
Mallorca kunst- en wandelretraite 2016
De	  zwarte	  Madonna	  (	  La	  Moreneta)	  retraite	  in	  Mallorca	  
Het	  mysterie	  van	  licht	  valt	  uiteen	  in	  de	  kleuren	  van	  je	  ziel	  

14( 19	  oktober	  2016	  
o.l.v.	  Drs.	  Loucas	  van	  den	  Berg

Beste	  mensen,	  

Amandelbomen	  en	  mengeling	  van	  Oosterse	  en	  Arabische	  culturen	  op	  Mallorca	  Er	  
doet	  zich	  een	  nieuwe	  gelegenheid	  voor	  om	  volledig	  op	  te	  gaan	  in	  een	  uitgekiend	  
dagritme	  en	  om	  jezelf	  op	  een	  kunstzinnig	  en	  spirituele	  manier	  te	  ervaren	  in	  het	  
overweldigende	  berg	  landschap	  van	  Mallorca.	  Mallorca	  heeft	  4	  miljoen	  amandelbomen,	  
oude	  talayots,	  stenen	  ronde	  nederzettingen	  uit	  de	  bronstijd,	  het	  kent	  een	  ruige	  kust	  
met	  de	  bergketen	  Tramuntana	  die	  over	  het	  gehele	  eiland	  loopt,	  het	  is	  van	  oudsher	  door	  
Arabieren	  en	  Joden	  bewoond	  en	  het	  kent	  een	  trots	  volk	  dat	  een	  Catalaans	  dialect	  
spreekt:	  het	  Mallorquin.	  	  

Eiland	  van	  kunstenaars	  
Dit	  eiland	  heeft	  vele	  kunstenaars	  aangetrokken	  waaronder	  Picasso,	  Chopin	  en	  Miró.	  We	  
zullen	  in	  deze	  retraite	  teken	  en	  waarnemingsopdrachten	  combineren	  met	  
natuurwandelingen.	  Verder	  bezoeken	  we	  de	  fondacion	  Miró,	  bestaande	  uit	  het	  Miró	  
museum,	  zijn	  atelier	  en	  zijn	  woonhuis	  op	  Palma	  de	  Mallorca,	  we	  gaan	  op	  
ontdekkingsreis	  naar	  de	  schilderachtige	  plaats	  Valdemossa	  en	  het	  klooster	  waar	  Chopin	  
met	  zijn	  geliefde	  George	  Sand	  gewoond	  en	  gewerkt	  heeft.	  	  	  
In	  Palma	  de	  Mallorca	  zien	  we	  de	  okerkleurige	  kathedraal	  (la	  Seu)	  naast	  de	  zee	  oprijzen.	  
Gebouwd	  op	  de	  resten	  van	  een	  oude	  moskee	  is	  het	  een	  oase	  van	  licht	  en	  kunst.	  
Houtsnijwerk	  van	  Gaudi	  en	  de	  wonderbaarlijke	  omvorming	  van	  de	  Petruskapel	  door	  de	  
moderne	  kunstenaar	  Miquel	  Barcelo	  die	  er	  een	  keramieken	  onderwater	  kapel	  van	  
maakte	  met	  vissen,	  duikers	  en	  een	  Jezus	  die	  als	  Apollo	  uit	  het	  water	  tevoorschijn	  komt,	  
in	  oker,	  blauw,	  groen	  en	  rood,	  de	  kleuren	  van	  het	  eiland.	  	  



