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Privé Domein 142 Seismograaf der tijden/ de tijdgeest als kameleon
Een reis naar Luxemburg stad - Volklinger Hütte in Saarland, vervolgens naar Colmar aan
de voet van de Vogezen en andere plaatsjes om te eindigen in Straatsburg.

Vooraleer we een tocht langs mooie intieme plaatsjes in de Vogezen maken gaan we
eerst naar museum Mudam in Luxemburg, het hotel, Meliá Luxemburg ligt er naast, je
wandelt er binnen een paar minuten naar toe. Vanuit de hotelkamer kijk je over de stad.
Bij het binnengaan van de grote open ruimte is je eerste gedachte: de tentoonstelling
moet zeker nog ingericht worden… het is zo leeg, maar wat een grote vergissing bega ik.
Hier blijkt een wonderlijke tentoonstelling te zijn die steeds meer verbaast en
verwondering oproept en zijn we drie uur bezig de tentoonstelling te beleven, vooral te
horen en dan pas misschien het zien. De ruimtes zijn vervuld van klanken die een mix
vormen van allerlei stijlen; van klassieke muziek gemengd met jazz en eigentijdse
muziek. Ik kreeg er geen vat op maar dat maakte het juist zo wonderbaarlijk, je liet je
meevoeren op poëtische geluiden die versierd werden met beelden, films, installaties,
video’s maar steeds die wonderbaarlijke muziek. Die mix van muziek, stijlen, beelden
geeft de beweging van onze tijd weer in al zijn facetten: we zijn hopelijk op weg naar de
echte mensheid. Op gevaar af slechts één plaatje te laten zien, terwijl ik weet, dat het te
weinig is en ik de kunstenaar tekort doe. De kunstenaar heet Anri Sala (1974) en komt uit
Albanië en was volledig onbekend voor ons.

‘The Last Resort’, compositie geïnspireerd op Mozarts’ klarinet concerto, A-major, K 622, 38 automatisch
spelende snaardrums bevestig aan het plafond.
VOLKLINGERHÜTTE

We kregen een bericht van curator Frank Kraemer of we ons werk van Rammellzee wilden uitlenen
aan de tweejaarlijkse Urban Art Biënnale in een oude indrukwekkende staalfabriek in Völklingen,
Völklinger Hütte genoemd, Saarland, dat door de UNESCO in 1994 is uitgeroepen tot
Werelderfgoed en nu een Europees Centrum voor Kunst en Industrie cultuur is. Het hele terrein
bestrijkt 10.000 m2. Wij waren deze keer eregasten voor onze jarenlange bijdrage aan de
graffitibeweging.
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Zelden zo’n indrukwekkend industriegebouw gezien. Vanaf 1873 tot 1986, iets meer dan
een eeuw heeft het dienst gedaan voor de productie van ijzer en staal maar door de
wereldwijde concurrentie is deze industrie ten onder gegaan. Het hele complexe terrein
en gebouwen maakt zowel een spookachtige als sprookjesachtige indruk. Je hebt wel een
hele dag nodig om een indruk te krijgen van wat hier allemaal heeft plaatsgevonden.

Binnen maak je een ware wandeltocht langs een verleden waar iedere schroef, bout, machineonderdeel zo doorleefd is dat ze een schoonheid hebben gekregen die ontroert . Er is ook een
donkere keerzijde
Wij werden getroffen door ‘Das Wispern der Vergangenheit’ van Christian Boltanski – Die
Zwangsarbeiter’.
Christian Boltanski creëerde een memorial voor 11974 mannen, vrouwen en kinderen uit 20 landen
die gedwongen als slaven gedurende de Tweede Wereldoorlog in de staalfabriek ‘Volklingerhütte’
moesten werken. 261 mensen, waarvan 60 kinderen, verloren hier hun leven. Wie nu door deze
staalfabriek ‘Weltkulturerbe Volklingerhütte’ loopt ervaart behalve de schoonheid van zo’n
doorleefde fabriek tevens de helse krachten van mens en machine; levenskracht en treurigheid
ineen.
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Het is zeer donker in de ruimtes waar Boltanski’s installaties te zien zijn. Je doet claustrofobische
ervaringen op over hoe het vroeger geweest moet zijn; herinneringen opgebaard in eindeloze
stapels archiefdozen, werkkleding die tot één hoop zijn gestapeld en uit alle hoeken hoor je de
namen fluisteren van mensen die er als slaven gewerkt hebben.
Urban Art 2019 en performances. De opening werd verricht door de performance kunstenaarsgroep
‘Osmosis’. Veel Urban Art kunstenaars staan kritisch ten opzichte van de maatschappij. Van Brexit
tot de kunstwereld en de manier waarop we met de aarde en onze medemens omgaan.

