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Ingang van de RAI, de plaats waar het heiligdom voor de Vrouwe van alle Volkeren ooit 
moet komen te staan, tijdens een internationale bijeenkomst van volgelingen van deze 
devotie in 2005 (foto Peter Jan Margry)
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Het gedroomde heiligdom voor een  
omstreden verschijning 
De cultus van de Vrouwe van Alle Volkeren  
in Amsterdam

peter jan margry

De grond onder hal Holland 11 van het RAI-congrescentrum in Amsterdam 
geldt voor een aantal katholieken in en buiten Nederland als heilige grond. Die 
plek zou door Maria aangewezen zijn als locatie voor een voor haar te bouwen 
bedevaartkerk waarin zij vereerd moet worden als Vrouwe van Alle Volkeren. 
Maar zolang die kerk nog een gedroomd heiligdom is, wordt de herinnering 
aan een groot aantal verschijningen van Maria en de devotiepraktijk die naar 
aanleiding daarvan is ontstaan vooral levend gehouden in een noodkapel, na-
bij gelegen in de Diepenbrockstraat. 

Mejuffrouw Ida Peerdeman (1905-1996), een ongehuwde Amsterdamse ziene-
res van Maria, zal er niet eens verbaasd over hebben gestaan. In de 45ste bood-
schap van de Vrouwe van Alle Volkeren, een verschijning die de zieneres sinds 
het einde van de Tweede Wereldoorlog regelmatig kreeg, verzocht Maria aan 
Peerdeman om haar vanuit haar woning aan de Amsterdamse Uiterwaarden-
straat te volgen naar een nabijgelegen grasveld met bomen. Daar aangekomen 
herkende Peerdeman de locatie als een op dat moment nog onbebouwd terrein 
aan de Zuidelijke Wandelweg. Vervolgens wees de Vrouwe Ida de plaats aan: 
‘Daar zal nu de nieuwe kerk komen.’ Maria had daarbij een indrukwekkende 
bedevaartkerk voor ogen als een tastbaar symbool van de nieuwe mondiale 
Mariacultus die alle volkeren en naties moest omsluiten. Dat zou haar rol in de 
katholieke kerk alleen maar belangrijker maken.

Het was 20 maart 1953 en de Amsterdamse Mariaverschijningen waren on-
dertussen al acht jaar gaande. Dit fenomeen was in de media niet onopgemerkt 
gebleven, maar had ook de prille naoorlogse oecumene verstoord. Immers, een 
jarenlange serie van Mariaverschijningen en -boodschappen in de hoofdstad 
van het land was voor het protestantse deel van de natie een problematisch 
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gegeven. Dat besefte ook het Nederlandse episcopaat. Mede daarom had het 
formeel afstand genomen van de verschijningen. Desondanks bleef de inhoud 
van de boodschappen ook door het voorspellende karakter samen met de aan-
gekondigde herpositionering van Maria op velen een grote aantrekkingskracht 
uitoefenen. Voor de familie Punt, evenals Peerdeman afkomstig uit de regio 
Alkmaar, vormde het zelfs aanleiding om hun kort na de eerste verschijningen 
geboren zoon aan deze nieuwe verschijning van Maria op te dragen en hem de 
naam Jozef Marianus (de aan Maria/de Vrouwe gewijde) te geven. Deze ogen-
schijnlijk onschuldige naamgeving, geheel staande in de roomse traditie, zou 
echter een diepere betekenis in zich blijken te dragen.

De locatie die Maria in 1953 aan Ida Peerdeman zou hebben getoond, was 
gesitueerd aan de rand van de stad en bood ampel ruimte voor bouwactivitei-
ten. Het rai-congrescentrum aan het Europaplein zou daar immers pas in 1961 
verrijzen. Vanwege de kerkelijke afwijzing was de cultus echter gedwongen om 
ondergronds of naar het buitenland te gaan. Zo was de toestemming voor de 
bouw van een heiligdom voor de Vrouwe, laat staan de financiering ervan, nog 
ver weg. Maar voordat zulke mogelijkheden binnen bereik hadden kunnen 
komen werd het aangewezen terrein bebouwd met de grote uitbreiding van 
het congrescentrum. De kans dat daar ooit nog een heiligdom ter ere van de 
Vrouwe van Alle Volkeren zou kunnen komen, werd daarmee minimaal. 

