or, tref je haar 
volledig ‘ingepakt’ op het altaar aan; zij gaat gehuld 
in een spierwit of – zoals hier op de afbeelding – in 
een lichtblauw gewaad. [1.1c] Haar gewaad waaiert 
in een driehoek onder haar uit. Haar gelaat steekt 
donker af tegen het wit. De mensen van Dijon weten 
zeker dat zij tot twee keer toe de stad gered heeft: de 
eerste keer op 11 september in 1513 van de Zwitsers; 
de tweede keer, o wonderlijk toeval, opnieuw op 
11 september, maar dan in het jaar 1944 van de 
Duitsers.6

De Zwarte, Maagdelijke Moeder
Het woord ‘Maagd’ wordt vaak door Franse 
onderzoekers in de mond genomen wanneer zij de 
Zwarte Madonna beschrijven. De Fransen spreken 
van ‘Zwarte Maagden’ of Vierges Noires. Het woord 
‘vierge’ is afgeleid van het Latijnse virgo of ‘maagd’. 
Het woord ‘maagd’ staat hier niet voor een 

1 Het Zwarte, belicht vanuit verschillende invalshoeken
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Het zwarte gat
Tot voor kort konden wij het centrum van de 
melkweg niet zien. Er hingen grote zwarte wolken 
voor het centrum. De donkere stofwolk heeft in de 
loop van de tijden allerlei namen gehad: de meest 
bekende is ‘the Rift’ of ‘de Kloof ’. 
Via infrarode filters kunnen wij tegenwoordig 
door de donkere kloof heen in het centrum van de 
melkweg kijken. We kunnen infraroodfoto’s nemen 
en zien wat er hier verandert. Het centrum van 
de melkweg lijkt op een lichtstad met een zee van 
lichtende sterren dicht bij het centrum. Naarmate 
je in de spiraalarmige buitenwijken komt, wordt het 
donkerder. Maar middenin die platte pannenkoek 
met dit lichtende centrum is er een punt met een 
geweldige aantrekkingskracht, waar al die sterren 
omheen cirkelen. Het zou een aantrekkingskracht 
hebben welke ongeveer 4 miljoen keer zo sterk is 
als dat van onze zon. Maar... er is niets te zien. Het 
is een zwart gat dat veel sterren opneemt, maar ook 
weer heel veel straling uitstoot... Het is als de diepe 
en donkere schoot van de Donkere Moeder van het 
kosmische Begin. Een matrix in een grotere en veelal 
onzichtbare matrix in de impliciete orde.

De Zwarte Madonna speelt met donker  
en licht [1.2bcde]

Het kosmisch spel tussen donker en licht komt 
tot uitdrukking in de iconografie van de Donkere 
Moeder die de Zwarte Madonna genoemd wordt. 
Het is belangrijk, want haar spel met donker en 
licht vormt het basisthema van dit boek. Zij vormt 
daarmee de poort naar een toekomst waarin donker 
en licht met elkaar geïntegreerd worden.
Ik geef hierna een aantal afbeeldingen van de Zwarte 
Madonna waarop dit spel van donker en licht tot 
uitdrukking komt. 

Als eerste de pikzwarte Zwarte Madonna van Gervazy. 
[1.2b] Zij is te vinden in crypte onder de kathedraal 
van Clermont-Ferrand waar zich de schatkamer 
bevindt. De zwarte Notre Dame van Gervazy uit 
het departement Puy de Dôme maakt met haar 
gestroomlijnde kleding een Byzantijnse indruk. 
Er staan kopieën van het beeld in de kerk van St. 
Gervazy en het toeristenbureau van Clermont-
Ferrand. Meer over deze stad in vulkanisch gebied in 
het volgende hoofdstuk. (2)

Als tweede de staande ‘Zwarte Madonna van 
de Hoop’ of Notre Dame d’Espérance. [1.2c] Zij 
komt uit de basiliek Notre Dame d’Espérance te 
Charleville-Mézières in het departement Ardennes 
in Noordoost-Frankrijk.41 Zelf is zij zwart. Op 
haar linkerarm toont zij haar gouden Lichtkind. 
Het draagt een globe in de linkerhand. Beiden zijn 
gekroond. In de rechterhand houdt de Moeder een 
druiventros.

