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Maria Magdalena of Maria de torenhoog verhevene onderwijst de apostelen.  

Sint Albanspsalterium, vervaardigd in een Engelse abdij tussen 1119-1123.  
De Zwarte Madonna van Oer- tot Eindtijd, 178 n 41 afb. [7.6a] 

Maria Magdalena Ontsluierd, 495 [9.15g]  
 

Zijn er ‘bewijzen’ voor Maria Magdalena in Frankrijk? 
De filmopname voor de Maria Magdalena tentoonstelling  

van februari tot augustus 2021 in Museum Catharijneconvent 
 
Het verzoek. Op 9 december 2020 ontvang ik een mailtje van Marije de Nood, medewerker educatie 
van het Museum Catharijneconvent met het volgende verzoek. 
Beste mevrouw van de Meer, 
Op 18 februari 2021 opent Museum Catharijneconvent een grote kunsthistorische tentoonstelling 
over Maria Magdalena, waarin de beeldvorming van haar door de eeuwen heen centraal staat (zie 
het projectplan in de bijlage). Door de tentoonstelling heen kunnen bezoekers op vijf plekken een 
korte film bekijken waarin experts verdieping geven bij de zaalthema’s. De films bestaan uit 
interviewfragmenten en mooie shots van kunstwerken en historische plaatsen, zoals de grot La Sainte 
Baume. Een van de films vat kort samen welke informatie er over Maria Magdalena bekend is uit de 
verschillende Vita’s en de Legenda Aurea. Hiervoor hebben we Herman Pleij gevraagd. Als 
tegengeluid willen we graag aandacht besteden aan de mogelijkheid dat Maria Magdalena 
inderdaad in Zuid-Frankrijk is geweest. Welke bewijzen zijn hiervoor en wat heeft zij daar dan precies 
gedaan? Waar heeft ze gewoond en geleefd en hoe ziet die plek eruit? Voor dit deel zouden we graag 
uw inbreng zeer op prijs stellen. Zou u aan deze tentoonstelling willen meewerken?  
 
Het spreekt vanzelf dat ik bijzonder vereerd was en nog steeds ben met dit verzoek. Ik zeg mijn 
medewerking aan de korte film toe en na telefonisch overleg met Marije bereid ik alles zorgvuldig 
voor.  

 
De refter van Museum het Catharijneconvent te Utrecht 

 



2 
 

Op donderdag 17 december begeven wij ons naar hartje Utrecht. Wij komen via de zijingang in het 
doodstille museum, waar alles en iedereen in het teken staat van Corona. Vanwege deze reden 
wordt de locatie van de filmopname een paar keer verplaatst en ook zijn er kledingvoorschriften. De 
film wordt uiteindelijk gemaakt in de refter of eetzaal van het voormalige convent met de mooie 
raampartijen en het middeleeuwse decor. De crew, bestaande uit twee cameramensen Joris en Jelle 
en een geluidsman Rik, is nog bezig Jacob Slavenburg te filmen. Wij moeten even wachten in het 
museumrestaurant. Wanneer mijn voorganger klaar is en in het  restaurant binnenkomt, vraagt hij 
mij waarover ik zal spreken. Ik antwoord dat ik bewijzen zal geven over het leven en werken van 
Maria Magdalena in Frankrijk. Vervolgens krijg ik te horen: ‘daar is zij helemaal niet geweest’! Dat is 
even slikken. Ik glimlach breed en tip hem om bij de opening naar de film te gaan kijken.  
 
De bewijzen. Hieronder volgt een lijst met mogelijke ‘bewijzen’; het zijn meer aanwijzingen dan 
harde bewijzen. Ik verzamelde ze via de interdisciplinaire methode en maak mijns inziens zo 
aannemelijk dat Maria Magdalena inderdaad in Frankrijk geleefd en gewerkt heeft. Ter voorbereiding 
van de film stuur ik deze onderstaande lijst naar het filmteam. Daarnaast stel ik twee presentaties 
samen met beeldmateriaal over haar aanwezigheid in Frankrijk. De korte presentatie vormt de 
leidraad van mijn verhaal. De lange is bedoeld voor Joris, die mij zal interviewen en die de film zal 
produceren. Hiermee heeft hij extra  beeldmateriaal tot zijn beschikking.  
 

