
Het labyrint van Chartres 
  

Dit labyrint is een heel bijzonder labyrint. Het bevindt zich in de kathedraal van Chartres, waaraan 

het zijn naam ontleent. Mensen van over de hele wereld komen speciaal naar Chartres om dit 

labyrint te kunnen lopen en de energie ervan te ervaren. 

  
                Klassiek labyrint                                                        Labyrint van Chartres 

 

Ontstaan 

Voor de duidelijkheid: een labyrint is géén doolhof. 

Het labyrint van Chartres is ontstaan uit het 7-ringen labyrint dat ook wel het klassiek of Kretenzisch 

labyrint wordt genoemd. Verhalen en afbeeldingen uit de tijd van koning Minos in Kreta vertellen ons 

hoe Theseus, een Griekse koningszoon, dankzij de hulp van Ariadne in het labyrint onder het paleis 

van Minos de Minotaurus versloeg en dankzij “de draad van Ariadne”  weer veilig terugkeerde.  

Bij de bouw van de kathedraal rond 1200 kreeg het klassieke labyrint deze vorm, een 11-ringen 

labyrint. Het was het eerste van vele die in de loop van die tijd in nieuw te bouwen kathedralen in 

Frankrijk gelegd werden.  

 

Symboliek 

Het labyrint vormt een eenheid met de kathedraal. Zowel in de kerk als in het labyrint is met name 

de heilige geometrie (harmonische verhoudingen) toegepast. En het zit vol met symboliek.  

Zo is de cirkel de basisfiguur die er overal terugkomt: de vorm, de roos en de lunaties (tanden 

rondom). Vanouds staat de cirkel voor het goddelijke: zonder begin en zonder einde. Maar ook voor 

de zon. Het goddelijke is dus alom aanwezig.  

Het labyrint is ingedeeld in 4 kwarten. Deze vormen een kruis! Het getal 4 verwijst naar de 4 

evangeliën en evangelisten, maar ook naar de 4 elementen (water, aarde, vuur en lucht) en nog 

…….veel meer. 

Het telt 11 ringen. Elf is een meestergetal. Met een elf in de numerologie wordt veel van je gevraagd, 

maar het brengt je ook op een hoger plan. Elf + het midden maakt 12, het getal van volmaaktheid. 

Zes bladen van de roos in het midden + de onzichtbare cirkel in het centrum daarvan, maken 7, het 

getal van volmaaktheid, het goddelijke. 

 



Van origine bevatte dit labyrint in het midden een bronzen plaat met de afbeelding van Theseus die 
de Minotaurus neerslaat, terwijl hij de draad van Ariadne vasthoudt. Dit verwijst naar de Griekse 
mythologie, waardoor er een parallel ontstaat tussen Jezus en Theseus: het kwaad, de zonde, de 
dood wordt verslagen. 
De kathedraal van Chartres is gewijd aan Maria, de moeder. Daarmee wordt het labyrint ook de 

moederschoot, welke Christus heeft voortgebracht.  

Er is nog meer te vertellen over de aanwezige symboliek. Dit is slechts een kleine greep. 

De heilige geometrie en de symboliek welke in het labyrint verwerkt zijn, werken in op het 

onbewuste en geven rust, vergelijkbaar met een mandala. 

 

Gebruik  

De gedachte achter dit labyrint was dat men door met intentie het labyrint te lopen gezuiverd en 

schoon van zonden voor het altaar kon komen. Het werd toentertijd door gelovigen ook wel op de 

knieën gelopen als een kleine pelgrimage. Een pelgrimage die als eindpunt het hemelse Jerusalem 

had: het midden van het labyrint waar de opgestane Christus zich bevond. (Ook letterlijk want op 21 

juni schijnt in de kathedraal van Chartres de zon door het glas en lood raam en projecteert een 

opgestane Christus in het centrum van het labyrint.) De labyrintloop werd dan een boetedoening en 

men kwam zo gelouterd aan in het midden.  

Nog steeds lopen mensen een labyrint. Vaak als moment voor stilte, meditatie, bezinning, rust. Of 

om alles op een rijtje te krijgen, issues een plek te kunnen geven, gevoelens te verwerken.  

Op steeds meer plekken in Nederland, en over de hele wereld, binnen en buiten kerken, worden 

tegenwoordig Chartres-labyrinten aangelegd alsook de eerder genoemde ‘klassieke’ labyrinten. Ze 

zijn te vinden op internet o.a. via “Labyrinten in Nederland en België”. 

 

De energie in/van het labyrint 

Een labyrint, of het nu 7 of 5 of 11 ringen heeft, het blijkt een archetypische vorm te zijn, die op ons 

mensen inwerkt en met ons resoneert.  

Door het te lopen helpt het om stil te worden; bij jezelf te komen; inspiratie te krijgen; blokkades op 

te ruimen; om weer ‘schoon’ te worden.  

Wees tijdens het lopen attent op reacties die ontstaan in je lichaam. Sommige plekken geven 

duidelijke reacties als je hiervoor open staat. Blijf daar dan staan en laat die plek op je inwerken. 

Wees ervan overtuigd dat er altijd harmonie ontstaat. Een heel duidelijk reactie kan bijvoorbeeld zijn, 

dat je letterlijk je evenwicht even verliest. Dan weet je dat daar een plek is om even te blijven staan. 

Bij keerpunten in een labyrint kunnen mensen vaak het een of ander ervaren.  

Het centrum is de plek om de verbinding met boven en beneden te herstellen. Je komt erdoor weer 

in harmonie. 

 

Hoe te lopen 

Loop in een rustig tempo. Iedereen heeft zo zijn eigen manier. 

Het is okee iemand te passeren die wat langzamer is. 

Je kunt lopen met een vraag, een intentie. Of zo maar. Ontspannen. Open. 

Misschien nodigt een keerpunt je uit om even stil te staan. 

Ook het centrum dat je bereikt kan een rustpunt voor je zijn. 

Je loopt het pad ook weer terug naar het begin. 

 

 

Het labyrint is vooral spiritueel en onafhankelijk van welke opvatting of overtuiging dan ook. 

En… het heeft een krachtige werking! 
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