Ida Peerdeman(1905-1996),  
immer actief bij de distributie 
van propagandamateriaal  
(foto P. Siegl)
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de materiële vormgeving van de verering

Maar inmiddels zijn we een halve eeuw verder en blijken enkele beperkingen 
voor de realisatie van een bedevaartkerk weer weggenomen. In de eerste plaats 
maakte het bisdom Haarlem in 2002 een opmerkelijke en omstreden tournure 
door de reeds lang veroordeelde cultus van de Vrouwe formeel als ‘echt’ te er-
kennen. Deze onverwachte beslissing bracht een opleving van de verering met 
zich mee, die een financiering van de gedroomde bedevaartkerk vermoedelijk 
zal bevorderen. Dat laat overigens onverlet dat het probleem van de inmiddels 
bebouwde locatie nog niet is opgelost.

De nooit exact bepaalde plaats voor de kerk blijft door deze onzekerheid 
meer een gedroomde dan een fysieke herinneringsplaats. Dat neemt niet weg 
dat de plek een bijzondere rol blijft spelen binnen deze mariale beweging, waar-
binnen de aanhangers hoe dan ook de religieus gevoede verwachting overeind 
houden dat die kerk er ooit zal komen. 

Maar hoe het ook zij, de hedendaagse vereringspraktijk rond de Vrouwe 
verschilt misschien niet eens zoveel van die in een toekomstige kerk. Het con-
grescentrum is namelijk als commerciële onderneming gewoon te huur. Met 
enige regelmaat huurt de cultusleiding daarom congreshal 11 van het RAI Hol-
land Complex af. De ruimte heet te staan op het door Maria aangewezen gras-
veld. Ten behoeve van jaarlijks georganiseerde (inter-)nationale gebedsdagen 
wordt er voor de duizenden binnen- en buitenlandse vereerders die naar Am-
sterdam pelgrimeren een megaheiligdom opgebouwd. Op deze wijze probeert 
de organisatie, ondersteund door het bisdom Haarlem-Amsterdam, minimaal 
één keer per jaar de cultus van de Vrouwe en de herinnering aan de boodschap-
pen direct te hechten aan de door Maria zelf aangeduide heilige plaats. Op deze 
wijze kunnen de verering zelf en de herinnering aan de als genadevol ervaren 
gebeurtenissen op grootschalige, collectieve wijze actief worden gehouden. 
Binnen de dagelijkse devotiepraktijk, sinds 1970 gesitueerd in een klein heilig-
dom in een bungalow aan de Diepenbrockstraat 3, op een paar honderd meter 
afstand van de RAI, is zoiets nauwelijks mogelijk. Tegen dit voormalige woon-
huis van een van de Brenninkmeijer-telgen is in 1976 een kleine kerkruimte 
aangebouwd. Daar bevindt zich ook het officiële schilderij van de verschijning 
van de Vrouwe, het centrale cultusobject van de verering. Bij gebrek aan beter 
fungeert deze ruimte nog altijd als het centrale heiligdom, als de plek waar 
door het jaar heen de vereerders op afkomen. Het huis is tegelijk het centrum 
van waaruit de wereldpropaganda voor de Vrouwe wordt georganiseerd. 

Dat er veel Mariavereerders komen was al door de Vrouwe voorspeld. Zij 
kondigde aan dat de verschijningen te Amsterdam het hoogtepunt van het 
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mondiale mariale tijdperk vormden, waarbij Maria een nog centralere positie 
binnen het katholieke geloof zou gaan innemen. Daarom zou er in Amsterdam 
een toepasselijk heiligdom voor de Vrouwe van Alle Volkeren moeten komen. 
Met dit ambitieuze doel in gedachten had Maria geen simpel kerkje voor ogen. 
In enkele boodschappen (met name die van 31 mei 1956) gaf Maria zelf uit-
leg over de uitvoering van het te realiseren complex. Om de aanhang voor het 
project te mobiliseren werd in 1966 op aanwijzingen van Peerdeman een ma-
quette van de ooit te realiseren kerk gemaakt. De grote ronde bedevaartkerk 
(met een doorsnede van circa zestig meter) bezit een koepeldak, voorzien van 
drie kleinere groene koepels, en is uitgevoerd in lichtbeige steen. De inrichting 
en de vormgeving combineren oosterse en westerse architectuurtradities. In 
de kerk bevindt zich een priesterkoor met drie altaren, voorzien van drie im-
mense schilderingen. Naast de ingang is een speciale kapel voor het schilderij 
van de Vrouwe gepland.