Als derde een beeld van een zittende Donkere 
Moeder met haar Lichtkind op schoot genaamd 
‘Onze Lieve Vrouwe van de brug bij Saint Floret’ 
of Notre Dame du Pont de Saint Floret. [1.2d] Saint 
Floret is een stadje in het departement Puy de 
Dôme. Zij is gevonden in de buurt van een grot 
met een geneeskrachtige bron.42 De vrouwe van de 
‘Onze Lieve Vrouwebrug’ manifesteert zich in een 
beschilderd houten beeld uit de 13e eeuw. Haar 
Lichtkind zegent met de rechterhand en houdt een 
gesloten boek in de linkerhand. (9.3-4)

Voorbeelden verderop in dit boek. Het spel van licht  
en donker komt ook tot uitdrukking in het beeld 
van de Zwarte Madonna van Chastreix. Zij toont een 
donkere rechterhand en een lichte linkerhand. [9.17a] 
Ook komt dit spel van licht en donker naar voren  
bij de Donkere Moeder met haar lichtere Zoon 
genaamd ‘Onze Lieve Vrouwe van de Wijsheid’  
of Notre Dame de la Sagesse uit Marseille. [6.6]  
Op een Spaans schilderij heeft de rijk geklede 
Moeder een donker gelaat; het gezichtje van haar 
Zoon is lichter. [6.19c]

Als vierde de Zwarte Madonna van Le Puy. [1.2e] 
Deze detailfoto toont haar witte handen. Die witte 
handen had zij al op het oorspronkelijke beeld; zij 
komen terug in deze recente kopie. Later volgt haar 
hele beeltenis. [4.7b]

De conclusie is dat de Zwarte Madonna graag met 
licht en donker speelt. Het grondthema van dit 
boek komt regelmatig terug in de beelden die 
hierna volgen. Zij is de Oeroboros van donker en 
licht zelve. [1.2a] En de mens vormt hiervan een 
afspiegeling.

1.2c
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Androgynie en de Nieuwe Tijd [1.4]

Er zijn psychologen die het Jungiaans gedachtegoed 
verder uitwerken. Men wordt gefascineerd door 
Jungs opvattingen over androgynie. In de androgynie 
krijgen zowel het vrouwelijke als het mannelijke een 
plaats en functie, hier terug te vinden in het yin-
yangsymbool. [1.4] Vrouwelijk en mannelijk gelden 
als verbeeldingen of symbolen van een bepaalde 
bewustzijnstoestand. Er is het ideaal van het in 
balans brengen van het vrouwelijke en mannelijke 
in zichzelf. Androgynie wordt hier dus psychisch 
uitgewerkt.65 
Sukie Colegrave meent dat de Grote Moeder heerst 
over het nog niet gepolariseerd bewustzijn.66 Dat 
eenheidsbewustzijn beleefde men vroeger onbewust. 
Wil het vrouwelijke zich hiervan bewust worden, dan 
moet het eerst de ego-fase doormaken. Eerst moet 
uit de eenheid het rationele bewustzijn als ‘de zoon’ 
geboren worden. ‘De zoon’ moet zich afzonderen en 
afscheiden. Daarna kan ‘de dochter’ geboren worden. 
In de ‘dochter’ gaan intuïtie en verstand op innerlijk 
niveau samen. Er is samenspel en partnerschap 
tussen het vrouwelijke en mannelijke in ieder mens.
Om dit proces mogelijk te maken, is kennis van het 
verleden noodzakelijk.67 Zonder inzicht in wat het 
vrouwelijke vroeger was, kan de balans tussen het 
mannelijke en vrouwelijke niet hersteld worden. 
En het gaat nu juist om dat innerlijk evenwicht. 
Het gaat er volgens deze neo-Jungianen om het 
oude ideaal van het heilig huwelijk in zichzelf te 
voltrekken. Vanuit een innerlijk evenwicht binnen 
het individu ontstaat er dan ook buiten hem of 
haar een nieuwe balans. Dus in de buitenwereld van 
maatschappij en wereld.

1.7   De donkere rechterhersenhelft in 
de neuropsychologie

Binnen de psychologie en de fi losofi e bestaat er 
aandacht voor de biologische, neurologische, 
chemische en elektrische processen in de hersenen 
van de mens in relatie tot het bewustzijn.68 
Het onderzoek naar de verschillen tussen de 
linker- en de rechterhelft is volop bezig.69 Volgens 
Iain McGilchrist die op dit pad verdergegaan is, 
functioneert de rechterhersenhelft anders dan 
tot nu wordt aangenomen; het belang van deze 
helft, die correspondeert met de linkerkant van 
het lichaam, is onderschat. In onze cultuur is de 
analytische linkerhersenhelft sterk benadrukt, een 1.5

1.4
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HOOFDSTUK 7DE ZWARTE MADONNA EN MARIA MAGDALENA

Waarom zijn er in Frankrijk in verhouding met 
omliggende landen buitenproportioneel meer Zwarte 
Madonna’s? Bijzondere aardenergieën, sporen van 
megalitische culturen en Oud-Europese, Keltische 
en Oosterse invloeden zijn er in omliggende landen 
ook. Maar waarom komen in Frankrijk zoveel meer 
Zwarte Madonna’s voor? Er is maar één antwoord: 
Maria Magdalena. Zij heeft in Zuid-Frankrijk geleefd 
en gewerkt, en ze is er gestorven. Zij heeft hier een 
vroeg en vrouwvriendelijk christendom gebracht, 
dat later niet meer mocht zijn. Dat is de reden dat 
andere landen zoveel minder Zwarte Madonna’s 
kennen dan Frankrijk. Alleen in Frankrijk liet Maria 
Magdalena een donker en verborgen spoor na. 

