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The Magdalen, atelier Meester van 1518, vóór 1524, The National Gallery, Londen (via Museum Catharijneconvent)

In Museum Catharijneconvent in Utrecht kunt u tot begin volgend
jaar kennismaken met Maria Magdalena. Bij het horen van haar naam
reproduceert uw auditieve geheugen wellicht de stem van Yvonne Elliman:
‘I don’t know how to love him’ De vraag die Maria Magdalena zich in deze
song uit de film Jesus Christ Superstar stelt is nog steeds actueel.
Wat bracht haar zo in verwarring en wie was Maria Magdalena?
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Volgens een veelgehoord antwoord was Maria Magdalena een prostituee in het gevolg
van Jezus van Nazareth. Maar komt het beeld dat we kennen uit schilderijen, boeken
en films overeen met de Bijbelse Magdalena?
In de loop van de tijd heeft Maria Magdalena zich doen kennen als een vrouw met
vele gezichten. Gebaseerd op nieuwtestamentische- en apocriefe Bijbelverhalen;
interpretaties daarvan en legendes is het beeld van een hybride persoonlijkheid
ontstaan. Een door Jezus van bezetenheid genezen vrouw, wordt vereenzelvigd met
de zondares die de voeten van Jezus met haar tranen wast, met haar haren droogt
en met kostbare olie zalft. Zij is getuige van de kruisiging en Jezus’ opstanding uit
de dood. Maar de Rooms Katholieke kerk heeft haar prominente rol eeuwenlang
doodgezwegen. Pas in 2016 werd zij door Rome als ‘apostel der apostelen’ erkend. De
lijst met Magdalena’s vele gezichten is in de vorige eeuw verder uitgebreid. Feministes
adopteerden haar als boegbeeld, anderen zien haar als levensgezellin van Jezus.
Tegenwoordig wordt zij meer als powervrouw gezien. Celebrities als Kim Kardashian
laten zich zelfs als Maria Magdalena portretteren.
In de tentoonstelling is Magdalena in al deze hoedanigheden te zien: van geminachte
zondares tot manmoedige apostel.
Staand onder het kruis en conform de christelijke deugd van humilitas laag bij de grond
knielend of liggend, terwijl zij de voeten van Jezus zalft. Verschillende kunstenaars
geven Maria Magdalena in berouwvolle meditatie weer.
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Juan Maria Caballero (?) Heilige Maria Magdalena, 1650-1670, Museum Catharijneconvent Utrecht

Ogenschijnlijk boetvaardig, maar vaak herinnert haar lichaamshouding aan haar
veronderstelde leven als zondares. De zeventiende-eeuwse kunstenaar Juan Martin
Caballero, laat haar op dubbelzinnige wijze in een wulpse houding mediteren bij
een op kruishoogte gehouden crucifix. Jan Cossiers voegt aan zijn door de schedel
als boetvaardige zondares afgebeelde Magdalena ook nog een bescheiden toetsje
sensualiteit toe. Met dit vanitas-symbool is ook Alfred Stevens ingetogen Magdalena
uit 1887 toegerust. Het beeld van de verleidelijke zondares is echter persistent. Met
zijn als odalisque neergevlijde laat negentiende-eeuwse Modern Magdalene uit Boston
keert Merritt Chase elke terughoudendheid letterlijk en figuurlijk de rug toe. In een
geraffineerde houding, haar gelaat in gespeelde schaamte afgewend, laat hij precies
die kant van Maria Magdalena zien, waar men nu vanaf wil.
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Jan Cossiers, Boetvaardige Maria Magdalena, Collectie Jan Six Fine Art.

