
Maakt het boek ‘Rediscovering the Marys?’ de titel waar? 
 

 
 
Vol verwachting klopt het hart… Ik ben in mijn nopjes met het eerder genoemde boek van Ally 
Kateusz getiteld Mary and Early christian Women uit 2019.1 In dit boek wordt een volgend boek van 
haar hand aangekondigd. Zij werkt hierin samen met Mary Ann Beavis. Eind 2019 bestel ik het direct. 
Het moet dan nog uitkomen en zal veelbelovende titel dragen Rediscovering the Marys, Maria, 
Mariamne, Miriam. Daarna kijk ik reikhalzend uit naar de uitgave van het boek in januari 2020.  
 
Ally Kateusz getroost zich in haar boek uit 2019 veel moeite om bewijzen te verzamelen voor 
vrouwelijk leiderschap in de eerste twee eeuwen van het jonge christendom. Zij sluit aan bij de 
algemene visie dat het daarna  bergafwaarts gegaan met datzelfde vrouwelijk leiderschap. Hoe zit 
dat met Maria Magdalena? Komen er rond haar ook nieuwe feiten boven water die haar leiderschap 
bevestigen? Ik popel om te lezen wat de rehabilitatie van vrouwelijk leiderschap voor Maria 
Magdalena in petto heeft. Zal de academische wereld ook haar als ‘apostel der apostelen’ 
rehabiliteren?  
 
Het is zover. Eindelijk brengt de post het peperdure boek dat over de honderd euro kostte. Ik kan 

niet wachten met openmaken en begin er direct in te lezen. Het boek Rediscovering the Marys. 

Maria, Mariamne, Miriam bestaat uit een aantal artikelen en is zowel door Ally Kateusz als Mary Ann 

Beavis uitgegeven.2 Maar… al lezende krijg ik een grandioze koude douche. Wie schetst mijn 

verbazing dat Beavis en Kateusz zich al op pagina één in hun inleiding beginnen af te vragen of Maria 

Magdalena een historische persoon is geweest.3 Zij vragen zich af of zij wellicht een samengestelde 

persoon, dus een samenraapsel van diverse andere Maria’.4 Een vraag die zij bevestigend 

beantwoorden.  

Het slechte nieuws. Vele teruggevonden vrouwelijke leiders dragen de naam Maria. Marina Warner 
spreekt van een ‘warboel van Maria’s’ in de evangeliën.5 De Maria’s zijn mijns inziens een groep 

 
1 Zie www.anninevandermeer.nl artikelen 2020 ‘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’, februari, 2020. 
2 Beavis, Mary Ann, Kateusz, Allysin eds., Rediscovering the Marys: Maria, Mariamne, Miriam, London, New 

York, 2020. 
3 Ally Kateusz, Mry Ann Beavis, Rediscovering the Marys, ‘Introduction’, 1-4, 1 en daarna op 20.    
4 Rediscovering the Marys, 16, 18.  
5 Marina Warner, Alone of all her sex, 1976, ne vert. De enige onder de vrouwen, Amsterdam, 1989, appendix 2 
p. 400-01 draagt de titel ‘Een warboel van Maria’s’; zie Barker, King of the Jews, King of the Jews, Temple 
Theology in John’s Gospel, London, 2014, 550; Daniëlle van Dijk, Maria Magdalena, Vrouw naast Jezus. Een 
zoektocht naar het verborgen christendom, Zeist, 2012, 83-85, 87. 
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https://www.amazon.com/gp/product/0567683451/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i2
https://www.amazon.com/gp/product/0567683451/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i2


vrouwen, tempelpriesteressen, geweest zijn met speciale dynastieke functies; je zou ze 
‘baarmoeders’ kunnen noemen van belangrijke dynastieke geslachten; zij hebben ook een geestelijke 
functie.6 
Geloof het of niet: het volgende is echt waar. Door de vele Maria’s wordt volgens het jongste 
wetenschappelijk onderzoek de positie en het leiderschap van Maria Magdalena niet versterkt, maar 
ondermijnd. Maria’s toegevoegde naam ‘de Magdaleense’ of ‘de torenhoog verhevene’ zou slechts 
een erenaam zijn van andere Maria’s, met name van Maria van Nazareth… Dit is iets wat Margaret 
Barker ook naar voren brengt.7 
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 felle reactie 
op wat in esoterische kringen over Maria Magdalena beweerd wordt. En daarom kan de zogenaamde 
‘Love Story’ tussen Maria Magdalena en Jezus én het leiderschap van Maria in de wetenschappelijke 
prullenbak.  
Wat hier in de kringen van het academisch feminisme gebeurt is welhaast nog erger dan het wat 
Maria in het verleden door de kerk is aangedaan. Bestempelde die haar als gevallen vrouw, moderne 
vrouwelijke theologen ontkennen haar bestaan, zelfs als gevallen vrouw.  
 