7.1   De koppeling van de Zwarte 
Madonna aan Maria Magdalena

Frankrijk is het land dat mondiaal gezien verreweg 
de meeste Zwarte Madonna-centra kent. Ik herhaal 
de aantallen die ik eerder gaf. (1.11; 2.7) Er zijn 
450 tot 500 centra over de hele wereld: de plekken 
waar kopieën van beroemde originelen staan niet 
meegerekend. Frankrijk telt in het overzicht van 
Ean Begg 302 centra: Spanje heeft er 55, Italië 29, 
Duitsland 19, België 18.1 Van de 302 centra zijn 
er 180 in Zuid-Frankrijk gelegen. Wij zagen reeds 
dat de Romaanse Zwarte Madonna-beelden hun 
oorsprong vinden in de Auvergne rond Clermont-
Ferrand. Nu komt de Maria-Magdalena-cultus in 
Zuid-Frankrijk, in de Provence en de Pyreneeën, 
daarbij.2 

De koppeling van de Zwarte Madonna aan  
Maria Magdalena
Ean Begg rekende al in 1985 uit dat er van de 302 
Zwarte-Madonna-centra die hij in 1985 in kaart 
bracht, 50 plaatsen zijn waar de Zwarte Madonna-
verering gekoppeld wordt aan de Magdalena-
verering. Rond het bergmassief van Les Monts de la 
Madeleine zouden zijns inziens de meeste Zwarte 
Madonna-centra te vinden zijn.3 Ook Lynn Picknett 
verbindt de cultus van de Zwarte Madonna met die 
van Maria Magdalena.4 Karin Ralls stelt: ‘het hele 
gebied, de Provence, heeft van oudsher een speciale 
band met Maria Magdalena’.5 Laurence Gardner 
schiet mijns inziens te ver door wanneer hij de 

Zwarte Madonna-verering geheel verklaart vanuit het 
optreden van Maria Magdalena.6 

Jaap Rameijer stelde in 2012 vast dat op de plaatsen 
waar een Zwarte Madonna aanwezig is, ook beelden 
te vinden zijn van Maria Magdalena.7 Hij stelt 
dat er nergens ter wereld zoveel kerken aan Maria 
Magdalena gewijd zijn als in Frankrijk. Hij schrijft 
dat nadat in de 8e eeuw haar resten naar Vezelay 
zouden zijn overgebracht, het aantal Franse kerken 
gewijd aan Marie-Madeleine enorm toeneemt: van 33 
tot 135 tussen de 8e en de 12e eeuw. In zijn visie tref 
je nergens ter wereld treft zoveel beelden, panelen 
en schilderijen van haar aan en nergens ter wereld 
worden er zoveel Zwarte Madonna’s gevonden. Voor 
Rameijer maakt dit Frankrijk tot het tweede Heilig 
Land, het land van Maria Magdalena én de Zwarte 
Madonna.8 Hij gaat nog verder. Hij veronderstelt 
mét Laurence Gardner dat alle kathedralen die 
gewijd zijn aan Notre Dame en gebouwd zijn op 
initiatief van Cisterziënzers en Tempeliers, in feite 
opgedragen zijn aan Maria Magdalena.

De triade
De Grootmoeder, de Moeder en de Dochter vormen 
samen de oude godinnentriade, het kwam eerder 
aan de orde. Ook de vroegchristelijke kerk kent een 
triade: de Moeder, de Bruid en de Zuster. De kerk 
heeft later de Moeder naar voren gehaald ten koste 
van de Bruid en Zuster. De Bruid draagt dezelfde 
naam als de Moeder, namelijk Maria. Maar met 
Maria de Bruid is een ander bewustzijn, een ander 
christendom verbonden. Daarom is het belangrijk 
Maria de Bruid en de Echtgenote terug te vinden. 
Je vindt haar in nieuw opgegraven vroegchristelijke 
bronnen uit Boven-Egypte. Deze komen in 1945 in 
een kruik onder de aarde vandaan bij Nag Hammadi. 
De kruik was begraven vlak bij een grote steen.

