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Over de rehabilitatie van de diverse Maria’s… op die van Maria Magadalena na...  
Over de vele nieuwe bewijzen van vrouwelijk leiderschap  

in de vroege Jezus-beweging van de eerste eeuwen 
 

 
Het Laatste Avondmaal. Afbeelding van de homepage uit het Wijngaards Institute in London  

 
Ja, je ziet het goed... op bovenstaande afbeelding van het Laatste Avondmaal zie je vrouwen en 
mannen. In dit artikel ga ik in op resultaten van recent feministisch-theologisch onderzoek over de 
Maria’s. Ik geef eerst het goede nieuws.  
 
Het goede nieuws. Het goede nieuws is dat momenteel - na decennia lang theologisch onderzoek -
vele vrouwelijke leiders teruggevonden en gerehabiliteerd worden. Surf naar de website 
www.womenpriests.org van het ‘Wijngaards Institute for Catholic Research’ in Londen. Daar kun je je 
je hart ophalen aan veel informatie over vrouwelijk religieus leiderschap in de eerste eeuwen van de 
christelijke jaartelling.  
 
Het slechte nieuws. Maar er is ook minder leuk nieuws. Vele teruggevonden vrouwelijke leiders 
dragen de naam Maria. Geloof het of niet: het volgende is echt waar. Door de aandacht voor de vele 
Maria’s wordt de positie van Maria Magdalena ondermijnd. Haar toegevoegde naam ‘de 
Magdaleense’ of ‘de verhevene’ zou slechts een erenaam zijn van andere Maria’s, met name van 
Maria van Nazareth…  
Sommige invloedrijke onderzoekers gaan zover dat zij ontkennen dat ‘Maria de Magdaleense’ een 
historische figuur is geweest: zij zou niet werkelijk geleefd hebben. Haar persoon zou een 
samengesteld en daarom fictief personage zijn waarin tal van eigenschappen van andere Maria’s in  
samenkomen. 

 
 
De reactie. Is ‘Maria de Magdaleense’ door de kerk net gerehabiliteerd als apostel der apostelen, dan 
krijg je dit! Het is de vraag of deze visie steekhoudt… Ik dacht het niet… Het vormt een droge maar 
felle reactie op wat in esoterische kringen over Maria Magdalena beweerd wordt. En daarom kan de 
zogenaamde Love Story tussen Maria Magdalena en Jezus in de wetenschappelijke prullenbak. Een 
reactie vereist een nieuwe actie: these en antithese roepen een nieuwe synthese op. Ik ben van 
mening dat Maria Magdalena de Bruid van Jezus van Nazareth is geweest. Maria de verhevene of de 
Magdaleense heeft zeker bestaan. Sterker nog: haar boodschap is in hoge mate actueel voor mensen 
van nu. Ik meen haar via de symbolen in de kunst in ere te kunnen herstellen; Maria de Bruid heeft 

http://www.womenpriests.org/
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een specifieke symbooltaal. Maar daarover dus meer in een volgend artikel. Nu eerst het in het begin 
van dit artikel aangekondigde goede nieuws….  
 

 
Links: De drie Maria’s uit het graf. Rechts: Maria en de apostelen.  

Sint Albans Psalterium. Uit: De Zwarte Madonna van Oer-tot Eindtijd, hoofdstuk 7 afb. [7.1] en [7.6a] 
 
A. Het goede nieuws 
 
Vele Maria’s. In de nieuwste feministisch-theologische wetenschappelijke literatuur worden zeven 
Maria’s ten tonele gevoerd uit de canonieke evangeliën. En dan zijn er nog de talloze Maria’s uit 
apocriefe evangeliën zoals het Evangelie naar Maria en dat van Filippus. Er zijn teksten als de 
Handelingen van Filippus waarin de apostel Maria/Mariamne voortvarend optreedt of een tekst als 
de Pistis Sophia waar weer een Maria het woord voert. De grote vraag in het huidige 
wetenschappelijke debat is: om welke Maria gaat het? Gaat het om één en dezelfde Maria of gaat 
het om een mengeling van Maria’s, die wisselend van elkaar optreden? 
 