 
De landing bij Marseille. Jean Beauvais, Speculum Historiale, 1463. 

In eerste instantie mag het gezelschap de stad niet in maar dan verschijnt MM in drie achtereenvolgende nachten in 
dromen aan de plaatselijke autoriteiten. Zij verlenen haar toegang en wint hun hart met haar leer en haar preken.  

Zie De Zwarte Madonna van Oer- tot Eindtijd, 174-75. 

 
Wat zijn de mogelijke bewijzen voor Maria Magdalena in Frankrijk?  

1. Het rampjaar 44. In dit jaar wordt Koning Herodes Agrippa vergiftigd. Maria Magdalena, geboren 

in de hoogste kringen, loopt gevaar. Zij vervoegt zich bij de zoon van de vermoorde koning, zijn 

opvolger. Volgens Flavius Josephus bezit de Herodiaanse familie een landgoed bij Lyon. Hij geeft haar 

toestemming daarheen te gaan. In dit gebied leven vele Joodse mensen in diaspora. (De 

onderbouwing hiervan, met verwijzing naar de passages bij de antieke auteur Flavius Josephus vind 

je in mijn nieuwe boek Maria Magdalena ontsluierd (2021) en deels ook in de Zwarte Madonna van 

oer- tot eindtijd (2015), in het aan Maria Magdalena gewijde hoofdstuk 7). 

2. De tekstraditie. Er zijn tal van teksten waarin de landing in 44 na Chr. is beschreven. In de Parijse 
bibliotheken bevinden zich hierover authentieke teksten die teruggaan tot de 4e en 2e eeuw. (Meer 
informatie hierover in de hierboven genoemde twee boeken). 
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De apocriefe teksten. Naast een oude en rijke teksttraditie hebben ook apocriefe teksten 
gecirculeerd. Inquisiteurs bevestigen dat de middeleeuwse Katharen wisten dat Jezus en Maria 
Magdalena getrouwd waren (De Zwarte Madonna, 213 n 69; Franse en Engelse bewerkingen, 320 n 78). 
Ook hebben de katharen het apocriefe Evangelie van Thomas hebben gekend. (zie aldaar 213 n 67; Fr. 

en Engelse bewerkingen 320 n 75 en 76).    

 
 
Nieuw apocrief evangelie. In 2010 is er in Frankrijk een nieuw apocrief evangelie opgedoken dat hier 
ca. 10 eeuwen is overgeleverd en dat aan Maria Magdalena zelf wordt toegeschreven. Het is het 
Evangelie van Miryam de Migdala, de Geliefde Metgezelin van Jezus. De tekst lijkt opnieuw te 
bevestigen dat Maria Magdalena de eerste leider van de mannelijke én vrouwelijke leerlingen van 
Jezus de Nazoreeër en haarzelf is geweest én dat zij via Alexandrië naar Frankrijk is uitgeweken en 
haar evangelie met zich meenam, waar het gecirculeerd heeft. Het Evangelie van Miryam de Migdala, 
de Geliefde Metgezellin tekst levert baanbrekende inzichten over haar rol in de eerste eeuw na Chr. 
Dit komt in het boek Maria Magdalena Ontsluierd aan de orde. 
 
3. De beeldtraditie. Dit alles maakt begrijpelijker waarom in de beeldtraditie in West-Europa, in 

Frankrijk, Italië en Engeland, Maria Magdalena zo prominent aanwezig is. Er zijn nergens ter wereld 

dan in Frankrijk zoveel kerken, beelden en schilderijen gewijd aan Maria Magdalena.  

