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Abstract/samenvatting. Oorlog is niet van alle tijden. Er is ooit een periode in onze menselijke 

oergeschiedenis geweest waarin mensen in vrede met elkaar leefden. Zij kenden de ‘kennis van het 

hart’. Hun hart zat nog niet op slot. Zij leden nog niet aan een gebroken hart. Vanuit de kennis van 

het hart ervoeren zij innerlijke vrede; vanuit deze individuele, innerlijke vrede, onstond 

maatschappelijke vrede. In die samenlevingen van vrede en balans stonden vrouwen centraal en 

gaven  leiding. Het waren egalitaire samenlevingen van vrede en balans. Die vrouwen kenden de 

kennis van het hart en innerlijke vrede en wisten daardoor maatschappelijke vrede te 

bewerkstelligen en millennia-lang te handhaven. Wat wisten zij dat wij, vrouwen en mannen van de 

21e eeuw, vergeten zijn? Wanneer wij ons de kennis van het hart herinneren, liggen innerlijke vrede 

en wereldvrede binnen handbereik. Maar dan moeten eerst de vrouwen en via hen de mannen zich 

gaan herinneren... De grote vraag is: wat houdt deze kennis van het hart, die innerlijke vrede 

schenkt, in?  

Steekwoorden. Matriarchaten of egalitaire culturen van vrede en balans – leidende rol van de vrouw 

– bekendheid met kennis van het hart – kennis van het hart geeft innerlijke vrede en vandaaruit 

maatschappelijke vrede. Herinneren van de kennis van het hart vormt toegang tot innerlijke vrede en 

uiteindelijke wereldvrede. 

Gerelateerde artikelen:  
*2017: ‘De kennis van het hart, een 21e eeuwse update’, symposiumbundel God is Geestig, Gilles 
Quispel: een eerbetoon aan de hermetische Gnosis, Haarlem, 2017, 31-60. 
*2017: ‘De kennis van het hart, een 21e eeuwse update’ Rede en bijdrage aan de symposiumbundel 
God is Geestig ter gelegenheid van het Quispel-centennial op 14 mei 2016 in Amsterdam. Wij vierden 
honderd jaar Quispel, 30 mei 1916 - 30 mei 2016. Zie www.anninevandermeer@caiway.nl onder 
artikelen 2017.  
* 2013: Over partnerschapsculturen en samenleving in balans, met uitgebreid overzicht op 
www.anninevandermeer@caiway.nl onder artikelen 2013. 
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1. Utrecht en de kennis van het hart 
 
Het zaadje van de kennis van het hart is in mij gezaaid in Utrecht. En na een zoektocht van meer dan 

veertig jaar begin ik te bevroeden wat de kennis van het hart concreet voor mij inhoudt: innerlijke 

vrede. Inayat Khan heeft over deze kennis van het hart gezegd dat er in de toekomst nog maar één 

wereldreligie zal zijn: de religie van het hart.1 Wanneer genoeg mensen werkelijk begrijpen wat de 

kennis van het hart inhoudt en dit onderling delen, ontstaat er wereldvrede.2 

 

Leven rond de DOM in Utrecht. Utrecht is de akker voor dat kleine zaadje van de kennis van het hart 
dat hier lang geleden geplant werd. Van haar 18e tot en met haar 26e levensjaar spurtte hier in mijn 
persoontje een meisje en later jonge vrouw rond. Ze bewoog zich snel en haastig fietsend rond de 
ontzagwekkende DOMtoren en imposante DOMkerk. Vanaf haar tweede studiejaar woonde zij met 
veel plezier aan een hofje van de Stevensfundatie in de Kruisstraat, hoek Biltstraat. Zij keek vanaf 
haar bureau door het zijraam van haar zolderkamer, over de stadsschouwburg heen, rechtstreeks uit 
op de DOM-toren. Dan zag zij de DOMtoren in de verte hoog uitorenen boven dat vaak lege 
parkeerterrein dat inmiddels is volgebouwd. Dat uitzicht inspireerde haar en zij genoot daarvan 
tijdens al die nijvere studieuze bureau-uren. De DOM-toren was voor haar als een stoere wachter die 
wees naar de hemel. Vaak schoot het woord D.O.M. door haar heen wanneer zij op de toren uitkeek: 
D.O.M. als afkorting voor ´Deo Optimo Maximo´, een afkorting die gebruikt werd op grafschriften en 
die stond voor: ´aan de allerbeste en allergrootste GOD´. Ook Franciscus van Assisi hield van die 
woorden. Hij hief zijn Zonnelied uit 1225, gedicht in de volkstaal, aan met de woorden ‘Altissimo 
omnipotente bon Signore’ of te wel ‘aan de Allerhoogste, almachtige  goede Heer’.3 En aan Hem 
droeg dat meisje op haar zolderkamer haar proefschrift uit 1989 op.  
 
Studeren in Utrecht. Jarenlang had zij een studentenbaantje in het Museum van Speeldoos tot 
Pierement, toen nog gevestigd ‘Achter de Dom’, de straat direct achter de DOM. Na haar 
kandidaatsexamen gaf zij les aan middelbare scholieren te Utrecht aan het protestante dr. F. H. de 
Bruijne Lyceum - nu bekend onder de naam CGU-west - en deed de nodige onderwijservaring op. Zij 
studeerde Oude Geschiedenis aan de Drift en Middeleeuwse, Nieuwe en Nieuwste of contemporaine 
geschiedenis aan de Kromme Nieuwe Gracht, in het oude Instituut voor Geschiedenis, dat toen nog 
aan diezelfde gracht gevestigd was. Daar kreeg zij o.a. college van de toenmalige dr. Maarten van 
Rossum en ook van Prof. H. J. von der Dunk. De colleges waren geestig, kritisch, cynisch, relativerend, 
men lachte zo nu en dan om de perversiteit, de domheid en slechtheid van het menselijk geslacht. De 
colleges waren vooral rationeel. Ze stonden in het teken van het postmodernisme en het filosofisch 
materialisme. Dat meisje was leergierig en wilde persé weten in wat voor wereld zij terecht was 
gekomen. Maar zij voelde zich als een kat in een vreemd pakhuis die met de ene oorlog na de andere 
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om de oren geslagen werd. Zuchtend en min of meer vertwijfeld vroeg zij zich af of de mensheid dan 
niets anders kende dan oorlog? Was er dan niets van schoonheid te bekennen in de menselijke 
geest?4 En plichtsgetrouw werkte zij zich jarenlang door de politieke, sociaal-economische en 
militaire geschiedenis heen. De redding kwam vanuit onverwachte hoek: de redding kwam van 
iemand die haar in Utrecht leerde over de kennis van het hart.   
 
2. Gilles Quispel en de kennis van het hart 
 

 
 
Gilles Quispel. Het geluk was met mij. Want daar was in het derde studiejaar in 1975 Gilles Quispel, 
de nestor van de gnosis. Als studente bezocht ik in 1975 een lezing die georganiseerd werd door het 
toenmalige Studenten pastoraat in Cunera aan de Nieuwe Gracht te Utrecht. Daar sprak Prof. dr. 
Gilles Quispel, classicus en theoloog en van 1951 tot 1983 hoogleraar geschiedenis van het vroege 
christendom aan de Universiteit van Utrecht over... De Zwarte Madonna. Hij liet mij voor het eerst 
kennismaken met het donkere en verborgen aspect van Goddelijk Vrouwelijke en ‘ik was verkocht’, 
zou ik later schrijven.5 Ik hield van Maria de moeder maar toen zag ik haar vooral als menselijke 
moeder van Jezus de Christus. Ik kende Sophia of Vrouwe Wijsheid echter nog niet.  
Quispel sprak ook over de Heilige Geest als Vrouwe en Moeder. En over Ashera of beter Ashrata 
want met haar was ‘de Heere gehuwd’.6 Hij vertelde tijdens zijn lange 32 jarige professoraat zijn vele 
theologiestudenten over al de verschijningsvormen van Wijsheid. Hij maakte daardoor naar eigen 
zeggen ‘de God van zijn theologie studenten – bijna allemaal predikanten in de dop – ‘milder en 
lieflijker’.7 Het goddelijk vrouwelijke was dus mild en barmhartig (in dit woord zit de stam van het 
woord ‘baren’).  
Op 9 oktober 2009 heb ik in Freiburg in Zwitersland zo’n Ashera-beeldje met de Vrouwe met de volle 
borsten in handen gehad. Prof. dr. Othmar Keel haalde het uit een kast in zijn kabinet en drukte het 
mij in de handen.8 Een buitengewone ervaring om ‘God met de borsten en de schoot’ nu werkelijk te 
kunnen aanraken...9 
 
De Utrechtse school. Die avond in Cunera is een wereld voor mij open gegaan. Ik ga - als antidotum 
tegen al het cynische oorlogsgeweld bij de colleges van nieuwe en nieuwste geschiedenis - bij 
Quispel kandidaats- en doctoraalvakken doen en stap dus voor een deel over naar theologie. Eind 
1978, vlak voordat ik in januari 1979 in het met de Domkerk verbonden Academiegebouw afstudeer, 
vraagt Quispel mij of ik bij hem wil promoveren. Ik neem de uitnodiging met beide handen aan. Tien 
jaar later, in 1989, promoveer ik – opnieuw in het naburige Academie-gebouw aan het Domplein in 
Utrecht –  als tweede vrouw in de theologie. Ik ben Quispels zevende promovendus en de enige 
vrouw. Ik ben er trots op te behoren tot de Utrechtse kring, de school die Quispel sticht.10 Ik hoor tot, 
zoals hij het noemde, de Utrechtse school. En die school blijkt veel en veel ouder dan tot nu toe werd 
aangenomen; die gaat namelijk terug tot Willibrord, de man die kerken en scholen in Utrecht stichtte 
met de Utrechtse school als eerste. Ook deze christenen waren via het Aramese en Keltische 
christendom op de hoogte van de kennis van het hart. De kennis van het hart brengt ons tot het hart 
van het christendom. Via Quispel kwam die kennis tot mij. En daar wil ik U vandaag over vertellen.  
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3. Gnosis en de kennis van het hart 
 

 
 
Over Gnosis. Gilles Quispel verkondigde overal ´Gnosis is de Kennis van het Hart´. Dat roept de vraag 
op: ‘wat is gnosis’ en ‘wat is de kennis van het hart’. Die stelde ik toen en Quispel’s steevaste  
antwoord luidde toen al: Gnosis is innerlijke kennis, hogere kennis, zelfkennis, inzicht; gnosis is een 
intuïtief en innerlijk weten, een diepere gevoelsmatige kennis vanuit het hart.  
Dat alles had hij van Valentinus, die in het Evangelie der Waarheid over de kennis van het hart had 
geschreven, een tekst die Quispel ‘het kroonjuweel van de gnosis’ noemde.11 Quispel voegde toe: 
‘Wie kennis van het hart heeft, kent vrede van het hart.12  
 
Driestromenland. Volgens Quispel put de westerse cultuur uit drie bronnen of stromen. In dat 
driestromenland staat Jeruzalem voor de bron van het geloof, Athene voor de bron van de Griekse 
rede en Alexandrië voor de gnosis. Deze laatste bron is de meest miskende.13  
Direct na de Tweede Wereldoorlog schreef Quispel een boek dat goed aansloeg: ´Gnosis als 
Weltreligion´. Hij schreef daarin: ´het gnosisme is een grote stroom die vanuit de algemene oergnosis 
naar tal van... stromingen voert...een wereldreligie wordt opnieuw ontdekt´.14 Al snel maakte Quispel 
duidelijk dat gnosis een esoterische religie is, die de mensen naar binnen richt, naar de godsvonk in 
het hart. In die Ongrond, in dat grote Mysterie, ligt de kennis van het hart. En Quispel heeft het zijn 
hele leven volgehouden en is het blijven rondbazuinen: ‘Gnosis is de kennis van het hart’. 
 
