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JAARVERSLAG ACADEMIE PANSOPHIA 2015  

De levensbloem. Het logo van PanSophia is de levensbloem. Deze bloem bloeit aan de komische 
boom van leven, die hemel en aarde met de onderwereld verbindt. Deze boom verbindt meerdere 
dimensies en de wortels reiken tot diep in Moeder Aarde. De boom van leven is een belangrijk 
symbool in samenlevingen in balans waar ooit harmonie, vrede en overvloed heerstte voordat 
patriarchale tijden van geweld en oorlog aanbraken.  

De levensbloem als organisatiestructuur. In 2014 is definitief gekozen het logo van Pansophia ook 
bestuurlijk binnen de organisatie in de praktijk te brengen en ‘te leven’. Er is gekozen voor een 
‘matriarchaal’ organisatiemodel. Dat wil zeggen dat er bestuurlijk is gekozen voor een ‘platte’ en 
niet-hiërarchische organisatie naar het model van de Pansophia-bloem. Deze Pansophia-levensbloem 
draagt, in het hart van de bloem, Sophia en het bestuur dat haar vertegenwoordigt. Vanuit de 
basiscirkel in het hart stralen bloembladeren in cirkels uit. In de buitencirkels van de levensbloem 
werken teams per project samen. Ze worden ondersteund door het bestuur in het hart van de 
bloem. Deze bestuurlijke keuze in 2014 heeft in 2015 al duidelijke vruchten afgeworpen. Er is een 
sfeer van warmte, collegialiteit en toewijding aan Sophia gegroeid, die vanuit de kerncirkel in het 
hart van de levensbloem van Sophia, naar de diverse teams in de periferie uitstraalt. Stapje voor 
stapje groeit de organisatie en het bestuur probeert dit groeiproces zo sophiaal mogelijk te 
begeleiden. Wij gingen en gaan ook in de toekomst voor een rustige en gefaseerde ontwikkeling. 

Met succes zijn in 2015 de volgende evenementen georganiseerd:  

*7 Maart 2015. Congres Wijsheid Weeft rond wereldvrouwendag 2015 op congres op 7 maart 2015. 
Tot het werk van de bijbelgeleerde dr. Margaret Barker hoort het rechtzetten van een 
scheefgegroeid en gedemoniseerd vrouwbeeld in Oude en Nieuwe Testament. Via haar kennis van 
het archaïsch Hebreeuws kan zij teksten ‘terugreconstrueren’ naar een oudere versie; een versie 
voordat de schrijvers uit de tweede tempelperiode de teksten gaan ‘corrigeren’ en het vrouwelijke 
eruit wegschrijven of negatief maken. Dat is ook de reden dat Academie Pansophia Margaret Barker 
in 2015 opnieuw heeft uitgenodigd. Al tijdens de lustrumcongressen in 2013 bracht zij het 
onderwerp Wijsheid Weeft onder onze aandacht; dit omdat er in 2014 Ierland op haar initiatief een 
tentoonstelling hierover werd georganiseerd getiteld ‘On Earth as it is in Heaven’, waar zij nauw bij 
betrokken was. Tijdens de conferentie was deze tentoonstelling over linnen in het Oude Egypte en 
Oud-Israël voor het eerst in Nederland te zien. Na afloop van de conferentie zouden de 14 grote 
maar lichte panelen op aanvraag door Nederland circuleren.  
De congresdag had het volgende programma:  
10.00 -10.15 Opening. Dr Annine van der Meer, voorzitter Academie PanSophia. 
10.15-10.45 Lezing Annine van der Meer: Vrouwen Weven Wereldwijd symbolen van Leven.  
10.45-11.00  Presentatie van het boek De Zwarte Madonna van Oer- tot Eindtijd van Annine van der Meer.  
11.00- 11.45 Lezing dr Margaret Barker: Wisdom is Weaving I: Weaving the Fabric of Creation. 
11.45- 12.15 Pauze.   
12.15-13.00 Lezing mr Bruce Clark. Introductie tot de tentoonstelling ‘Op Aarde zoals in de Hemel’.   
13.00-14.00 Pauze. De tentoonstelling. Dansen rond Wijsheid.  
14.00-15.00 Lezing dr Margaret Barker: Wisdom is Weaving II: The Golden Garment. 
15.00-15.30 Margaret Barker beantwoordt vragen. 
15.30-16.00 Pauze. Dansen rond Wijsheid. 
16.00-16.15 Sluiting. 

