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Anjer, Dianthus, 

Recht opgerichte 

stengel, 

Vijfster  

 Omvat door twee 

dekbladeren 

Je vorm van de kelk is 

sterk, 

 Opnieuw de  vijfster, 

Mens 

Grillig en Groots is je 

bloem 

Jij groeide voor het 

eerst onder het kruis 

Dianthus 

Bloem van God, 

Nagels aan jouw 

stengel, 

Kruisiging. 

Lijden , Verlossing, 

 Genezing van koorts, 

pijn van de maag. 

Liefde en onschuld. 

Eeuwige Verbintenis 

(Ingrid Spee,febr.2011) 

 

 
 

 Madonna met de Anjer; Leonardo da Vinci, 1475 

Permanent tentoongesteld Alte Pinakothek  in München. 

Het centrale motief is de jonge maagd Maria met haar naakte 

baby Christus op haar schoot. Maria zit en draagt kostbare 

kleding en juwelen. Met haar linkerhand heeft  ze een anjer 

vast, wat wordt geïnterpreteerd als een symbool van 

genezing. De gezichten zijn licht terwijl alle andere objecten 

donkerder zijn, de anjer wordt bedekt door een schaduw. 

Terwijl het kind omhoog kijkt, en de moeder omlaag kijkt, is er 

geen oogcontact. De opzet van het schilderij bevat twee 

ramen aan beide zijde van de figuren.  

Bron: Zöllner , Frank (2005). Leonardo da Vinci, 1452-1519. 

Taschen. ISBN 3-8228-3575-7. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gerbera 

Groot geopend hart. 

Bloem opengevouwen, 

 vanuit de kelk. 

Welk  geheim bevat voor 

wie wil zien. 

Gerbera, 

bloem in groen gevat, 

gelijkend de 

 Heilige Graal. 

Tweede hart van de 

vrouw 

Open voor ontvangenis 

Levendig, 

Licht, 

dichtbij de  Zon 

Verwijder je mist 

Het wordt helder, 

 waar jij bent, 

Magdala ! 

(Ingrid Spee,febr.2011) 

 

 

 
 

Deze Maria van Magdala is geschilderd door 

Bernardino Luini, (1480-1530),afgebeeld met de Heilige 

Graal. 

Luini ging veel om met Leonardo da Vinci, veel van zijn 

werk zou ten onrechte toegeschreven zijn aan da Vinci 



 

Deze afbeelding van  Maria Solomé  is  een 

gebrandschilderd raam uit de St Martin 

church, Fornham St Martin, Suffolk,  dit is 

vermoedelijk laat 19e eeuws  



Balsem uit Aloë 

 Verzorgend 

 voor de diepe wonden 

Te laat, verdriet 

 het andere,  

Mirre 

Bitter is het. 

Lijden en liefde, 

Hogere verbinding 

Maria Salomé,  

Reis verder 

Zuster, Vriendin, 

Verwante 

Verloskundige 

Verkondigende 

Vrede  

(Ingrid Spee 19 maart 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 