William Merritt Chase, A Modern Magdalene, ca. 1888. Boston, Museum of Fine Arts

Van deze verleidelijkheid is bij de Magdalena’s van de eigentijdse kunstenaars Egbert
Modderman en Matthew Stone niet veel meer over. Zij brengen haar zelfverzekerd,
unladylike wijdbeens zittend in beeld. Met een blik van wie doet me wat?!
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Anders dan bij de verleidelijke versies zullen beschouwers van Matthew Stone’s
Magdalena minder gauw in vervoering raken. Zijn uit esthetisch oogpunt weinig
aantrekkelijke vrouw siert de platenhoes van het in 2019 uitgebrachte album Magdalene
van zangeres FKA Twigs. In deze halfblinde, door het leven op straat of door
automutilatie geschonden Magdalena, is het oude beeld van de zondares omgevormd
tot een boegbeeld van de feministische emancipatiebeweging.

Matthew Stone, FKA Twigs, Album Magdalene, 2019
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Tijdgeest
In de uitzending van de Ochtend van 4 op 28 juni jl. vertelde conservator Lieke Wijnia
dat Maria Magdalena als getuige van Jezus opstanding al in de vroegchristelijke tijd
monddood werd gemaakt. In de patriarchale verhoudingen van die dagen was tussen
de mannelijke volgelingen van Jezus geen plaats voor een vrouw in een prominente
rol. Voor deze tentoonstelling is geen speciale aanleiding, maar gezien het wisselende
perspectief op gangbare vrouwbeelden en de vervagende contouren tussen het
mannelijke en het vrouwelijke, past Maria Magdalena goed in de huidige tijdgeest, aldus
Wijnia.
Tijdens mijn bezoek aan de expositie zag ik hoe ontwerpbureau Trapped in Supurbia
dit aspect speels aankondigt. Afhankelijk van het standpunt leest de bezoeker –
heel symbolisch – de van MAN naar VROUW verspringende titel van dit deel in de
tentoonstelling. Hier wordt uitleg gegeven over het door de kerk gezaaide ongeloof aan
Maria Magdalena’s woorden, omdat zij een vrouw was…

Drievoudige identiteit
Het sinds vroegchristelijke tijden bestaande negatieve vrouwbeeld werd door Gregorius
de Grote versterkt. In de zesde eeuw vereenzelvigde deze paus de door de evangelist
Lucas met name genoemde Maria Magdalena, bij wie Jezus zeven demonen uitdreef
(Lucas 8:2) met de eveneens door Lucas beschreven anonieme zondares (Lucas 7: 36)
én de zuster van Lazarus, Maria van Bethanië (Lucas 10: 38 e.v.). Zo verkreeg Maria
Magdalena een drievoudige identiteit. De zeven demonen werden door de kerk naast
een verwijzing naar Magdalena’s seksuele zonden ook als symbool voor de zeven
hoofdzonden geduid. De tot inkeer gekomen zondares werd een populaire heilige, die
makkelijker was na te volgen dan foutloze maagdheiligen. Haar rol als kroongetuige van
de opstanding bleef tot in onze tijd echter onderbelicht.
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Helen Verhoeven, The Exorcism of Mary Magdalene, 2020. Courtesy kunstenaar en Stigter van Doesburg

Helen Verhoeven bracht de uitdrijving van de zeven demonen als een surrealistische
droom in beeld. Onder het toeziend oog van Petrus en zeven op hun beurt wachtende
melaatse patiënten, vliegen de demonen weg.
Ruim 600 jaar geleden probeerde de oermoeder van het feminisme, Christine de
Pizan, de door de kerk gecreëerde negatieve kijk op Maria Magdalena tevergeefs te
ontkrachten. In de Cité des Dames schrijft zij reeds in 1405 over het belang van Maria
Magdalena als kroongetuige van de opstanding van Jezus. Het zou echter nog tot 1969
duren voor Maria Magdalena door paus Paulus I werd gezuiverd van het stigma dat
haar door zijn voorganger Gregorius was toegebracht. Maar het eeuwenlang ingesleten
negatieve beeld behoorde daarmee nog niet tot het verleden.
Toen Magdalena in 2016 door de kerk gerehabiliteerd werd kopte de NRC:

“Paus Franciscus eert ‘prostituee’ Maria Magdalena.”
Het bericht meldde dat de naamdag van Maria Magdalena, 22 juli, op de liturgische
kalender gelijkgesteld werd aan de feestdagen van de andere apostelen. In die
prominente rol heeft David LaChapelle haar weergegeven. In zijn gefotografeerde
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tableau vivant brengt hij haar staand naast Jezus in beeld als een kekke, hooggehakte
meid met een hip hoedje.