La	  Moreneta	  de	  Zwarte	  Madonna	  
Maar	  bovenal	  kent	  deze	  retraite	  een	  schitterende	  verblijfplaats,	  namelijk	  het	  klooster	  
Santuari	  de	  LLuc	  midden	  op	  het	  eiland.	  	  Het	  herbergt	  la	  Moreneta,	  de	  kleine	  zwarte	  in	  
de	  volksmond.	  Hiermee	  wordt	  het	  beeld	  van	  de	  Zwarte	  Madonna	  bedoeld.	  De	  Maria	  van	  
Santuari	  de	  LLuc	  is	  het	  spirituele	  hart	  van	  Mallorca.	  Sinds	  de	  13	  eeuw	  wordt	  de	  Zwarte	  
Madonna	  aldaar	  vereerd.	  Ze	  wordt	  bezongen	  in	  het	  Mallorquin.	  Het	  betreft	  sibille	  
(Sibylle)	  gezangen	  die	  uit	  de	  voor	  Christelijke	  tijd	  stammen.	  Michelangelo	  maar	  ook	  
Beuys	  heeft	  vele	  sibillen	  getekend.	  Oorspronkelijk	  zijn	  het	  vrouwen	  die	  geïnspireerd	  
door	  bijvoorbeeld	  Apollo	  in	  extase	  raakten	  en	  de	  toekomst	  voorspelden.	  Er	  is	  dus	  een	  
duidelijke	  link	  tussen	  de	  Sibille	  en	  de	  Zwarte	  Madonna.	  De	  verering	  van	  de	  Zwarte	  	  
Madonna	  hebben	  we	  eerder	  in	  de	  AMEG	  ook	  ervaren	  in	  Montserrat	  in	  Spanje	  en	  ook	  in	  
Saint	  Marie	  de	  la	  Mer	  in	  de	  Camargue	  in	  Frankrijk.	  De	  oude	  vruchtbaarheids-‐	  en	  
aardegodinnen	  waren	  zwart	  (Cybele,	  Isis,	  Kali,	  Astarte,	  Demeter,	  Freya,	  de	  bezielde	  
donkere	  aarde,	  de	  moederschoot)	  de	  beelden	  worden	  gevonden	  op	  krachtplaatsen.	  
Leven	  en	  dood,	  licht	  en	  donker	  komen	  erin	  samen.	  Hun	  energie	  is	  buitengewoon	  open,	  
direct,	  krachtig,	  rechtstreeks,	  feestelijk	  en	  voorspellend.	  	  

De	  Tramuntana	  
Midden	  tussen	  de	  bergen	  in	  het	  hart	  van	  de	  Serra	  de	  Tramunta	  met	  zijn	  bergpaden	  ligt	  
het	  heiligdom.	  De	  GR	  221	  loopt	  van	  het	  zuiden	  van	  Mallorca	  over	  bergen	  en	  meren	  naar	  
de	  Zwarte	  Madonna.	  Het	  is	  tegenwoordig	  een	  levendige	  enclave	  met	  vele	  pelgrims	  en	  
wandelaars.	  Binnen	  de	  muren	  is	  er	  rust,	  zang	  en	  toewijding.	  Buiten	  is	  er	  een	  botanische	  
tuin,	  een	  groot	  plein,	  een	  museum	  met	  regionale	  kunst	  en	  verschillende	  restaurants.	  Het	  
is	  een	  cultuurlandschap	  dat	  op	  de	  wereld	  erfgoedlijst	  staat	  van	  de	  Unesco.	  	  
Lluc	  stamt	  van	  licht	  en	  Lucas.	  Lucas	  was	  een	  herder	  aan	  wie	  de	  zwarte	  madonna	  
verscheen	  in	  de	  omgeving	  van	  Lluc	  	  het	  verwijst	  ook	  naar	  lucus:	  heilig	  woud.	  In	  de	  
directe	  omgeving	  van	  lluc	  vindt	  je	  veel	  Arabische	  stadsnamen:	  Albarca,	  Mossa,	  
Almallutux,	  Binifaldo.	  Het	  duidt	  op	  islamitische	  bewoning	  van	  dit	  gebied	  tussen	  10e	  en	  
12e	  eeuw.	  Net	  als	  in	  Zuid	  Spanje	  van	  Granada	  tot	  Cordoba.	  	  
Van	  oudsher	  gebruikten	  de	  pelgrims	  een	  pad	  door	  de	  bergen	  naar	  Lluc	  
gewijd	  aan	  de	  7	  gelukkigste	  momenten	  uit	  het	  leven	  van	  Maria:	  de	  aankondiging,	  de	  
zwangerschap	  en	  ontmoeting	  met	  Elisabeth(	  het	  loflied	  Magnificat),	  de	  geboorte	  van	  
Jezus,	  de	  aanbidding	  der	  wijzen,	  het	  terugvinden	  van	  Jezus	  in	  de	  tempel	  op	  12	  jarige	  
leeftijd,	  de	  verrijzenis	  van	  Jezus,	  Maria	  hemelvaart.	  	  We	  zullen	  dit	  pad	  lopen.	  	  
Bij	  de	  350	  jaar	  oude	  netelboom	  met	  zijn	  steenvruchten	  net	  buiten	  het	  kloostergebouw	  
vertrekt	  nog	  een	  ander	  pad,	  de	  Cami	  dels	  Misteris,	  naar	  de	  bergtop	  waar	  we	  een	  groots	  
uitzicht	  hebben	  over	  de	  bergketen	  van	  de	  Tramunta.	  Het	  is	  een	  pad	  geïnspireerd	  door	  
Gaudi	  waar	  kunstenaars	  het	  mysterie	  van	  de	  rozenkrans	  hebben	  uitgebeeld,	  namelijk:	  
pijn,	  vreugde	  en	  heerlijkheid.	  	  
In	  de	  basiliek	  is	  er	  ruimte	  om	  op	  enig	  moment	  tussen	  8.00	  en	  20.00	  uur	  te	  zitten	  en	  te	  
mediteren	  voor	  het	  8	  eeuwen	  oude	  kalkstenen	  beeld	  van	  de	  heilige	  Madonna.	  	  Gaudi	  
heeft	  er	  ook	  veel	  gezeten	  en	  ornamenten	  aangebracht	  in	  de	  kerk.	  	  