Theologie studeren. Vanaf 1975 combineer ik mijn studie geschiedenis met die van de theologie. Ik 
verdiep mij in tal van vrouwelijke goddelijke en menselijke dames uit Oude en Nieuwe Testament; 
daarnaast wijst Gilles Quispel mij op de talloze apocriefe teksten. Wanneer ik mijn proefschrift schrijf 
durf ik de vrouwelijke apostelen discipelen die ik in de marge van de teksten tegenkom, nauwelijks 
ten tonele te voeren. Je zou eens door al de hooggeleerde heren plus die ene dame van de 
promotiecommissie voor ‘feminist’ uitgemaakt worden. Wat heb ik geploeterd om de dames, met de 
bescheiden middelen en methodes van toen, boven water te halen, die vrouwelijke leiders van het 
eerste uur.  
Ik merk dan al op dat in diverse vroegchristelijke geschriften vrouwelijk leiderschap hand in hand 
gaat met mannelijk leiderschap.  De mannelijke apostelen werken in mannengroepen; ze 
onderrichten, leggen de hand op, genezen en dopen. De vrouwelijke apostelen en discipelen doen 
hetzelfde bij vrouwengroepen en individuele vrouwen. De mannelijke en vrouwelijke evangelisten 
gaan in paren. Ze treden op als broeder en zuster, zonder direct met elkaar getrouwd te zijn. Dat kan 
wel maar hoeft niet. Het gaat om een gelijkwaardige samenwerking. Toch is het in de zeventiger en 
tachtiger jaren van de vorige eeuw een moeizaam proces om dat alles boven water te krijgen. Te 
hard zoeken naar vrouwelijk leiderschap wordt in die tijd uitgelegd als voortkomend uit een gebrek 
aan wetenschappelijke neutraliteit. Het zou getuigen van vooringenomenheid ten aanzien van de 
bronnen. Voor mij betekent het ploeteren, zwoegen, zwijgen en altijd op de hoede zijn voor kritiek. 
Het proefschrift Op zoek naar loutering komt na grote inspanningen en offers klaar in 1989. 
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Van Sophia tot Maria. Daarna heb ik de theologie een poosje losgelaten. Maar het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan. Wanneer Quispel in 2006 sterft, heeft hij geen samenhangend boek nagelaten 
over het goddelijk vrouwelijke in Oude, Nieuwe Testament en apocriefe teksten. Nu pak ik de draad 
weer op. Ik heb immers massa’s gegevens verzameld in al die jaren van studie in de zeventig en 
tachtiger jaren. Door dat verbeten geploeter is wel een goede basis gelegd voor het latere werk. Ik 
ken de bronnen en weet wat ik waar kan halen. En daarom maken de vrouwelijke leiders met op kop 
Maria van Nazareth en Maria de Magdaleense in de boek Van Sophia tot Maria (2008) hun grandioze 
come back. Het gebeurt opnieuw in het boek over De Zwarte Madonna van Oer- tot Eindtijd. De 
Moeder van Donker en Licht en haar dochter Maria Magdalena (2015) waarvan later een Franse 
(2018) én een Engelse bewerking (2020) verschijnen. Ik bestudeer tal van apocriefe teksten om naast 
het donkere gelaat van de Zwarte Madonna de figuur van haar dochter Maria Magdalena duidelijker 
uit te verf laten komen. Beide figuren en vooral hun onderlinge samenhang blijven mij tot de dag van 
vandaag intrigeren. 
 
1.Het feministisch onderzoek in apocriefe teksten 
 

 
 
Er is grote vooruitgang geboekt. Na het schrijven van twee boeken over Venuskunst (2008 en 2013) 
pak ik de draad van mijn oude liefde voor goddelijke en menselijke dames uit de vroege 
Jezusbeweging, vanaf 2014 weer op. Wie schetst mijn verbazing om te ontdekken wat er in twee 
generaties feministisch-theologisch onderzoek niet voor voortgang geboekt is.  
 
Kritiek op bestaande teksten. Christoph Markschies stelt dat 85 % van de teksten uit de eerste 
eeuwen het niet overleefd heeft. Dat is bitter weinig. De teksten van het Nieuwe Testament, de 
apocriefe teksten en de geschriften van de kerkvaders, die er over mochten blijven, zijn zwaar 
herzien om alle elementen van vrouwelijk leiderschap te doen verdwijnen. Dat besef is volledig 
doorgedrongen tot de kritische theologes en theologen die deze teksten als uitgangspunt nemen. Dit 
acht ik een grote vooruitgang.  
 