Over de Eenheid van religies. In het hart van alle religies ligt de oerkennis van het hart die ook wel 
gnosis genoemd wordt. Het kan in twee regels worden samengevat: ‘bemin God als U zelve’ en ‘wat 
u niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Vanuit dat hart van alle religies stromen de 
religies uit, niet om elitair te stellen de enige ware te zijn en de andere religies tegen te spreken maar 
om ieder voor zich dezelfde waarheid op eigen manier uit te drukken. Net zoals vele kleuren opgaan 
in het ene licht.  
In de eerste helft van de twinigste eeuw kreeg deze gedachte in Europa een sterke impuls door het 
werk van Fransman René Guenon (1886-1951), die sprak van de Oorspronkelijke Ene Traditie - ook 
wel de Eeuwige Wijsheid of Sophia Perennis genoemd. Deze Ene Traditie bestond al in het verre 
verleden en wordt in verschillende vormen bewaard binnen de verschillende religies. Hij kreeg bijval 
van de Amerikaan Anand Coomarasway (1877-1947) en de Zwitsers Frithjof Schuon (1907-1998) en 
Titus Burckhart (1908-1984). Deze denkers delen een fundamentele kritiek op de westerse 
beschaving en pleiten voor een eerherstel van de metafysica. Metafysica is een weergave van de 
uiterste werkelijkheid die aan de zintuigen voorbijgaat; gnosis is metafysica. 
 
Over gnosis als metafysica. Paul Boersma, de vertaler van het werk van Frithjof Schuon getiteld ‘De 
innerlijke eenheid der religies’ uit 1948 en 1976, stelt, dat de eenheid van godsdiensten niet op het 
vlak van vormen, riten, beelden, dogma’s en methodes verwezenlijkt kan worden maar uitsluitend op 
het innerlijke vlak. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen exoterische en esoterische religie, 
welke in elke religeuze traditie gevonden wordt. Gnosis gaat om een hogere kennis, die 
bovennatuurlijk is, of metafysisch.15 
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Over de teloorgang van de metafysica. Voor Schuon is de metafysica fundamenteler dan alle 
filosofie. De eenheid der religies is immers niet los te denken van het kernpunt van godsdiensten: 
GOD, Nirwana, Verlichting of het Absolute. 
De exoterische religie hecht waarde aan uiterlijke vormen en plaatst God buiten zichzelf; de 
esoterische zienswijze vindt God zowel in zichzelf in het eigen innerlijk, als ook buiten zichzelf in de 
wereld om iemand heen. Waar exoterische buitenkant-vormen door de wetenschap worden 
achterhaald, zoals de hemel als mooie plaats hoog in de lucht, geldt dit niet voor de metafyscia.16  
De westerse wereld kampt met secularisatie en sciëntisme in de zin van ‘verafgoding van de 
wetenschap’. De uitspraken van metafysici roepen weerstand op omdat zij niet controleerbaar 
zouden zijn. Dit is alleen juist als men het bewustzijn vernauwt tot het aflezen van instrumenten. 
Belangrijk is een voorgevoel van een hogere waarheid te hebben, een soort intuïtieve kennis. 
Mensen aan de exoterische buitenkant zien de halve waarheid en kunnen daarom ook nooit claimen 
dat hun godsdienst de enige, exclusieve waarheid bevat. Het gaat erom de hele waarheid te vinden 
die voorbij de uiterlijke vorm ligt.17  
 
Oude boeken duiken op. Vroege christenen, ook wel gnostische christenen genoemd, komen in het 
centrum van de wereldbelangstelling te staan, wanneer in 1945 in een kruik bij Nag Hammadi in 
Boven-Egypte, dertien boeken uit een oude kloosterbibliotheek gevonden worden die in totaal 52 
handschriften bevatten. Het gaat om een esoterisch christendom dat innerlijk beleefd wordt. 
Inmiddels hebben in eind 20e en begin 21e eeuw steeds meer mensen de behoefte om zelf te ervaren 
en te voelen of kerkelijk overleverde normen en waarden nog wel bij hen passen. Men verlegt  de 
autoriteit van buiten naar binnnen. Het tij is uiterst gunstig voor het terugvinden van dit esoterisch 
christendom.  
 
Het tweevoudig godsbeeld. Gilles Quispel benadrukt het egalitaire en tweevoudige godsbeeld van 
die eerste christenen: het gaat om partnerschap tussen de allerhoogste GOD en Sophia. Dat 
godsbeeld werkt door in het mensbeeld want die hemelse androgynie (samengaan van vrouwelijk en 
mannelijk) spiegelt zich op aarde in de heiligheid van de verbinding van man en vrouw.  
 
Van tweevoud naar drievoud. Uit dat samengaan van de Vader en de aan hem volwaardige Moeder 
vloeit een derde kracht voort: hun Kind. Deze vroege christenen kennen dus een drievoudig 
godsbeeld van de Vader-Moeder-Kind. De bron van licht in het centrum staat voor de het licht en 
bewustzijn van de Vader. De Moeder begeleidt het licht naar buiten toe en bekleedt het met vorm.   
Om die oorspronkelijke driehoek van Vader-Moeder-Kind stromen uitstralingen van licht uit, aeonen, 
allen vrouwelijk-mannelijk, die het licht verder de donkere kosmos in geleiden.  
Het gaat dus om een meervoudig godsbeeld zoals een flonkerende diamant meerdere facetten heeft. 
Daarin centraal ligt de oorspronkelijke driehoek Vader-Moeder-Kind, vanwaaruit licht gaat 
uitstromen en tot vorm komt. Die druppel oerlicht woont in het hart. Dit is de kennis van het hart. 
Allerlei wereldreligies gaan uit van deze lichtvonk, de druppel van het oerlicht, in het hart.18 Gnosis 
als kennis van het hart is een taal van licht. 
 

 
 
De lichtvonk wetenschappelijk vastgesteld. Het Instituut voor HearthMath in Californië doet allerlei 
nieuw onderzoek op dit gebied. Met de nieuwste meetmethodes stelden de onderzoekers van het 
Heartmath Instituut in California dat er in ons hartchakra een klein licht straalt. Dit licht genereert het 
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hartveld rond het hart wanneer het open en gelukkig is.19 Men heeft vastgesteld dat het hart een 
groot energielichaam om zich heen produceert. 
Via dit veld worden hersengolven gesynchroniseerd. Emoties spelen een grote rol. Men stelt dat het 
hart intuïtieve informatie eerder ontvangt dan de hersenen. Dus het hart trekt aan de touwtjes, niet 
het hoofd. Hart en hoofd gaan nu samenwerken en vanuit de golven van het hart worden de 
hersengolven geharmoniseerd. Nu verlegt de mens de aandacht van hoofd naar hart. Het mentale 
gekwetter van het hoofd komt tot rust en we worden intuïtiever.20 Het hart kent de missie van de 
ziel. Vandaar dat het wijzer en ‘verstandiger’ is naar het hart te luisteren en daarna met het verstand 
de taal van het hart uit te voeren en het handen en voeten te geven.   

 
 
Valentinus en de kennis van het hart. Van Quispel leerde ik dat vroege christenen uitgingen van ‘de 
kennis van het hart’. De gnostische leraar Valentinus - na 100 na Chr. in de buurt van Alexandrië in uit 
Noord-Egypte geboren - gebruikt deze uitdrukking.21 Hij spreekt zijn toehoorders in het Evangelie der 
Waarheid aan met ‘Jullie, de kinderen van de kennisse des harten’ (NHC I.3.32).22 Op tal van plaatsen 
vermeldt Valentinus in deze tekst het hart. Centraal in het hart ligt een godsvonk. Op de 
evolutionaire weg door de kosmos koelt dat vuur af en verkilt naarmate de mens zich hult in 
klederen van ziel en lichaam. Het oerlicht in het hart gaat op reis door de kosmos. Het kleedt zich 
volgens Valentinus in zeven lagen kleding of jassen. Volgens Valentinus is het hart van de kosmos 
warm en vandaaruit stroomt geest uit. Bij die uitstroming wordt geest ziel en ziel wordt ijskoud. 
Maar uiteindelijk wordt een verkilde geest weer een warme geest. Dus de kennis van het hart gaat 
dus over een goddelijke bron of geest, waaruit energie of ziel uitstroomt en uiteindelijk weer terug 
stroomt. In het hart van de mens leeft een vonk van dat oerlicht: een godsvonk. Via het hart zijn wij 
verbonden met het hart van de kosmos. Dit is de kennis van het hart zoals de ouden dat 
formuleren.23  
 
Kennis van het hart louter theorie. Als student blijft die ‘kennisse des harten’ van Valentinus en 
Quispel nog heel abstract voor mij. Ik voel er niets bij. Het blijft bij louter theorie. Het heeft mij meer 
dan 40 jaar zoeken gekost om nu eindelijk te beginnen te ervaren en begrijpen wat die kennis van het 
hart concreet voor ons mensen inhoudt. Dat maakt dankbaar en geeft rust en vrede. Het geeft een 
diepe verbondenheid, een gevoel van  thuiskomen, eindelijk beginnen te begrijpen waar het leven 
werkelijk om draait. Toen in die studietijd is dat zaadje gelegd en eindelijk begint het te ontkiemen. 
Wat de kennis van het hart concreet inhoudt, daar kom ik straks op terug. Ik wil U eerst een beeld 
schetsen, zodat U overzicht en inzicht krijgt. 
 
De kennis van het hart in beeld gebracht. Als ik de kennis van hart in een beeld wil uitdrukken, ga ik 
uit van de cirkel. Die cirkel heeft een middelpunt, een straal en een omtrek. Het hart van de cirkel 
staat voor Geest of de Vader, de omtrek voor de Moeder in de wereld van de stof of de materie. Hun 
verbindend Kind staat voor verbinding tussen middelpunt en omtrek, tussen binnen en buiten, voor 
de straal of de Ziel. Die godsvonk die uit het middelpunt uitstroomt over zeven verschillende 
niveau’s, komt aan de buitenkant van de cirkel en valt bij wijze van spreke in slaap. Deze weet niet 
meer waar die vandaan komt. Veel mensen kijken alleen naar de buitenkant van het leven. Het zijn 
materialisten. Ze denken dat het leven alleen om materie gaat die je kunt meten en wegen. Maar 
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gnostici kijken verder dan hun stoffelijke neus lang is; zij zien de ziel in de straal van de cirkel; die 
straal verbindt de buitenkant van de vormenwereld met het hart in het centrum. 
 
De Moeder in actie. Nu zit er in de wereld van de vorm of de materie een moederkracht die terug 
naar huis wil, terug naar het middelpunt van Geest of Bewustzijn. De moederlijke goddelijkheid of 
God de Moeder of de Moedergodin wekt de godsvonk, maakt het wakker en blaast de vlam aan. Alle 
mensen zijn geschapen naar het beeld van God als Vader-Moeder-Kind. Die moederkracht van GOD 
is momenteel bezig een fikse grote schoonmaak te houden op aarde. Alles en allen die niet 
meewillen in dit grote proces van reiniging en opengaan voor het licht, worden flink door elkaar 
geschud en voor de keuze gesteld. Keren zij zich naar buiten of keren zij zich om en bekeren zij zich 
tot het hart in het centrum.  
 