Osmosis Cie

Dave the Chimp: ‘Dit Land is Mijn Land’ – Bananensprayer ‘Stay with us’, 317x179, 2019

Dave the Chimp (1973 Londen) Art is Trash:

Shepard Fairey (1970 New York) Ýour eyes here: Peace

Aan de Urban Art tentoonstelling doen 100 kunstenaars mee: van pure abstractie en figuratie tot
“Walls of Freedom’ die ontstaan zijn gedurende de Egyptische revolutie.
Urban Art is niet meer weg te denken uit de kunstwereld en zetelt in alle uithoeken van de wereld.
(Ik kom daar in een van de volgende brieven op terug) (1)
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COLMAR aan de voet van de Vogezen. Slechts 100 kilometer van Volklinger Hütte.
We zullen en moeten terug, de vierde keer, naar het beroemdste dramatische altaarstuk
aller tijden. Nu wil ik vooral mijn aandacht richten op ‘Maria Magdalena’ en ‘Maria’ die
Grünewald (Mathis Nithart Gothart 1480-1528 -1510-1520) in Museum Unterlinden (Unter der Linde)
heeft geschilderd op zijn weergaloze ‘Isenheimer Altaar’.(6) Er is zoveel te zien op dit drieledige
altaarstuk dat je het nooit helemaal kunt bevatten. Je dient deze schepping meerdere malen te gaan bekijken.

Detail uit de predella: Maria Magdalena en Maria

1510-1520
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Eerste aanzicht en zijpanelen en predella

Tegenover de zuiverheid van Maria staat Maria Magdalena als hoer.

Maria, de moeder van Jezus, is voor de katholieke kerk, de puurheid zonder zonde en is
maagd gebleven toen Jezus werd geboren. Jezus was God, Mens en Heilige Geest.
In 1854, onder Paus Pius X (1792-1878) werd Maria zonder zonde, zonder voortplanting, in
de officiële kerkleer opgenomen als een dogma (een leerstelling die als onbetwistbaar wordt
beschouwd in religie, ideologie of andere organisatie). ‘Maria werd overschaduwd door Gods Geest’
(Lucas 1,26.28

(3) (7).

2e altaar – detail 2e middenpaneel

Toch zou volgens Mattheüs (13: 54-56 (3) Maria meerdere kinderen hebben. Jezus zei tot
zijn leerlingen: ‘Zo lijkt iedere Schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel
is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen
tevoorschijn haalt’. Zijn leerlingen zeiden tegen elkaar in de synagoge: ‘Hoe komt hij aan
die wijsheid en hoe kan hij wonderen doen? Hij is toch de zoon van een timmerman?
Maria is toch zijn moeder, en Jacobus, en Joses en Simon en Judas, dat zijn toch zijn
broers? (Volgens de Rooms-Katholieke Kerk zou met broers ‘neven’ bedoeld kunnen zijn.) (8)
Maria Magdalena is door de kerk vele eeuwen lang als de overspelige, slechte vrouw, als
een hoer gezien. Magdalena, een zeer bemiddelde vrouw, komt oorspronkelijk uit
Magdala of Migdal, een stadje op de westelijke oever van het meer van Tiberius. Maria
Magdalena was de vriendin van Jezus. Volgens experts Barrie Wilson(1940) en Simcha
Jacobovici (1953) zou uit een zeer oud Syrisch gevonden ‘evangelie’ (The Lost Gospel,
2014- (4,8), in het bezit van Britse nationale bibliotheek, blijken dat het verhaal van Jozef
en Maria niet klopt – dat Magdalena getrouwd was met de Messias en dat zij twee
kinderen hebben gekregen. Andere bronnen verklaren dit evangelie als niet bewezen.
Maarten Luther veronderstelt dat Jezus seksuele gemeenschap heeft gehad omdat alle
mannen zo zijn.(9) (zie ook toevoeging kerken genoemd naar Maria Magdalena)
De rol van de vrouw.
De rol van de vrouw is in de loop van de geschiedenis aan verandering onderhevig
geweest. In de prehistorie van jager-verzamelaars en zelfs nog millennia na de overgang
naar landbouw werd de vrouw gezien als een ‘moedergodin’. De scheppende God was
heel lang geleden vrouwelijk. (2), er zou sprake zijn geweest van een matriarchale
maatschappij waarin de vrouw een veel belangrijkere rol was toebedeeld.
Zij, de vrouw, zorgde en beschermde het (nieuwe) leven, via haar werd de stamboom
voortgezet, zij was de clanmoeder, zij was de priester. Volgens mij zal het geen
decenniameer meer duren dat de vrouw weer tot priester kan worden gewijd.
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Apostel Petrus ergerde zich aan het feit dat Jezus bij zijn herrijzenis zich het eerst aan
Maria Magdalena toonde. ’Zou hij werkelijk buiten ons om (en) niet openlijk met een
vrouw gesproken hebben? Moeten wij ons soms omkeren en allemaal naar haar
luisteren? Heeft hij aan haar de voorkeur gegeven boven ons ?’ (10).
Maria Magdalena was de bruid van Christus.
Langzamerhand werd de rol van de vrouw steeds minder belangrijk. In 352 werd tijdens
het concilie van Laodicea besloten dat vrouwen geen priesterrol mochten vervullen. Maria
Magdalena veranderde van bruid naar hoer. Daartegenover stond de zuiverheid van
Maria, moeder van Jezus. Volgens mij heeft Maria het niet zo gemakkelijk gehad met
haar rebelse zoon, maar moederliefde is onvoorwaardelijk, toen al en nu nog.
Kerkvaders en kerkgeleerden hebben het tij gekeerd. Volgens Yuval Harari leeft de mens van
verhalen, die gedraaid en gekeerd worden zoals het in de tijdgeest of door eigenbelangen uitkomt.
Zie hoe wereldleiders heulen met hun religie. Poetin met de Russisch-Orthodoxe Kerk en Donald
Trump toont zich graag als een Presbyteriaanse christen (een Schotse vorm van calvinisme). Onder de
vlag van godsdienst zijn door politici, kerkleiders, koningen, keizers en leken al miljoenen mensen vermoord en
verketterd).

