
31 maart 2014, pag. 2

Boek over verschijningen
Heilige Maagd op het Bildt
WIM SCHRIJVER

Het moet in 2007 enige malen ge-
beurd zijn, de verschijning van Ma-
ria op het Bildt. Eerst aan Rietje (ei-
genlijk Maria) Meijer-Pijnacker,
thuis aan de Nieuwebildtdijk, op 22
juni 2007. De deurklink ging op en
neer en toen de bewoonster naar
buiten stapte, zag ze hoe Maria in
een wolk van licht - ,,een soort noor-
derlicht’’ - kwam aanzweven en
landde bij de bushalte. Ook een
groepje jongens was daarvan getui-
ge.

De twee dagen erna verscheen de
Heilige Maagd boven de protestant-

NIJ ALTOENAE De Heilige Maagd
zou ruim zes jaar geleden diverse
malen zijn verschenen op het Bildt.
Zonder duidelijke boodschap, maar
om de streek ,,te verlichten’’.

se kerk van Nij Altoenae, waar op dat
moment het dorpsfeest aan de gang
was. Verschillende jongeren zagen
haar.

Op zondag 11 november 2007 ver-
scheen Maria voor de laatste keer,
huilend. Vier jongens gingen de ver-
schijning op scooters achterna en za-
gen nabij het Strandhuis bij Zwarte
Haan vervolgens haar hemelvaart:
loodrecht en razendsnel. De Heilige
Maagd liet een schroeiplek achter
die, zo wordt verteld, jarenlang
zichtbaar bleef.

Er is nauwelijks ruchtbaarheid ge-
geven aan de verschijningen, die
zich ook al in de jaren tachtig in on-
der meer Nij Altoenae en Zwarte
Haan zouden hebben voorgedaan.
Toch staan ze nu beschreven in ‘Hoe
Maria verscheen in Fryslân’, een
boek dat met geheimzinnigheid is
omgeven.

Als auteur staat ‘Rosa Mystica’ ge-
noemd, oftewel ‘De mystieke roos’,
zoals een herhaalde Mariaverschij-
ning in Italië uit de vorige eeuw be-
kend staat. Achter die naam gaat een
collectief schuil; alleen René Zwaap
staat als eindredacteur vermeld.

,,Mensen verbinden er liever hun
naam niet aan, het blijft toch een ge-
voelig onderwerp’’, verklaart Moha-
med El-Fers de geheimzinnigheid.
Hij is werkzaam voor de lokale Am-
sterdamse omroep MokumTV, die
achter de uitgave zit. Wat MokumTV
met Friese Mariaverschijningen
heeft? Dat de in het wit gestoken On-
ze Lieve Vrouwe van Alle Volken ook
op het Bildt is gesignaleerd, was vol-
gens sommige Amsterdamse gelovi-
gen niet minder dan plagiaat. Ze zou
een kopie zijn van de Amsterdamse
Heilige Maagd.
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De kerk van Nij Altoenae waarboven Maria in 2007 zou zijn verschenen. FOTO LC/WIM SCHRIJVER


