
 
 

Openingsspeech op het tweede lustrum  
van Pansophia 17 februari 2018 
door van Annine van der Meer 

 
Ik heet iedereen van  harte welkom op deze iets vervroegde voorjaarsdag van 
de stichting Pansophia. Traditioneel vindt deze dag rond de viering van 
Wereldvrouwendag begin maart plaats maar op deze voorjaardag 2018 zitten  
we mooi tussen Valentijnsdag en Wereldvrouwendag in. Ik verklaar hierbij deze 
dag voor geopend.  
Tien jaar geleden is de stichting Pansophia opgericht. Dat was om de Grote 
Moeder, de Grote Godin, de donkere en mysterieuze, die in de westerse 
traditie Wijsheid of Sophia wordt genoemd en over de hele wereld duizenden 
verschillende namen draagt, Wijsheid die door de mensheid vergeten was, 
terug te brengen in ons bewustzijn. Om haar matriarchale waarden van 
onderlinge verbinding, liefde voor het leven en nieuw respect voor het 
vrouwelijke en de vrouwen, concrete vorm te geven.  
 
Nu eerst even aandacht voor een verandering in de naam van Pansophia. In de 

tien jaren die Pansophia nu bestaat constateerden we soms een spanningsveld 

tussen Bewustwording en de traditioneel-wetenschappelijke invulling van dit 

begrip. Het einddoel van Pansophia is Bewustwording en niet zozeer  

academische erkenning. Daarom is er op de Vriendendag 25 maart  2017 

besloten het begip ‘Academie’ in de Stichtingsnaam te laten vervallen. De naam 

Stichting Academie Pansophia is inmiddels veranderd in Stichting Pansophia en 

deze naamsverandering is op 12 januari 2018  statutair en notarieel 

bekrachtigd. Het logo en het briefhoofd zijn aangepast. De Stichting Pansophia 

wil zich richten op bewustwording zonder daarbij in zweverigheid te vervallen 

en dat betekent dat Pansophia haar educatieve activiteiten waar mogelijk naar 

oude én nieuwe wetenschappelijke inzichten zal blijven onderbouwen. 

Wij vieren vandaag 10 jaar Pansophia. En wij hebben wat te vieren. De 

vrouwen van de wereld worden wakker, niet meer incidenteel maar collectief. 



Kijk naar de #Me Too beweging die zich over de wereld verspreid, kijk naar 

India waar vrouwen tegen duizenden jaren verkrachting  en onderdrukking in 

opstand komen, kijk naar Iran waar de vrouwen hun hoofddoek afwerpen en 

zelfbeschikkingsrecht over hun lichaam opeisen. Kijk naar SheDecides van onze 

eigen oud-minister van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking en 

thans tweede kamerlid voor de PvdA Lilianne Ploumen. Kijk naar de women’s 

march. Wij zien wereldwijd bewustworden, verzet en actie toenemen. Jonge 

vrouwen noemen zich na lange jaren van ontkenning plots weer een feministe. 

Al deze acties tegen duizenden jaren vrouwenonrecht zijn geweldig. 

Maar... dat #Me Too feminisme mag niet verzanden in mannenhaat, in het 

opgestoken wijsvingertje van de betweterige schoolfrik, in de kille, 

ontoegankelijke ijskoningin op de top van haar ijsberg. Om de balans tussen het 

ontwakende vrouwelijke en het mannelijke dat zich aan het vernieuwen is, te 

houden en te zorgen dat de #Me Too beweging niet doorschiet, wordt de 

spirituele vrouwenbeweging als drijvende kracht achter de spirituele beweging 

Nederland steeds belangrijker. We kennen in Nederland een grote verspreiding 

van nieuwe tijdscentra, van de Rode Tent-beweging en ook het Loreleifestival 

geniet van een enorme populariteit met een nieuw Maiden Lorelei-festival 

komende lente en een Vrouwe van Overvloed Lorelei komende zomer. 

Pansophia heeft in de veelkleurige waaier van spiritueel Nederland in de 

afgelopen tien jaren haar plaats veroverd. Zij legt vanuit het wetenschappelijk 

onderbouwde erfgoed van oude en moderne matriarchaten een basis voor een 

nieuwe bewustwording, voor een weg naar balans van vrouwelijk en 

mannelijke en de daaruitvoortvloeiende harmonie en vrede, voor een 

erkenning van Ziel en Geest die in het Lichaam wonen. Pansophia zoekt een 

weg naar innerlijke emancipatie, zij zoekt en vindt de middenweg waarin zij het 

matriarchale wereldbeeld waarin geest en ziel voor vol aangezien worden, 

invoegt en integreert in het materialistische westerse wereldbeeld en het 

filosofisch materialisme dat de huidige westers-academische wereld tekent. Wij 

als Pansophianen laten zien hoe het ook kan. De sleutel schuilt in het openen 

van het hart en dat betekent dat boosheid, schuld en schaamte 

getransformeerd worden in onvoorwaardelijke liefde; dat betekent 

transformatie door levenskeuzes te maken en vanuit meditatie en overgave in 

actie komen op grote en kleine manieren. Dus: naarmate de #Me Too 

beweging sterker wordt, moet ook het spirituele feminisme van de derde golf 



tegenwicht en diepgang bieden om te voorkomen dat het #Me Too-feminisme 

doorschiet, moet het compassie en mededogen te tonen, moet het respectvol 

leven en laten leven en zelfs begrip opbrengen voor de noodzakelijk periode 

van het puur-rationalistische, commerciële patriarchaat dat wij nu langzaam 

achter ons laten.  

Wat ons Pansophianen nu te doen staat is de spirituele diepgang van het 

matriarchaat dat haar dochters én zonen liefheeft, koppelen aan het vrouw en 

man van zijn van de nieuwe tijd. Daarom is Pansophia blij met dit 

jubileumprogramma: aanstonds gaat Ton van der Kroon als man van de nieuwe 

tijd spreken en onze Duitse gasten vanmiddag zullen toelichten hoe het erbij de 

moderne matriarchale Mosuo vrouwen aan toe gaat in West-China. Daarmee 

gaat Pansophia over de Europese grenzen.  

Tot slot: laten wij samen werken aan de spirituele missie van de 21e eeuwse 

dochter van Wijsheid/Sophia, tiener Pansophia. Zorgen wij er samen voor dat 

tiener Pansophia in de komende jaren fris en fruitig blijft en internationaler en 

multicultureler wordt. De spirituele missie van Pansophia is harder dan ooit 

nodig in deze wereld. Laten wij vieren dat er werk aan de winkel is en dat wij 

dit samen uitvoeren. 

 

Dank voor jullie aandacht. Ik heb gezegd. 

 

Annine van der Meer, vz., 17 februari 2018. 


