
Mozaïek in de vorm van de Heilige Maria door H.J. Beekman  
Voorstelling van de gekroonde Heilige Maria uitgevoerd in mozaïek. 
Maria werd gekroond na haar hemel-opneming. Maria draagt een witte 
sluier wat symbool staat voor de maagdelijkheid. De hoofdkleur van 
haar gewaad is blauw wat wijst op de zuiverheid tevens de duurste 
kleur in de Middeleeuwen (gemaakt van lapis lazulli). Het rood staat 
voor het aardse, maar ook is het de kleur van de martelaren, wat je 
bijvoorbeeld ziet bij afbeeldingen van Jezus. In haar hand heeft zij een 
lelie of scepter. De lelie staat voor zuiverheid, de scepter voor 
koninklijk (zie kroon). Bovendien is zij voorzien van aureool wat wijst 
op heiligheid. Het mozaïek is vervaardigd voor de Sancta Maria MULO 
voor meisjes voorheen aan de Arendsweg. In 1955 verhuisde de school 
naar de Grebbestraat naar een nieuw gebouw en daar werd het 
opgehangen. De heer Beekman was kunstenaar tekenleraar in het Pius X 
College aan de Büllerlaan en de Bisschoppelijke Kweekschool aan de 
Baanstraat 72. Hij heeft o.a. fresco's geschilderd in de doopkapel van de 
O.L.V. van Goede Raad en de kapel van de voormalige Kweekschool. 
Het mozaïek is 70 cm breed en 2.30 cm hoog. Het hangt aan de muur 
tegenover de trap. (info met dank aan een oud-leerling van de MULO) 
 
Maria is in het Nieuwe Testament de moeder van Jezus. De oorsprong 
van de naam is onduidelijk. Het betekent wellicht "gewenst kind", 
"bitter", "rebels", of "sterke wateren", of is afgeleid van het Egyptisch: 
dan zou het "geliefde" of "liefde" kunnen betekenen. In het Oude 
Testament komt de naam al voor als Mirjam. Zij is de dochter van 
Joachim en Anna. Voor de katholieken is zij de belangrijkste heilige. Er 
is binnen de theologie zelfs een complete discipline die zich speciaal op 
haar richt: de mariologie. Verschillende liturgische feesten en 
hoogfeesten worden ter ere van haar gevierd.  
Maria is vanaf haar conceptie gevrijwaard voor de erfzonde, dat wil 
zeggen dat ze onbevlekt ontvangen was. Ook gelooft men dat Maria 
nooit een zonde heeft bedreven. Men beroept zich daarbij op Luc. 1:28 
waar de engel Gabriël haar aanspreekt met: "Wees gegroet, vol van 
genade." Over haar jonge leven zijn verder geen bijzonderheden 
vermeld in de Bijbel, hoewel men stelt dat ze dienstdeed in de tempel. 
Het Nieuwe Testament vermeldt dat Maria nog niet samenwoonde met 
Jozef maar wel verloofd was, toen ze zwanger werd en dat ze nog geen 
geslachtsgemeenschap hadden gehad. Maria was dus nog een maagd. 
Volgens aankondiging van de engel Gabriël (de annunciatie) werd Jezus 

in de schoot van Maria ontvangen door de kracht van de Heilige Geest, de zogeheten maagdelijke 
geboorte. 
Het Evangelie volgens Matteüs beschrijft dat Jozef en Maria na de geboorte van Jezus niet in Bethlehem 
bleven en ook niet naar hun woonplaats Nazareth terugkeerden, maar naar Egypte vluchtten. Jozef was 
volgens dit evangelie via een droom door een engel gewaarschuwd, dat koning Herodes de aanstaande 
koning der Joden wilde vermoorden uit angst voor zijn eigen troon. Deze beging daartoe de kindermoord 
van Bethlehem. Na de dood van Herodes (4 VC) vestigden Maria en Jozef zich in Nazareth. Op grond 
hiervan dateert men de geboorte van Jezus kort voor het jaar 4 VC meestal 6 VC. Hier groeide Jezus op 
onder de hoede van Maria en Jozef. Jozef stierf vermoedelijk voordat Jezus in de openbaarheid kwam, 
Maria als weduwe achterlatend. Bij de openbare optredens van Jezus wordt Maria nog enkele malen 
genoemd. Volgens Johannes was zij bij de kruisiging van Jezus aanwezig. Daarna is ze volgens het boek 
Handelingen nog aanwezig bij enkele bijeenkomsten van de apostelen, en in het bijzonder is zij met de 
apostelen aanwezig tijdens de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren, negen dagen nadat de 
opstijging naar de Hemel van Jezus plaatsvond. 
Volgens de (rooms-katholieke) overlevering moet Maria ergens tussen 36 en 50 NC zijn overleden in 
Jeruzalem of Ephese. Hierbij zouden alle apostelen aanwezig zijn geweest behalve Thomas. Toen deze 
arriveerde was Maria's lichaam al begraven en om haar toch eer te bewijzen bezocht Thomas in zijn 
eentje haar graf. Thomas zou toen de tenhemelopneming van Maria hebben gezien. Daarbij zou hij van 
Maria haar gordel hebben gekregen. De overige apostelen geloofden dit niet totdat hij hen de gordel 
toonde en het lege graf. 