Zo boven zo beneden. De mens als microskosmos op aarde spiegelt de macrokosmos. In het 
menselijke hart ligt een Ongrond die met de oerdriehoek verbonden is; het is de kern van Waarheid 
en Zijn. De mens – oorspronkelijk afkomstig uit een wereld van licht en vrede –  vergeet waar deze 
vandaan komt maar keert hier uiteindelijk naar terug. Zelfkennis is dus eigenlijk godskennis.24 De 
mens is dus eigenlijk een drievoudig kosmisch wezen van licht bestaande uit geest-ziel-lichaam; die 
driedeligheid spiegelt de oorspronkelijke driehoek van Vader-Kind-Moeder. De mens komt vanuit het 
licht, landt in de wereld van de vorm en is op weg terug naar de bron van licht.  
 
Over het goddelijk vrouwelijke. Maria de Moeder wordt gezien als een aardse manifestatie van de 
kosmische Moeder of Wijsheid of Sophia. De allernieuwste vondst van de 21e eeuw bevestigt dit 
beeld.25 Het gaat om de vondst van de 70 loden boekejs en het ene gouden boekje, een boekvondst 
uit de vroegst-christelijke periode, teruggevonden in 2005 in een grot in Jordanië. Hieruit blijkt: 
vroege christenen kennen Maria de Moeder als manifestatie van Sophia. Deze boekvondst met tal 
van vrouwelijke godsnamen en symbolen waaronder die van Maria de Moeder en Maria Magdalena 
vormt het waterdichte bewijs.26 Academie Pansophia wijdt er op komende 21 oktober een congres 
aan. En ook Maria Magdalena wordt door de ouden gezien als andere manifestatie van de kosmische 
Wijsheid. Zij is op menselijk niveau de partner van Jezus en op kosmisch niveau de partner van het 
Kind, God de Zoon, de Christus. Zij is de vrouw die het Oneindige Al kende, volgens het Gesprek met 
de Verlosser, een vroegchristelijke tekst uit de 1e eeuw.27 
 
Maria Magdalena weggedrukt. Ik schreef in 2008 een boek ‘Van Sophia tot Maria. De 
wedergeboorte van de goddelijke moeder in de 21e eeuw’, als hommage aan Quispel, die tijdens zijn 
leven niet meer in staat was geweest een integraal boek te schrijven over het goddelijk-vrouwelijke. 
In 2015 volgde ‘De Zwarte Madonna van Oer- tot Eindtijd’ over de verbinding tussen de Zwarte 
Madonna en Maria Magdalena. In dit boek heb ik beschreven hoe Maria Magdalena, die in een 
aantal vroeg-christelijke of gnostisch teksten als grote ingewijde wordt beschouwd, door de kerk 
opzij is geschoven als hoer en prostituee. Men heeft de aandacht van Maria, de echtgenote, verlegd 
naar de plooibare en kuise Maria, de moeder van Jezus. Deze laatste is door de kerk, wars van 
godinverering, als menselijke vrouw afgeschilderd, terwijl zij voor de Hebreeuwse en gnostische 
vroege christenen een kosmische dimensie heeft gehad net als Maria Magdalena.  
 
4. Het Keltisch christendom en de kennis van het hart 
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Keltisch Kruis in Iona Keltisch kruis 
 
Het Keltisch christendom. Quispel heeft mij indertijd doordrongen van de verbinding tussen het 
oude Aramese christendom en het Keltische christendom; het Keltische christendom wordt gezien als 
laatste opbloei of representant van het Aramese, Syrische en Egyptische christendom.28 Het kent een 
egalitair godsbeeld en zowel vrouwelijke als mannelijke geestelijken zijn in die vroege periode waarin 
het Romeins christendom nog niet in Ierland is doorgedrongen, zeer gerespecteerd. Volgens Quispel 
was er via Wilfried, Willibrord, Bonifatius en Liudger ook een duidelijke relatie tussen het Keltische 
chrsitendom en de Lage Landen. Tal van tot dusver onbekende vroeg-christelijke teksten hebben in 
de Nederlanden gecirculeerd.29  
 

a c 
a. het bordje geeft plaats aan van Wattle kerk met rechts daarnaast de Lady’s Chapel 
b. Lady’s Chapel 
c. diepgelegen bron in de Ladys’Chapel rechts naast het benedenaltaar   

 
Glastonbury. Zomer 2017 heb ik Glastonbury voor de tweede keer bezocht. De sporen van het oude 
egalitaire godsbeeld waar vrouwelijk en mannelijk gelijkwaardig aan elkaar zijn, ben ik daar volop 
tegengekomen. Op het ‘isle of Glass’ of het ‘eiland van glas’ of te wel Glastonbury is er op het terrein 
van de abdij een oeroude plek waar ooit de eerste kerk stond, de ronde ‘Wattle kerk’, een kerk van 
leem en modder. Deze kerk zou door Jozef van Arimathea als eerste kerk in 63 na Chr. gesticht zijn.30 
Danielle van Dijk is ervan overtuigd dat hij deze kerk wijdt aan Jezus en Maria Magdalena. Later 
bouwt men iets daarnaast de Lady’s Chapel; in deze kapel is er een heuse heilige bron waar pelgrims 
zich zuiveren. Deze is nog altijd te vinden beneden in de Chapel van de Lady. Wie is deze Lady? Gaat 
het om Maria de moeder of Maria Magdalena? Danielle van Dijk vermoedt dat dit – gezien de 
onmiddelijke nabijheid van de Wattle-kerk – om Maria Magdalena gaat en ik denk dat zij gelijk heeft. 
Zij publiceert in maart 2018 hierover haar nieuwste boek Maria Magdalena, de Lady van Glastonbury 
en Iona. Over de oudste wortels van het Keltisch christendom. 
Danielle van Dijk is ook auteur van het boek ‘Maria Magdalena vrouw naast Jezus. Een zoektocht 
naar het verborgen christendom’ . Zij wees mij er – voordat ik naar Engeland afreisde – op, dat aan de 
zuidmuur van deze kapel een steen is ingemetseld, waarop de namen Jesus Maria  onder ekaar 
vermeld worden. Na enig zoeken troffen wij die daar, begin augustus 2017, inderdaad aan. Het is 
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symbolisch voor het egalitaire Keltische christendom, waarin het vrouwelijke en mannelijke elkaar  
spiegelen en aanvullen op gelijkwaardige wijze. 
 

a b 
a. Tinhandelaar Jozef van Arimathea met schip komt aan in Glastonbury, Patrick’s  chapel 
b. centraal op de achterwand Maria Magdalena met de zeven hoofdzondes  

 
Maria Magdalena als koningin. Bij de ingang van het uitgebreide terrein van de abdij in Glastonbury 
bevindt zich de kapel van de Ierse heilige St. Patrick. Daarbinnen ben ik beeltenissen van Jozef van 
Arimathea met flaphoed en reisstaf tegengekomen en ook van Maria Magdalena, weliswaar 
afgebeeld met de zeven doodzondes. Het is de gebruikelijke manier om haar als zondares en Heilige 
van de boetedoeding af te schilderen. Maria die ten hemel opstijgt, is in de kapel van St. Patrick groot 
en wel als koningin afgebeeld.  
Danielle van Dijk schrijft dat Maria Magdalena in 35 na Chr. al in Glastonbury geweest is, samen met 
Jozef van Arimethea. Hier zouden zij beiden een Nazoreense gemeenschap gesticht hebben. Zij 
beschikten over de kennis van het hart en wisten van de verbinding tussen het hart van de kosmos 
en het hart van de mens. Zij wisten van cirkel met het middelpunt als geest, de straal als ziel en het 
lichaam als buitenste vorm; het lichaam als zevenvoudige verpakking van een heilige inhoud.  
 
De Nazorenen. Jezus zou lid geweest zijn van een onderafdeling van de Essenen, de Nazorenen, soms 
ook wel Nazirenen of Nazareners genoemd. Deze onderafdeling houdt zich bezig met geneeskunde 
en esoterie. Het schijnt dat er in Frankrijk en wellicht ook in Engeland onderafdelingen zijn geweest.31 
In 44 na Chr. veroveren de Romeinen Brittannië en vluchten Jozef en Maria Magdalena naar Zuid-
Frankrijk. Zij sterft daar. Veel later volgt in 63 na Chr. in Glastonbury de oprichting van de Wattle 
kerk, gewijd aan Maria Magdalena en Jezus.32  
Het vroege, Hebreeuwse christendom is kosmisch gericht, kent de kennis van het hart en heeft een 
godsbeeld waar vrouwelijk en mannelijk nog in balans is. Dit is naar Ierland, Engeland en Frankrijk 
gebracht en heeft zich daar ontwikkeld tot het Keltische christendom. De sporen daarvan zijn daar nu 
nog terug te vinden, als je tenminste weet waar je moet zoeken.  
 
5. Het Keltische christendom in Utrecht 
 
Het oudste voor-Romeinse Utecht. De naam Utrecht is afgeleid van Traiectum of doorwaardbare 

oversteekplaats over de oude Rijn. In Parijs of Par-Isis bij het eiland in de Seine is er ook zo´n 

oversteekplaats. Op deze plekken vereren oude natuurvolken vaak vrouwelijke natuurkrachten die 

later uitgroeien tot godinnen. Ook de wateren van de riverieren, de levensaderen die door het land 

stromen, worden als vrouwelijk ervaren. Riveren zijn vaak naar godinnen genoemd, neem de Ganges 

van Ganga Ma of Moeder Ganges, de Seine van de godin Sequana, de Roer van de godin Rura, de 

Rhône van Rodana, de Rijn van Radunu en de Donau van de godin Dana.33 Er is dus grote kans dat de 

inheemse volkeren, de Friezen, Kelten en Germanen, bij de oversteekplaats in de oude Rijn waar 
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Utrecht zal verrijzen, een inheemse voormoeder en latere godin eren. Er is grote kans dat deze 

geloven dat deze voormoeder/godin hun als inheemse vrouwen en profetessen via hun 

sjamanistische rituelen in contact brengt met de voorouders, die voor hen heilig zijn.34 De Romeinen 

nemen daarna de inheemse religie over, door aan inheemse godheden Romeinse namen te geven.35 

 

Plattegrond van Utrecht (Bron plattegrond: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/J.P. de Koning) 
1. Stadsmuren en principia vanaf de 5e bouwfase 
2. Heilige Kruis kapel 
3. San Salvatorkerk 
8. St. Maartenskerk. Op de plaats van het oude Thomaskerkje zal in de visie van Broer den De Bruijn later de oude St. Maartenskerk en 
weer later de Domkerk verrijzen.  
Notabene. Na de lezing op 21 september attendeerde de bij de lezing aanwezige, negentigjarige Utrechtse Prof. Dr. J.M. (Marietje) van 
Winter mij in een mail van 22 september 2017 op de inconsequentie van de auteurs Broer en de Bruijn met haar volgende opmerking over 
hun werk: ‘zij zoeken het kerkje van Dagobert en Willibrord onder de latere domkerk, maar het Thomaskerkje op de plaats van een 
tempeltje in de zuidelijke helft van het Domplein, dus in feite de plaats van het zuidelijk transept van de Heilige Kruiskapel (waar ik het ook 
zoek, alleen niet gewijd aan Sint Thomas). Toch is dat Thomaskerkje volgens hen de oorsprong van de latere dom op de noordelijke helft 
van het Domplein’. In een mail van 23 spetember schrijft zij dat zij het kerkje van Dagobert zoekt op het zuidtransept van de Heilige 
Kruiskerk. In eht koor van de Heilige Kruiskapel bevindt zich de put, die wellicht wijst op een Romeins tempeltje’. Voor plattegrond met put 
zie L.P.R.Ozinga e.a., het Romeinse castellum te Utrecht, Utrecht, 1989, 84-85. 
*Bij nader inzien kan het kerkje van Dagobert en Willibrord op bovenstaande plattegrond tussen 2 en 3 liggen en niet onder 8, de latere 
Domkerk. 

