
Mariaweetjes met een knipoog    

Maria, Marie, Marietje, Ria, Rie, Mieke, Marieke, Maaike: allerlei 

vormen van de naam Maria. U kunt er waarschijnlijk nog veel meer 

noemen; dat is waar wij u deze laatste zondag van de meimaand toe 

oproepen. Het zijn weetjes over Maria met een knipoog, over allerlei 

onderwerpen. Welke Marianaam staat u het meest aan?  Wist u nog 

dat Maria eigenlijk afgeleid is van Miriam of Mariam in het Aramees? 

Van dit soort weetjes.  

 

Maar we kunnen ook naar andere dingen 

kijken. Maria in het lied, en dan niet in het 

typische Marialied, maar in het gewone lied, 

denk aan West Side Story: ‘Maria, I just met a 

girl named Maria’. Als je het zo hoort, dan lijkt 

het alsof je een Jozef hoort zingen die vol van 

liefde uitzingt hoe hij net zijn jong gegadigde 

gezien heeft, maar het is dus Tony die zingt voor zijn geliefde. Zo kunnen we ook kijken naar 

het beroemde lied van de Beatles,  waarin over de troubles gezongen wordt die door Maria 

tot troost gebracht worden: ‘mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be’, 

staat daar.  

 

En wat dacht u van Maria in de tuin of met de 

kamerplanten. Ik ben geen groot deskundige, maar ik weet 

dat er een plant bestaat die vrouwenmantel heet en een 

andere die kindje-op-moeders-schoot heet. Wellicht kent u 

nog meer voorbeelden en het mag zo vrij zijn dat u zelfs het 

meizoentje tot een bloem associeert die met Maria te 

maken heeft.  

 

Of meer op het culinaire vlak. We kennen natuurlijk de 

beroemde mariakaakjes, die waarschijnlijk een uitstraling zijn 

van Maria’s soberheid, maar er zijn ook andere gerechten of 

bereidingswijzen die iets met Maria in de naam hebben.  



Wat dacht u van een Bloody Mary, een cocktail die niks met Maria te 

maken heeft, maar genoemd is naar Maria van Schotland die in een 

oorlog met Engeland zo’n bloedige strijd leverde dat ze de naam Bloody 

Mary als bijnaam kreeg en daar is de cocktail dan weer naar vernoemd. 

Een hele andere is de Franse bereidingswijze om bijvoorbeeld chocola op 

te warmen, dat doen we au bain-marie, oftewel; met Maria in bad, 

waarschijnlijk geen enkele associatie met Maria uit de bijbel, maar toch 

een leuk weetje en het bad is altijd op de goeie manier bescheiden warm en dat hoort 

misschien weer wel bij Maria die we in de meimaand gedenken.   

Misschien kent u voorbeelden uit de literatuur, misschien uit de 

kunsten. Ik denk zelf bijvoorbeeld aan de schilderkunst, waar in het 

pinksterverhaal Maria voorkomt, op een prachtige wijze uitgebeeld 

door de Spaanse schilder El Greco. Als u dat schilderij even googelt, 

waarschijnlijk op de site van het Prado in Madrid, dan ziet u dat er 

ineens veel meer dan 11 leerlingen rondom Maria staan bij dat 

pinksterfeest. Verder zijn er natuurlijk prachtige iconen.  

 

We kunnen denken aan de namen van kerken in onze parochie. 

In de parochie, zoals die nu bestaat, waren in de oude verbanden 

zeker twee kerken die naar Maria vernoemd waren. Onze-Lieve-

Vrouw van Lourdes, de kerk van Vlokhoven en de kerk van 

Eckart, Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand, maar ook in 

Eindhoven-zuid waren kerken naar Maria vernoemd. Weet u nog 

welke dat waren, welke namen ze hadden?  

Vervolgens zijn er wellicht straatnamen in Eindhoven naar Maria 

vernoemd. Maria heeft tal van bijnamen, als middelares, 

troosteres. Misschien kunt u zo’n rijtje mee aanvullen. Allerlei weetjes die bij u iets oproepen 

over Maria zijn welkom. En, zoals gezegd, het mag allemaal met een knipoog.  

Wij wensen u veel succes en zien uw bijdrage graag tegemoet via het mailadres: 

pastoraalteam@petrus-ehv.nl 

Met vriendelijke groeten, 

Diaken Henry Vermeulen 