De tweespalt van de vrouw als maagd en als zondares splijt al eeuwenlang de
gemoederen. In mijn jeugd (ik ben katholiek opgevoed – je komt er nooit meer echt van los) werden
er aan een vrouw onmogelijke eisen gesteld. Zij moest maagd blijven – zeker zolang ze
niet getrouwd was. Als een meisje in mijn jeugd een paar vriendjes had gehad werd ze
uitgemaakt voor slet en hoer. Maar vroeg ik me toen al af:’.. en de mannen dan, wat
waren die dan? Nee, mannen waren altijd onschuldig!’
Eva verleidde Adam ? Maar waarom zou Adam niet Eva verleid kunnen hebben?
Waarom de schuld bij Eva zou liggen is me nooit duidelijk geweest. Bij hem, de man,
giert het testosteron geslachtshormoon door de keel. Zie hoe mannen vrouwen het hof
maken, zowel in de dieren- als mensenwereld. De man is door de eeuwen heen een
roofdier geweest. Zie de vele wereldleiders!

Lucas Cranach, olieverf op paneel, 50x34,1538,Sternbergpaleis, Praag Cornelis v. Haarlem, 1592, Rijksmuseum
Zou het niet andersom mogelijk kunnen zijn geweest ? Voor mij is het schilderij van C. v. Haarlem een
twijfelgeval, geeft Adam hier de appel aan Eva ?

Bijna twee eeuwen verder, vanaf 1969, wordt Magdalena niet meer gezien als de
boetvaardige zondares en duurt het toch nog 47 jaar voordat haar op 22 juli 2016 een
officiële feestdag wordt gegund.
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Eeuwenlang, tot op de dag van vandaag, wordt de vrouw, niet evenwaardig als de man beschouwd,
moet ze vechten voor gelijke rechten. Nog deze week las ik in een krantenbericht dat een
vrouwelijk hoofdrol minder betaalt dan een mannelijke bijrol. Zo ook in sport en talrijke andere
zaken. Het is nog niet zo lang geleden dat een vrouw in verwachting geen les meer mocht geven,
een vrouw geen broek mocht dragen, niet alleen mocht uitgaan. Leonie mijn vrouw, arts, kwam in
de jaren 1970 niet in aanmerking voor een specialisatie. ‘Maar meisje waar begin je aan.’ Een
vrouw was handelingsonbekwaam. Bij scheiding viel al het geld aan de man toe. Een vrouw had
slechts één recht: het AANRECHT. En zie hoe andere religies en politieke systemen in deze tijd met
vrouwen omgaan.