 
De Romeinen in Utrecht. Wanneer de Romeinen in Utrecht komen, bouwen zij er in vijf verschillende 
bouwfasen een castellum of fort. In de laatste fase gaat het om een rechthoekig fort van 150 bij 125 



11 

 

meter. Het wordt rond 210 na Chr. gebouwd en blijft als grensfort in functie tot circa 275. 36 Daarna 
valt het kasteel aan de Friezen. Rond 368 trekt keizer Valentinianus op tegen de Friezen en de 
Saksen, verovert het kasteel om het even later weer aan hen kwijt te raken.37  
In de zuidelijke helft van het Romeinse fort of castellum ligt een rechthoekig gebouwtje, een 

tempeltje of heiligdom.38 Er is ook een put die tot de vroege bouwfasen van het castellum behoort.  

Het eerste christelijke kerkje uit de vroeg-Frankische tijd. Later wordt waarschijnlijk op de plaats 

van het voor-christelijke heiligdom met put, een christelijk kerkje gebouwd. De Merovingische koning 

Dagobert I 623-639 neemt omstreeks 630 de burcht in bezit en bouwt er een kerkje, dat volgens de 

eind dertiende- of begin veertiende-eeuwse Domtafelen gewijd is aan de apostel Thomas.39 De 

auteurs Broer en de Bruijn schrijven in 1995: ‘Het is geplaatst bovenop de resten van een Romeins 

tempeltje dat mogelijk toendertijd in gebruik is geweest bij de inheemse bevolking’.40 Dit eerste 

christelijke kerkje, gebouwd op een voor-christelijk heiligdom, wordt door de Friezen verwoest. 

 

Willibrord en Utrecht. Eind 7e eeuw komt de Angelsaksische missionaris Willibrord (658-793) naar 
Utrecht. Hij wordt geboren in de buurt van York in Engeland maar vertrekt op zijn twintigste jaar naar 
Ierland om zich hier tien jaar lang aan een streng ascetisch monniksleven te onderwerpen.  
 
Willibrord en Ierland. In de Ierse spiritualtieit vormt de ‘peregrinatio’ of het zwervend monnikleven 
het sluitstuk van een zwaar-ascetische training om de wereld te verzaken. De getrainde monnik mag 
Ierland pas als ‘vreemdeling’ of peregrinus verlaten als hij/zij gehard genoeg is. Zij doorkruisen – 
mannen én vrouwen – verre streken gekleed in witte kleding en met psalmen op de lippen. De 
mannen hebben lange stokken en de baarden en het lange haar valt verwilderd om hen heen. 
Mannelijke en vrouwelijke asceten leven kuis samen in dubbelkloosters en gaan soms samen op weg. 
Zij zijn samen in wat men noemt een ‘geestelijk huwelijk’ (syneisaktendom).41 Deze gewoonte om als 
man en vrouw in armoede en kuisheid zwervend het evangelie te verkondigen is meegekomen met 
het ascetisch christendom uit Palestina en Syrië.42 Op hun zwertochten stichten de Ierse en 
Angelsaksische monikken daarom ook ‘dubbelkloosters’.43 Vrouwelijke abten in Ierland en Engeland 
zijn geen uitzondering. In het kielzog van de monikken trekken de geleerden mee die kloosters en 
kloosterscholen stichten...  
 
Willibrord en Rome. Het Romeinse christendom moet niet veel hebben van dit mystiek, 
charismatisch, ascetisch, zwervend en egalitair christendom waarin vrouwen als gelijkwaardige 
partners functioneren.44 Willibrord heeft zich buiten het mystieke christendom van Ierland ook door 
Rome laten inspireren. Tijdens zijn tweede reis naar Rome in 695 wordt hij door de paus tot 
aartsbisschop van de Friezen gewijd. Hij staat bekend als verwoester van ‘heidense’ heiligdommen. 
In de hagiografie van Alcuin uit circa 795 lees je dat hij mogelijk het Nehalennia-heiligdom op 
Walcheren vernietigde.45 Mogelijk verwoest hij het inheemse heiligdom in Utrecht. Bonfatius geeft in 
zijn brieven van 752 en 753 aan dat Willibrord ‘heiligdommen en tempels had vernietigd en kerken 
gebouwd’.46  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hagiografie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alcuinus
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Willibrord, stichter van de Utrechtse school. Willibrord bouwt op en/of naast het verwoeste kerkje 
van Dagobert de volgende kerken:  
*in 695 bouwt hij de Sint Salvator-kerk. In een put van deze kerk werd onder andere ook de helft van 
een altaar gevonden.47 Dit altaar is mogelijk afkomstig uit het Romeinse tempeltje, want het is 
bekend dat Willibrord als een beeldenstormer avant la lettre ‘heidense’ heiligdommen met de grond 
gelijk maakte.48  
*Rond 720 herbouwt Willibrord een kerk die hij wijdt aan Sint Maarten of te wel Sint Martinus van 
Tours, de beschermheilige van de Franken. Ook hij staat te boek als iemand die systematisch de 
natuurreligie vernietigt: heilige bossen, bomen, grote stenen en bronnen moeten het ontgelden.49 
Op deze plaats verrijst later de Domkerk. 
*In de buurt van de Savatorkerk bouwt Willibrord een ´monasterium´. Meestal vertaalt men dit met 

´klooster´, maar volgens Gilles Quispel is dit niet helemaal juist. Hij schrijft: ‘Er leven ook zendelingen 

uit Engeland die een zwervend bestaan leiden, docenten en adelijke jongelui die er les krijgen’.50 Er is 

ook een school bij de Salvator-kerk net als later bij de Sint Maartenskerk. Deze ‘domschool’ blijft de 

hele middeleeuwen door functioneren en de eerste colleges van de universiteit die in 1634 wordt 

gesticht worden in de kapittelzaal van de Dom gehouden.  

a b 

a. Liudger wordt door zijn ouders naar de Domschool gebracht, eind 11e eeuwse afb.  
b. Liudger geneest de blinde Bernlef Liudger geneest Bernlef. W.A.F. Kronenburg: Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen. 1-4. Amsterdam 

1899 

De Utrechtse school. Abt van het monasterium en hoofd van de Utrechtse school is Gregorius van 

Utrecht. Hij heeft meerdere beroemde leerlingen, waaronder Liudger, die na in Utrecht gestudeerd 

te hebben, door zijn ouders in 767 naar de beroemde school van Alcuin in York gestuurd wordt. 

Liudger is de missionaris van de Friezen en wordt ook wel de ‘apostel van de Groningers’ genoemd. 

Na zijn terugkeer naar Utrecht deelt Liudger in caput 11 van zijn ´Leven van Gregorius´ rond 795 het 

volgende mee: ‘in Utrecht studeren Friezen, Franken, Saksen, Angelen, Beieren en Swaben’. De 

school is dus een internationaal centrum met een enorme uitstraling.51 Met de Ierse en 

Angelsaksische invloed moet voor een deel ook het kosmische, mystieke én egalitaire Keltische 

christendom en dus ook de kennis van het hart zijn meegekomen. 

Maria Magdalena in Utrecht.  Na de grote brand wordt de Dom herbouwd en op 22 juli 1173, de 
naamdag van Maria Magdalena, opnieuw ingewijd, opnieuw aan Sint Maarten, al wordt dit niet 
expliciet genoemd. In haar dissertatie ‘Aards, betrokken en zelfbewust’ vermeldt de Utrechtse 
historicus Llwellyn Bogaers dat vanaf 22 juli 1173 grote processies en rondgangen voor Maria 
Magdalena zijn gehouden tot in de 16e eeuw toe.52 Deze Utrechtse historicus, die hier haar 
dissertatie over schreef, vond teksten met de Utrechtse toestemming hiervoor. Bogaers schrijft: 'De 
oudste processie, die van Maria Magdalena, was een herinnering aan de wijding van de Domkerk, de 
moederkerk van het bisdom, op Maria Magdalenadag (22 juli 1173).53 In de Dom was in de kapel van 
bisschop van Jan van Arkel een altaar van Antonis Pot (eind 15e eeuw); hier waren Catharina, Maria 
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Magdalena en Martinus patroonsheiligen. De naamdag van Maria Magdalena op 22 juli is tot aan de 
Reformatie in de Dom herdacht. Verheugend is dat men haar naamdag hedentendage opnieuw in de 
Domkerk herdenkt in de kalender van de geloofsgetuigen.  
  
Maria Magdalena of Sinte Marie. Maria Magdalena wordt in Utrecht herinnerd als ‘Sinte Marie’, zo 
maakte Danielle van Dijk mij mondeling en in tal van mails duidelijk. Zij is de heilige van de 
Boetedoening. Maria de moeder wordt nooit zo genoemd. Tal van plaatsen in Utrecht zijn aan Sinte 
Marie gewijd, zoals de voormalige Maria-kerk – nu het conservatorium –  met de Sinte Marie-tuin en 
de kruiden aan Maria gewijd. Versluierd leeft Maria Magdalena in Utrecht voort. Moge zij uit haar 
isolement stappen en meer bekendheid geven in Utrecht en omstreken aan de kennis van het hart 
die zij ooit uitdroeg.  
 
6. Over samenlevingen in balans of matriarchaten  
 

Congres, Toronto, Canada 
 
Congressen. In de de 90er jaren kom ik in aanraking met het thema ‘matriarchaat’ en de 
matriarchaatstudie. Het is een verademing een alternatieve, vrouwvriendelijke benadering van de 
geschiedenis te ontdekken die terugaat naar de oergeschiedenis of te wel Her-Story. Ik bezoek in 
2009 mijn eerste matriarchaatcongres in Toronto. Daar ontmoet ik zowel vrouwelijke leiders uit 
inheemse culturen als wetenschappers die oude en moderne matriarchaten bestuderen. Mijn 
wereldbeeld kantelt. Ik ontdekt de wijsheid van vrouwgerichte inheemse culturen en hun praktische 
kennis van hart.  
 
De groep vrouwen in het centrum. Belangrijk is te beseffen dat in samenlevingen van balans de 
groep vrouwen in het centrum staan. Ze houden zich bezig met wat Australian Aboriginal mensen 
noemen ‘women’s business’. De Amerikaanse onderzoekster Vicki Noble stelt: ‘het zijn de vrouwen 
die bloeden, baren en borstvoeding geven.Dit maakt vrouwen fundamenteel verschillend van 
mannen’ (‘It is only women who bleed, give birth and nourish babies from their breasts’).54 Noble 
hecht grote waarde aan vrouwelijke solidariteit die uitgaat van de groep vrouwen in het centrum die 
maandelijks samen het ritme van de maan ondergaan. Zij ziet menstruatie als belangrijk omdat het 
een tweepolige cyclus is die - naar het ritme van de Maan - verandert van licht in duisternis, van 
activiteit in rust, van hersenwerk en de taal van de hersenen naar de taal van de ziel. Oudere 
vrouwen initiëren de jongere bij de eerste mensruatie. 
 
Matriarchaat. Wij omschrijven het begrip ‘matriarchaat’ als samenleving van balans en vrede. Ik 

ontdek dat moderne samenlevingen van balans over de hele wereld voorkomen en dat zij in 

afgelegen gebieden over zijn gebleven uit een veel eerdere periode. En dat de mensen daar in liefde, 

verbinding, saamhorigheid, respect voor mens, dier, plant en steen leven. En dat deze waarden in 

een eerdere fase van de van de menselijke geschiedenis over de hele wereld verspreid zijn geweest. 