De drie Maria’s 
In het vroegchristelijke apocriefe Evangelie van 
Filippus uit de kruik bij Nag Hammadi lees je: 
‘Drie vrouwen trokken altijd met de Heer op: 
Maria zijn moeder, 
zijn zuster en 
Maria Magdalena die zijn metgezelin genoemd wordt. 
Want zowel zijn moeder als zijn zuster als zijn gezellin 
heetten Maria’ (NHC II.3.32).9 

7 De Zwarte Madonna en Maria Magdalena
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Waarom vindt men in Frankijk 
buitenproportioneel meer beelden van de 
Zwarte Madonna dan in andere landen? 
Waarom wordt zij hier bij voorkeur gevonden op
krachtplaatsen in het landschap met een verhoogd
energieniveau? Waarom is in Frankrijk de fi guur 
van de Zwarte Madonna nauw verbonden met 
Maria Magdalena? Antwoorden op deze vragen 
zijn te vinden in dit boek. Het volgt de weg van 
de Donkere Moeder vanaf de Zwarte Venus in 
de oertijd, via de Keltische en Oosterse Zwarte 
Godinnen naar haar christelijke manifestaties 
in Maria Magdalena en de Zwarte Madonna. 

Het boek gaat via diverse invalshoeken in op 
de betekenis van de kleur zwart in relatie tot de 
Donkere Moeder. Zij is de donkere kosmische 
baarmoeder van het licht. In haar spelen donker 
en licht samen. Na deze verkenning is de Zwarte 
Madonna in dit boek in de eerste plaats de 
Moeder van de bezielde Donkere Aarde. 
Op basis van volksverhalen uit Frankrijk bewijst 
het boek dat de Zwarte Madonna-beelden 
hier in de vrije en ongerepte natuur gevonden 
worden; bij een geneeskrachtige bron, bij een 
bijzondere boom of struik, bij een grote steen, 
bij een berg of grot. Het zijn krachtplaatsen met 
een verhoogd energieniveau. Het is hier dat haar 
donkere beeld vaak door dieren gevonden wordt. 
Hier vindt de eenvoudige boerenbevolking 
al vele duizenden jaren genezing en kracht. 
Wanneer men het Zwarte Madonna-beeld 
verplaatst naar de bewoonde wereld, keert het 
in het volksverhaal vaak tot drie keer toe terug 
naar de krachtplaats in de vrije natuur waar men 
het vond. Het boek draagt wetenschappelijke 
verklaringen aan waarom de aarde hier een 
verhoogde trilling heeft. 

Het boek volgt de Donkere Moeder in Frankrijk 
door tijden en culturen heen. Zij toont zich hier 
in de Zwarte Venus uit de oertijd, in de Zwarte 
Oermoeder Mari van de Basken, in de Zwarte
Moedergodin Ana van de Kelten, in de Oosterse 
Zwarte Godinnen als Isis, Artemis, Kybele en 
Venus en tot slot in Sara, de zwarte stammoeder 
van de zigeuners.  

Hierna legt het boek een verbinding tussen de 
vele Zwarte Madonna-centra in Zuid-Frankrijk 
en Maria Magdalena, die hier een verborgen 
en vrouwvriendelijk christendom brengt. 
Haar optreden is een van de verklaringen waarom 
Frankrijk zo veel meer Zwarte Madonna-centra 
kent dan andere landen.  

Hierna volgt het boek de Zwarte Madonna via 
de Merovingen, de Kruistochten, de Katharen 
en de Tempeliers tot aan haar bloeiperiode in 
de 11e , 12e en 13e eeuw. Het legt uit waarom zij 
in latere eeuwen vernietigd wordt of omgebouwd 
en witgewassen wordt tot de Blanke Maria. 
Het legt uit aan welke symbolen je de Zwarte 
Madonna, haar volwassen Zoon en andere 
mannelijke partners kunt herkennen en wat 
die symbolen betekenen. 

Tot slot verklaart het waarom de oude gestalte 
van de Donkere Moeder momenteel wereldwijd 
terugkeert in ons bewustzijn. 
De Zwarte Madonna heeft een zwart gezicht, 
maar toont soms witte handen of draagt een 
licht Kind. Symbolisch gezien speelt zij met 
Donker en Licht en integreert het op collectief 
en individueel niveau. Daarmee kondigt zij een 
eindtijd aan, die tegelijk een nieuw begin is. 
Een nieuwe tijd van geestelijke evolutie, een tijd 
waarin de mens zich de energetische kant van 
Moeder Aarde meer bewust wordt. 

Dr. Annine E.G. van der Meer is historicus, 
theoloog en symbooldeskundige. Zij schreef een 
aantal toonaangevende boeken over de verborgen 
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