 

La Madeleine in Parijs met een hoogzwangere MM op het hoofdaltaar. 
De Zwarte Madonna van Oer- tot Eindtijd, p. 155 [6.13a] 

 
* Men kent de Zwangere Maria Magdalena, zoals zij hoogzwanger op het hoogaltaar van de Marie 
Madeleine-kerk staat te Parijs. Er zijn tal van andere voorbeelden in Frankrijk te vinden (zie de 
Zwarte Madonna, h 7. 
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*Links: De achtste statie uit Alet-les-Bains, ruïne van oude kloosterkerk. Foto Jaap Craamer. 
*Midden: De intocht in Jeruzalem. Toplou klooster Kreta. Foto Jaap Craamer. Zie Maria Magdalena Ontsluierd, 352 [9.6b] 
*Rechts: De intocht in Jeruzalem. Een zittende Maria Magdalena in een rode omslagdoek is – met een staand kind in rode 
laarsjes – rechts onder afgebeeld. Icoon uit het klooster van de hl. Johannes Lampadistis in Kalopanagiotis in Cyprus. Foto 
van Jaap Craamer. Zie Maria Magdalena ontsluierd, 359 [9.6f]. 

In deze drie vb is Maria Magdalena in het rood gekleed en mét kind afgebeeld. Maria de Moeder gaat vaak in 
het donkerblauw.  
 

* Men kent haar in haar bloedrode gewaad met een kind op de arm of aan de hand. Zo wordt zij ook 
afgebeeld op oosterse ikonen.   
 
* En tot slot is er de traditie waarop zij als Jezus’ metgezellin wordt afgebeeld tijdens het Laatste 

Avondmaal. Dit laatste wordt bevestigd door het door Maria Magdalena zelf geschreven evangelie 

van Miryam de Migdala, de Geliefde Metgezellin van Jezus. Voor het eerst in de apocriefe 

teksttraditie wordt deze beeldtraditie nu door deze oude tekst ondersteund. De tekst heeft in 

Frankrijk gecirculeerd en is pas in 2010 vrijgegeven. Deze verborgen tekst vormt een nieuw bewijs 

voor haar aanwezigheid in Frankrijk.  

 

Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci (1495-1498), Zie Maria Magdalena Ontsluierd, 374 afb. [9.8.b1].  
Te zien in de eetzaal van het klooster van Santa Maria Delle Grazie in Milaan. Leonardo werkte aan het fresco tussen 1495 
en 1498. Het meet 4.60 bij 8.80 m. Het is een iconografische voorstelling die als model gediend heeft voor vele andere 
voorstellingen van de laatste maaltijd. De geliefde leerling heeft een verfijnd madonnagezicht en zit naast Jezus. Tussen 
Jezus en deze figuur zie je een V, het symbool van baarmoeder. Samen vormen ze de letter M, het oersymbool van 
vruchtbaarheid en baren. Petrus legt zijn linkerhand op de schouder van de geliefde leerling. Sommigen zien in de 
rechterhand van Petrus een mes, zie Van Venus tot Madonna, 8.  
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Het Laatste Avondmaal. Zie Maria Magdalena Ontsluierd, 375 afb. [9.8.c1]. Sculptuur uit een kerk in Foix in het land der 

katharen in Frankrijk. De traditie waarin de geliefde leerling een baardloze vrouwenfiguur met lange rode haren is die staat 

voor Maria Magdalena, tekent zich in Frankrijk in de beeldtraditie af. Aan de basis hiervan moeten apocriefe teksten liggen, 

die hier over Maria Magdalena gecirculeerd hebben. Hier is het Evangelie van de Geliefde Metgezellin er mogelijk één van. 

 
Hier de uitvergroting van de sculptuur uit Foix van Jezus en Maria Magdalena, zie Maria Magdalena Ontsluierd, 375 afb. 
[9.8.c2]. Deze uitvergroting is eerder opgenomen in: De Zwarte Madonna van Oer- tot Eindtijd, 174 [7.3a]; La vierge Noire 
des Origines à la Fin des Temps, 265 [7.3a]; The Black Madonna from Primal to Final Times, 265 [7.3a]. 

 

4. De legendes. In vele legendes in Zuid-Frankijk geldt Maria Magdalena als de belangrijkste 

evangelist. Zij heeft tal van steden aangedaan zoals Marseille, Aix, Arles, Rennes-le Chateau, Vezelay 

en Sainte Baume, waar haar zwarte schedel in de crypte wordt bewaard. Die legendes zijn 

neergeslagen in tal van landschapselementen: er zijn Maria Magdalena-bergen, grotten en bronnen. 