Vrouwelijke kunst die mannelijke verre in aantal overtreft, vormt het bewijs. Ik ontdek een universeel 

vrouwelijk symboolsysteem en schrijf daar twee boeken over Venus is geen Vamp en The Language 

of MA. Symbolen vormen de sleutels om de taal van het moederland, onze moedertaal weer te leren. 
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De onderzoeksmethode. Ik ontdek dat men in de matriarchaatstudie – wij zijn verenigd in een 

wereldwijd digitaal netwerk – een interdisciplinaire methode beoefent. Wij gebruiken een 

interdisciplinaire en comperatieve methode om het moederland weer in beeld te krijgen. Onder His-

story graven wij Her-story op om uiteindelijk Our-story te kunnen schrijven. Ik heb de waaier van 

interdisciplinaire studies uitgebreid en daarin extra opgenomen: religiestudies, de neuro-psychologie, 

de innerlijke alchemie en esoterie. De methode om een onderwerp vanuit tal van disciplines te 

onderzoeken, heb ik daarna toegepast in mijn boeken over de Zwarte Madonna en Vrouw Holle. Ik 

ontdek gaandeweg iets heel belangrijks: deze vrouwvriendelijke culturen kennen een balans met het 

mannelijke en zij zijn buitengewoon spiritueel.  

 

Mijn eerste congres in Toronto. Ik zal nooit de openingsceremonie van het congres in de universiteit 
van York in Toronto op vrijdagavond 23 oktober 2009 vergeten. Dan spreekt Agnes Fay Williams van 
de stam der Seneca uit de VS een indrukwekkende invocatie of ‘thanksgiving’ uit naar 13 
energiegroepen.55 Ze begint bij de aarde en bouwt het op tot de hemel. Alles participeert mee en 
niemand en niets wordt buitengesloten. O.a. de voorouders, de elementen, dieren en planten 
worden aangeroepen en bij ons samenzijn betrokken en bedankt.  
Later die avond volgt spreekster Barbara Mann, gespecialiseerd in ‘indigenous womenstudies’ en 
elder van de Bear Clan van de Seneca uit Ohio, die deel uitmaakt van de stammengroep der Irokezen. 
Zij legt uit, dat bij ‘thanksgiving’ de energie die buiten de kring is, toegestaan wordt de kring binnen 
te stromen. Dan bouw je verbinding op. Kortom: dan kom ik in contact met de spiritualiteit van 
moderne inheemse samenlevingen en hun diepe respect voor de bezielde natuur en alles wat leeft.   
 

panel met Barabara Mann en dr. Heide Göttner Abendroth 

 
Woede en verbittering. Ik ontmoet dan ook veel woede en verbittering op die conferenties omdat 
inheemse mensen en met name de leidinggevende vrouwen zwaar te lijden hebben (gehad) onder 
blanke, mannelijke overheersers. Barbara Alice Mann geeft pijnlijke feiten en details over de manier 
waarop haar volk door de ‘white males’ en hun ‘white male desert God’ behandeld is: dat zij hun 
inheemse taal niet meer mochten spreken, dat Indianenkinderen gehersenspoeld werden op 
kostscholen, over reservaten met agressie en de verslavingsproblematiek van alcohol en drugs. Zij 
stelt vierkant dat het monotheïsme is voortgekomen uit het ‘getraumatiseerde kind’ en dat dit 
misogyn of vrouwvijandig is. Tot slot meldt zij dat ondanks vier eeuwen zending en 
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overheidsbemoeienis, vrouwen de cultuur van de Irokezen blijven bepalen; en dat over het hele 
continent oude waarden van de ‘native Americans’ opnieuw in ere worden hersteld.  
 

met prof.dr. Othmar Keel op de foto 

 
Frustraties. Haar radicalisme roept bij mij vragen op en daarom put ik - met lood in de schoenen - de 
euvele moed haar in deze grote kring van radicale feministen te vertellen over mijn recente bezoek 
aan Prof. Othmar Keel in Zwitserland, begin oktober 2009, waar ik zojuist van terugkeerde. Hij is met 
zijn talloze briljante leerlingen van de ‘Zwiterse school’ expert in het inclusieve monotheïsme van 
Oud-Israël. Dat is gebaseerd op partnerschap van de Moeder en de Vader. En dat wij in Nederland 
samen met dr. Margaret Barker uit Engeland bezig zijn God de Moeder terug te vinden. Dat aan het 
exclusivisme van de tweede tempeltheologie  een inclusieve en vrouwvriendelijker fase vooraf gaat.  
Deze opmerking valt niet in goede aarde, niet bij Barbara en niet bij Heide Göttner-Abendroth, 
grondlegster van de moderne matriarchaatstudie, die het forum leidt. Een Indiase oude dame gehuld 
in een roze sari staat op en verwoordt hun aller gevoel en weten. Zij vertelt dat wanneer de Engelsen 
India koloniseren, zij de inlandse vrouwen naar huis sturen en alleen nog met de mannen te maken 
willen hebben. Monotheïsme, kapitalisme en kolonialisme gaan in deze kringen van inheemse 
vrouwen, hand in hand. Ze hebben er keihard tegen moeten strijden en daarbij, zo vertelt Barbara, 
hele volksstammen van dierbaren verloren. Ze hebben er geen goed woord voor over. Stilletjes ga ik 
weer zitten. Ik respecteer hun visie. Het leed is nog niet verwerkt. De woede is er nog steeds. En ik 
heb dergelijk collectief leed gelukkig niet hoeven meemaken.  
 
Balans. Ik ontmoet in die kringen zoveel verbittering en afwijzing dat ik me ook daar niet echt 
thuisvoel.  Het is mij te eenzijdig feministisch. Er is te veel woede en verongelijktheid. Te veel 
slachtofferschap. Ik ben iemand van de balans en de innerlijke vrede. Toch heb ik hier veel geleerd en 
gezien hoe culturen die door vrouwen geleid worden in staat zijn te leven vanuit de kennis van het 
hart en de vrede in mens en samenleving weten te bewaren. Tijndes het patriarchaat zijn hun 
samenlevingen onder druk komen te staan. Sommige vrouwen zijn in dat patriarchale verleden en 
heden zo hevig getroffen dat zij zwaar getraumatiseerd zijn. 
 
De interdisciplinaire benadering. Voor het reconstrueren van het moederland gebruiken wij, zoals 
gezegd, een interdisciplinaire methode. Stel je het vaderland en moederland voor als een gebouw 
met meedere verdiepingen. Wij zien alleen de bovenkant maar de kelder zien wij niet. De bovenkant 
van het huis staat voor het patriarchaat, de kelder voor het matriarchaat. Vergelijk het patriarchaat 
met dat topje van de ijsberg: dat zie je nog wel, maar die kolos onder water, die het moederland 
voorstelt, zie je niet.  
Welke wetenschappelijke disciplines gebruiken wij om de kelder of vergelijkenderwijs de ijsberg 
onder water, in beeld te krijgen? Zie deze disciplines in een ronde taartvorm waarin zij allemaal 
partjes zijn die met elkaar verbonden zijn. De oppervlakkig geglazuurde bovenlaag van de taart kun je 
vergelijken met het vaderland of het patriarchaat; de lagen daaronder met het moederland of het 
matriarchaat. Je moet diep de aarde in om het moederland terug te vinden. Je moet ver terug in de 
geschiedenis. Je moet mythen en sprookjes tot op het bot ontleden om het moederland hierin terug 
te vinden.  
Wij zetten in de interdiscplinaire methode in de: 
Archeologie  
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Kunstgeschiedenis 
Antropologie 
Mythologie 
Het sacraal landschap, landschaps mythologie 
Etnologie, folklore en culinaire geschiedenis 
Religiestudies 
Psychologie, evolutionaire en neuropsychologie 
Innerlijke alchemie, esoterie.  
 
7. Een eind aan het vrouwloze beeld van de oergeschiedenis 
 
Nieuwe wetenschappelijke inzichten maken een eind aan het vrouwloze beeld van de 
oergeschiedenis in de Oude Steentijd van 40.000 tot 10.000 v. Chr. Wanneer je nieuwe Her-story- 
feiten toevoegt aan de traditionele His-story versie ontstaat er Our-story.  
 
1. Biologisch. Vrouwen menstrueren, worden zwanger en baren kinderen. Er zitten grote biologische 
en psychologische verschillen tussen vrouwen en mannen. Iemand is niet alleen vrouw omdat zij 
daartoe door haar sociale omgeving geconditioneerd zou zijn, zoals aanhangers van het tweede golf 
feminisme beweren. De Britse antropoloog Chris Knight voerde eerder aan dat het samenkomen van 
de groep vrouwen bij de gezamelijke menstruatie tijdens donkere maan, vrouwengroepen onderling 
solidair maakt. Dit is een belangrijk consoliderende factor geweest en ligt aan de basis van de oudste 
cuturen.56 Vrouwen baren de kinderen, mogelijk is in die tijd het vaderschap onbekend. Er ontstaat 
een sterke band tussen moeder en kind, bijvoorbeeld door het geven van borstvoeding. De moeder 
leert haar kind de eerste woorden (paleolinguistiek) en staat daarmee aan de basis van de taal.57  
In westerse culturen zijn de fysieke verschillen tussen man en vrouw groter dan in jagers-
verzamelaarsters-culturen. Lang hebben (mannelijke) archeologen aangenomen dat  zwaardere 
botten per definitie van mannen waren. 80 % van de geïdentifeiceerde botten ging door voor 
mannelijk. Recent DNA-onderzoek maakt duidelijk dat vele van de vermeende mannenbotten van 
vrouwen zijn.58 Dit geeft eerherstel aan het aandeel van de vrouw aan de evolutie. 
 
2. Biologisch-sociaal. De socio-biologie voert aan dat bij diergroepen als primaten en hogere 
zoogdieren, vaak oudere vrouwtjes de leiding hebben over de kudde. Zij kennen de veilige routes 
naar voeder- en drinkplaatsen. De jongere vrouwtjes met hun jongen verblijven in het centrum van 
de kudde, terwijl de mannetjes in de periferie daaromheen een beschermende functie uitoefenen. 
Deze sociale orde zou in vroege mensengroepen gehandhaafd blijven.59  
Het onderzoek van bioloog Frans de Waal werpt licht op het gedrag van vredelievende, 
vrouwvriendelijke Bonobo-apen die zich sterk onderscheiden van het agressieve, androcentrische 
gedrag van de Chimpansee’s; voor de leiders van deze laatste apensoort bedacht Frans de Waal zelf 
de inmiddels beroemd geworden term ´alphamannetjes´. Bonobo’s kennen een zekere ethiek en zijn 
onderling hulpvaardig en empathisch. Het traditionele beeld moet bijgesteld. Niet alle apensoorten 
zijn van nature heerszuchtig of slecht.   
 
3. Economisch. Onderzoek in meer dan 90 moderne jagers-verzamelaarsters-culturen toont aan dat 
80-90% van het voedsel verzameld wordt door vrouwenteams. De rest van het voedsel komt voor uit 
de jacht die doorgaans door de mannen wordt ondernomen.60 Daarbij zijn de mannen hier 
gemiddeld 21.6 uur per week mee bezig, terwijl de vrouwen gemiddeld 12.20 uur per week besteden 
aan het voedselverzamelen dichter bij huis.61 Dat is een derde tot een halve werkweek, hetgeen 
betekent dat zij veel vrije tijd hebben en ontspannen leven.62 Vandaar dat een antropoloog als 
Marshall Sahlins meent dat jagers-verzamelaarsters in een paradijselijke omgeving wonen van 
relatieve overvloed.63 Daarnaast hebben de vrouwen de zorg voor de kinderen, zieken en ouderen en 
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verzamelen veel kennis over de heelkunde en kruigengeneeskunde. Kennis die bij de latere 
ontwikkeling van tuinen en akkers goed van pas zal komen.   
 
