DE WONDERE WERELD VAN LORELEI
10e Lorelei vrouwenfestival van donderdag 25 augustus tot en met zondag 28 augustus 2016
Een verslag van Annine van der Meer

De openingsceremonie waarbij de dertien hoedsters
op het Mysterieveld vanuit de tempel afdalen naar het grootmoedervuur.
Lorelei. Op de laatste en 31e dag van augustus 2016 kijk ik terug op het Lorelei-vrouwenfestival van
afgelopen weekend. In een woord... geweldig. Dat dit in Nederland bestaat... een godinnelijk
vrouwenfestival op spirituele grondslag... Het festivalthema 2016 was zusterschap. En het was
inderdaad een groot veelkleurig feest van zusterschap en verbinding. Samen met Henny van
Malkenhorst, Sabine ter Steeg, Nicole Zonderhuis en Margaretha Poot vorm ik de delegatie van
Pansophia; voor Henny, Sabine en mijzelf is dit het eerste Lorelei-festival, Nicole en Margaretha
gingen eerder. Wij dompelen ons onder in de Lorelei-energie. Het veelgezongen walzende Loreleilied klinkt nog in mijn oren na:
Lorelei Lorelei,
Je roep me, je roept me,
Kom ik maak je vrij
Lorelei, Lorelei,
Je roept me, je roept me,
En vrij zal ik zijn.
Vrij om te zingen, te dansen, te spelen
Vrij om te gaan op de golf van je stem
Vrij om te lachen, te huilen, te delen
Vrij om te zijn, om te zijn wie ik ben
Lorelei Lorelei,
Je roep me, je roept me,
Kom ik maak je vrij
Lorelei, Lorelei,
Je roept me, je roept me,
En vrij zal ik zijn.

Donderdag 25 augustus.
Middag. Na aankomst rond 16.00u tracteert Hilde Nienhaus, die de algehele coördinatie draagt, mij
op een rondleiding over de 6 velden en het zevende marktlaantje. Alle zeven velden hebben
veldhoedsters: er is het veld van de schildpad, de kikker, de vlinder, de zwaan, de havik, het paard en
het hert. Aan het eind brengt zij mij bij het Mysterieveld, de stille kern van het festival, zo vertelt
Hilde en zo lees ik later ook in het 44 pagina’s dikke festivalboekje. Op het hoogste punt in het
verstilde Mysterieveld is een ronde tempel ingericht waar 13 Loreleihoedsters om de beurt dag en
nacht aanwezig zijn. Ze verzorgen het ‘grootmoedervuur’ dat in de komvormige diepte voor de
tempel op vrijdag bij de openingsceremonie, waar alle dertien aanwezig zijn, ontstoken wordt. Deze
dertien priesteressen of Loreleihoedsters hoeden de energie tijdens het festival en onderhouden de
energetische lijnen naar de verschillende velden en hun hoedsters, waardoor de veilige bedding
wordt onderhouden die al tijdens het net afgesloten doordeweekse festival is opgebouwd.
Kamperen. Wij zetten de grote tipi op waar wij met zijn vieren in slapen en voorzien ons (tegen
betaling) van een eetkaart; hierdoor kunnen wij aansluiten op veld 1 bij het buffet voor ontbijt, lunch
en diner. Het is heerlijk om al die dagen (gratis) Yogithee te kunnen drinken in mooie Lorelei-glazen
bij de theetent. En...het weer houdt zich fantastisch op die ene bliksem- en donderbui na op
zaterdagavond en een klein buitje op zondagochtend.
Avond. Tijdens dat eerste doordeweekse festival dat eindigde op donderdag 25 augustus werkten
150 medewerkers samen aan het welslagen van dat eerste festival. Voor het tweede en weekendfestival komen er 50 medewerkers bij. Onder hen bevinden zich de Lorelei-maagden voor wie dit
Lorelei-festival nieuw is. De 50 nieuwe medewerkers worden om 20.00u in de ronde loungetent
welkom geheten door de 150 anderen. De nieuwelingen ontvangen een bedeltje met een totemdier
horende bij een van de velden: schildpad, de kikker, de vlinder, de zwaan, de havik, het paard en het
hert. Ik trek zo maar de zwaan uit de mand en hoor nu bij de zwanenzusters. Dat terwijl ik voor mijn
workshops net veel over zwanen ben tegengekomen en o.a. het lied ‘Witte Zwanen, Zwarte Zwanen
zal gaan zingen’.

