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Het zonnewonder van 1917: Een apocalyptisch
verschijnsel

Op 13 oktober 1917 waren minstens 50.000 mensen – vol-
����ȱ ��ȱ ������ȱ ����Ĵ�����ȱ £���ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ŝŖǯŖŖŖȱ
geweest – op en rondom de Cova da Iria, een kom of 

laagte in de heuvels vlakbij het dorpje Fatima getuigen van bui-
tengewone, indrukwekkende verschijnselen aan de zon zoals 
die nog nooit eerder waren voorgekomen: het “zonnewonder 
van Fatima”. Het was onmiskenbaar “paranormaal”, buiten- of 
bovennatuurlijk, en wel het grootste en best bewezen en gedo-
cumenteerde paranormale verschijnsel sinds eeuwen. Dat het zo 
weinig bekend is buiten de katholieke wereld is merkwaardig. 
Het zal wel moeten worden toegeschreven aan het heersende 
vooroordeel dat wonderen niet kunnen bestaan, omdat men 
er geen weg mee weet en het riskant is om zich erin te verdie-
pen, want als men probeert het onbevangen te doen kan men er 
nauwelijks aan ontkomen de samenhang te zien met de geloofs-
waarheden van het katholicisme. De interesse verzandt dan al 
snel in de dooddoener dat “de wetenschap het ooit wel zal ver-
klaren.”

Aan de gerapporteerde waarnemingen valt niet te twijfelen. 
Niets vaags, niets onduidelijks, niets tegenstrijdigs, maar wel 
volkomen uniek. Als zij ergens aan doen denken is het aan bij-
belse verhalen. Op het gebed van Josuë bleven de zon en de 
maan de hele dag dat de strijd van de Israëlieten tegen hun vij-
anden voortduurde stilstaan boven de stad Gibon. De berg Sinai 
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schudde angstaanjagend, rook, vuur, en bliksems waren te zien 
en donderslagen en trompetgeschal te horen toen de Tien Gebo-
den werden afgekondigd. Een verslag van het zonnewonder kan 
zelfs associaties oproepen met de zonsverduistering tijdens de 
doodsstrijd van Jezus aan het kruis en de aardbeving waardoor 
de omstanders “door grote vrees werden bevangen” en het volk 
“zich op de borst sloeg”; dergelijke reacties waren ook in Fatima 
te zien. Vooral misschien komen de woorden van Christus in 
gedachten over “de krachten der hemelen die geschokt zullen 
worden” tegen het einde der tijden. Kortom, het zonnewonder 
was iets als uit het Boek van de Openbaringen (Apocalyps) van 
Johannes, iets apocalyptisch.

De heilige paus Johannes Paulus II wijst dan ook op de plaats 
waar het zonnewonder in oktober 1917 te zien was, in zijn preek 
van 13 mei 2000 bij de zaligverklaring van Jacinta en Francisco, 
de jongste zienertjes van Fatima, op het verband tussen dat won-
der en de Apocalyps. Hij haalt de verzen aan over de verschij-
ning van “een Vrouw bekleed met de zon” en over “dat andere 
teken dat aan de hemel verscheen: een grote draak” die “met 
zijn staart een derde deel van de sterren des hemels wegvaagde 
en op de aarde wierp.” Wat hier is gebeurd, wil hij kennelijk 
zeggen, moet ook in dit licht worden gezien.1 Het zonnewonder 

 1 Paus Johannes Paulus II gaat niet nader in op de betekenis van de teksten 
die hij aanhaalt in verband met de gebeurtenissen in Fatima. Maar hij kende 
natuurlijk de gangbare uitleg; de “Vrouw bekleed met de zon” is Maria, de 
“draak” de Duivel en het “derde deel van de sterren des hemels” dat wordt 
weggevaagd staat meestal voor priesters en prelaten die de inspiratie van de 
������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ �����ǯȱ
��ȱ£��ȱ �������������ȱ���ȱ��ȱ�Ĝ��º��ȱ�����ȱ
���ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�·�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ
(1846) hebben gekend: “De leiders van het Godsvolk hebben het gebed en de 
boete verwaarloosd en de demon heeft hun verstand verduisterd. Ze zijn die 
dwalende sterren geworden die de oude Duivel met zijn staart achter zich aan 
zal meesleuren om ze te vernietigen” (Gouin, 1982, p. 74). 
�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ	��Ĵ��ȱ£��ȱ��ȱ£�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱŘŞȱ���ȱ
1967 dat het zonnewonder niet alleen een “waarschuwing” was maar ook een 
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maakt bovendien duidelijk dat de boodschap van Maria aan de 
drie kinderen aan wie ze zes keer in de Cova da Iria was ver-
schenen – Lucia, Francisco en Jacinta – bedoeld was voor de hele 
wereld. 