David LaChapelle, Jesus is my homeboy: Sermon, 2003. Portland LA, Studio David LaChapelle

Door de eeuwen heen heeft Maria Magdalena kunstenaars geïnspireerd tot mooie,
ontroerende en soms confronterende werken. Met middeleeuwse ivoren paneeltjes,
schilderijen en sculpturen uit latere tijden én eigentijdse creaties is een veelkleurig
mozaïek ontstaan dat alle facetten van haar complexe persoonlijkheid weerspiegelt.
Zij sprak ook tot de verbeelding van cineasten. Aan het begin van de tentoonstelling in
Utrecht ziet de bezoeker een mix van oude en recente filmfragmenten uit onder meer
Jesus Christ Superstar (1971) en Dan Browns Da Vinci Code (2006). Films waarin
Magdalena als prostituee of echtgenote van Jezus ten tonele wordt gevoerd. In 2018
presenteerde Garth Davis haar in zijn Mary Magdalene als een geëmancipeerde,
prominente volgeling van Jezus. Davis baseerde zich kennelijk op het in 1898 in Egypte
ontdekte evangelie naar Maria Magdalena, waarvan in de zaal met canonieke en
apocriefe evangelieteksten een facsimile wordt getoond.
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In haar sculptuur Monnikenwerk, citeerde Anjet van Linge Maria Magdalena’s woorden:
“Wat voor jullie verborgen is, zal ik jullie vertellen…”

Evangelie van Maria, Berlijnse Codex. Berlijn, Ägyptisches Museum etc., Staatliche Museen

De in de negentiende en twintigste eeuw ontdekte zogenoemde gnostische
evangelieteksten werpen nieuw licht op de gezagsverhoudingen in de door mannen
gedomineerde kring rond Jezus. Ze tonen dat Maria Magdalena een prominente rol
heeft gespeeld. Aan het Evangelie van Filippus (tweede helft 2e eeuw) ontleende Dan
Brown de in zijn boek beschreven intieme relatie tussen Maria Magdalena en Jezus.
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Kiki Smith, Mary Magdalene,1994 Courtesy Pace Gallery / Kiki Smith

De beeldvorming van Maria Magdalena in de Oosters Orthodoxe kerk komt in de
expositie eveneens aan bod. Opvallend is het ontbreken van de hierboven geschetste
veelvormigheid. Dit hangt samen met de betekenis van iconen. Anders dan religieuze
schilderijen hebben iconen een devotionele functie. Gelovigen vereren de op de icoon
afgebeelde heilige, die in de orthodoxe optiek – mits in de onveranderlijke traditionele
iconografie weergegeven – daadwerkelijk aanwezig is. Als zogenoemde mirredraagster
en als kroongetuige van Jezus opstanding wordt zij als ‘apostel der apostelen’ op 22 juli
op feestelijke wijze herdacht en vereerd.
Verwijzingen naar haar zondige verleden ontbreken veelal of zijn schaars. In een naar
Byzantijnse stijl vervaardigd Florentijns paneel is Maria Magdalena omgeven door
episodes uit haar leven. Linksboven is zij ook als zondares afgebeeld. Ogenschijnlijk
is zij in een bruine mantel gehuld, maar bij nadere beschouwing blijkt dat zij van top tot
teen behaard is!
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Waar komt dit merkwaardige beeldelement vandaan? Deze vraag werd in de eerdere
tentoonstelling Body Language beantwoord.