Officiële afbeelding van de  
Vrouwe van alle Volkeren,  
geschilderd in 1951 door  
Heinrich Repke op aan- 
wijzingen van Ida Peerdeman 
(collectie auteur).
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Dit olieverfschilderij (circa 1 x 1,8 meter) is vanaf het begin het focuspunt 
van de verering geweest. Het doek werd in 1951 op aanwijzingen van Peerde-
man door de Duitse schilder Heinrich Repke gemaakt. De verschijning van de 
Vrouwe is erop afgebeeld tegen een geel-blauwe stralende achtergrond, op blo-
te voeten staande op een wereldbol (één voet op Duitsland en de andere voet 
op Nederland) en ‘vastgedrukt’ tegen een houten kruis. Ze is gekleed in een 
wit gewaad, met een gele sjerp om het middel gebonden en een doek om het 
hoofd. In een halve cirkel staat boven haar hoofd haar titel geschreven. Haar 
handen vertonen wondtekenen, waaruit drie stralen voortkomen. 

ideologie

De verschijningen en de boodschappen van de Amsterdamse Maria worden 
gekenmerkt door een eigen ideologisch program. Naast verzoeken om een 
kerk te bouwen en een schilderij van haarzelf te vervaardigen, staat vooral de 
verspreiding van het bijbehorende gebed en het streven naar een nieuw dogma 
van Maria als medeverlosseres naast Christus centraal. Met name dit laatste 
punt was het meest controversiële onderdeel van de cultus. Immers, volgens de 
christelijke leer is alleen Christus de verlosser.

Het was in 1945 overigens niet de eerste keer dat Ida Peerdeman Maria zou 
hebben gezien. Later vertelde zij dat ze als kind in de maand van de Russische 
Oktoberrevolutie in 1917 Maria reeds drie keer had gezien. Omdat in dat jaar 
ook de verschijningen van Fatima plaatsvonden, worden beide verschijningen 
soms met elkaar verbonden. Enkele jaren later, in 1926, zou Peerdeman nog 
door de duivel zijn bezeten. De dominicaner pater Matthias Frehe, een huis-
vriend en kapelaan van de eigen Dominicusparochie, heeft toen een exorcisme 
over haar uitgesproken. De eerste verschijning van Maria als Vrouwe van Alle 
Volkeren kreeg Peerdeman uiteindelijk op 25 maart 1945 thuis in haar huis-
kamer in aanwezigheid van diezelfde Frehe, die vervolgens ook haar geeste-
lijk leidsman zou worden. In totaal ontving Peerdeman tussen 1945 en 1959 56 
boodschappen, gevolgd door nog eens tientallen ‘eucharistische belevenissen’ 
of Christusvisioenen in de jaren 1958-1984.

De eerste 23 verschijningen van de lange cyclus vormen een zekere eenheid 
en gaan vooral over het kwaad in de wereld en de noodzakelijke mobilisering 
van tegenkrachten. In relatie tot de toenmalige politieke situatie kreeg Peer-
deman ook voorspellende boodschappen: rampen en oorlog, gepaard gaande 
met hongersnood, stonden de mensen te wachten, terwijl chaos en ongeloof 
kerk en wereld (‘de Russen laten het zo niet’) bedreigden. Daarnaast berichtte 



146 

  

zi
jk

an
tr

eg
el

zij over de verwording van Nederland en de toenemende heerschappij van 
satan over de wereld. Vanaf 1950 werden de boodschappen theologischer en 
positiever van karakter. Samengevat komt deze tweede boodschappencyclus 
erop neer dat Maria zich wil doen kennen en laten vereren onder een nieuwe 
titel ‘Vrouwe van Alle Volkeren’. Zij wenst voorts een nieuw gebed waarin de 
redding van de wereld door de komst van de Heilige Geest wordt afgesmeekt, 
en verlangt dat door haar beeltenis en dit gebed de devotie tot haar over de 
wereld wordt verbreid.