De impact van het zonnewonder moet ook worden begrepen te-
gen de achtergrond van het Portugal van die dagen. In ons deel 
van Europa wordt Portugal meestal gezien als een katholiek 
land. Dat is echter maar gedeeltelijk waar. In het begin van de 
vorige eeuw was de meerderheid van de bevolking wel katho-
����ǰȱ ������ȱ���ȱ ����� �������ȱ���Ĵ�����ǰȱ����ȱ ����������ȱ��ȱ
marxisme hadden grote vorderingen gemaakt in de grote steden 
en onder de intelligentsia en na een reeks linkse revoluties wa-
ren de regering, het leger, de pers, en sleutelfuncties in het open-
bare leven in de handen van militante antikatholieken en deelde 
de vrijmetselarij, van nature de bondgenoot van linkse en links-
liberale revoluties, overal de lakens uit. De wet van 1911 betref-
fende de scheiding van Kerk en Staat onderdrukte de Kerk waar 
het maar mogelijk was; alleen openbare scholen werden getole-
reerd, het bezit van de Kerk werd onteigend, religieuze orden 
het land uitgezet. De minister van Justitie, Costa, verklaarde 
£��Ġ� ���ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ � ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ ��ȱ
Portugal gedaan zou zijn. In dit klimaat veroorzaakten drie kin-
deren die niet konden lezen of schrijven in een onontwikkelde 
en afgelegen streek van het land beroering door te beweren dat 
de heilige Maagd aan hen verscheen en zij een wonder zou doen 
zodat iedereen hen zou kunnen geloven. Het ongehoorde en on-
waarschijnlijke van die beweringen was dat zij nog precies dag 
en uur van het wonder aangaven ook: 13 oktober, tegen het mid-
daguur. Al drie maanden tevoren maakten zij dit bekend, na een 

“eschatologisch” teken, in die zin dat het een herhaling of aankondiging was 
van een scène bestemd voor “het gezamenlijke mensdom aan het einde der 
tijden” (geciteerd in: Johnston, p. 69).
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beweerde verschijning op 13 juli, en vervolgens na een verschij-
ning op 19 augustus, en weer op 13 september. Het aantal men-
sen dat hen geloofde groeide weliswaar gestadig, maar velen 
hielden de verschijningsverhalen voor kinderlijke fantasie. Er 
waren ook maar enkele priesters die de kinderen serieus namen. 
De belangrijke kranten, antikatholiek, hadden voor de nodige 
publiciteit gezorgd. Dit was een mooie gelegenheid om het ach-
terlijke bijgeloof van de onwetende katholieken aan de kaak te 
stellen, want natuurlijk zou de hele geschiedenis eindigen in een 
�����ȱĚ��ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ
journalist de Almeida in het dagblad O Século (De Eeuw) op de 
ochtend van de 13e oktober nog zelfovertuigd geschreven dat er 
die dag in Fatima helemaal niets zou gebeuren.

Zo dachten velen erover, onder anderen bijna iedereen in het 
gehucht Aljustrel waar Lucia, Francisco en Jacinta woonden. De 
mensen voelden zich voor de hele wereld voor schut staan en 
de kinderen, hun ouders en gezinsleden werden zelfs met de 
dood bedreigd als alles op fantasie of leugens zou blijken te be-
rusten. Heel bijzonder was daarbij dat de kinderen de enigen 
waren die niet opgewonden of zenuwachtig waren. Zij voelden 
geen zweem van twijfel of angst dat de hemelse Vrouw die hen 
was verschenen haar woord niet zou houden, zij bewaarden een 
wonderbaarlijke kalmte te midden van de nerveuze stress om 
hen heen. Tegen alle pressie in die tot het laatste ogenblik op hen 
werd uitgeoefend om eindelijk maar toe te geven dat ze alles 
hadden verzonnen, onder anderen door een pastoor uit een na-
burig dorp, bleven ze zichzelf en lieten ze zich niet in het minst 
van hun stuk brengen.