Tijdens de conferentie ontvingen donateurs in hun conferentiemap het nieuwe boek van de hand van 
Annine van der Meer getiteld Nieuw Licht op Nehalennia. Een Zeeuwse Moedergodin uit de 
vaderlandse geschiedenis.  
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*11 April 2015. Bloemblaadjesdag voor vrijwilligers op 11 april 2015.  
 Op zaterdag 11 april organiseerde Academie Pansophia de jaarlijkse vrijwilligersdag in het sfeervolle 
kerkje van de Vrijzinnig Protestanten ‘de Engel’ te César Francklaan 13 | 1272 EC Huizen.  
 
* 13 en 27 september en 11 en 25 oktober 2015. Basiscursus nieuwe stijl. De regiogroep De Flower 
of Life te Zoetermeer in de personen van Tamara den Breejen en Linda Pluim, organiseerde de 
basiscursus nieuwe stijl in de vorm van het Vierluik Op weg naar Mens en Samenleving in Balans.  
Getuige de ingevulde evaluatieformulieren was de cursus een succes. De groep verzocht om een 
vervolgcursus die in het najaar van 2016 van start zal gaan.  

*17 oktober 2015. Introductielezing ‘Is Oorlog van alle tijden’? Deze lezing werd georganiseerd door 
de steungroep in Groningen. Er werd een persbericht uitgevaardigd. De ingevulde evaluatie-
formulieren getuigden na afloop van een groot enthousiasme voor de stof. Op verzoek van de groep 
zal Annine van der Meer in februari en maart 2016 een basiscursus in Groningen geven. 
 
Helaas moest in juni 2015 een gepland congres op 14 november 2015 getiteld ‘Samenleving in 
Balans’ afgezegd worden omdat talloze leden van het organiserend team te maken kregen met 
tegenslagen van persoonlijke aard zoals een ongeval, ziekte en een operatie. De voorbereidingen 
waren al in een vergevorderd stadium maar het te zeer uitgedunde team achtte het onverantwoord 
om met een te kort aan menskracht tot de daadwerkelijke organisatie over te gaan. 

Reizen 2015. Onder de bezielende leiding van archeologe drs. Stella Lubsen-Admiraal werden twee 
Mediterrane reizen georganiseerd. 
1. Van 24 mei tot en met 7 juni bezocht de academie in Noord-Griekenland de provincie Thracië en 
de drie Griekse eilanden voor de Turkse kust te weten Samothrake, Lemnos en Lesbos. Deze eilanden 
en met name het eerstgenoemde, staan bekend vanwege hun inwijdingstraditie rond de Grote 
Godin. Deze reis was bedoeld als pilot-reis in een kleine groep ter voorbereiding van een reis met een 
grotere groep naar deze bestemming in 2016.  
2. Direct daarop volgde in juni 2015 een tweede reis met een nieuwe, grotere groep naar de 
Cycladische eilanden. Deze eilandengroep is gelegen tussen de Peloponnesos en Kreta. Deze reis 
vormde een herhaling van de pilot-reis naar de Cycladen in 2014, alleen werd de reis nu door een 
grotere groep gemaakt. Eerder werden reizen gemaakt naar Kreta, Sicilië en Cyprus. 
 

De volgende projecten hebben in 2015 de volle aandacht Pansophia-community gekregen: 

*De uitbouw van de regiogroepen in den lande. Het bestuur stimuleert het ontstaan van 
regiogroepen. Het doet er alles aan om de academie op regionaal en locaal niveau in Nederland te 
laten wortelen, zodat er voor de Academie steeds meer draagvlak ontstaat.  
Eind 2015 zijn er regiogroepen actief in Zoetermeer, Amsterdam, Breda en Utrecht. Los daarvan zijn 
er groepen in wording in Groningen, Renkum, Nijmegen en Noord-Limburg. Het bestuur ontwerpt 
een document ‘Richtlijnen voor regiogroepen’. Hierin wordt de relatie tussen de Academie en de 
regiogroepen nader uitgewerkt.  