Santuari	  Lluc	  

het	  atelier	  van	  Miró	  



de	  Petruskapel	  van	  Barcelo	  

Barcelo	  



de	  serra	  de	  tramuntana	  



Vertrek	  is	  mogelijk	  vanaf	  Eindhoven	  met	  Ryan	  air	  om	  12.30	  uur	  heen	  op	  vrijdag	  14	  
oktober.	  Aankomst	  14.55	  uur.	  Terugreis	  zelf	  te	  bepalen.	  Reis	  afgestemd.	  
Met	  huurauto’s	  kun	  je	  naar	  Santuari	  de	  Lluc,	  PL	  de	  Pellegrins	  1,	  07315	  Lluc.	  	  
Het	  is	  een	  uur	  rijden	  van	  de	  airport	  naar	  het	  heiligdom.	  Ik	  heb	  daar	  2	  persoonskamers	  
en	  een	  leszaal	  geregeld.	  Ter	  plekke	  hoor	  je	  de	  indeling.	  Je	  kunt	  niet	  zelf	  inchecken	  omdat	  
ik	  het	  als	  groep	  gereserveerd	  heb.	  Dit	  gaat	  o.l.v.	  onze coördinator.	  We	  hebben	  om	  19.00	   
uur	  een	  avondprogramma.	  

Wandelschoenen,	  zwemkleding	  en	  regenkleding	  naast	  avondkleding	  verplicht.	  Het	  is	  
ook	  een	  echt	  fietseiland.	  Het	  kan	  warm	  zijn	  en	  flink	  afkoelen.	  Contract	  tekenen	  verplicht.	  
Kunstbenodigdheden,	  papier,	  potloden	  verf	  etc.	  Verdiep	  je	  in	  de	  geschiedenis	  Mallorca	  
en	  zijn	  wandelgebieden.	  Lees	  en	  bestudeer	  Miró	  en	  Gaudi,	  Barcelo,	  Chopin	  en	  George	  
Sand.	  Iedere	  dag	  kun	  je	  tekenen	  en	  wandelen.	  Het	  Miró	  museum	  wordt	  gezamenlijk	  
bezocht.	  