Maria bevestigt dat zij is verschenen in de gedaante waarin ze werd geschil-
derd en wenst dat er een kerk in Amsterdam gebouwd zal worden waarin dit 
schilderij een plaats krijgt, opdat die kerk een centrum van de werelddevotie 
zal worden. Ook dringt zij aan op de snelle afkondiging van een nieuw dogma, 
waarin de paus moet vastleggen dat zij ‘medeverlosseres, middelares en voor-
spreekster’ is, en belooft zij dat zij en de Heilige Geest de wereld zullen bewaren 
voor verwording, rampen en oorlog en dat zij de ‘Ware Vrede’ zullen brengen, 
als aan haar vragen zal zijn voldaan.

Niet de verwoorde angst voor het kwaad, maar de nieuwe interpretaties van 
de openbaring en de katholieke theologie maakten de verering zo omstreden. 

Om het gedroomde heiligdom van de Vrouwe van Alle Volkeren te visualiseren, maakte 
de cultusleiding een fotomontage van de toekomstige kerk en het toenmalige RAI-complex 
(collectie Meertens Instituut).
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Een nieuw dogma over Maria als medeverlosseres naast Christus was in die 
jaren, met de oecumenische beweging in volle gang, een onbespreekbaar issue. 
Het probleem van de Vrouwe begint daarom ogenschijnlijk simpel al bij het 
schilderij. Maria is daarop afgebeeld als geplaatst tegen het kruis van Christus, 
hetgeen haar verbondenheid als medeverlosseres uitdrukt. Het verbeeldt dat 
ook zij op die wijze genade uitstraalt over de aarde en de volkeren. De moderne 
wereld zou ‘het kruis’ (het ware geloof) hebben verlaten en daarom plant de 
Vrouwe het weer midden in de wereld. Het zou dan ook niet alleen om Maria 
gaan, maar eveneens om Christus, zijn kruis, zijn kerk en zijn eucharistische 
tegenwoordigheid.

Doordat de ideologie en de inhoud van de boodschappen omstreden waren 
en Mariaverschijningen in Nederland nu eenmaal erg ongebruikelijk zijn, werd 
de roep om een nader onderzoek steeds sterker. Het leidde ertoe dat in 1955 een 
bisschoppelijke onderzoekscommissie startte met een analyse van de tot dan 
toe bekende boodschappen. De commissie kwam al vrij snel tot de conclusie 
dat deze niet ‘van de hemel’ konden komen, omdat Maria zich nooit eerder zo 
geuit zou hebben en dat er derhalve niet van een bovennatuurlijke herkomst 
sprake kon zijn. Dit kerkelijk oordeel had tot gevolg dat de openbare verering 
van de Vrouwe werd verboden. In Nederland ging de verering nu ondergronds. 
Maar in verre buitenlanden was dat anders. Daar bleek men niet altijd even 
goed op de hoogte van vigerende verboden of wenste men ze niet te kennen. 
In de praktijk betekende dit dat vereerders en zelfs bisschoppen elders in de 
wereld de devotie openlijk bleven steunen en actief propaganda bedreven. 
Zodoende werd de kwestie ook een zaak van de wereldkerk en kwam zij op 
het bordje van het Heilig Officie terecht. Dat bevestigde meteen het afwijzende 
oordeel van het bisdom Haarlem. 

In Nederland werd de verering echter op kleine schaal en in het geheim 
voortgezet. Diverse geestelijken bleven namelijk in de verschijningen geloven. 
Teneinde de band met het verleden vast te houden en de zaak van de Vrouwe 
formeel te kunnen blijven behartigen werd in 1967 het Comité Vrouwe van 
Alle Volkeren opgericht om de devotie van de Vrouwe gaande te houden en 
een herleving van de openbare verering in Nederland na te streven. Daartoe 
werd de bungalow annex kapel aan vier paters van het Allerheiligst Sacrament 
overgedragen met als doel er een klooster van te maken. Op die wijze zou, bui-
ten de jurisdictie van de bisschop om, de publieke verering kunnen worden 
voortgezet.