Het landschap en de energetische waarden van krachtplekken in dat landschap, worden bestudeerd 

door de sacrale landschapskunde en de moderne geomantie. 

 
MM zou zich aan het eind van haar leven in de grot in het bergmassief van Sainte Baume teruggetrokken hebben. Maar 
volgens Rabanus Maurus heeft men haar verward met de Egyptische kluizenares Maria de Egyptische uit de 4 en 5e eeuw. 
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Hoe dan ook: Maria zou begraven zijn door Maximinus in een plaats genaamd Saint Maximin la Baume. Hier wordt later een 
kapel gebouwd en weer later verschijnt op die plaats een basiliek. Omdat de Saracenen uit Spanje de plaats dreigen te 
bezetten, verplaatst men haar stoffelijke resten, volgens sommigen naar Vezelay, waar hier in 1194 een prachtige basiliek 
verschijnt, gewijd aan MM. Vezelay wordt ververvolgens een beroemd pelgrimsoord. Maar dan vindt men in 1279 opnieuw 
in de grafkelder van Saint Maximin een tombe met de resten van M6c] en haar inmiddels zwart uitgeslagen schedel. Zie De 
Zwarte Madonna, 188 [7.3] en Maria Magdalena Ontsluierd, 496 [9.15c]. 
 

 
Marseille, 2 februari, Maria Lichtmis. De Zwarte Madonna wordt vanaf 5.00u in de ochtend uit haar grotachtige crypte naar 
boven gebracht, het licht in en vervolgens in processie door de stad rondgedragen. Daarbij nuttigt men de navettes, kleine 
gebakjes in de vorm van de stokachtige bark van Isis om te vieren dat MM in het jaar 44 in Marseille geland is. Zie De 
Zwarte Madonna, 143-45 [6.3ab en 4ab] en 185. 

 

5. De Zwarte Madonna-verering. Vaak kruisen in Frankrijk de paden van Maria Magdalena en de 
Zwarte Madonna elkaar. Zoals in de grot in Marseille waar ze na haar aankomst in Frankrijk, een tijd 
geleefd en ook gepreekt zou hebben. In de 2e eeuw wordt over die grot een kapel met crypte 
gebouwd. Daarna wordt daar weer over een grote kerk, de St. Victor, gebouwd. In de crypte van die 
kerk, de voormalige grot van Maria Magdalena, vind je een Zwarte Madonna.  
In rituelen op Zwarte Madonna- en Mariafeesten - zoals in Marseille op 2 februari met Maria Lichtmis 

wanneer de Zwarte Madonna uit haar crypte wordt gehaald en in uitzonderlijk druk bezochte 

processie door de stad wordt gedragen- en ook in culinaire tradities - zoals de koekjes of navettes, 

die op 2 februari op Maria Lichtmis in Marseille in de vorm van een bark of scheepje gebakken 

worden - is er telkens een verbinding tussen de Zwarte Madonna en Maria Magdalena. Wanneer je 

de interdisciplinaire methode toepast en de gegevens uit verschillende wetenschappelijke disciplines 

en invalshoeken verzamelt, vallen de puzzelstukjes op zijn plaats en ontwikkelt zich een totaalbeeld.   
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De levende Maria Magdalena-verering op 22 juli bij Soursac, waar zij verschenen is. Zie De Zwarte Madonna, 190 [7.15ab]  

 

6. Een levende Maria-Magdalena-verering. In Soursac in de Corrèze wordt elke 22e juli, op Maria 

Magdalena’s naamdag, haar donkere beeld rondgedragen naar de plaats hoog in de bergen waar zij 

verschenen is. Op een gebrandschilderd raam verschijnt zij als donkere vrouw met kind op de arm. 

Toch wordt zij hier Notre Dame de la Lumiere, de Vrouwe van het Licht genoemd. Hier is sprake van 

een levende Maria Magdalena-verering, die diep verankerd is in het collectieve bewustzijn van de 

boerenbevolking. 