Maria Magdalena en Maria bij de graflegging (predella) van Jezus met rechts Johannes

Zie het immense verdriet van Maria Magdalena……., zo ongelofelijk eigentijds
geschilderd, ja als je naar haar kijkt weet je gewoon dat ze de geliefde van Jezus moet
zijn geweest, maar ja dat kon niet in het schitterend (verzonnen) verhaal over de
zuiverheid van Jezus en zijn moeder Maria als voorbeeld voor het leven van Gods
onderdanen. Tegenover Maria moest een slechte vrouw staan. Het is ook het dubbele
gevoel dat in de mens diep verborgen leeft.
En of je nu gelooft of niet, Maria, de moeder van Jezus, staat voor een universeel ideaal.
Er zijn ontzettend veel slechte dingen gedaan in naam van de katholieke kerken en
andere religieuze orden. Toch, ondanks alles, zijn er fantastische kunstwerken ontsproten
uit een kluwen van ongerijmdheden. Zie hierboven en onder de stille ingetogen treurnis
van Maria, zie haar in elkaar gewrongen handen. Zie Maria met de vlammenkroon die
ieder moment kan gaan bevallen en Maria met haar kind (p.8) waar vanuit de hemel God
zijn stralen naar beneden uitstrooit begeleid door een oneindig aantal engelen.

Maria vol van smart bij het kruis

p.7

Maria bij het dode lichaam

Maria met de vlammenkroon

De mannen met BAARDEN (5)
Magdalena, ze staat voor alle onderdrukten in onze wereld, ja ik heb haar lief.
De eerste twee eeuwen waren vrouwen gelijkwaardig aan mannen en bekleedden ze
dezelfde functies. Daarna werd de vrouw een minderwaardig wezen.
Het is geen wonder dat Magdalena steeds meer in de belangstelling staat. De vrouw laat
zich niet meer voor de gek houden en neemt zelf het initiatief. Vrouwen gooien hun
sluiers af. En hoe reageert de man heden? Hij laat zijn baard staan! Hiermee drukt deze
onbewust zijn angst voor de vrouw uit, de man moet vervrouwelijken, de man moet
zachter en meer inlevend worden, ziet zijn positie als macho bedreigd en laat zijn baard
groeien. Bijna iedere man heeft tegenwoordig een baard. Begonnen bij BN’ers en door
gedruppeld tot koning Willem-Alexander toe. ‘Nee, Mannen een baard zal niet helpen, in
uw onderste zones gebeurt ook iets. Uw piemeltje zal de strijd verliezen. In ons tijdperk
valt het individu in stukken uiteen:
LesbischHomoBiseksueelTransgenderIntersekseconditieQueerAseksueelPanseksueelCisge
nder.
In de verre toekomst kunnen we ons als Maria maagdelijk voortplanten zoals
hermaphrodieten – van de God Hermaphroditus) , zoals ook amoeben, bladluizen, wandelende
takken, sommige hagedissen, salamanders en slangen het al eeuwen doen.. En volgens
Rudolph Steiner zal de mens uiteindelijk zijn interesse in seks verliezen en worden
kinderen geboren uit de stem.’….de mens zal zich door middel van zijn
spraakorganen,…zichzelf – zijn nakomelingen – voortbrengen.’(11)
In onze tijd is geen enkele verhaal meer heilig, waarheid en nep zijn verwisselbaar. Maar
één ding blijft staan: Het menselijk streven is gericht naar ‘Ware Liefde’ ?

Maria met kind (aankondiging), detail 2e altaar, 1512-1516 - Martin Schongauer: Madonna im Rosenhag ,
Colmar in Dominicaner Kerk,200x1.15m, 1473

Wat u ook niet mag missen in Colmar is ‘Madonna im Rosenhag’ van Martin
Schongauer in de Dominicaner Kerk. Madonna im Rosenhag is het allermooiste wat
Martin Schongauer ooit heeft geschilderd. Niemand mag dit missen. Een rozenhaag
waarin vogeltjes huizen als roodborstje, pimpelmeesje, vink, tjiftaf, drie distelvinken en
een mus terwijl ook muurbloemen, pioenen en aardbeien zich liefelijk twijgen om de
Madonna.
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details