Op zoek naar nieuw bronnenmateriaal. Het gebrek aan bronnen waaruit vrouwelijk leiderschap valt 
af te leiden, is dus nijpend. Daarom zetten moderne theologen vol in op veel latere apocriefe 
teksten, zelfs uit de zeer late periode van de 11e en 12e eeuw: men beweert dat daar veel oudere 
teksten in verwerkt zijn.  
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Een nieuwe vuistregel. Daarbij hanteert men een nieuwe uitgangspunt: niet de kortste maar de 
langste tekst is de meest betrouwbare: dit omdat de latere schrijvers en klerken allerlei dingen die 
niet door de patriarchaal-kerkelijke beugel konden, hebben weggelaten. In mijn studietijd geldt het 
omgekeerde. Dan meent men dat de kortste tekst de meest betrouwbare is; in latere langere versies 
zouden allerlei dingen zijn gevoegd. Vandaag de dag echter, beschouwt men de langere tekst dus als 
de meest betrouwbare; men meent men dat juist in de zogenaamd betrouwbare kortere teksten díe 
elementen zijn weggelaten die met name met vrouwelijk leiderschap bewijzen. Daarom zijn die 
teksten sterk ingekort, vele malen bewerkt en nog korter geworden. De kortste tekst zou dus nu de 
minst betrouwbare zijn….  
 
De nieuwe methode. Men vergelijkt diverse versies van één apocriefe tekst waarvan de langste als 
meest betrouwbare geldt. In die versies komen tal van functies en handelingen van vrouwelijke 
leiders van de vroege Jezus-beweging naar voren. Zo ontstaat een scala aan teruggevonden 
kwaliteiten van een vrouwelijke leider. Wat de ene variant heeft weggelaten, wordt in de tweede 
vermeld. De derde variant vermeldt weer een ander aspect, of delen van eerder voorkomende 
aspecten, net als de vierde en de vijfde en de korte laatste vermeldt geen van allen. In de 
levensbeschrijvingen vinden vrouwelijke leiders nu een plaats als ‘heiligen’ en ‘martelaressen’. Maar 
ze waren veel meer. Voeg je allerlei weggehaalde elementen bijeen, dan ontstaat zo een wolk van 
nieuwe gegevens. Zo denkt men in staat te zijn om allerlei handelingen van vrouwelijke leiders te 
reconstrueren. Wat zijn die zoal?  

 
Het Laatste Avondmaal. Vrouwen zijn aanwezig  

website womenpriests.org van het Wijngaards Institute in London 
 
Vrouwen en de eucharistie. Vrouwen zijn aanwezig bij het Laatste Avondmaal. En dragen dan later 
samen met de mannen de eucharistie op aan de tafel of het altaar; het komt regelmatig voor in  
teksten én in nieuw beeldmateriaal. De mannen dragen het brood op, de vrouwen de wijn.  
 
Vrouwen aan het hoofd van huiskerken. De eerste volgelingen van Jezus en de Maria’s komen 
samen in de huizen van voornamelijk vrouwen. In hun huizen ontstaan de eerste huiskerken. Zij zijn 
de moeders van de kerk, de eerste ‘kerkmoeders’. Deze ‘kerkmoeders’ gaan aan de latere 
‘kerkvaders’ vooraf. Men komt samen in de huizen van Chloe, Nympha, Apphia, Priscilla, Lydia en 
Maria de moeder van Marcus.  
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Links: vrouwelijke diaken van website womenpriests.com. Midden: de manipel (zie tekst beneden)  

Rechts: Maria draagt de manipel aan haar gordel. Mozaïek uit de apsis van de kathedraal van Cefalù, 
Sicilië, ca. 1240. Er bestaan veel oudere afbeeldingen hiervan 

