
MARIA DEL PARTO 
Piero della Francesca

Piero della Francesca (Borgo Sansepolcro 1416 –1492) schilderde het fresco 
‘Maria del Parto’ voor een landelijk kerkje te Monterchi. Het is goed mogelijk 
dat Francesca, Piero’s moeder, gestorven in 1460, modelstond, letterlijk of in 
zijn verbeelding. De voorstelling is eenvoudig en wijdingsvol tegelijk. Twee en-
gelen schuiven het baldakijngordijn open dat met hermelijn is afgeboord. De 
ene engel lijkt net iets ouder dan de andere. Hun blik verraadt dat zij ons een 
blij mysterie willen onthullen.

KUNST IN DE KIJKER
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Op de derde zondag van de advent spreekt de profeet Sefanja ons over vreugde en 
blijdschap :

Sion, jubel van vreugde,
juich, Israël,
verheug u en wees blij, Jeruzalem,
met heel uw hart! 
Vrees niet , Sion,
en laat uw handen niet verslappen.
De Heer, uw God, is bij u
als een reddende held.
Uitermate verheugt Hij zich om u,
door zijn liefde maakt Hij u nieuw.
Hij jubelt om u van vreugde.

De kunstenaar kiest voor zijn engelen twee complementaire tinten: groen en rood. De 
kleuren van vleugels en sokken van de ene engel maakt echo met die van de andere 
engel. De engelen openen ons hier een venster op een nog verborgen mysterie. De 
geboorte van dit kind zal de mens tot redding en tot troost zijn. Ons hart dat kritisch 
en eerlijk naar zichzelf durft te kijken, weet dat het zichzelf niet kan redden.

Op de tweede zondag van de advent zingt de profeet Baruch een troostlied. Hij 
kondigt het einde van de rouwtijd aan.

Jeruzalem, leg uw kleed van rouw en ellende af
en bekleed u voor immer met Gods heerlijke schoonheid.
Sla de mantel van Gods gerechtigheid om,
zet op uw hoofd de schitterende kroon van de Eeuwige.
Ook de bossen en alle geurige bomen
geven schaduw aan Israël op Gods bevel. (…)
Want God leidt het jubelende Israël
in zijn heerlijk licht;
met zijn barmhartigheid zal Hij hen omgeven
en met zijn gerechtigheid.

De Madonna del Parto verschijnt. Deze imposante vrouw heeft een mooi, adellijk en 
rimpelloos gezicht. Zij kijkt rustig en beheerst. Zij maakt door de feestelijke enscene-
ring diepe indruk. Toch is zij herkenbaar voor de plattelandsmensen van Monterchi. 
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De kunstenaar toont ons Maria als aanstaande moeder en gekleed zoals de vrouwen 
aldaar die in verwachting zijn. Deze dame lijkt een van hen te zijn, een rustige buiten-
vrouw die in de deuropening van het erf verschijnt.

De linkerhand rust op de heup, een gebaar als steun voor de onderrug en haar 
lichtjes gekromde rug. Met de rechterhand wijst zij naar het wonder in haar schoot. 
Dit zijn twee herkenbare aspecten van de lichaamstaal van een zwangere vrouw. De 
mensen van Monterchi kunnen niet twijfelen aan de echtheid van de zwangerschap. 
Deze aanstaande moeder werd vereerd door hoogzwangere vrouwen en hen die 
naar het moederschap verlangden. In de driekwartvoorstelling spreken de plooien 
van het blauw gedrapeerde kleed voor zich. Deze vrouw doet denken aan Antigone, 
wier naam betekent ‘vóór de geboorte’.

Op de vierde adventszondag ziet de profeet Micha aan een nog betrokken hemel 
het licht reeds dagen.

Daarom zal de Heer hen
niet langer overlaten aan hun lot
dan tot de tijd
dat de moeder haar kind gebaard heeft.
Dan komt de rest van Juda weer samen
met de kinderen van Israël. (…)
In veiligheid zullen zij wonen
omdat zijn macht zal reiken
tot aan de uiteinden der aarde.
Hij zal een man van vrede zijn.

Naast het moederbeeld roept dit fresco een hemelse Maria op als Domina angelo-
rum. Zo schuiven twee engelen het baldakijngordijn open om de meesteres aan de 
mensenfamilie te tonen. De sculpturaal geschilderde Maria, plechtig als een konings-
dochter, volbrengt Gods wil. Een edel, een tikkeltje hautain, naar binnen gekeerd 
gezicht. Het blauwe kleed is half ontknoopt, symbool van haar moederschoot. Terwijl 
ze ons aankijkt, toont zij, kalm en plechtig met haar
rechterhand, de scheur in het kleed, want daar groeit het kind beschermd en nog 
onbezorgd. Zij is de vrouw die in haar schoot het brood voor de wereld kneedt. 

Dit kunstwerk bezit het geheim van wachten. Het kent het geduld ons op te wachten. 
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Laten wij het in deze advent af en toe eens stil maken, tegen het rumoer in van al-
ledag. We staren ons niet blind op het tekort van nu, maar kijken vooruit in blijde 
verwachting.

Gij zijt voorbijgegaan,
een steekvlam in de nacht.
De vonken van uw naam
zijn ogen in ons hart.
In flarden hangt uw woord
om onze wereld heen.
Wij leven in U voort,
we zijn met U bekleed. Huub Oosterhuis

In de film Nostalghia van Tarkovsky bidt een Italiaanse vrouw geknield. Ze draagt een 
mantille op het hoofd en reciteert vlug en repetitief de litanie tot Maria. Haar gezicht 
baadt in een feest van licht, voor een beeld waarbij een zee van kaarsen brandt. 
Het Mariabeeld is geïnspireerd door deze Madonna del Parto. De smekende vrouw 
opent de verwachtingsmantel van de maagd. Uit haar schoot vliegen fluitende vogels 
op, symbolen van hoop.

In de brief aan de Hebreeën wordt Jezus op kerstdag afstraling van Gods heerlijkheid 
genoemd. Hij wordt het beeld van onze hoop. 
Geboren buiten de stad, geboren in een stal, afstraling van Gods heerlijkheid. 
Opgegroeid in de timmermanswinkel van zijn vader, afstraling van Gods heerlijkheid. 
Op weg gegaan met vissers en van hen vissers van mensen gemaakt, afstraling van 
Gods heerlijkheid.
Geen letterknecht zoals de Schriftgeleerden, maar dienaar van allen, afstraling van 
Gods heerlijkheid. 
Zijn leven veil gehad voor het goede nieuws, afstraling van Gods heerlijkheid. 
Gestorven aan het kruis en opgestaan op de derde dag, afstraling van Gods heerlijk-
heid. 

De passage uit Tarkovsky’s film toont dat in ons geloofsleven beelden vol kracht kun-
nen zijn. In de religie gaat het niet om waarheid als object, maar om waarheid als 
onthulling van redding op komst.

Mark DELRUE