Inmiddels was er na het overlijden van bisschop Johannes van Dodewaard 
op 9 maart 1966 in het bisdom Haarlem een nieuwe bisschop aangetreden 
in de persoon van Theodorus Zwartkruis. Omdat een aantal vereerders van 



148 

  

zi
jk

an
tr

eg
el

oordeel was dat het eerdere onderzoek naar de verschijningen onvolledig was 
geweest, aangezien Ida Peerdeman zelf niet was gehoord, besloot hij tot een 
nieuw onderzoek. In 1973 werden de resultaten van dit tweede onderzoek aan 
het Heilig Officie voorgelegd en opnieuw werd bevestigd dat de verschijnin-
gen niet authentiek waren. Om een oplossing te vinden voor de moeilijk te 
stoppen verering, wenste het bisdom de verbodsbepaling ten aanzien van de 
vereringspraktijk op te heffen. Dat zou een ingewikkelde constructie opleve-
ren, waarbij de devotiepraktijk wordt beschouwd als een normale uiting van 
Mariaverering, losstaande van de niet-erkende verschijningen en boodschap-
pen die eraan voorafgingen. Het Heilig Officie wilde echter niet met dit com-
promis akkoord gaan: dat zou binnen de geloofsgemeenschap alleen maar tot 
nog meer verwarring leiden. Overtuigd van hun eigen gelijk, en van dat van 
Maria, legden de voorstanders van de Vrouwe de uitspraken van Rome naast 
zich neer en bleven zij hun propaganda voortzetten. Zelfs slaagden zij erin een 
hoge Vaticaanse prelaat, de Nederlandse augustijn Petrus van Lierde, sacrista 
van de paus, als voorspreker voor hun zaak te rekruteren. 

Een belangrijk missionair middel in de devotie was een gebedsprentje van 
de Vrouwe. Gedrukt in een tachtigtal talen, werd het een van de meest ver-
spreide in de wereld. Mede daardoor heeft de verering op steeds meer plaatsen 
in de wereld wortel geschoten en kwantitatief een grote aanhang verworven. 
In Europa en de Verenigde Staten meer onder conservatief-traditionalistische 
katholieken, in de rest van de wereld verhoudingsgewijs meer onder ‘gewone’ 
katholieken. De versterkte positie van Maria, het gebed en bepaalde bood-
schappen maakten dat de verering steeds meer aanhang verwierf, zelfs tegen 
de stroom van de kerkelijke hiërarchie in. Daarbij moet worden opgemerkt dat 
diverse vertegenwoordigers van die hiërarchie in de loop der jaren dubbelhar-
tige posities hebben ingenomen met betrekking tot deze verering. De situatie 
werd nog ingewikkelder en tegenstrijdiger toen de Vrouwe van Alle Volkeren 
ook elders in de wereld begon te verschijnen, en deze zoals in het geval van het 
Japanse Akito, wel formeel erkenning van de lokale bisschop kreeg. Daarnaast 
verscheen ze nog in Canada en ook weer in Nederland, buiten Amsterdam

toeëigening en instrumentalisatie

Het interessante aan de ontwikkelingen rond de cultus in de afgelopen jaren 
is de kerkpolitieke rol die het bisdom Haarlem in het gecompliceerde krach-
tenspel rond de Vrouwe van Alle Volkeren is gaan spelen. Daarbij springt met 
name de persoonlijke missie van de huidige bisschop Jozef Punt in het oog. 
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En dat niettegenstaande alle bezwaren en verboden van het Vaticaan en de 
vroegere Haarlemse bisschoppen. Klaarblijkelijk wil de huidige bisdomleiding 
koste wat kost vasthouden aan de uitverkiezing van Amsterdam als centrum 
van de mondiale Mariaverering. Daartoe dient een specifieke locatie voor het 
heiligdom in de hoofdstad te worden aangewezen. Maar daartoe moet ook de 
uitverkoren persoonlijke rol van bisschop Punt in het licht worden gesteld.