De Hans van Hoek (1947 Deurne) uit de negentiende eeuw Theophile Klem (1849-1924),
beeldhouwer uit Colmar, heeft Maria im Rosenhag in 1900 voorzien van een neogotische
goud geschilderde fijn gesneden kader. In 1972 werd het schilderij gestolen uit de
Martinsmünsterkerk maar bij toeval een jaar later teruggevonden. Er valt zoveel meer te
vertellen, maar laat ik het houden bij wat mij bijzonder opviel en een vergelijking maken
tussen de ‘Maria met kind’ van het Isenheimer Altaar en Maria van Schongauer.
Maria met kind van Grünewald kijkt zeer liefdevol naar haar kind Jezus en gaat zo op in
haar geluk dat zij geen vermoeden heeft wat er verderop in het schilderij staat te
gebeuren. Kijk bijvoorbeeld hoe Jezus aan het kruis is geschilderd, je gruwelt ervan.
De Maria van Schongauer is bedachtzamer, het is alsof ze in gedachten verzonken al
weet wat haar en haar zoon te wachten staan. En ook Jezus kijkt bedachtzamer, alsof ze
lot wat hun staat te wachten aanvoelen. Maria en kind kijken beide tegenover gestelde
richting uit. (zie p.8)
Mooie plaatsjes in de Vogezen.
Leonie en ik laten ons innerlijk verwarmen door de late, ietwat luie zon die ons
weemoedig stemt als we door prachtige uitgestrekte vergulden wijngaarden rijden. De
bladeren zijn doorschijnend geel geworden, de laatste wagentjes rijden de hellingen op
en af om de laatste druiven te oogsten: Molsheim, Obernai, Burgheim, Ribeauville,
Riquewirh waar we in een hotel verblijven met een wijds uitzicht over de met gouden
gloed vergulden wijngaarden. Kaysersberg (de geboorteplaats van Albert Schweitzer)

NEUF-BRISACH
Van Frank Kraemer, curator van Volklingerhütte, hadden we gehoord toch zeker een
bezoek te brengen aan het bijzondere plaatsje Neuf-Brisach, iets onder Colmar aan de
oever van de Rijn, waar Lodewijk X1V, de Zonnekoning, in 1699 een vestingstad met vier
stadspoorten, die zijn weerga niet kent, heeft gebouwd als verdediging tegen de
aanvallen van Duitsers. Het hele gebied rondom de grens van Frankrijk en Duitsland
(Lotharingen-Elzas) is voortdurend een stuivertjes wisselgebied geweest in de
geschiedenis tussen Duitsland en Frankrijk; van 1871-1918, behoorde dit gebied tot het
Duitse keizerrijk, van 1940-1945, werd het weer opnieuw bezet door de Duitsers om
daarna definitief tot Frankrijk is gaan behoren.
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In deze ondergrondse ommuurde citadel is bevindt zich ‘Mausa Vauban Museum voor
Stedelijke kunst en Straatkunst’. Mausa Vauban verwijst naar Sébastien Le Prestre de
Vauban (1633-1707) een beroemde architect die gespecialiseerd was in vestingwerken en
in heel Frankrijk 12 van zulke vestingwerken heeft ontworpen, waarvan de meeste aan
de oostzijde van Frankrijk.
In die ruwe, bijna onaangetaste onderaardse gangen en ruimtes is de rauwe grafiiti
straatkunst helemaal op zijn plaats. Je loopt hier niet door verwarmde gangen van een
modern museum. Rauwer kan bijna niet.

graffiti van o.a.

Dada-gedicht van Th. v. Doesburg ‘Pats’

Straatsburg
Straatsburg hebben we meerdere keren bezocht, het Europees parlement, alle musea en
de oude stad maar op de een of andere manier nog nooit het neoclassicistische gebouw
met daarin ‘Café Aubette’ op de Place Kléber, waar Theo van Doesburg, Hans Jean Arp en
Sophie Taeuber-Arp zo hun stempel op hebben gedrukt.
Tussen 1926-1928 via Hans Arp (1886-1966) en Sophie Taeuber-Arp (1889-1943) die Theo van
Doesburg (1883-1931) inschakelden en ieder hun bijdrage hadden. Na een gedeeltelijke vernietiging
in 1938 vond restauratie in delen vond plaats vanaf 1989-2006. Zij behoorden alle drie samen
met Tristan Tzara (1896-1963) , Hugo Ball (1886-1927) en Doesburg als I.K Bonset tot de oprichters

van het eerste uur van DADA in Zürich (café Voltaire) in 1916 (-1920), waarbij op een
speelse ondeugende manier de spot wordt gedreven met de kunst.
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Theo van Doesburg: een van de zalen van Çafé Aubette

