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De moderne madonna is
als een Barbie*-pop: een
geïdealiseerde vrouwenfiguur, die iedereen naar eigen goeddunken kan invullen. Met kleding, juwelen,
accessoires…

*) Het Barbie-logo is aangepast
naar Barby, om het auteursrecht
van fabrikant Mattél geen geweld
aan te doen.
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Het korenbloem- of hemelsblauw is in de katholieke iconografie een typische kleur voor de mantel
van Maria. Daarom is voor
de achtergrond van dit luik
een glanzende blauwe stof
gekozen.
Daarop is met gouddraad
(machinaal) een zogenaamd Maria-monogram
geborduurd. Het verbeeldt
Maria aan de voet van het
kruis van haar zoon. Vroeger werd de kleding van de
Mariabeelden rijk versierd
met handgemaakt borduurwerk van nonnen en
andere vrome vrouwen.
De golven en de sterren
symboliseren één van de
vele bijnamen van de madonna: “Sterre der zee”.
Je kunt in het blauw met
de sterren echter ook een
Europese vlag zien. In deze
moderne tijden wordt de
plaats van de religie vaak
ingenomen door politieke
of financiële entiteiten.

Centraal op het groen paneel staat de (gevlekte)
aronskelk (Arum maculatum). Traditioneel is dit
één van de vele aan Maria
gewijde bloemen.
Volgens een legende vielen druppels bloed van Jezus op de bladeren van
deze planten die onderaan
het kruis groeiden. De
rode vlekken zijn een blijvende herinnering aan de
kruisiging.
In de rechter bovenhoek is
het restant van een gotisch kerkraam getekend
en uitgeknipt. De rol van
de kerk in de samenleving
is aan het afbrokkelen.

Het gele luik bevat een
groot aantal Maria-symbolen. Van boven naar beneden:
 de fleur-de-lis. Vanwege
de heldere witte kleur,
de heerlijke geur en haar
schoonheid wordt de lelie vaak geassocieerd
met de maagd Maria
 de maansikkel met sterren: In het bijbelboek
Openbaring 12,1 staat:
'En er verscheen een
groot teken aan de hemel; een vrouw bekleed
met de zon, de maan onder haar voeten en op
haar hoofd een kroon
van sterren'
 kaarsjes, zoals die vaak
gebrand worden aan de
voet van een Mariabeeld
 de duif is eigenlijk het
symbool van de heilige
geest en van de vrede,
en wordt daarom vaak in
combinatie met Maria
afgebeeld. Hier is de duif
echter het (vanwege het
auteursrecht iets aangepaste) logo van het cosmetica-merk Dove: symbool voor ijdelheid.

Bovenin dit luik bevindt
zich een rozenkrans; de
traditionele richtlijn voor
de gebedscyclus van katholieken. De grote kralen
staan voor het bidden van
het Onze vader, de 10 kleinere lichte er tussen voor
een ‘Weesgegroetje’, het
gebed tot Maria.
Een echte rozenkrans heeft
vijf series van elf kralen;
hier zijn het er nog maar
vier. Want wie neemt er
nog de tijd om te bidden?
Het kruis onderaan een rozenkrans is ook vervangen
door een munt. Het geld
heeft de macht overgenomen van de religie.
De schelp onder in het
oranje luik is ook een oud
Maria-symbool. Vermoedelijk gaat het hier om een
gekerstend heidens symbool: de schelp waaruit de
godin Venus zou zijn geboren. (Denk aan het schilderij van Botticelli). Helaas
liggen schelpen tegenwoordig vaak in een zee
van plastic afval…

Een andere bloem die vaak
met Maria wordt geassocieerd is de roos: Maria zou
dan de roos zonder doornen zijn.
Het brandende hart is het
Heilige hart. Vermoedelijk
gaat het hier om een gekerstend alchemistisch
symbool.
Helemaal onderaan een
grapje, symbolisch voor de
madonna als moeder van
Jezus.
Als zoiets in die tijd bestaan had, zou een twaalfweekse echo van het kindje Jezus in het ziekenhuis
van Nazareth (woonplaats
van Jozef en Maria) er zo
uitgezien kunnen hebben.
De datum op de echo, 25
juni 0004, is van 26 weken
vóór de geboorte op 25 december. Het jaartal is
0004, omdat volgens veel
historische onderzoeken
Christus pas in het jaar 4
geboren zou zijn.