Die verandering in het diocesane beleid begon in feite al onder bisschop 
Bomers, een voormalige missiebisschop die jarenlang in Ethiopië werkzaam 
was geweest, zich daar onmogelijk had gemaakt en in 1983 tot bisschop van 
Haarlem werd benoemd. Deze conservatieve pater, wiens aantreden met veel 
rumoer gepaard ging, verbond zich in het Haarlemse nadrukkelijk met de anti-
abortusbeweging. Ook koesterde hij een sterke devotie voor Maria. Daarom 
stuitte zijn benoeming op weerstand. Zijn collega’s waren benieuwd of hij zich 
zou conformeren aan het eensluidende standpunt van zijn voorgangers, de 
Nederlandse bisschoppenconferentie en het Vaticaan inzake de kwestie van 
de Vrouwe. Het was immers duidelijk dat ook in Nederland diverse priesters 
de devotie waren blijven steunen en dat er niet actief werd opgetreden tegen 
de verering aan de Diepenbrockstraat. Het werd echter spoedig een publiek 

Mariavereerders in de kapel van de Vrouwe van Alle Volkeren (foto Peter Jan Margry).
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geheim dat de nieuwe bisschop er persoonlijk andere gedachten op nahield. 
Hij koesterde veel sympathie voor Peerdeman en hechtte geloof aan de bood-
schappen die zij had gekregen. Min of meer incognito ging hij zelfs Peerdeman 
en de kapel bezoeken. Het bisdom raakte daardoor intern sterk verdeeld, met 
als voorman van het anti-Peerdemankamp vicaris-generaal Gé Geukers. Deze 
‘ongemijterde’ bisschop van Haarlem vormde de krachtigste verzetshaard van 
binnenuit tegen de devotie.

Tegen die achtergrond bezien bevreemdt het niet dat de ouder wordende 
bisschop Bomers een jonge seculiere Nederlandse priester, die sterk betrokken 
was bij de verering van de Vrouwe van Alle Volkeren, kort voor de dood van 
zieneres Peerdeman aan het bisdom Haarlem wist te binden. Die priester was 
Jozef Marianus Punt, die bij zijn geboorte door zijn moeder al in een bijzon-
dere relatie tot de Vrouwe was geplaatst. Terwijl de gezondheid van Bomers 
achteruit ging, Ida Peerdeman ernstig ziek was en tegenstrever Geukers op 
korte termijn met pensioen zou gaan, werd Punt in april 1995 tot hulpbisschop 
van Haarlem benoemd. Als een jaar later, in juni 1996, Ida Peerdeman overlijdt, 
breekt een nieuwe fase in de devotie aan.

Massale pelgrimsmis ter ere van de Vrouwe van Alle Volkeren in Holland Hal 11 van het 
RAI-congrescentrum in Amsterdam in 2005 (foto Peter Jan Margry)
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Bij verschijningen immers blijft de kerk in de regel terughoudend zolang 
de ziener zijn of haar mond nog kan roeren. Dat hoefde in verband met de 
Vrouwe van Alle Volkeren na juni 1996 niet meer. Op het overlijden van Peer-
deman vooruitlopend, deed bisschop Bomers van Haarlem op 31 mei 1996 de 
mededeling uitgaan dat hij geen bezwaar meer had tegen de openlijke verering 
van Maria onder de titel van Vrouwe van Alle Volkeren. Deze zogenoemde 
approbatio devotionis van Bomers werd sindsdien op alle devotieprentjes af-
gedrukt. De doorsnee vereerders trokken hieruit niet alleen de conclusie dat 
de Mariaverering in Amsterdam voortaan werd getolereerd, maar ook dat de 
verschijningen nu waren erkend. Liggende op haar sterfbed zag Peerdeman 
deze bisschoppelijke uitspraak dan ook als de bekroning van haar aardse leven. 
Zo zou zij hebben gezegd: ‘nu is het goed, nu ben ik klaar’. Met andere woor-
den: haar missie voor de cultus zat erop, nu de kerk naar haar idee niet langer 
dwaalde. 