Sabine ter Steeg en Henny van Malkenhorst bij de stand van Pansophia
op veld 1, waar de markt en catering zich bevinden.

Vrijdag 26 augustus
Middag, 14.15u. Door een haag van 200 zingende Lorelei-medewerkers, die de Lorelei-wals maar
blijven herhalen, worden 300 nieuwe deelneemsters verwelkomd, die op de vrijdag net vers zijn
aangekomen en zojuist hun tenten hebben opgeslagen. Zij betreden door de poort buiten tijd en
ruimte het Mysterieveld. De dertien Loreleihoesters dalen uit de tent af. Het is een waardige
ceremonie waarbij de Loreleihoedsters worden aangevoerd door de twee Hildes: Hilde Nienhaus en
Hilde Endeveld. Beiden hebben statuur, visie, overzicht en gevoel voor decorum. Het klopt. Het
‘grootmoedervuur’ wordt ceremoniëel ontstoken en brandend gehouden tot de sluitingsceremonie
op zondag om 16.30u. De bomen ruisen en de zon beschijnt het grasveld waar we zitten. We
wisselen cadeautjes uit. Er is een ontspannen en vrolijke sfeer. Er zijn duidelijke grenzen; een van de
huisregels is ‘hoffelijkheid’. En zo zal het weekend zich ook ontrollen: in duidelijke kaders en in
vreugde en openheid.
Middag, 16.00u. De 300 deelneemsters begeven zich naar de grote ronde tenten waar de vele
workshop houdsters zich met inschrijfformulieren hebben opgesteld. Het aanbod is overweldigend:
Marion Kuipéri zingt; Nicole Zonderhuis geeft diverse workshops en Margaretha Poot voert met
anderen een ritueel theater op. Het is moeilijk te kiezen.
Avond. Het is elke avond Feest. Overal klinken zingende en feestende stemmen, tot precies 23.00u.
Ik verbaas me dat vrouwen zo goed kunnen feesten zonder (zichtbaar) alcohol- of drugsgebruik en ...
zonder mannen. Alleen met vrouwen te zijn geeft een gevoel van verbinding en veiligheid; geen
angst te hebben en niet voortdurend in het donker waakzaam te hoeven zijn, vormt een nieuwe en
bevrijdende ervaring.
Zaterdag 27 augustus.
Ochtend, 9.30u. Na het ontbijt om 8.00u is het haasten om van onze marktkraam op veld 1 met
spullen en boeken naar de workshoptent op veld 2b te komen en deze in te richten. Om 9.15u staan
we klaar om de deelnemers te verwelkomen voor de workshop Vrouw Holle uit Holle-land, het ware
verhaal.
Uit het programmaboekje: De symbolen waarmee Holle zich omgeeft voeren terug naar de tijd
waarin de Grote Moeder in Europa centraal staat. Het is de hoogste tijd om volkssprookjes die wij aan
onze kleintjes vertellen, te ontdoen van hun patriarchale vernislaag waarin de wijze vrouw
geïnfantiliseerd, verhoerd en verhekst wordt. Wanneer je Vrouw Holle beziet vanuit symbolisch
perspectief, ontdek je een vrouwe die mensen inwijdt in het leven zelf.
De goedbezochte workshop wordt een succes; we zingen het lied Wittte Zwanen, Zwarte Zwanen;
we nemen de 13 sacrale houdingen aan van het goddelijk vrouwelijke en leren de moederlandse
diepte van Vrouwe Holle kennen. Uit het moederland, dat geen mythe is maar een historische
realiteit, stammen allerlei 21e eeuwse moderne Lorelei-activiteiten: sjamaniseren, incantaties,
visualisaties, trance-reizen, helen, genezen en kruidenkennis. Ze wortelen in een vrouwvriendelijke
en egalitaire cultuur die wij nu weer terug aan het halen zijn in onze herinnering.
De kloof in de vrouwenbeweging. Ik gebruik om het moederland weer te herinneren een
interdisciplinaire wetenschappelijke methode die gebezigd wordt in de matriarchaatstudie. Hier
pleiten wij voor de verbindende brug tussen de academia aan de ene kant en tussen de
godinbeweging en het vrouwelijk sjamanisme aan de andere kant. Ratio en intuïtie moeten
verbonden. Deze brug moet een einde maken aan de ‘crack in sisterhood’ die ontstond in de 60er
jaren van het feminisme van de tweede golf. Men herontdekte Simone de Beauvoir die in La
deuxième Sexe (1949), had uiteengezet dat het ‘simpele’ huisvrouw-zijn en het moederschap in de
prullenbak moesten. Er ontstond een kloof in het zusterschap van de vrouwenbeweging; weg was de
onderlinge solidariteit. Die kloof wil ik slechten. Internationaal gezien brengen wij in de
matriarchaatstudie en de godinwetenschap eerherstel aan het (groot)moederschap en het
be(moederen) van het leven.