Een heilig vuur ontbrandt. Bij mij begint er nu een soort heilig vuur te ontbranden. Dit mag niet 
gebeuren. Wat is het antwoord van het sacrale feminisme van de derde golf op deze recente 
ontwikkeling in het academisch feminisme? En het is op dít moment dat ik voel dat hier iets aan 
gedaan moet worden. Hier moet een tegengeluid op klinken… Ongeveer op hetzelfde moment wordt 
duidelijk dat het Museum Catharijneconvent in Utrecht een grote Maria Magdalena tentoonstelling 
organiseert vanaf februari 2021. Ik neem mij voor dan het antwoord op deze nieuwste aanval op 
Maria Magdalena, dit keer uit de hoek van het academisch feminisme, klaar te hebben. Het boek 
Rediscovering of the Marys blijkt in de praktijk goed uit te pakken voor de andere Maria’s op Maria  a 
Magdalena na.   
 
Eerherstel aan Maria de Magdaleense. Ik ben van mening dat Maria Magdalena de bruid van Jezus 
van Nazareth is geweest, zij is zijn echtgenote en ‘baarmoeder’ van zijn kinderen. Zij heeft met hem 
meegewerkt als co-leraar. Zij is een ingewijde priesteres geweest vandaar de erenaam ‘Miryam, de 

 
6 Zie mijn boeken:  
*The Language of MA the primal Mother, Den Haag, 2013, 445 voor de samenstelling van de Hebreeuwse 
letters; 
*Die Sprache unsrer Ursprungs-Mutter MA, Rüsselsheim, 2020, 504, met dezelfde info. 
*De Zwarte Madonna van Oer- tot Eindtijd, Den Haag, 2015, 173 n 14, met dezelfde info. 
* Van Venus tot Madonna, Den Haag, 2006, 2015, 391: de Hebreeuwse naam voor Miryam is MRYM (Maria). 
Het woord ‘schoot’ is RHM of Rahmay. In het archaïsch Hebreeuws zijn de letters H of Y dezelfde: dus RYM is 
hetzelfde als RHM. M betekent ‘van’ en RHM betekent ‘schoot. Miryam betekent ‘van de (moeder)schoot’.  
* Van Venus tot Madonna, 391: Het woord ‘barmhartig’ heeft als stam het woord ‘baren’ of het Hebreeuwse 
RHM. De barmhartige El, Jahwe en Allah baren voortdurend ‘erbarmen’. In de erbarmende God gaat een 
baarmoeder schuil, een barende Moeder, het is het zoveelste voorbeeld van hoe het vrouwelijke in het 
mannelijke wordt ingelijfd.  
7 Mail van 28.12.19 van Margaret Barker met hoofdstuk 11 ‘The Great Lady’ van een nieuw uit te komen boek, 

p. 13: The tower was ‘raised up/great’, mgdl, and the woman in the tower was mgdlh, ‘exalted’, ‘Lady of the 

tower’ or, as we know her better, ‘Magdalene’.  The woman clothed with the sun in Revelation 12 gave birth to 

her Son in the holy of holies, the tower, and there are many indications that Magdalene was a title of honour 

given to Mary of Nazareth the Mother of Jesus.   



torenhoog verhevene’ of ‘de Magdaleense’. Zij heeft wel degelijk bestaan als historische persoon. 
Sterker nog: haar boodschap is in hoge mate actueel voor mensen van nu. Ik meen haar via nieuwe 
bronnen en de symbolen in de kunst verder in ere te kunnen herstellen en verder te kunnen 
rehabiliteren.  
 
Annine van der Meer, zomer 2020. 
 
 