Na haar overlijden kwam de bungalow aan de Diepenbrockstraat in feite 
leeg te staan. Daarop vestigden enkele vrouwelijke religieuzen van de recente 
gemeenschap Familie van Maria zich als kloostergemeenschap in de woning. 
Met behulp van die gemeenschap kon een verdere institutionalisering van de 
cultus plaatsvinden.

De frictie die in het bisdom Haarlem bestond werd pas goed duidelijk toen 
hulpbisschop Punt na de dood van Bomers in 1998 niet automatisch tot de 
nieuwe bisschop van Haarlem werd benoemd, maar als apostolisch adminis-
trator de zaak slechts mocht waarnemen. Gedurende vijf jaar bleef het Vaticaan 
zijn gedragingen in zijn nieuwe functie in het oog houden en pas toen die ten 
aanzien van de kwestie van de Vrouwe en de samenhangende privé-openba-
ringen onverdacht leken en hij daaromtrent geen heikele plannen meer leek te 
koesteren, kwam Punts bisschopsbenoeming erdoor. Maar nog geen jaar later 
gebeurde waar het Vaticaan en de Nederlandse kerkprovincie bang voor waren 
geweest. Op 31 mei 2002 ging Punt over tot een volledige erkenning van de 
devotie tot de Vrouwe, zowel wat de verschijningen als wat de boodschappen 
betrof. Daarmee legde hij de gebruikelijke kerkelijke procedures naast zich 
neer. Voor zichzelf als gelovige had Punt vastgesteld ‘dat in de verschijningen 
van Amsterdam een bovennatuurlijke oorsprong gegeven is’. Met deze erken-
ning wilde hij tegemoet komen aan de groeiende aanhang van de cultus en 
de voortdurend gestelde vraag naar de authenticiteit. Daarnaast hoopte hij zo-
doende de positie van Amsterdam en het bisdom (dat ondertussen herdoopt 
was in bisdom Haarlem-Amsterdam) als de centra van devotie maar ook zijn 
persoonlijke opdracht ten aanzien van Maria te benadrukken. Tegelijkertijd 
stelde de bisschop een ‘begeleidingscommissie’ in ten behoeve van de devotie 
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teneinde ‘alle initiatieven, ervaringen en getuigenissen te documenteren, te be-
oordelen, en een correcte kerkelijke en theologische voortgang van de devotie 
te bevorderen’. 

Het was voor het eerst in de geschiedenis van de katholieke kerk dat na 
meerdere afwijzingen en verboden van een privé-openbaring door het Vati-
caan en het betreffende bisdom, een opvolger op diezelfde stoel zonder ver-
der overleg tot een tegengesteld oordeel kwam en dat ook zonder overleg met 
collegae wereldkundig maakte. Nog opmerkelijker was de wijze waarop het 
oordeel tot stand is gekomen. In een persoonlijke boodschap verklaarde Punt 
dat hij in een moment van gebed en mystieke vervoering tot de slotsom was ge-
komen dat wat Peerdeman had verklaard werkelijk verwees naar authentieke, 
bovennatuurlijke verschijningen en boodschappen. Punt suggereerde eigenlijk 
dat zijn hernieuwde inzicht ook op een bovennatuurlijke wijze, via de Vrouwe, 
tot stand was gekomen. Hij beriep zich hierin vooral op zijn autonomie als bis-
schop in zijn diocees. Voor de vorm liet hij nog weten zijn oordeel met enkele 
kerkelijke personen uit zijn persoonlijke kring te hebben afgestemd. In over-
eenstemming met het in het verleden gevolgde beleid zou het nu voor de hand 
liggen een onderzoekscommissie in te stellen die de ingevingen van de Vrouwe 
aan de ziener-bisschop op hun waarachtigheid zou beoordelen. Dit is echter 
nog niet gebeurd. 