Middag. Ik ga zwemmen in het nabijgelegen randmeer. Daar tref ik drie jonge meisjes aan die,
liggend op hun buik in de kleine golfjes aan de oever, elkaar verhalen vertellen. Wanneer ik na 20
minuten uit het water opduik, liggen ze er nog steeds, naast elkaar, met zijn drietjes op hun buik,
genietend van elkaar en het water. Ik roep hun toe: ‘ha, drie mooie waternimfen’... Ze roepen terug:
‘drie Lorelei’s’!!! Wat heerlijk dat jonge meiden ook meedoen. Hun roepen vormt de perfecte
voorbereiding voor mijn Lorelei-workshop de volgende ochtend over Lorelei.
Avond, 19.30u-21.30. Ritueel theater ‘Zeehondenhuid, zielehuid’ van Bep, Margaretha en Karlijn; een
aangrijpend verhaal over liefde en loslaten. De overvolle tent met toeschouwers is zichtbaar en
hoorbaar aangedaan: na afloop moeten wij allen in een woord aangeven wat het theater bij ons
opriep. Hulde aan deze groep die deze prachtvoorstelling neerzette. Daarna bezoeken wij de tent van
de grootmoeders voor een waterritueel.

De sluitingsceremonie met links de vrijwilligers die bedankt worden staand in het midden.
Rechts de vuurcirkel waar het vuur net uitgedoofd is met de priesteressen daar staand rondom.
Zondag 28 augustus.
Ochtend, 11.30u. Opnieuw begeven wij ons met pak en zak naar de workshop tent voor de workshop
‘De Lorelei, het ware verhaal’.
Uit het programmaboekje: In de vaderlandse mythe is de Lorelei de fatale vrouw, de
mannenverleidster- en doodster. Aan dit klassiek-negatieve vrouwbeeld ligt een veel oudere positief
vrouwbeeld ten grondslag. In het patriarchaat is dit vrouwbeeld negatief gemaakt: goddelijke dames
zijn verhoerd en verhekst. Het is de hoogste tijd om Lorelei te bezien vanuit haar oeroude
moederlandse achtergrond en oude vaderlandse wonden te helen. Eerherstel aan de echte Lorelei!
Ook deze workshop verloopt boven verwachting; mensen van Pansophia ontmoeten in de tent en
aan de kraam vele oude bekenden en nieuwe enthousiaste mensen.
Middag, 15.45. De aflsuiting in de zwanentribe vindt plaats op het zwanenveld. Alle andere clans
verzamelen op de eigen velden onder leiding van twee Lorelei-hoedsters en de veldhoedsters.
Daarna begeven alle Lorelei-hoedsters en veldhoedsters met aanhang zich naar het Mysterieveld
voor de eindceremonie waarin het vuur gedoofd gaat worden.
Middag, 16.30u. Onder grote belangstelling en opnieuw een stralende zon wordt het festival
afgesloten. Hilde Nienhaus deelt mee dat de boswachter, de enige man die tussen 500 vrouwen
rondwaarde, de Bovis-waarden van het terrein gemeten heeft. Voor aanvang van de beide festivals
was dat 6600 Bovis. Op donderdag 7500 Bovis en op zondag 8000 Bovis. Het festival verhoogt de
energiewaardes van alles en allen.

