
M a r i a  M a g d a l e n a  t e n t o o n s t e l l i n g  

Vorig jaar was in het stadhuis van Goes in het kader van het 
thema-jaar “Maria Magdalena”, de expositie Atelier Maria 
Magdalena te zien. Diverse amateur kunstenaars waren 
uitgedaagd om hun versie van Maria Magdalena op het doek 
weer te geven.  
 
De bijbel vertelt het verhaal over het leven van Maria Magdalena 
als leerling en volgeling van Jezus. Ze is aanwezig bij de 
kruisiging en naderhand bij zijn begrafenis. Ze is de eerste die 
bij het lege graf van Jezus komt, als Hij is opgestaan.  
 
In de middeleeuwen ontstaan allerlei legenden over het leven 
dat zij gehad zou hebben na de opstanding van Jezus en al die 
verschillende verhalen prikkelen al eeuwenlang de verbeelding 
van kunstenaars. 
 
Ook deze “Zeeuwse” Maria Magdalena’s zijn soms herkenbaar 
als geliefde van Jezus, als zondares, als kroongetuige, als de 
vrouwelijke discipel of als feminist. Maar vooral laten deze 
Zeeuwse kunstenaars zien dat Maria Magdalena herkenbaar is 
als voorbeeld, een sterke vrouw die staat voor alle vrouwen waar 
ook de mens van nu steun bij vindt.  
 
Deze tentoonstelling is niet in zijn geheel, maar voor ongeveer 
de helft daarvan, te zien in de Nicolauskerk in Wolphaartsdijk 
van 25 februari tot en met 10 april. Op zaterdag 25 februari is de 
officiële opening van deze expositie van 13.00 – 15.00 uur. U 
bent van harte welkom om dan de kerk binnen te lopen waarbij 
u zeer waarschijnlijk alle deelnemende kunstenaars kunt 
spreken die u kunnen uitleggen hoe zij hun Maria Magdalena 
hebben weergegeven.  
De expositie is verder te bezichtigen op zaterdag 4 en 18 maart 
en 1 april van 10.00 – 15.00 uur en op zaterdag 8 april van 13.00 
– 15.00 uur 
 
Namens de Kunstcommissie, 

Gerdien Weezepoel 