Combineer je dit met de eerder genoemde elementen, de heiligenlevens, de apocriefe teksten, de 

vele beelden, de legendes en de Zwarte Madonna-verering, dan ontstaat een overkoepelend 

totaalbeeld. Dit alles maakt aannemelijk dat Maria Magdalena werkelijk in Zuid-Frankrijk geleefd 

heeft.  Tot zover mijn lijstje met punten die het aannemelijk maken dat Maria Magdalena in Frankrijk 

gewerkt heeft…. 

In de refter. Het is mijn beurt om in de refter plaats te nemen op een hoge en wiebelige kruk, 
waarvan de hoogte precies is afgestemd op beide camera’s. Er moet geïmproviseerd want ik wil 
vaste grond onder mijn voeten om geaard te blijven. Onder mijn voeten legt de crew een metalen 
box, die bij wijze van voetenbank bedekt wordt door de fleurige binnenvoering van een colbert! Dan 
volgt het interview door Joris Postema. Dit onder het toezien oog en oor van Rik, de geluidsman, de 
andere cameraman Jelle en Marije de Nood. Alles verloopt vlekkeloos en inspirerend. Terwijl ik mijn 
verhaal doe, worden er door het team tal van vragen tussendoor gesteld, vragen die nader ingaan op 
de aanwezigheid van Maria Magdalena in Frankrijk en haar relatie met de Zwarte Madonna. Het 
team raakt echt enthousiast en ze vragen door. Ik krijg complimenten dat ik alles zo goed heb 
voorbereid en met mijn gobelinjas zo mooi pas in de middeleeuwse setting van de zaal. Dat ik alles zo 
kort, bondig en helder kan uitleggen. Ze vragen veel langer door dan ik verwacht heb, ook over 
onderwerpen die ik niet heb voorbereid. Aan het eind ontlokt de verbinding die ik leg tussen de 
Zwarte Madonna en haar vindplaats in het landschap - vaak is dit een hoogenergetische krachtplaats, 
waar het snel opgelopen serotonine-gehalte het bewustzijn zich verruimt - geluidsman Rik, een 
maritiem bioloog die jarenlang koraalriffen bestudeerde en die geïnteresseerd is in het feit dat de 
Zwarte Madonna haar domicilie kiest op hoogenergetische krachtplaatsen, de opmerking: ‘Nu snap ik 
het pas’. Het wordt door de anderen van het team beaamd.  
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De vluchtelingen schepen zich in en reizen ws vanuit Judea eerst naar Alexandrië in Egypte en vandaaruit naar Marseille in 
Zuid-Frankrijk. Op basis van informatie van ws Jacobus de Voragine schilderde Giotto dit fresco van de landing in Marseille 
rond 1340. Je kunt het vinden in de Maria Magdalena-kapel in de Benedenkerk van de basiliek van Sint Franciscus van 
Assisi. Zie De Zwarte Madonna, 162 [6.20a].  

 
Een belangrijke vraag van het team. Wanneer het team mij vraagt waarom het zo belangrijk is dat 
Maria Magdalena in Frankrijk is geweest, val ik even stil en denk na. Goede Vraag! Maar dan zet ik 
het volgende uiteen. De interdisciplinaire benadering hecht waarde aan onder andere legendes, waar 
vaak een kern van historische waarheid in zit. Door de rationalisten in de wetenschap worden 
legendes weggewapperd en niet geaccepteerd als ‘bewijs’. En hetzelfde geldt voor de beeldcultuur. 
Ook die zou berusten op legendes, die fictie zijn en uit fantasie voortkomen. Dus ook de beeldcultuur 
spruit voort uit fantasie en verbeelding. De rationalisten hebben moeite met de interdisciplinaire 
benadering waarin ruimte is voor dieptepsychologie, symbooluitleg en geesteswetenschap, 
disciplines waar, vanwege het sacrale en esoterische karakter, veel vrouwen zich toe voelen 
aangetrokken. Het is belangrijk dat het wetenschappelijk rationalisme in de academische wereld 
wordt verruimd met nieuwe wetenschappen, die niet alleen meten maar ook aandacht schenken aan 
het voelen. Pas dan kan er zich een ruimer en 21e eeuws wereld- en mensbeeld ontwikkelen, ook  
van Maria Magdalena. Pas dan er recht gedaan worden aan het motto van de tentoonstelling die 
‘recht wil doen aan Maria Magdalena.’ Pas dan kan er recht gedaan worden aan haar historische en 
actuele betekenis. 
 