*Website-vernieuwing. In 2015 is het besluit genomen de website grondig te vernieuwen. Omdat de 
academie groeit, wordt het steeds belangrijker een interactieve website te ontwikkelen met een 
moderne uitstraling  en nieuwe interactieve mogelijkheden waardoor een jongere doelgroep wordt 
aangesproken. De regiogroepen uitten de wens hun afzonderlijke regio-programma’s op de nieuwe 
interactieve website vermelden en hiertoe toegang te krijgen. Er blijkt behoefte aan kanalen binnen 
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de academie-website, waarop zij zich als regiogroep geprofileerd kunnen manifesteren. Het streven 
is om de website nieuwe stijl eind april 2016 online te hebben.  
 
*Basiscursus on line. De basiscursus zoals deze in het najaar 2015 te Zoetermeer gegeven is, is 
volledig en op professionele wijze gefilmd. In 2015 is het besluit genomen de gefilmde basiscursus in 
diverse delen tegen geringe betaling on line te plaatsen. Dit om de actieradius van de basiscursus te 
vergroten en de mensen in staat te stellen zich thuis de stof eigen te maken. 

*Bestuurlijk. Naast het bestuur dat vanaf april 2015 uit 6 mensen bestond, functioneerden de 
volgende werkgroepen: de nieuwsbrief-werkgroep, de werkgroep Geheimen van de Prehistorie op 
middelbare scholen, de werkgroep 5 maart 2016, de werkgroep 9 april 2016, de werkgroep website-
vernieuwing, de Nehalennia-werkgroep voor de publiciteit rond het Nehalennia-boek van Annine van 
der Meer, de programma-werkgroep en de communicatie-werkgroep.  

Samenstelling van en taakverdeling binnen het bestuur 
Annine van der Meer: voorzitter, nieuwsbrief, interactieve lezingen en basis- en vervolgcursussen 
Jaap Craamer:  secretariaat, vz programmacie 
Chee Choon Shum: pennigmeester 
Lida van de Water: Facebook 
Sabine ter Steeg: vz communicatiecie intern (Bbloemblaadjesdag) en extern (publiciteit). Coördinatie 
van inhoudelijke deel van website-vernieuwing in samenwerking met Annine van der Meer. 
Sharmila Angoulal: sponsoring en subsidiëring. Sharmila Angoulal is het bestuur komen te versterken 
vanaf 3 april 2015.  

Januari 2015: oprichting uitgeverij Pansophia-Press. In januari 2015 richtte Annine van der Meer 
haar eigen uitgeverij op, zie www.pansophia-press.nl. Deze uitgeverij gaf in maart 2015 twee nieuwe 
boeken uit: de Zwarte Madonna van Oer- tot Eindtijd en Nieuw Licht op Nehalennia. Over een 
moedergodin uit de vaderlandse geschiedenis. In juni volgde toen als derde De Drie Dames uit 
Duitsland. De Matronen en Nehalennia, Moedergodinnen uit de vaderlandse geschiedenis. Annine gaf 
over deze drie nieuwe boeken in 2015 tal van boekpresentaties en lezingen in den lande. 
Daarna gaf de uitgeverij in september 2015 de derde en volledig vernieuwde druk uit van Van Venus 
tot Madonna met drie bijlagen nu in één band. De band van de derde uitgave is ongeveer een derde 
dunner dan de eerste en tweede uitgave van het oorspronkelijke boek.   
Medio december kwam het E-book uit van The Language of MA the primal mother, zodat mensen in 
het buitenland het boek kunnen aanschaffen zonder de torenhoge portokosten te hoeven betalen. 
Hier leeft een toenemende belangstelling voor het boek, met name in academische-  en  
kunstenaarskringen.  
Daarnaast geeft de uitgeverij in 2016 de verfilmde basiscursus uit, die online komt te staan.  
 
Rest in dit jaarverslag 2015 aandacht te schenken aan de activiteiten van de voormalig bestuurslid en 
ambassadeur van de acacemie mw Mr. Marie-José Bentinck-van Zwieteren. Zij schreef hiertoe een 
jaaroverzicht van de door haar verzorgde ambassadeurspresentaties.   
 