 
Vrouwelijke leiders in soorten en maten. Een keur van vooraanstaande vrouwelijke leiders wordt 
opgevoerd.  
*Er zijn meer vrouwelijke dan mannelijke evangelisten geweest; de teller staat nu op 16. Ze worden 
in sommige teksten door Maria van Nazareth uitgezonden met kleine evangelie-boekjes die speciaal 
voor vrouwen geschreven zijn.  
*Er zijn tal van vrouwelijke apostelen zoals Mariamne uit de Handelingen van Filippus. Uit andere 
(langere) levensbeschrijvingen komen Irene, Nino en Tecla als apostelen naar voren. Daarnaast 
worden als vrouwelijke apostelen genoemd Phoebe, Prisca, Maria, Thryphaena, Thryphosa, Julia, 
Eunodia, Syntyche, Dorcas, Damarius, Rufus’moeder, Nereus’zuster en Junia.  
*Er zijn tal van vrouwelijke discipelen.  
*Er zijn vrouwelijke diakenen (zie www.womenpriests.org. Onder subbutton ‘seven reasons why’).  
*Er zijn vrouwelijke (naast mannelijke) priesters. 
* Er is vrouwelijke en mannelijke clerus.  
*Er zijn vrouwelijke bisschoppen.  
*Zelfs vrouwelijke aartsbisschoppen maken hun opwachting.  
Het lijkt allemaal te mooi om waar te zijn… Maar dat is nog niet alles…  
 

 
Bisschoppen uit de Anglicaanse kerk. Website womenpriests.org  

 
Een vrouwelijke Heilige Geest. Zelfs de heilige Geest mag zo nu en dan in het oude en vertrouwde 
vrouwelijke geslacht optreden. In het Oud-Syrische en Aramese taalgebied zijn er teksten waarin 
gesproken wordt over de vrouwelijke ruach of wind, ademtocht of geest. Dat vrouwelijke woord 
wordt in het Grieks in het onzijdige pneuma vertaald. In het Latijn geeft dit het mannelijke spiritus. 
Toch komen de huidige onderzoeksters in de Latijnse vertalingen van Oud-Syrische en Aramese 
teksten niet het woord spiritus tegen maar het vrouwelijke woord spirita…  
Met andere woorden: de feministische theologie heeft enorme vorderingen geboekt.  
 
 
 
 

http://www.womenpriests.org/
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2. Het feministische onderzoek in het nieuwe beeldmateriaal 
 
Men gebruikt twee methodes naast en door elkaar. Ik herhaal voor de duidelijkheid:  
*Als eerste gaat het bij de reconstructie van vrouwelijk leiderschap om een combinatie van 
tekstvergelijking van varianten van apocriefe teksten uit soms zeer late periodes.  
*Als tweede gebruikt men teruggevonden beeldmateriaal: dit combineert men met de nieuwe 
gegevens uit de teksten.  
 
Nieuw beeldmateriaal. Bij al dat nieuwe beeldmateriaal dat de revue passeert, gaat mijn hart open. 
Ik heb mij in het verleden toegelegd op het in kaart brengen en begrijpen van een oeroude 
vrouwelijke symbooltaal. Ik ontdek eerder dertien sacrale houdingen in de evolutie van het 
vrouwbeeld. Een van die dertien houdingen betreft de orante-houding, de houding waarin de 
priesteres met hoog en wijd geheven armen de handpalmen naar de toehoorders richt. Het chakra 
van het open hart stroomt direct via de open armen door naar die van de twee handen. In deze 
houding manifesteert de vrouwe de godheid en draagt de kracht ervan op aarde over. Laten vele 
vrouwelijke leiders nu vanaf de vroegste tijden afgebeeld staan in de orante houding. Het is geen 
toeval. Het is schering en inslag. En dat betekent dat vrouwelijke leiders in beeld komen, 
bijvoorbeeld in tal van catacombes.  
 

 
Fresco van de Goede Herder met daaronder de gesluierde ‘vrouw’  

Cubiculum van de gesluierde vrouw, Priscilla catacombe te Rome, ca. 300 
(is de gesluierde vrouw Maria?, zo ja welke? Volgens de kleurencode draagt Maria Magdalena vaak 

rood)  
 
Zonder enige gène trekken de onderzoeksters op basis van teruggevonden beeldmateriaal 
conclusies. 
* Op de beelden staan de vrouwelijke leiders met hooggeheven handen in de orante houding soms 
vóór de mannelijke apostelen; dat maakt hen tot centrale figuur en leider vóór de mannen.  
* De dames in functie zwaaien met wierookvaten, soms in paren, soms in processies. Dat maakt hen 
tot liturgische participanten van de dienst aan het altaar. Zij staan soms vóór, soms ín het Heilige der 
Heiligen.  
* Daarnaast dragen de afgebeelde dames het bisschoppelijke pallium met de kruisen erop, hetgeen 
hen tot bisschoppen maakt. Het pallium is een onderdeel van de liturgische kledij in de Rooms-
katholieke en de Anglicaanse Kerk. (zie foto midden hieronder) 
* Ook houden zij aan de gordel of aan de arm een (witte) doek, die later de ‘manipel’ genoemd 
wordt. Dit liturgisch kledingstuk werd tot de jaren 1960 algemeen gebruikt in de Katholieke Kerk. Het 
is een doek die tijdens het celebreren van de Heilige Mis aan de linkerarm wordt gedragen.  
(zie div. foto’s hier boven over de manipel) 
* Soms worden ze afgebeeld met een open evangelieboek. Dit duidt op de rang van bisschop.  
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Links: Maria als priester mét pallium van website womenpriests.com. Midden: pallium  