Aangezien kerkrechtelijk niet helder is hoe een en ander zich nu tot elkaar 
verhoudt, liet zowel de Nederlandse kerkprovincie als het Vaticaan aanvanke-
lijk een reactie achterwege. Om de onderlinge verhoudingen niet op scherp 
te zetten en de eenheid in de kerk te bewaren, kwam het onderwerp verder 
ook niet meer op de agenda van de bisschoppenconferentie. Ook het Vaticaan 
bond in. Terwijl aanvankelijk de verschijnings-sceptische kardinaal Ratzinger 
als waakhond van de Congregatie van de Geloofsleer privé-openbaringen – 
juist ook die rond de Vrouwe van Alle Volkeren – in de regel veroordeelde, 
was de reactie op Punts handelwijze terughoudend. Ook toen Ratzinger paus 
was geworden, ging Rome niet verder dan te eisen dat slechts één regel in het 
gebed tot de Vrouwe moest worden aangepast. Het betrof het gebed dat door 
de Vrouwe als nieuw universeel gebed was aangereikt. In de omstreden regel 
stond dat de Vrouwe ‘eens Maria was’. Met andere woorden: Maria deed af-
stand van haar eigen naam. Deze tekst vonden de Romeinse theologen te bizar 
voor woorden. Daarom wijzigden zij het tekstdeel in ‘de heilige Maagd Maria’. 
De erkenning, de verschijningen en boodschappen en de status van Maria als 
medeverlosseres, het werd allemaal niet aangekaart. Het moge duidelijk zijn 
dat de kleine concessie die Haarlem moest doen door Punt zonder veel protest 
werd geaccepteerd.
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Sindsdien probeert het bisdom op allerlei manieren de verering van de 
Vrouwe breder te introduceren en in het dagelijks geloofsleven te verankeren. 
Omdat de eerste verschijning had plaatsgevonden binnen acht dagen na de ei-
genlijke viering van het zesde eeuwfeest van de Amsterdamse bedevaart ter ere 
van het Mirakel van Sacrament in 1945 en Peerdeman in een van de verschij-
ningen de middeleeuwse mirakelprocessie vanuit het centrum naar Amster-
dam-Zuid had zien trekken, probeerde bisschop Punt vanaf een bepaald mo-
ment beide devoties met elkaar te verbinden en zo de moderne Mariaverering 
met het verleden te verbinden en een eucharistische reikwijdte te verschaffen. 
Het visioen van de processie was voor Punt de aanleiding om na zo’n vijfhon-
derd jaar de middeleeuwse processie in Amsterdam weer in te stellen. Voor het 
eerst sinds de Alteratie van de stad in 1578 trok daarom op 13 juni 2004 onder 
zijn leiding een sacramentsprocessie door de binnenstad. Het was een directe 
openbare betwisting van het rituele monopolie van de Stille Omgang en de 
mirakelcultus. Dit kwam duidelijk naar voren toen Punt via een onderhands 
voorstel aan het bestuur van de Stille Omgang probeerde de Omgang in de 
Sacramentsprocessie te doen opgaan, om zo de nog altijd omstreden cultus van 
de Vrouwe met de erkende en in de historie verankerde ‘nationale’ verering van 
het Sacrament van Mirakel te verbinden. Het bestuur wees zijn voorstel echter 
af. 

De bungalow aan de Diepenbrockstraat in Amsterdam-West, waarachter de kapel is 
gebouwd (foto Peter Jan Margry)
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Tenslotte, zowel de bungalow annex kapel aan de Diepenbrockstraat als de 
percelen aan het Europaplein (i.c. Holland Hal 11) zijn welbeschouwd buiten-
gewoon prozaïsche locaties als het om Mariaverschijningen gaat. Niettemin 
fungeren ze beide als krachtige herinneringsplekken en als religieus-actieve in-
spiratiepunten, voor een grote groep Mariavereerders in en buiten Nederland. 
Het bisdom Haarlem-Amsterdam steunt hen daarbij van harte. Beide herken-
nen de idee van voorbestemming in de boodschappen en zien in het huidige, 
eindtijd-angstige tijdperk een postseculiere wereldwijde mariale beweging 
ontstaan, die vanuit Amsterdam en via de Vrouwe van Alle Volkeren genade en 
verlossing aan de mensheid moet brengen.
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