3. Sociaal: vrouwen vormen het cement van de oude samenlevingen. Zij verzamelen het voedsel en 
commmuniceren en praten onderling. Zij ontwikkelen vergankelijke hulpmiddelen bij hun 
verzamelactivieiten; hun graafstokken, gevlochten manden, touwen, netten en draagzakken om hun 
babies in te dragen, vergaan en daarom is hun aandeel in de evolutie lang buiten beschouwing 
gebleven.64 
    
4. Religieus. Vrouwen baren niet alleen kinderen; oude culturen gaan ervan uit dat vrouwen via hun 
kinderen de voorouders baren. Zij zijn overtuigd van de cyclus van leven en dood die leidt tot nieuw 
leven. Zij zijn overtuigd van het voortleven van de ziel ná de dood en vóór de geboorte. De kunst uit 
oude culturen toont ons aan hoe men de ziel in beeld brengt: als vogel, als ‘popje’ of als ingebakerd 
kind.65  
 
5. Politiek. Er worden in het clanhuis beslissingen genomen in consensus of volledige eensgezindheid. 
Men werkt niet volgens het meerderheids-minderheids-principe. Het Amerikaanse idee van het 
samengaan van een aantal staten in de Verenigde Staten is ontleend aan het inheems-Amerikaanse 
model van de Irokezen - of naar hun inheemse naam de Haudenosaunee -,  waarin zes stammen 
samenwerken in een Bond (League) van zes stammen.66 Deze constitutie met toen nog vijf stammen 
wordt gesloten in 1142, circa 60 jaar voor in 1215 de Magna Charta in Engeland wordt getekend. Een 
van de zaken die de blanken helaas niet van de Irokezen overnemen in hun staatsinrichting en 
grondwet, betreft de autoriteit en het leiderschap van de Irokese vrouwen. In hun grondwet heeft de 
vrouwelijke leider van één van de stammen, ter voorkoming van mannelijke dominantie, toen 
bedongen: 
1. dat de wil van het volk heilig is; 
2. dat vrouwen op het grassroot-niveau of locale niveau de wil van het volk vertegenwoordigen;  
3. dat de vrouwen de enige hoedsters zijn van vrede of oorlog; 
4. dat vrouwen de enige hoedsters zijn van Moeder Aarde; 
5. dat vrouwen de enige hoedsters zijn van de familielijn en de namen.67    
 
Er wordt bij de Irokezen bestuurd volgens het tweelingprincipe van het gelijkwaardige vrouwelijke en 
mannelijke. Het mannelijke wordt geassocieerd met het Oosten en het element Lucht; het 
vrouwelijke met het Westen en het element Aarde.68 Het vrouwelijke representeert de locale 
niveaus, het mannelijke de federale. Dat maakt dat onderwerpen het eerst ter sprake komen in de 
Grote Vrouwenraad en dat maakt dit orgaan het belangrijkste. Daarom bepaalt deze raad de agenda 
van de Grote Mannenraad. Het zijn de leidsters van de verschillende clans die in een raad als groep 
vrouwen samenkomen. Zíj beslissen over oorlog of vrede. Is de vrouwenraad tegen, dan wordt er 
geen oorlog gevoerd. De Vrouwenraad moet toekomstige leiders voorstellen aan de mannenraad en 
bepaalt wie de leiders zijn; ook kunnen zij leiders die niet functioneren, afzetten.69    
 
6. Kunst. Oude culturen maken veel vrouwelijke kunst. 90-95% van de teruggevonden voorwerpen 
uit de Oude Steentijd betreft dieren. Van dat restpercentage van 5% menselijke kunst is verreweg 
het merendeel vrouwelijk. Dit heeft prof. dr. Nicholas Conard – hij ging de geschiedenis in als de 
‘vinder’ van de Venus van Hohle Fels in Duitsland in 2009 – de volgende opmerking ontlokt: ‘het zijn 
de beelden van vrouwen die het beeld van de mensheid bepalen’ (‘it is the statues of women which 
determine the portrayal of humankind’).70  
Dit overwicht van vrouwelijke kunst blijft gedurende de latere Nieuwe Steentijd en de Kopertijd 
gehandhaafd. De vrouwen zijn na het smelten van het ijs en het wegtrekken van de kuddes 
overgegaan op landbouw. Het zijn door vrouwen georganiseerde landbouwculturen. Ze zijn 
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kleinschalig, communaal en duurzaam. De eerste boeren zijn boerinnen.71 
Van de Venuskunst uit de periode 8000-3000 v. Chr. is ca 90% is vrouwelijk. Recent onderzoek in tal 
van culturen heeft dit aangetoond.72 Helaas wordt veel van deze vrouwelijke kunst door het moderne 
‘contextualisme’, populair binnen de postmoderne ‘Nieuwe Archeologie’, beschouwd als ‘sexloos’ en 
‘geslachtsloos’.73 In veel kunst gaat het ronde vrouwelijke onderlichaam samen met een fallische top. 
Het is een bewijs voor de gelijkwaardigheid van deze samenlevingen. Symbolen wijzen de weg. 
 
8. Oorlog is een recent verschijnsel 
 
De omslag. Opgravingen van oude kunst op het eiland Cyprus brengen de overgang van vrouwelijk 
naar mannelijk perfect in beeld. In Cyprus, in Aya Irini is er een tempel opgegraven uit 900-480 v. Chr. 
met 2000 mannelijke figurines. Zij zijn oorlogszuchtig, rijden tot de tanden toe gewapend op paarden 
en dragen helmen, schilden, dolken en lanzen. Ook tonen zij drinkbekers. De mannelijke kunst is  
individualistisch.74 De situatie op Cyprus brengt de omslag in beeld in het overwicht van vrouwelijke 
naar mannelijke kunst in de late Bronstijd en IJzertijd zonneklaar aan. 
De omslag van matriarchaat naar patriarchaat heeft zich maatschappelijk aan het begin van de 
Bronstijd ingezet met de komst van de steppeculturen. Steppeculturen dringen vanuit Centraal-Azië 
het Oude Europa in Oost- en Centraal Europa binnen in verschillende golven; later volgen er invasies 
in het Midden-Oosten en Egypte; weer later in India. Zij brengen een andere maatschappij waar de 
pater familias aan het hoofd staat. Hiërarchie en slavernij worden ingevoerd, gekoppeld aan een 
soms extreme vrouwvijandigheid.    
  
Bewijzen voor vrede tussen 40.000-10.000 v. Chr. Al met al levert het interdisciplinair onderzoek 
bewijzen voor het feit dat oude culturen – jagers-verzamelaarsters en landbouwculturen – 
vreedzaam zijn, enkele uitzonderingen in uitzonderlijke tijden van grote schaarste daargelaten. Voor 
de periode 40.000-10.000 v. Chr. blijkt het volgende: de culturen zijn egalitair en vrouwen staan 
centraal. De graven tonen geen wapens, de kunst toont geen wapens. Die stokken die eerder door de 
eerste archeologen als wapenstok geïnterpreteerd zijn, blijken achteraf kalenderstokken.75 Deze 
periode kent zeer veel vrouwelijke kunst, veel meer in verhouding tot mannelijke kunst, al ontbreken 
mannelijke symbolen als de fallus niet. Ook veel dieren worden zwanger afgebeeld en zijn dus 
vrouwelijk. Er is geen bewijs voor oorlog.76 
 
Bewijzen voor vrede tussen 10.000-3000 v. Chr. Hetzelfde beeld komt naar voren nadat het ijs is 
gesmolten. Nu wordt door de vrouwen de tuin- en landbouw ontwikkeld, terwijl de mannen langer 
blijven doorjagen of later het vee hoeden op verder afgelegen zomer-weides. De graven zijn egalitair. 
Ze herbergen geen wapens. De nederzettingen en eerste steden zijn niet ommuurd en zijn niet uit op 
verdediging.77 Hekken en omwallingen dienen om dieren binnen het terrein te houden. Er vindt een 
vreedzame uitbreiding van landbouwgronden plaats; nieuwe dorpen worden langs de rivieren 
gesticht, wanneer het aantal inwoners van het oude dorp de capaciteit van het landbouwarsenaal 
overschreidt. De vaak prachtige kunst toont geen wapens en opnieuw is er zeer veel vrouwelijke 
kunst.78  
Het is een misvatting te denken dat sedentair leven oorlog met zich meebrengt. Aanvankelijk en wel 
tot het begin van de Bronstijd rond circa 3000 v. Chr., zijn de vroege en hoge tuin- en 
landbouwculturen vreedzaam.79 Oorlog is niet van alle tijden en de klassieke visie, dat de beschaving 
vanaf het 3e millennium begon bij de grote, oorlogszuchtige rijken en stadstaten van respectievelijk 
de Egyptenaren en de Soemeriërs, dient herzien te worden.80 Aan de grootte van de schilderingen in 
tombes in de vroeg-Egyptische tijd kan men zien dat vrouwen dezelfde status genoten als de 
mannen. In die tijd kende men vele godinnen. Later krimpt het beeld van de vrouw in.81 Ook in de 
vroeg-Soemerische tijd was de status van vrouwen hoger dan later toen het patriarchaat hier 
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doorbrak.82 Wanneer het beeld van de vrouw krimpt en haar invloed afneemt, dan komt er oorlog 
over de mensen.  
 
Oorlog is een recent verschijnsel. J. M. G. van der Dennen onderzocht in zijn boek The Origins of War 
honderden oervolken (primal peoples) en vond dat de meerderheid van hen in hoge mate ‘niet 
oorlogszuchtig was’.83 De antropoloog R. Brian Ferguson stelt dat oorlog een relatief laat verschijnsel 
is.84 De conclusie luidt: oorlog is een recent verschijnsel.85 
 

 
 
Testosteron en oorlog. Onderzoek maakt duidelijk dat mannen 5100 microgram testosteron bezitten 
en vrouwen 100 microgram.86 Mannen hebben dus een 50 keer hoger testosteron niveau.87 
Daarintegen hebben vrouwen een hoger serotonine gehalte. Ze hebben een grotere capaciteit voor 
empathie.88 Injecties met serotonine maakt dieren minder agressief; agressieve mensen hebben een 
laag serotonine niveau.  
De grotere agressiviteit bij mannen heeft chemisch gezien te maken met het veel hoger testosteron 
gehalte. Daarintegen is hun serotonine-niveau gehalte lager in verhouding met dat van vrouwen. Dit 
testosteron hormoon wordt ook wel het ‘selfish gene’ genoemd. Dit wordt vervolgens cultureel en 
maatschappelijk gestimuleerd en gesanctioneerd. Bij grootschalige oorlogvoering in latere 
patriarchale tijden wordt oorlogvoering sociaal geïnstitutionaliseerd en van staatswege 
gelegitimeerd.89  
Dat is het tegenovergestelde van wat in inheemse culturen gebeurt. Moderne samenlevingen van 
vrede en balans kennen uitgekiende manieren om met het verhoogd testosteron-gehalte van de 
jongens en mannen in de clan te dealen. Zij hebben manieren gevonden om met het hogere 
testosteron-gehalte om te gaan en het op een positieve manier in te zetten voor mens en 
samenleving. Hierover verderop meer.  
 
