
 
Woensdag 28-5-1997. 

Echte tranen of niet: Er sluimert nog een geweldig geloof in de Moeder Gods. 
 

Wie bij het Mariabeeld de enorme toeloop aanschouwde en de indrukwekkende aandacht van internationale pers, radio- en tv, heeft voor zichzelf 
kunnen vaststellen dat de mensheid heus open staat voor het bovennatuurlijke.  
 
BEWIJS weggepoetst. 
Jongens die zaten te hengelen kwamen het bij Hille Kok vertellen: Toen het Woensdagavond eventjes rustig was bij het Mariabeeld in het park, hadden 
ze, gezien hoe een jonge vrouw met een rood jasje over het hek klom. Ze haalde een keukendoekje tevoorschijn en poetste net zo lang tot de 
bloedtranen weg waren. Een Italiaanse tv-ploeg die de volgende dag wilde komen om het te filmen, werd door Hille nog diezelfde avond opgebeld dat 
het niet meer hoefde. Ondanks dat er niets meer te zien was, kwamen ze toch. Een paar monniken (wetenschappers) die gevraagd hadden of ze een 
bloedmonster mochten nemen, zodat ze het in eigen laboratorium nog eens extra konden onderzoeken, werden ook teleurgesteld. Woensdag was het er 
nog steeds een komen en gaan van nieuwsmedia en mensen die ervan gehoord hadden en het mysterieuze verschijnsel zélf wilden zien. De ene 
cameraploeg na de andere. En dan werden Pater Klos en Hille Kok er maar weer bij gehaald om wat over Maria te vertellen. Want enkel de bloedtranen 
en het kapelletje filmen, zonder commentaar daar had men niet veel aan. Geen der omstaanders konden de cameraploegen een verklaring geven. De 
verslaggevers vooral geïnteresseerd in achtergronden. O.a. hoe het mogelijk was dat er in deze tijd, terwijl in Nederland de kerken leeg lopen, hier in 
Volendam nog een Maria kapelletje tot stand kon komen. Dan werden ze telkens weer doorverwezen naar Hille Kok. Die kon er misschien wel wat over 
vertellen. Voor Pater Klos, die al jaren studie maakt van alle Mariaverschijningen op verschillende plaatsen ter wereld en die Hille Kok begeleidt, was het 
een mooie gelegenheid om Maria’s boodschappen tot inkeer en gebed, onder de aandacht van een groot publiek te brengen. Dit los van de vraag hoe de 
tranen op het Mariabeeld waren gekomen. Ook zondag, nadat het gerucht circuleerde dat 3 jongens het gedaan zouden hebben, kwam er nog steeds 
veel volk naar toe. Meestal van buiten Volendam. Hoewel intussen iedereen, afgaande op de geruchten, ervan overtuigd is, dat het een misplaatste grap 
moet zijn, is er nog geen officiële verklaring dat het bedrog is. Geen bewijs, geen aanklacht en geen strafbaar feit. We vingen uitspraken op als: “Echt 
niet?? Eén van deze Volendamse vrouwen “dat het nooit gedaan kan zijn om te spotten, maar eerder met het idee om Maria eens extra in de 
belangstelling te plaatsen. Nou In die opzet zijn ze dan in elk geval geslaagd. Verder wachten we maar af” dinsdagmiddag: de zoveelste tv-ploeg. “Daar 
gaan we maar weer” lachen Pater Klos en Hille Kok. Na 3 dagen onafgebroken interviews en telefoongesprekken moeten ze behoorlijk vermoeid zijn 
geraakt. Een radiowagen met satellietantenne voor directe middag – uitzending op de radio. Op het parkeerpleintje bij de flatjes, direct grenzend aan het 
Kapelletje. “Het zou me niet echt verbazen als hier *iets* zou gebeuren. Een teken uit de HEMEL of zoiets. Maar ik ben bang dat dit niet echt is. Ik denk 
van een misplaatste grap. Maar het is wel zonde als het niet waar zou zijn. Maria, daar kan ik alleen maar met veel ontzag aan denken. Ik zou het mezelf 
nooit vergeven dat –als het nep zou blijken te zijn – ik op welke wijze dan ook zou hebben meegewerkt om Maria bespottelijk te maken.  
Daarom wacht ik af.” Eén van de vele bezoekers -van buiten- was deze reclame man. Hij is een groot Maria vereerder en was helemaal naar Volendam 
gereisd om een bos bloemen te leggen bij het beeld van Maria. Bitter was zijn teleurstelling toen hem op de Dijk werd verteld dat er al geruchten gingen 
dat de bloedtranen door 3 jongens erop waren gesmeerd.  