Het Evangelie van Miryam de Migdala. Ik onderstreep nogmaals dat de mogelijke bewijzen voor de 
aanwezigheid van Maria Magdalena in Frankrijk versterkt worden door het terugvinden van het 
evangelie van Miryam de Migdala, dat in Zuid-Frankrijk vanaf 50 na Chr. is overgeleverd. Dan snap je 
ook waarom de beeldtraditie rond Maria Magdalena in Zuid-Frankrijk (en Italië) zo sterk is. Tijdens 
het Laatste Avondmaal zit zíj naast Jezus. Leonardo da Vinci lijkt zich te baseren op apocriefe teksten 
en niet op een uit de duim gezogen, fictief en geromantiseerd verhaal. De opmerkingen van 
feministische theologes over een speculatieve ‘Mary Magdalene Romance’ en gedroomde ‘Love 
Story’ tussen Jezus en haar kunnen in de prullenbak. 
 
Een merkwaardige ervaring. Terwijl ik op die hoge en wiebelige kruk zit, heb ik een merkwaardige 
ervaring. Ik voel dat ik daar zit als spreekbuis van het spirituele feminisme. Ik voel mij als 
vertegenwoordiger van duizenden en duizenden anderen, die voelbaar achter mij staan. Deze 
gevoelsmatige  achterban, gekoppeld aan de wezenlijke belangstelling van de crew, voelt als een 
doorbraak, als een vorm van erkenning van het goddelijk vrouwelijke, waarvoor niet alleen ik, maar 
velen met mij, zich al zolang inspannen. Dat wat al zo lang miskend en verwaarloosd is, mag nu 
eindelijk gezien worden en meedoen. En dát op een tentoonstelling waar het draait om de 
persoonlijke ervaring. Het gevoel mag weer meedoen, eindelijk. En ook bewustzijnsverruimende 
ervaringen zoals visioenen of genezingen zijn ERVARINGEN, die serieus genomen kunnen worden en 
in de interdisciplinaire context van de tentoonstelling serieus genomen worden en waardevol geacht 
worden. Dit alles maakt mij existentieel blij en gelukkig.   



9 
 

 
Het slot van het interview. In een laatste opmerking geef ik de essentie van het optreden van Maria 
Magdalena in Frankrijk. Het gaat om haar verborgen boodschap van licht die zij in Frankrijk en 
omstreken heeft gebracht. De essentie houdt in dat wij kinderen van het licht  zijn, voorzien van een 
lichaam, ziel en een geest en dat wij voor het licht moeten gaan staan en levenskeuzes kunnen 
maken om dit licht in en rond ons te vermeerderen.   
 
De tijd is om. Corona stelt ook beperkingen aan de opnameduur en dan is de tijd plots om. Nu moet 
in alle haast het hele instrumentarium van boxen, snoeren, stekkerdozen, camera’s en microfoons in 
de glimmend-metalen kisten worden opgeborgen, want het pand moet om 15.00u leeg zijn.    
 
De boeken. Ik overhandig aan Marije de meegenomen boeken Van Sophia tot Maria en De Zwarte 
Madonna van Oer- tot Eindtijd én het materiaal over Maria Magdalena Ontsluierd. Zij zal het zal 
voorleggen aan de mensen die tijdens de tentoonstelling over de aangeboden boeken in de 
museumboekwinkel gaan. Zij zal erop aandringen deze boeken hierin op te nemen.  
 
Tot slot. Ik ben gewend altijd direct na een gebeurtenis een verslag te schrijven. Maar de correcties 
aan Maria Magdalena Ontsluierd bleken zo intensief dat dit verslag niet in december maar pas medio 
januari 2021 geschreven kon worden, de dag nadat het boek weg was naar de drukker.   
 
Annine van der Meer, januari 2021. 
 
 
 