Rechts: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth (rechts afgebeeld). Beiden dragen het pallium. Mozaïek 
van ca. 550 uit de Euphrasiana basiliek, Porec, Kroatië 

 
Kunst is conservatief. De feministische theologen voeren aan dat kunst conservatief is. Kunst 
bewaart oude symbolen langer dan teksten dat doen; die worden immers herschreven en in die 
afschriften worden bewijzen van vrouwelijk leiderschap weggelaten. Maar desondanks blijven 
symbolen van vrouwelijk leiderschap op kleding en in lichaamshouding teruggekomen, lang nadat 
vrouwelijke leiderschap in de teksten is weggeschreven, weggepoetst en teruggedrongen. Dit nieuwe 
beeldmateriaal, dat verspreid over een groot gebied van Oost naar West teruggevonden wordt, zou 
bewijzen dat in de eerste eeuwen naast mannelijke leiders een keur aan vrouwelijke leiders 
gefunctioneerd heeft. Samen voeren vrouwen en mannen als zusters en broeders en zij aan zij 
liturgische taken uit.  

  
Links: De hemelvaart van Jezus. Uit de codex van Rabbula met de evangeliën in Syrische vertaling en 

26 miniaturen. Uit het Zagba-klooster te Mesopotamië. Uit: Van Sophia tot Maria, p. 272 afb IX 
Rechts: Intrede in Jeruzalem, 19e eeuwse icoon uit het Toplou klooster Kreta. Met Maria de Moeder in 

blauwzwart en Maria Magdalena in het oranje-rood met kind!  De tollenaar hangt in de boom!  
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Gelijkwaardigheid in de kunst. Ally Kateusz stelt in een recent boek Mary and Early Christian 
Women. Hidden Leadership uit 2019 dat er vòòr de 5e eeuw geen afbeelding te vinden is, waarop 
mannen zonder vrouwen aan het altaar staan. Ze staan er altijd samen. Tot aan het iconoclasme, 
waarin de vele beelden en iconen in het Oost-Romeinse Rijk het moeten ontgelden en gebroken 
worden, worden Maria de Moeder en Jezus samen afgebeeld. Maria zetelt in een blauwzwarte 
maphorion (sluier, omslagdoek, mantel). Dan draagt zij het Jezuskind op schoot óf heeft het wat 
oudere kind naast of boven haar. Jezus wordt dan als kind of jonge man afgebeeld. Soms is ze niet 
zittend afgebeeld maar staat ze. Het gaat om een evenwicht tussen Moeder en Zoon. De ten hemel 
gevaren Zoon zweeft in de lucht en bestiert de hemelse regionen. Zijn Moeder staat onder hem, 
stevig met beide voeten op de aarde; altijd draagt zij die blauwzwarte omslagdoek. Wanneer ‘Maria 
de Magdaleense’ of Maria de verhevene in beeld komt, draagt zij een rode jurk. Dat is overal de 
gebruikelijke kleurencode.  
 
3. Vrouwelijk leiderschap teruggedrongen 
 

 
Alleen mannen afgebeeld bij het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci? 