Oxitocyne en vrede. Vrouwen hebben ook een hoge dosis oxytocine, het hormoon dat verbonden 
wordt met het verzorgen en voeden en dat sterke gevoelens van verbinding met zich meebrengt. Dit 
is geen gevolg van sociale conditionering, zoals de feministen van de tweede golf beweren. Er zijn 
chemische, biologische en psychische verschillen tussen vrouwen en mannen die verder gaan dan 
sociale conditionering.90 
 
Wat vrouwen doen in stress-situaties. Dr. Shelley Taylor schreef een boek waarin zij het 
zogenaamde ‘tend- and befriend-patroon’ besprak (het zorgen voor- en contact maken-patroon).91 
Wanneer vrouwen in een stressvolle situatie terecht komen, zoeken zij steun bij sekse-genoten, 
scheppen een vriendschapsband, vormen groepen en gaan samen werken.  Vrouwen doen dit al 
gedurende miljoenen jaren.92 Ze produceren nu het verbindende hormoon oxytocine, dat 
aangemaakt wordt door het elkaar aanraken en het elkaar omhelzen. In gevaar zoeken vrouwen juist 
meer sociaal contact met collega’s en familie. Door het hoge empathie-gehalte smeden vrouwen 
makkelijk vriendinnen-groepen. Onderzoek toont aan dat waar vrouwen als groep vereend zijn, het 
hormoon oxytocine masaal wordt aangemaakt.  
 
Wat mannen doen in stress-situaties. Het mannelijke antwoord op een vecht-of-vlucht-situatie is 
precies het omgekeerde. Men produceert testosteron en gaat over tot het agressieve vechten of 
vluchten. Daar waar vrouwengroepen in de samenleving aanwezig zijn, zijn mannen minder 
agressief. Daar waar ze ontbreken, zijn mannen agressiever.93 
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Studies hebben aangetoond dat wanneer een zwangere vrouw haar mannelijke partner bij zich heeft, 
zijn testosteron-niveau met 30 % daalt gedurende de zwangerschap en de zes weken daarna, voordat 
het leven weer normaal wordt. Vrouwen in matriarchale samenlevingen zijn niet van elkaar 
geisoleerd in het kerngezin maar blijven in onderlinge solidariteit binnen de vrouwengroep 
functioneren. Het oxytocine-niveau is hoog.  
Matriarchale culturen zijn vreedzaam omdat vrouwen in het centrum staan en als groep 
functioneren. Er staat nooit een vrouw alleen aan de leiding, maar de leidinggevende 
verantwoordelijkheid wordt gedeeld door een groep of raad.  
 
9. Moderne samenlevingen van balans 
 

 
 
De moderne antropologie. Het blijft moeilijk om egalitaire samenlevingen van duizenden jaren 
geleden te reconstrueren. Om hier beter zicht op te krijgen richt ik de aandacht op de 
onderzoeksresultaten van de moderne antropologie. Moderne antropologen doen veldwerk in 
inheemse culturen en dit levert veel interessante gegevens op. Moderne inheemse culturen komen 
niet over als onbeschaafd en primitief, integendeel. Deze onderzoeksresultaten laten zich met 
terugwerkende kracht terugvertalen naar oude samenlevingen van balans uit Oude en Nieuwe 
Steentijd en Kopertijd. Deze recente gegevens werpen dus nieuw licht op oude culturen van jagers-
verzamelaarsters en landbouwers. Zij geven aan, dat ook dit culturen van balans en vrede geweest 
zijn. Over de universeel voorkomende kenmerken van zowel oude en als moderne samenlevingen in 
balans schreef ik eerder in 2013 een uitgebreid overzicht.94   
 
Kenmerken van moderne, vreedzame samenlevingen van balans. Er is liefde voor de aarde en de 
kosmos. Er is een verbondenheid met levenskracht, ook wel de ‘spiritforce’ of ‘lifeforce’ genoemd.95 
Die is immanent in alles aanwezig. Dat maakt dat alles als ‘bezield’ wordt ervaren en met elkaar 
verbonden. De inheemse mensen zien zichzelf als hoeders van de aarde. Zij kenmerken zich door een 
serene levenshouding, zij zijn tevreden, harmonieus en rustig. Zij zijn goed ge-aard. Zij leven in een 
‘Wij-Bewustzijn’. Men huldigt een cyclische opvatting van tijd. Men leeft in het nu en is overtuigd van 
het leven na de dood. Zij kennen geen hel.96  
 
De natuur. Zij leven van dat wat de natuur hun biedt.97 In de huidige jagers-verzamelaars-culturen 
vormt het voedselverzamelen een belangrijke deel van het dagelijks menu. Het gebeurt door teams 
van vrouwen en vormt – zoals eerder aan de orde kwam – 80 tot 90% van het voedsel terwijl de 
jacht, vaak door de mannen ondernomen, slechts 10 tot 20% oplevert. Er zijn natuurlijke vormen van 
geboortebeperking. Zij hebben een diep respect voor de levenskracht van de aarde en overvragen 
die niet. Dat geldt zowel voor jagers als boeren. 
 
Het economisch aspect. Men leeft in paradijselijke omstandigheden in relatieve overvloed. Men 
heeft geen behoefte aan land of bezit. Men houdt er geen grenzen of territorium op na. Men is 
gastvrij voor de buren en deelt met hen wat men heeft. De nomadische jager-verzamelaars culturen 
zijn gezonder dan de vroeg-sedentaire landbouwculturen. Deze laatten hebben te maken met 
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afvalproblemen en ziekten die overgebracht worden door het samenleven met dieren. Jagers-
voedselverzamelaarsters-culturen kennen geen of weinig ziekten en genieten van veel meer vrije 
tijd... 
 
Het sociale aspect. Het zijn zeer sociale mensen die veel met elkaar spreken en communiceren. Zij 
zijn interactief. Men is gastvrij en zorgt voor elkaar terwijl men de schaarse bezittingen deelt (caring 
en sharing). Er is een open houding naar seksualtiteit, ook voor de jongeren.98 De antropoloog M.A. 
Jaimes Guerrero stelt dat ‘bij zijn eigen onderzoek vrijwel alle inheemse volken, zo niet alle, 
matrilineaire samenlevingen waren.99 Dus afkomst en bezit gingen over van de moeder op haar 
kinderen. Er is geen mannelijke dominantie over vrouwen of omgekeerd.100 Het zijn egalitaire 
samenlevingen.  
 
De houding naar dierenwereld. Het zijn ‘gentle’ hunters met weerzin om te doden.101 Het geldt voor 
de San in de Kalahari, voor de jagers Noord-Canada, voor de Mbuti-Pygmeeën in Afrika. Deze 
laatsten beschouwen het allereerste doden en eten van een dier als de allereerste zonde van hun 
volk.102 
 
De opvoeding. Het jonge kind krijgt lang borstvoeding van de moeder. Hierdoor komt er oxytocine 
vrij, het zogenaamde gelukshormoon. Dat geeft veiligheid en warmte en heeft tot gevolg dat het 
jonge kind zich welkom voelt en geliefd weet op deze wereld. Het groeit op in een grootfamilie waar 
zusters en broers van de biologische moeder mede fungeren als sociale ouders. Het kind wordt altijd 
liefdevol omgeven door een groep van verwante ouderen. Zij zijn kindvriendelijk. Het kind ontvangt 
een warme opvoeding zonder straf.103 Het kind leert door het volgen van het goede voorbeeld van de 
ouderen, die empathisch zijn.  
 
De rol van de vader. De vaders worden betrokken bij de zorg voor de kleine kinderen en de 
opvoeding. De antropoloog Barry Hewlett bestudeerdede Aka-pygmeeën in Kongo en rekende uit dat 
de vaders 20% van hun tijd aan de zorg voor babies besteden. Ze knuffelen de kinderen en verzorgen 
ze en behandelen ze met grote liefde en trots.104 Malinowsky stelde hetzelfde vast bij Trobriander-
mannen.105 Kinderen worden vrijgelaten hun eigen beslissingen te nemen. Ze vechten niet en 
gedragen zich respectvol naar volwassenen.106  
 
Empathie jong aangeleerd. De kinderen krijgen empathie voor dieren en medemensen met de 
paplepel ingegoten. Aboriginal kinderen leren compassie en delen met elkaar via de vrouwelijke 
familieleden. Soms doen de moeders of een vrouwelijk familielid alsof ze het voedsel dat het kind 
zojuist krijgt, nodig hebben; zij overdrijven en dramatiseren hun behoefte; dit om het kind emoties te 
leren ontwikkelen en het te leren delen met behoeftige mensen of zieke dieren.107  
Het geschenk geven of ‘gift-giving’wordt van jongsafaan getraind.   
 
Het politieke aspect. Men neemt beslissingen in clanverbond of in het grootfamiliehuis. Men spreekt 
net zo lang met elkaar totdat consensus bereikt wordt. Men kent, zoals eerder gezegd, geen systeem 
van meerder- en minderheid.  
  
Omgaan met agressie. Manieren om agressie te uiten zijn: het geritualiseerde conflict of het 
sportevenement met worstelen, speergooien e.a.108 Men is niet competitief.109 Men concurreert niet 
en wil bij duels niet persé winnen. Het gaat om de schoonheid van de sport. Hier zijn tal van 
boeiende voorbeelden van te geven.  
Een van die vele voorbeelden vormen de !Kung in Afrika die van pijlen wisselen voordat zij gaan 
jagen. Wanneer er een dier gedood is, gaat de eer niet naar de persoon die de pijl heeft afgeschoten 
maar naar de persoon van wie de pijl is. Zo voorkomt men dat bepaalde personen te dominant of 
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arrogant worden. Wanneer dit toch gebeurt dat wordt door de groep tegen hem opgetreden.110 Men 
wil het egalitaire karakter van de groep beschermen. Men kent geen grootschalige, collectieve 
oorlogvoering.111   
Dat men niet competitief is bewijzen tal van (kinder)spelen van de !Kung, van de Aboriginals en van 
de Yequana in het Amazonegebied in Zuid-Amerika.112  
Een prachtig voorbeeld vormt het voetbalspel op missiescholen in Nieuw-Guinea. De inheemse 
jongens werden hiertoe gedwongen. Maar in plaats van te willen scoren om te winnen, lieten zij de 
‘tegenstander’ gelijk scoren en werd het steeds gelijk spel... het winnen ten koste van een ander ging 
tegen hun gemoed en landsaard in.113   
 
Alternatieven voor oorlog. Hoebel schreef over inheemse Indianenculturen van Noord-Amerika: zij 
laten de agressie gaan op een onschuldige manier, in oefening, sport en amusement. Van mannelijke 
leiders wordt hier sociaal werk en empathie verlangd; zij moeten zorgen voor zieken en hierom zelfs 
armer zijn dan gemiddeld.114 
Aboriginal vrouwen in Australië ontwikkelen mannelijke ceremoniën om de mannelijke psyche zo te 
vormen dat het positief functioneert in natuur en samenleving.115 Eerder berichtte ik over dezelfde 
initiatieven bij Irokese vrouwen die ter vervanging van menstruatie-rituelen de zweethut-ceremonie 
voor hun mannen uitvonden.116  
 
De oorlogszuchtige oogkleppen af. Merktekens op botten zijn wellicht een gevolg van 
begrafenisrituelen en niet van gevechten. In grote lijnen geldt het volgende: tot 1600, tot contact 
met Europeanen, leeft men relatief vreedzaam en egalitair. De Europeanen wensen geen contact 
met vrouwen. Die blijven binnenshuis en vaak op de achtergrond, en nemen daar de beslissingen die 
de mannen vervolgens als woordvoerders - en niet als leiders - naar buiten brengen. De vroege 19e en 
20e eeuwse antropologen hebben deze gang van zaken niet in de gaten en hebben daarom geen oog 
voor het aandeel van de vrouwen.117 Zij spreken alleen met de mannen en dat weerhoudt de 
vrouwen ervan hun rol te onthullen. Vandaar dat die in hun eerste onderzoekingen ontbreken. 
 