Th. van Doesburg, S. Taeuber-Arp en Hans Arp

Theo van Doesburg brak in 1924 met zijn ‘elementarisme’ met de rechtlijnigheid van lijn,
kleur en vlak van Piet Mondriaan door de invoering van de diagonaal waardoor alles
buiten zijn oevers geraakt.
Als er een lijn in de geschiedenis valt te trekken is: DAT NIETS EEUWIGHEIDSWAARDE
heeft, alles is onderhevig aan voortdurende verandering. Volgens mij ging mijn Picasso
droom daarover, evenals de musical ‘Lazarus’ van David Bowie onder regie van Ivo van
Hove in het De La Mar theater in Amsterdam. David Bowie zingt en roept op het eind van
zijn leven: ‘I AM A HERO – ONLY FOR ONE DAY’.
Nou misschien, naar ik hoop, dan toch een uitzondering: DE LIEFDE.
Literatuur:
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6. Nota Bene:
Museum Unterlinden is in 1230 door Agnes van Herkheim en Agnes van
Mittelnheim, twee adellijke weduwen, als zusterklooster opgericht met de bedoeling
patiënten te genezen en begeleiden. In 1849 wordt het een museum. Het Isenheimer
Altaar is eeuwenlang toegeschreven aan Albrecht Dürer, pas midden 19e eeuw aan
Mathias Grünewald. Vanaf 1852 is het altaar zien in de kapel van museum
Unterlinden.
Er zijn in de tijd van Mathias Grünewald niet veel kunstenaars die doorleefd verdriet en
mededogen kunnen schilderen. Bij de meeste schilders uit die tijd is het schilderen van
verdriet gekunsteld. Het altaar werd geschilderd voor het Antonieter kloosterhospitaal in
Isenheim dat ook een kapel bezat waar de patiënten met de kriebelziekte (ergotisme of
Antonius-vuur genoemd) naar toe werden gebracht om troost te vinden. De ziekte leidde
uiteindelijk tot verrotte lichaamsdelen die afgezet moesten worden. Pas in de
zeventiende eeuw werd door een Franse arts de oorzaak gevonden. De ziekte bleek te
ontstaan door het eten van het goedkopere roggenkoren waarop een parasiet zich
schuilhield die giftige alkaloïden bevat in tegenstelling tot het betere tarwekoren. De
bedoeling was patiënten te troosten en te genezen juist door ze te confronteren met de
gruwelijke dood van Jezus aan het kruis. In geen enkele ziekenhuis durven ze
tegenwoordig nog een confronterend schilderij of kunstwerk te hangen, het
lijden moet verbannen worden. (Ik zie nooit iemand kijken naar de kunst die er hangt) Zie
zaterdag /zondag 15 dec. 2019 NRC: ‘Volle zalen voor de psychiater – Paul Verhaeghe en
Damiaan Denys.’
7. Evangelie betekent goede boodschap. Gospel betekent goede boodschap (goŏ =goed
spell=boodschap)
8. Volgens dr. Arye Shimron (geoloog en bijbelonderzoeker) is Jezus niet opgestaan uit
zijn graf en later ten hemel gevaren. In 1980 zou in het graf van Talpiot, in het
zuidoosten van Jeruzalem, Jezus met Maria, Magdalena en hun zonen, Jozef, Jose en
Judas en Sarah zijn gevonden. ( New York Times, 4 april 2015, Jerusalem Post, 5 april, 2015)
9. PthU Protestantse Theologische Universiteit, Prof.A.B.Merz, blog, 27 maart 2015
10.Jacob Slavenburg/Willem Glaudemans Nag Hammadi geschriften 1, p. 384, AnkhHermes, 1994.
11. Rudolf Steiner: Uit de Akasha-Kroniek – Oertoestanden van aarde en mensheid, Vrij
Geestesleven, Zeist, pag. 203
Ondanks Maria Magdalena’s veroordeling door de eeuwen heen zijn er nogal wat kerken
toegewijd aan Maria Magdalena. Een paar voorbeelden zijn de ‘La Madeleine’ in Parijs en
de ‘Basiliek Sainte-Marie-Madeleine’ in Vézelay – een van de mooiste kathedralen van
Frankrijk. In Vézelay heeft een abt of monnik het verhaal in de wereld weten te brengen
waarin deze beweert dat hij in Spanje de botjes van Magdalena uit de handen van de
Moren heeft gered. Nu zijn deze botjes te bewonderen in een nis bij de trappen naar de
crypte die gewijd is aan Magdalena. Allemaal te mooie verhalen zal Yuval Noah Harari
zeggen!
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