Magdalena Meester, Maria Magdalena met acht episodes uit haar vita, 1280-1285, Florence, Galleria dell’ Accademia

Er is sprake van een versmelting van twee heiligen. Maria van Magdala en Maria van
Egypte (4e eeuw). Volgens de overlevering trok de laatste zich, als tot inkeer gekomen
prostituee, als kluizenares terug in de woestijn. Ter bescherming tegen de nachtelijke
koude begon haar lichaamsbeharing op miraculeuze wijze te groeien. Dit wonder
inspireerde Kiki Smith in 1994 tot haar sculptuur van Maria Magdalena als een icoon
van de feministische kunst.
In een zeventiende-eeuwse bruikleen van het Ikonen museum uit Kampen treft Maria
Magdalena zoals beschreven door de Evangelist Johannes, het graf van Jezus leeg
aan. Linksboven is de in de orthodoxie eveneens weinig verbeelde ontmoeting van
Magdalena met de tuinman te zien, in wie zij even later de opgestane Jezus herkent.
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Via Kretenzische ikonenschilders is dit van oorsprong westerse beeldelement in de
orthodoxe iconografie beland. Een cruciale episode, waaruit blijkt dat Maria Magdalena
de eerste getuige was van Jezus opstanding.
Mirre dragende vrouwen bij het lege graf en verschijning van Christus aan Maria
Magdalena Rusland 17e eeuw, Kampen Ikonenmuseum
Wanneer de ‘hovenier’ haar bij haar naam noemt ontdekt zij de ware gedaante van
de tuinman. Ze strekt haar hand naar hem uit, terwijl ze verrast uitroept: ‘Raboeni!’
Jezus weert haar echter af met de woorden Noli me Tangere: raak mij niet aan. Hij
geeft te kennen dat hij niet meer van deze wereld is. Deze woorden hebben talloze
beeldhouwers, schilders en naaldkunstenaars geïnspireerd. In de tentoonstelling
bevindt zich een prachtig geborduurde koorkapschild, waarin de ‘tuinman’, relaxed
leunend op zijn schop, Maria te woord staat.
De aan het Johannes-evangelie (20: 11-18) ontleende bijbelpassage is behalve
‘fotogeniek’ ook van cruciaal belang als bewijs voor enkele in de apocriefen
gesuggereerde veronderstellingen. Op grond van Maria’s uitroep Raboeni kan worden
afgeleid dat Maria Magdalena zijn leerling was. Het verlangen om hem aan te raken zou
de liefdesrelatie van Jezus en Maria Magdalena bewijzen.
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Noli Me Tangere, Koorkapschild, ca. 1540-1550. Gouda, Oud Katholieke Parochie H. Johannes de Doper. Foto
Ruben de Heer

Naast de reeds genoemde bijbelse vrouwen wordt de door Johannes (8:1) genoemde
overspelige vrouw ook met Maria Magdalena in verband gebracht. Wanneer zij door
hypocriete schriftgeleerden wordt voorgeleid, voorkomt Jezus dat zij gestenigd wordt.
Hij vergeeft haar:
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“gaat heen en zondig niet meer…”
De morrende omstanders druipen af wanneer hij hen te verstaan geeft: “wie van u
zonder zonden is werpe de eerste steen.”
Een eveneens door Johannes beschreven voorval tijdens een maaltijd in het huis van
Lazarus en zijn zusters, is meermaals in schilderijen uitgebeeld. Terwijl Martha de
gasten bediende zalfde Maria de voeten van Jezus met kostbare nardusolie. Judas
Iskariot had kritiek op deze verspilling. De opbrengst van de dure olie had beter aan de
armen besteed kunnen worden. Jezus wierp tegen:
“Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd
bij jullie, maar ik niet…”
Deze episode wordt in de expositie geïllustreerd met een zestiende-eeuws paneel uit
The Phoebus Foundation en een eigentijdse versie van David Chapelle.

