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Bezoek aan de Godinnencongres 2010 in Duitsland  

Op 26 27 mei 2010 bezocht een delegatie van academie PanSophia de tentoonstelling: 
Gott Weiblich in het Diözesan Museum te Bamberg zie www.gott-weiblich-bamberg.de. Een aanrader! 
De reizende tentoonstelling blijft in Bamberg tot 3 oktober 2010 en reist dan door naar Heidelberg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluitend bezocht de delegatie van Academie PanSophia van vrijdag 28 mei tot en met zondag 30 

mei het internationale godinnencongres 2010 in het Hambacher Schloss in Zuid-Duitsland in de buurt 

van Karlsruhe. De organisatie was in handen van de Duitse zusterorganisaties: Alma Mater, MatriaVal 

en matria-Oase. Het programma was uiterst afwisselend en vormde een mix van redes van 

feministische academici en activisten.  

Het volledige programma is te vinden op  www.internationalergoddesskongress2010.de   



Op vrijdagmiddag spreekt in de bomvolle zaal de grondlegster van het matriarchaat-onderzoek uit 

Duitsland: Dr. Heide Göttner-Abendroth. Zij wordt  gevolgd door de Duitse theologe Dr. Christa 

Mulack. Op zaterdag zijn er diverse hoogtepunten met als eerste de rede van Dr. Kurt Derungs  uit 

Zwitserland. Hij spreekt over de godin in het landschap. Volgens hem liggen haar sporen in het 

landschap overal voor het oprapen, ook in Nederland, zo vertrouwt hij de Nederlandse groep in ons 

gezamenlijke hotel aan het ontbijt toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een eyeopener is de verhelderende rede van filmmaakster Uschi Madeisky over de hechte band niet 

tussen man en vrouw maar broer en zus: zij vormen een heilig paar. Balans en harmonie tussen 

geslachten in niet-westerse culturen wordt bereikt door samenleven van de kinderen van één moeder 

die elkaars broers en zussen zijn. Zij kennen elkaar van kindsbeen af aan en aten, speelden en 

deelden met elkaar. Deze bloed- en ervaringsband is onverbrekelijk. Een liefdevolle relatie met 

bloedverwanten die niet-seksueel van aard is, vormt de basis voor een vreedzame samenleving 

waarin vrouwelijke waarden en vrouwen centraal staan. Dit in tegenstelling tot het westerse huwelijk 

tussen ‘vreemden’, waar in de visie van Madeisky slechts in theorie sprake is van gelijkwaardigheid. In 

praktijk komt de man op de eerste plaats. Het huwelijk is geen veilige haven voor vrouw en kinderen 

gezien de regelmatig voorkomende agressie en incest naar hen toe. Een van de pijlers van het 

patriarchaat zou de scheiding van familielijnen zijn waardoor mensen en met name vrouwen uit veilige 

familieverbanden getild worden en aan een relatie beginnen in den vreemde met een vreemde. 

Op zaterdag is er ook de indringende rede van prof. dr. Claudia von Werlhof (politieke wetenschappen 

en sociologie uit Innsbruck in Oostenrijk). Zij doet een oproep tot de stichting van een planetaire 

beweging voor Moeder Aarde. Massaal vindt haar oproep weerklank. Meer dan 300 aanwezigen 

ondertekenen de namenlijsten waarop zij de planetaire beweging voor Moeder Aarde ondersteunen. 

De spreekster waarschuwt voor technologie die de aarde wil beheersen en controleren. Dit naar 

aanleiding van Rosalie Bertell’s laatste boek ‘Planet Earth’, Londen, 2000 over het gevaar dat de 

aarde als planeet loopt door nieuwe technische systemen waaronder HAARP. De begeleidende tekst 

luidt: 

Ons is ter ore gekomen dat nieuwe technologieën die in het bijzonder door het militaire apparaat in 

Oost en West ontwikkeld zijn, op een niet openbaar controleerbare wijze de planeet zelf aanvallen en 

tot wapen willen ombouwen. Deze technologieën kunnen overal op de planeet als plasmawapen, 



weeroorlog en geo-engineering ingezet worden. Zij multipliceren de nu al bestaande atomaire en 

technologische (vgl golf van Mexico) en klimatologische gevaren. Sterker nog, ze kunnen het 

voortbestaan van onze moeder Aarde in haar geheel in gevaar brengen.  

Hiertegen verzetten wij ons!   

Oproep: Wil je meeondertekenen, wend je dan digitaal tot prof. dr. Claudia van Werlhof via 

Claudia.Von-Werlhof@uibk.ac.at De oprichtingsrede is bij AVRecord te bestellen via 

info@avrrecord.de of tel. 0531-339157 met als trefwoord GoddessKongress.  

Psychologe en astrologe Susanne von Wolff oogstte lof met haar voordracht over de vrouwelijke 

krachten in de horoscoop. 

Als vijfde was daar -dit keer zonder iets van papier voor te lezen zoals al de andere Duitstalige 

sprekers- de memorabele rede van Gudrun Nositschka uit Duitsland over de drie godinnen of drie 

matronen of matres of moeders. Er zijn 800 matronenbeelden in Duitsland gevonden; de meesten zijn 

verstopt in het magazijn van de Rheinischelandes Museum te Bonn.  

Tot slot is in de namiddag een van de hoogtepunten de schitterende beeldpresentatie van Max Dashu 

uit de VS. Zij zette in 1970 de Surpressed History Archives op en doet sinds die tijd al ruim veertig jaar 

onderzoek naar documentatie over onderdrukte vrouwen in de geschiedenis vanuit internationaal 

perspectief. Zie www.suppressedhistories.net en maxdashu@LMI.net Ze fotografeerde 15.000 items 

en creëerde zo’n 100 verschillende presentaties, recentelijk over wereldwijd vrouwelijk sjamanisme. 

Voor deze  presentatie heeft zij een flinke greep in haar archief naar vrouwelijke leiders van over de 

hele wereld gedaan. Duidelijk wordt dat zij hun volkeren leidden vanuit bijzondere spirituele 

vermogens en bijzondere geestelijke kracht en doorzettingsvermogen.   

Opnieuw wordt door sprekers een objectief en analytisch steentje bij gedragen aan de basis van een 

terug te vinden moederland. Anderen gaat het niet om de bewijzen maar om de waarden uit het 

verleden die wij vandaag moeten revitaliseren. Een enkele keer kleurt de teneur van een lezing in de 

richting van mannenhaat; men ziet het patriarchaat als een ziekte, als een virus en een neurose en 

spreekt van ‘Patriarchose’. In de haat en ontkenning gaan zitten als reactie op onderdrukking en lijden 

is begrijpelijk. Toch lijkt het na de eerste en tweede feministische golf niet meer het hedendaagse 

antwoord op de vele crises waarmee we ons vandaag de dag geconfronteerd zien. Het is zaak het 

vrouwonvriendelijke verleden te kennen, erkennen en accepteren. En om vervolgens uit het verdriet, 

het lijden en de ontkenning te komen door het te omarmen en te transformeren. De ervaring leert dat 

de vrouwelijke oerkracht ligt in het verbinden van uitersten.  

 

Dankbaar voor het enorme werk dat de Duitse 

organisatoren verzet hebben, rijden wij huiswaarts. 

Onderlinge verbondenheid en internationale solidariteit zijn 

voor de toekomst van immens belang willen wij samen de 

wereld veranderen in een (M)Otherworld.  

 

 

 

 

 

De delegatie van Academie PanSophia vlnr:  

Marijke Steenbruggen-Mus, Annine van der Meer (verslag)  

en Tym Kortekaas-Zaal 