Jaaroverzicht 2015 ambassadeurspresentatie Geheimen van de prehistorie door Marie-José 
Bentinck-van Zwieteren.  
Algemeen. In de presentatie Geheimen van de prehistorie worden vijf geheimen uit de geschiedenis 
van de mensheid onthuld, waarvan de toehoorders zich nog niet eerder bewust waren.  De 
presentatie heeft tot doel om in een – royaal - uur de toehoorders een nieuwe visie op de 
prehistorie, gebaseerd op het - interdisciplinair wetenschappelijk gefundeerde - gedachtengoed van 
Academie PanSophia, te presenteren. 
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De toehoorders krijgen muziek van een 40.000 jaar oude fluit te horen en leren de werking van 
vergeten sjamaneninstrument. In 2015 werden er 9 presentaties gegeven. Het aantal toehoorders 
varieerde van 90 tot 10 personen. 
 
Belangstelling. Het blijkt dat er veel belangstelling bestaat voor de presentatie onder vrouwen 
verbonden met de Vrijmetselarij. Ook bij APS regiogroepen bestaat belangstelling. Verder komen de 
presentaties tot stand door mond tot mond reclame en actieve werving door de ambassadeur.   

Website. De tekst op de APS website werd in 2015 aangepast aan de actualiteit. De titel van de 
presentatie is gewijzigd en ook de wijze van geldelijke vergoeding. Op de nota wordt er nu een 
donatiebedrag vermeld, tevoren afgesproken, ten gunste van stichting Academie PanSophia. Dit tot 
tevredenheid van alle partijen. 

Schoolpresentaties. De schoolpresentaties breiden gestaag uit. Inmiddels werd de presentatie in 
2015 op 3 middelbare scholen gegeven. De presentatie wordt in het schoolauditorium gegeven voor 
meerdere klassen tegelijk. Zo krijgen de leerlingen tezelfdertijd de ervaring van college lopen.                                                                                                                          
De presentatie wordt gehouden voor VWO/HAVO scholieren uit het vierde of derde studiejaar.                                                                                                                            
In Helmond werd voor het derde jaar op het Dr. Knippenbergcollege de presentatie met succes 
gehouden; in Breda op de Nassauscholengemeenschap voor het tweede jaar. De Vrije School in Zeist 
heeft aangegeven voor het tweede jaar belangstelling te hebben, maar in verband met interne 
kwesties kwam het nog niet tot een afspraak in 2015.                                                                                                                                 
Dit jaar bleek dat de Geheimen van de prehistorie ook bij jongere scholieren in vruchtbare bodem 
vallen. Op het Bonaventura College in Leiden reageerden de 2e jaars leerlingen van de Topklas 
Filosofie heel enthousiast, hetgeen resulteerde in een nieuwe uitnodiging voor 2016. 

Presentatielijst Geheimen van de prehistorie 2015 

1. 15 januari 2015 Zoetermeer Sophiagroep Centrum Flower of life. 
2. 4 februari 2015 Bibliotheek Emmeloord. 
3. 12 mei 2015 Schoolpresentatie Dr. Knippenberg College in Helmond. 
4. 27 mei 2015 Vrijmetselaars Vrouwenloge Vita Vera in Velsen-Zuid. 
5. 16 september 2015 Vereniging van Vrouwen van Vrijmetselaars De Klimop te Bilthoven.  
6. 18 oktober 2015 Huiskamerpresentatie in Bilthoven voor 16 personen. 
7. 23 september 2015 Schoolpresentatie Bonaventura College in Leiden. 
8. 28 september 2015 Schoolpresentatie Nassauscholengemeenschap in Breda. 
9. 18 november 2015 Nederlandse Vrouwenclub, Internationale Lyceumclub Amsterdam. 

Tot zover de verslaggeving van Mw. Marie-José Bentinck-van Zwieteren, ambassadeur van de 
academie. 

Het voorgaande noopt ons blij en hoopvol een nieuw kalenderjaar tegemoet te treden. Op naar 
2016!  

Dr. Annine van der Meer, vz.  
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