David LaChapelle, My Homeboy: anointing, 2003. Courtesy Studio David LaChapelle
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De evangelist Lucas beschrijft in hoofdstuk 8:2 een soortgelijke gebeurtenis. Tijdens
een maaltijd in het huis van Simon de Farizeeër giet een -later als Maria Magdalena
bestempelde – anonieme zondares de inhoud van een kruikje kostbare olie over het
hoofd van Jezus. Beide passages vormden een rijke inspiratiebron voor middeleeuwse
en latere kunstenaars. In een monumentaal negentiende-eeuws doek uit Musée
d’Orsay plaatst Jean Béraud de bijbelse maaltijd in een Parijse setting, gestoffeerd met
eigentijdse figuren. De bekende socialist Albert Duc-Quercy stond model voor Jezus.
Beraud gaf Maria Magdalena weer in de gedaante van de courtisane Liane Pougy. De
schilder zelf bevindt zich eveneens onder de gasten. Met oog voor detail laat Béraud
de dienster met een blad rechts even halt houden, terwijl ze het beeld van de liggende
vrouw in zich opneemt. Eén van de heren is meer geïnteresseerd in zijn sigaar die hij
aan een kaars aansteekt.

Jean Béraud, La Madeleine chez le Pharisien, 1891
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In de tentoonstelling ontdek ik nog een portretmatige Magdalena. De zestiende-eeuwse
kunstenaar Tomasso di Stefano vereeuwigde een onbekende vrouw als de destijds
populaire heilige. Een verstilde impressie van een enigszins schuchtere, devote vrouw,
een meisje eigenlijk nog, wier hoofd subtiel is omgeven door een bescheiden nimbus.
Terwijl haar handen een albasten zalfbus omklemmen, heeft haar blik na vijf eeuwen
nog niets aan zeggingskracht ingeboet.

Tommasso die Stefano, Portret van een vrouw als Maria Magdalena, ca. 1520. Part.Collectie
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Patrones
De uit bijbelse en legendarische ingrediënten samengestelde Maria Magdalena werd
ook de patrones van vele aan haar gewijde kloosters. Deze fungeerden vaak als
toevluchtsoord voor gevallen vrouwen, die hier vergeving en een zinvolle dagbesteding
ontvingen. In de achttiende eeuw werden in Engeland en Ierland de door de staat
gefinancierde Magdalene Laundries opgericht. Bedoeld als werkplaats voor gevallen
vrouwen. Talloze vrouwen en meisjes werden daar zodanig afgebeuld, dat de Ierse
overheid hiervoor in 2013 formeel excuses heeft aangeboden.
Middels een enorme kist wasgoed, vergezeld van een foto en een enigszins vertekend
portret van een Magdalene Laundry Girl, memoreert Patricia Cronin deze ‘disgrace’.
Deze installatie maakt deel uit van de serie Shrines for girls, waarmee de kunstenares
in 2015 op de Biennale van Venetië ook al aandacht vroeg voor eerdere- én eigentijdse
slachtoffers van onderdrukking en verkrachting, zoals vrouwen in India en Nigeria nog
dagelijks ervaren.

Magdalene Laundry Shrine, 2015 (Courtesy Studio Patricia Cronin) Foto Marina Marijnen
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Met dit werk is het laatste woord over deze bijzondere tentoonstelling nog niet gezegd.
In de Utrechtse expositie ontmoet de bezoeker nog meer boeiende en intrigerende op
Maria Magdalena geïnspireerde kunstwerken. Bijna 2000 jaar na haar dood is zij in
artistiek opzicht nog springlevend.
~ Marina Marijnen
De beschreven tentoonstelling loopt nog tot en met 9 januari 2021

Publicatie bij de tentoonstelling: Maria Magdalena: Kroongetuige, zondaar, feminist
(Bron van de getoonde afbeeldingen, tenzij anders vermeld)

Alfred Stevens, Maria Magdalena, ca. 1887. Gent, Museum voor Schone Kunsten. Foto Marina Marijnen

find this article:
https://historiek.net/maria-magdalena-kroongetuige-zondaar-feminist/143394/
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