Opnieuw is er die vreugdevolle en bijna carnavaleske sfeer, mede doordat prachtig gekostumeerde
steltenloopsters en andere schitterend uitgedoste performsters, de groep van 500 vrouwen
begeleiden naar het Mysterieveld. Er zijn de bellenblaasters met hun bellen als ballonnen zo groot ;
ze zweven door de lucht om pas op het laatst als zeepbellen uit elkaar te spatten. Opnieuw klinkt het
Lorelei-lied. Het vuur wordt gedoofd. Opnieuw is er de haag met Lorelei-hoedsters die medewerkers
en deelnemers uitgeleide doen. Opnieuw is er de vreugde over dit zorgeloze bad van vrouwelijke
energie waarin wij ons vier dagen hebben mogen onderdompelen. Het devies van het festival: in
contact komen met en te leven vanuit vrouw-zijn, is gelukt. Dan verschijnen auto’s en mannen en is
het voorbij. Zonder enige wanklank verlaten alle deelnemers en medewerkers met een glimlach om
de mond rustig en geleidelijk de velden om op en hopelijk niet ‘onder’ te gaan in de ‘buitenwereld’.
Annine van der Meer, medewerkster Loreleifestival namens Academie Pansophia, 31 augustus 2016.
Info op website over workshop over Vrouw Holle

Vrouw Holle uit Holle-land, het ware verhaal
Volksverhalen en sprookjes in moederlands-matriarchaal perspectief
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat wijze vrouwen als Vrouw Holle en Baba Yaga uit
oeroude moederlandse tijden in de latere vaderlandse mythologie zijn gedegeneerd tot
hoeren en heksen. In oorsprong is Vrouw Holle een Europese manifestatie van de Grote
Moeder. Op basis van een oeroude orale Holle-traditie, gecondenseerd in talloze sagen en
volksverhalen, vormen de gebroeders Grimm Holle om tot de ons welbekende
sprookjesfiguur. Echter, de Holle-symbolen- en verhaalmotieven voeren je terug naar de tijd
waarin de Grote Moeder in Europa centraal staat. Het is een tijd van vrede en overvloed
waarin vrouwen een leidinggevende positie bekleden in een samenleving van balans tussen
vrouwelijk en mannelijk.
De Grote Moeder kenmerkt zich door een drievoudigheid: zij gaat over geboorte, dood en
wedergeboorte. Zij draagt in de lente een wit kleed, in de zomer een rood en in de winter een
zwart kleed dat weer wit wordt wanneer het licht van de nieuwe lente zich aankondigt. Het is
de hoogste tijd om volkssprookjes die wij aan onze kleintjes vertellen, te ontdoen van hun
patriarchale vernislaag waarin de wijze vrouw geïnfantiliseerd, verhoerd en verhekst wordt.
Wanneer je Vrouw Holle beziet vanuit symbolisch perspectief, ontdek je een vrouwe die
mensen inwijdt in het leven zelf.

Info op website over workshop over de Lorelei

De Lorelei: het ware verhaal
Volksverhalen- en sprookjes in moederlands-matriarchaal perspectief

In de vaderlandse mythe is de Lorelei de fatale vrouw die op een hoge rots langs de Rijn
haar lange gouden haren kamt; zij zou mannen verleiden en ze daarna de dood in jagen.
Aan dit klassiek-negatieve vrouwbeeld ligt een veel oudere positief vrouwbeeld ten
grondslag. Daarin is de Lorelei een van de drie aspecten van de Grote Moeder: haar rode
aspect van de volle zomer en de volle maan. De grote Moeder kent ook een wit en een zwart
aspect: Vrouw Holle en Baba Yaga zijn manifestaties van de Grote Moeder in haar totaliteit;
zij dragen in de lente een wit kleed, in de zomer een rood en in de winter een zwart kleed,
dat zich weer wit kleurt in het licht van de nieuwe lente. Zij gaan over geboorte, wasdom,
dood en wedergeboorte. In het patriarchaat is deze drievoudigheid uit de jaarcyclus
losgeweekt en negatief ingekleurd. In hun rode en zwarte aspect zijn de goddelijke dames
verhoerd en verhekst. Het is de hoogste tijd om Lorelei te bezien vanuit haar oeroude
moederlandse achtergrond en oude vaderlandse wonden te helen. Eerherstel aan de ware
Lorelei!