13 oktober was dus ook de dag van de vuurproef. Het geloof 
aan een ingrijpen van het bovennatuurlijke in de aardse wereld 
werd aan een kritische test onderworpen. Als er geen won-
der zou gebeuren – niemand wist wat voor wonder men kon
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verwachten, niemand had enig idee dat het een teken aan de zon 
zou kunnen zijn, niemand kon zich daar dus op instellen – zou 
op zijn minst het geloof in Maria-verschijningen zijn geschokt 
en het ongeloof in Portugal een propagandistische overwinning 
hebben geboekt. Gebeurde er wèl een overtuigend wonder, 
dan zou het geloof in en de devotie voor Onze Lieve Vrouw 
een krachtige impuls krijgen en het atheïsme en het ongeloof in 
het bovennatuurlijke worden geschokt. Er kwám een wonder en 
alle tienduizenden aanwezigen, gelovige en sceptische katholie-
ken, ongelovigen en nieuwsgierigen waren er getuige van. de 
Almeida was één van hen en gaf toe: dit was “een geweldige 
klap voor je verstand.”2  Want:

“dan … zijn we getuige van een uniek schouwspel dat onge-
���Ě���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�� ����ǯȄ3  

We komen toe aan het wonder zelf. 

De stroom pelgrims naar de Cova da Iria was al dagen tevo-
ren op gang gekomen. Zij geloofden over het algemeen al dat 
Maria daar was verschenen, de duidelijke, mooie dingen die de 
kinderen erover hadden gezegd en hun eerlijkheid en spontane 
echtheid hadden velen aangesproken en ontroerd. Van heinde 
en verre kwamen zij, tallozen te voet, anderen op en in alle soor-
ten van wagens en karren, te paard, op ezels, een bevoorrecht, 
betrekkelijk gering aantal met de auto’s van die dagen. Het was 
geen plezierig uitstapje:

“De koude noordwestenwind kondigde de winter aan. … 
De hele nacht door en tot in de ochtend viel er een depri-
merende, druilerige regen. Nat en koud drong hij door tot 

 2 de Almeida, 29.10.1917.
 3 de Almeida, 15.10.1917.
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op het bot van degenen die met hun gezin en dieren langs 
de wegen dromden die naar het miraculeuze gebergte leid-
den. De regen viel en viel. De katoenen jurken van de vrou-
wen dropen van het water en hingen als lood om hun enkels. 
�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ������ȱǳȱ����£��ȱ��ȱ�����ȱ
voeten plonsden door de modderige poelen … en het leek 
of er boven op de berg een lange donkere vlek lag—duizen-
���ȱ��ȱ���£�����ȱ���ȱ	���ȱ����������ȱ���ȱ ���Ĵ��ȱ��ȱ���ȱ
 �����ǰȱ���ȱ£����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ������ȱ���ȱ
levens…”4

Tallozen brachten de nacht van 12 op 13 oktober in de Cova da 
Iria in de open lucht door en zongen en baden daar al vóór het 
licht begon te worden. In de snel aangroeiende menigte waren 
er ook heel wat die waren gekomen omwille van de sensatie en 
om de spot met het geheel te drijven. Het barre weer gaf hun 
daar uiteraard voldoende stof voor.5 ‘s Morgens vroeg trokken 
���ĵ ����ȱ �����ȱ£���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
zat de hele lucht dicht en begon het pas goed te regenen. De 
harde wind striemde de regen in het gezicht van de onverstoor-
baar toestromende pelgrims en al waren ze in korte tijd door en 
door nat, “niemand klaagde of ging terug.”6

Tegen het middaguur slaagden de vader van Francisco en Ja-
�����ȱ��ȱ���ȱ����ě���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
moeite in door het gedrang van de mensenmassa heen de plaats 

 4 Een journaliste geciteerd door de Marchi (de M), p. 130. 
 5 “’Het zou goed zijn geweest als ze die kinderen hun kop hadden 
afgehakt! Ons in dit weer hierheen laten komen alleen om doorweekt te 
worden!’ ‘Dat is amper hun schuld’, antwoordde een ander. ‘Die ouders horen 
in de gevangenis!’ ‘Wat zijn we een idioten geweest’, zei een derde. ‘Waarom 
zijn we niet in Ourém [kleine plaats ongeveer 15 km verderop] gebleven dan 
hadden we daar een fatsoenlijk maal kunnen hebben!’” (In: de M, p. 132).
 6 idem, p. 131. 
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