 
De teloorgang. Na een eerste periode van gelijkwaardigheid, collegialiteit en samenwerking zouden 
de vrouwen uit diverse religieuze functies - vanaf eind 2e eeuw - teruggedrongen zijn. Dan groeit de 
kritiek op vrouwelijk leiderschap. Er zijn met name klachten over vermeend seksueel wangedrag. De 
eerste brief van pseudo-Paulus aan Timotheüs spreekt boekdelen. In deze tekst krijgen de vrouwen 
van de schrijver, die onder de naam van Paulus schrijft maar niet Paulus zelf is, te horen dat zij 
moeten zwijgen. Van een rolmodel van moed en kracht verandert Maria de Moeder nu in een vrouw 
die met neergeslagen ogen en met gebogen hoofd stil en teruggetrokken en vooral lijdzaam en 
zwijgend afwacht.  
Maria de Magdaleense wordt als hoer afgeschilderd. Het zwart maken van alles wat vrouwelijk is, 
begint. De strijd die er tussen Petrus en Maria ontbrandt, komt duidelijk naar voren in tal van 
apocriefe teksten. Alleen de maagdelijke Maria de Moeder houdt stand. Vele eeuwen lang krijgen 
meisjes krijgen te horen: ‘wees onderdanig zoals de Maagd’.  
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In het licht van de huidige stand van wetenschap:  

alleen mannen afgebeeld bij het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci? 
 
Het decreet van Gelasius. Het proces is al lang voor het decreet van paus Gelasius (492-496) 
begonnen. Onder zijn pontificaat wordt de canon van de Bijbel vastgesteld. Hiertoe komt in Rome in 
494 een synode bijeen, waarop naar voortschrijdend inzicht (!) bepaald wordt welke geschriften 
toegestaan zijn en samen de ‘canon’ vormen. Zij maken een selectie uit diverse geschriften uit 
Nieuwe Testament, uit die van de Kerkvaders en uit talloze geschriften, die hierna als ‘apocriefen’, 
letterlijk als de ‘verborgen’ teksten door het leven zullen gaan. Het decreet draagt o.a. op die boeken 
te verbranden die niet meer voldoen aan de nieuwe ‘canon’. Zo gaan vele geschriften voorgoed 
verloren.  
 
Vrouwen mogen niet meer aan het altaar staan. In vele concilies volgen vermaningen tegen de 
vrouwen en mannen die hier niet aan gehoorzamen. De website www.womenpriests.org geeft onder 
de button ‘magisterium’ en subbutton ‘council and synods’ een lange waslijst van concilies en 
synodes waarop de verboden telkens weer opnieuw herhaald en geherformuleerd worden. Lang niet 
alle conservatieve gemeenschappen houden zich aan de ‘nieuwlichterij’ om de vertrouwde vrouwen 
uit het ambt te zetten. 
Het verbod vindt zijn weerslag in de geschriften; de teksten moeten hierop aangepast en de klerken 
moeten de klus van tekstverandering klaren. Maar culturele veranderingen gaan langzaam en de 
kunst is conservatief en dus blijft kerkelijke kunst vrouwen in het ambt overleveren.  
 
Een schrale troost. Desondanks stelt Christoph Markschies  – zoals eerder vermeld – dat 85 % van de 
teksten uit de eerste eeuwen het niet overleefd heeft. Dat is bitter weinig. De vrouwelijke leiders zijn 
effectief tot zwijgen gebracht. Je begrijpt nu ook waarom moderne tekstonderzoekers zich 
genoodzaakt zien hun toevlucht te nemen tot apocriefen uit veel later tijden. Het gebrek aan 
authentiek materiaal dwingt hen tot een minuscule zoektocht in latere teksten naar oudere 
fragmenten en symboolelementen. Het teruggevonden beeldmateriaal is daarbij van groot belang 
want het ondersteunt dat wat in de teksten verloren ging of per ongeluk is blijven staan omdat een 
slordige of onkundige klerk het vergat weg te halen.   
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pontificaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canon_van_de_Bijbel
https://nl.wikipedia.org/wiki/494
https://nl.wikipedia.org/wiki/Synode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkvaders
http://www.womenpriests.org/
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Vrouwelijke clerus in West-Europa. Website womenpriests.org Wijngaards Institute in London  

 
Tot slot. Modern onderzoek helpt ons het stof van vele eeuwen weg te blazen. Vergeten vrouwelijke 
leiders komen zo in de volle schijnwerpers van onze belangstelling te staan. Weg met alle 
argumenten tegen vrouwelijke priesters of vrouwen in het ambt, een discussie die momenteel in 
zowel in de Rooms-Katholieke kerk als in de Reformatorische kerken speelt. Nogmaals: neem eens 
een kijkje op de website www.womenpriests.org Daar kun je genoegdoening en eerherstel vinden 
voor vele eeuwen onderdrukking en achterstelling. En dat is goed nieuws.  
 
Annine van der Meer, 19 februari 2020. 
 

http://www.womenpriests.org/