10. De kennis van het hart in 21e eeuws perspectief (voor afbeeldingen zie eerder artikel met dezelfde naam uit 2017) 

 
De bijdrage van de neuropsychologie. De neuropsychologie is een vrij nieuwe tak van wetenschap 
die de relatie bestudeert tussen de hersenfuncties, pyschologische processen en het menselijk 
gedrag. Op basis van het werk van voorgangers is het onder andere hersenonderzoeker Ian 
McGilchrist in 2010 gelukt om gefundeerd aan te tonen dat de werking van de hersenhelften anders 
is dan altijd werd aangenomen. Zijn onderzoek brengt eerherstel aan de oudere 
rechterhersenhelft.118   
 
De hersenhelften. In de linkerhersenhelft vind je het analytisch-rationele bewustzijn. De rechter is 
meer holistisch, intuïtief en emotioneel. De linker werkt met woorden en regelt de spraak; de rechter 
is gevoelig voor beelden en muziek. In beide helften van hersenschors of de cortex aan de 
buitenkant, zetelen verschillende soorten bewustzijn. Met bewustzijn wordt bedoelt de mogelijk tot 
reflectief vermogen.119  
 
De brug. Tussen de beide hersenhelften ligt het corpus callosum. Het bestaat uit zenuwverbindingen 

of bruggen die de helften verbinden. Ze zijn bij vrouwen van 10 tot 33 % dikker dan bij mannen. 

Vrouwen  staan evolutionair gezien meer in de verbinding en de eenheid tussen twee tegendelen. 

Vroege matriarchale culturen gebruiken meer hun rechterhersenhelft dan hun linker. Patriarchale 

culturen zitten meer op links.120 
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Eerherstel aan de rechterhersenhelft. Zoals in het verleden het hoofd boven het hart is gesteld, zo is 
de linkerhersenhelft boven de rechterhelft gesteld. Dat is onterecht. De rechter hersenhelft is ouder 
dan de linker en geeft toegang tot onze diepere onbewuste kant. Het onbewuste is gelegen in de 
hersenstam en de tussenhersenen. Hier worden onder andere de signalen van het hart worden 
opgevangen.121 Volgens hersenonderzoeker Ian McGilchrist heeft de Yin- of rechterkant van onze 
cortex de capaciteit voor empathie en onderlinge verbinding.122 De Yin-kant geeft toegang tot de 
diepere archaïsche hersendelen, die in de duisternis van het onbewuste liggen. Deze rechterkant 
vormt de onmisbare basis voor het functioneren van de linkerhersenhelft gedurende het hele 
leven.123 De rechterhelft is de donkere kant, de niet gemanifesteerde kant; de linker is de lichte kant, 
het gemanifesteerde. Het ongemanifesteerde is veel groter en machtiger dan het 
gemanifesteerde.124 
 
De rechterhersenhelft. De rechterhersenhelft van het brein is verbonden met de linkerkant van het 
lichaam, de Yin kant. Dit is het holistische, creative, intuïtieve deel van de hersenen dat op een dieper 
niveau verbonden is met het archaïsche brein, precies in het midden tussen en onder de twee 
hemisferen of hersenhelften.  
In de evolutie is nu de tijd aangebroken om het nieuw gevormde ik-bewustzijn te verbinden met het  
collectieve Wij-bewustzijn. Vrouwen bouwden in het verleden een evolutionaire brug tussen de 
rechter en de linker hersenhelft via het corpus callosum. Nu we dit weten, kunnen we dit 
evolutionaire voordeel gebruiken.  
 
De linkerhersenhelft. Het individuele- of ego-deel is gesitueerd in de linkerhersenhelft. Dit is het 
rationele Yang-deel van het brein dat verbonden is met de rechterkant van het lichaam. Wanneer 
mannen beginnen te schrijven met hun rechterhand en dit de vrouwen verbieden, ontwikkelen zij de 
rationele linkerkant van het brein. Ze raken meer afgesneden van de oudere delen van het brein 
zoals de rechterhersenhelft die op haar beurt weer verbonden is met het archaïsche brein. Omdat 
vrouwen niet mogen schrijven, stimuleren zij de linkerkant minder en verwijlen langer in de 
vertrouwde  rechterhelft. Denk nu niet dat ze dommer zijn: want allerlei uitvindingen zoals de 
draadrevolutie en landbouwrevolutie zijn ontsproten aan het brein van vrouwen. Ze kunnen  beide 
helften van de cortex bedienen door een sterker ontwikkelde brug, het corpus callosum. In de 
modern maatschappij is de analytische linkerkant sterk gestimuleerd. Man of vrouw, we moeten 
vanaf jonge leeftijd leren en vergeten de ingeboren kennis, de kennis van het hart en de ziel. 
 
Vrouwen als geboren vredestichters. De rechter- of Yin kant van de hersenen is ouder dan de linker 
of Yang kant.125 Bij jonge kinderen wordt de rechterkant ontwikkeld voordat de linker- of Yang kant 
tot ontwikkeling komt. Omdat vrouwen meer ‘bruggen’ tussen de twee helften hebben, kunnen ze 
diverse dingen tegelijkertijd doen; mannen zijn meer eenpuntsgericht.126 Vrouwen zien meer de 
eenheid tussen de tegenstellingen. De rechterkant is de onmisbare basis voor het functioneren van 
een gezonde linkerkant in het latere leven. Rebecca Orleane ontdekte dat er een historisch bewijs 
voor deze verhouding die je kunt vergelijken met die van oudere zus tot jongere broer. Omdat 
vrouwen meer verbindingen tussen de helften hebben, hebben zij meer empathie; in het verleden 
waren ze verzorgers en vredestichters.127 In haar visie kunnen vrouwen een belangrijke contributie 
geven aan vrede over de hele wereld. 
 
Buiten en binnen, een dubbele natuur. Vrouwen worden door de natuur en hun  menstruatie-cyclus 
aangezet om hun dubbele natuur te leven van donker en licht en van Yin en Yang. Ze leven in een 
mannelijke buiten-wereld en in een vrouwelijke binnen-wereld. Ze leven in de buitenwereld waar ze 
werken en zorgen, maar ze beleven ook hun binnenwereld in die tijden van donkere maan en 
menstruatie.  
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Onlangs heeft men ontdekt dat mannen ook een maandelijkse cyclus hebben waarbij chemische 
processen in het lichaam plaatsvinden. Zij kúnnen bij de in essentie vrouwelijke energie komen; ze 
kunnen dus in contact komen met hun vrouwelijke innerlijke kant.128  
Vrouwen en mannen bereiken die dubbele natuur door rust te nemen, door te ontspannen, door de 
natuur in te gaan, door naar muziek te luisteren, door diep te ademen, door te dansen, te drummen, 
door hart-meditatie enz. Je kunt de linkerhelft vergelijken met de eerste viool in een orkest; soms 
overstemt dit instrument de rest.  Vrouwen kunnen de mensheid voorgaan in het terugvinden van 
deze dubbele natuur door uit de eenzijdige linkerhelft te gaan en via de rechterhelft diepere 
hersendelen te bereiken en de zo verbinding met het hart te leggen.129  
 
11. Het open en gesloten hart 

 

Incoherentie. Bij kwaadheid ontstaan er in hartgebied incoherente en onregelmatige golven. Zij zijn 
chaotisch en blokkeren de hersenen. De communicatie tussen het hart en hoofd en de rest van het 
lichaam wordt verstoord. Er voltrekt zich een kettingreactie: de bloedvaten vernauwen zich, de 
bloeddruk stijgt, het immuunsysteem verzwakt, de hersenen produceren hoge betagolven en zo 
kunnen er ziekten ontstaan. Met ander woorden: er ontstaat een psycho-fysiologische reactie.130 
 
Coherentie. Bij positieve emoties ontstaan er coherente golven en een coherent patroon. Het 
electromagnetisch veld ordent zich en allerlei organen gaan meetrillen met het coherente 
golfpatroon vanuit het hart. Het lichaam wordt coherent en er ontstaan alfa-golven in de hersenen. 

David Hawkins heeft een schaal ontwikkeld waarop emoties worden weergegeven: het gaat van een 
sterke onbalans tot een volledige balans.131  
Wetenschappelijk onderzoek bewijst wat men in het oude Egypte intuïtief wist: dat  angst, schaamte 
en stress zorgen voor verkramping van het hart. De aura frequentie neemt af. Positieve emoties als 
liefde en tevredenheid leiden tot harmonische hartritmen oftewel hartcoherentie.132 Dit verhoogt de 
frequentie in het hart- en auraveld en verbetert onze gezondheid. Positieve emoties bevorderen de 
coherentie van het hart, stromen naar de hersenen en harmoniseren de hersengolven.133 De ego-
identiteit houdt ons in afgescheidenheid en beperktheid.134 Wij stappen eruit en verbinden ons. Het 
Koninkrijk is in ons. 
 
Het gesloten hart. Het Heartmath Instituut in Californië deed onderzoek. Ik herhaal: wanneer 
iemand boos is produceert zij of hij incoherente golven en krimpt het hartveld; het licht in het 
hartchakra in het midden van de ruggengraat krimpt in tot een soort lucifervlammetje. Het hart sluit 
zich en bouwt dikke muren om zich heen. Schaamte, schuld, woede, en stress produceren 
incoherente golfpatronen; de  bloeddruk stijgt, het hart slaat sneller, de spieren raken gespannen en 
het brein produceert hypersnelle beta-golven. Het ego heeft zich opgesloten in een eigen gevangenis 
en de eerste viool hoort alleen zichzelf.135 De communicatie tussen hart en hoofd is verstoord. Het 
hart sluit zich, het licht gaat uit. De taal van het hart valt stilt.  
 
Een open hart. Het hart hoort dat waarop het geprogrammeerd is te horen. Als het angstig, 
hebzuchtig of afgunstig is, laat het negativitieit toe. Hoort het verwondering, dankbaarheid en liefde, 
dan gaat het open en straalt. Het vibreert mee met het grote geheel van velden in de aarde en de 
kosmos.  
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Een hart kan zich sluiten wanneer het door overtuigingen waarmee opvoeding, opleiding en cultuur 
het opzadelden, gewond raakt. Dan kan de energie niet meer vrijelijk stromen. De sluisdeur gaat 
bijna dicht. Het licht gaat vrijwel uit. De lichtvonk staat op de waakvlam. Het bewustzijn wordt 
beperkt, de geest klein en dat maakt dat het hart zich steeds verder afsluit.  
Het is de vraag hoe je de poort opent en de waakvlam van het zaadattoom laat oplichten tot een 

kaarsvlam en een lichtend vuur.136 

De poort open zetten. Wanneer mensen positieve gevoelens ervaren zoals liefde, geluk, 
tevredenheid en vreugde, produceert het hart een coherent golfpatroon; alle organen doen mee en 
vibreren in dit patroon. De zuurstof kan vrijelijk stromen, het bloed stroomt vrij zonder geblokkeerd 
te worden, het hart opent zich en het brein produceert alpha-golven. Aangestuurd vanuit het hart 
begint de rechterhersenhelft zich met de linker te verbinden. Dat geeft een positieve psycho-
fysiologische reactie.137 Het hart opent zichzelf, geeft veel meer licht en produceert een soort 
reddingsboei van licht rond de borst. Wij raken nu in verbinding met de coherente patronen op 
groter schaal.  We zijn in verbinding met het grote geheel van de onzichtbare impliciete orde.138 Wij 
zijn on line! Hoe meer mensen een coherent hartpatroon uitzenden, hoe meer patronen rond de 
aarde volgen en positief beïnvloed worden.139  
Een van de manieren om het hart te openen is het hart te volgen! Het verstand als instrument te 
gebruiken om het verlangen van het hart te realizeren. Beiden werken samen. Het hoofd is de 
dienaar van het hart. Daarom luidt het bekende devies: volg je hart. 
 
Het hart als contactpunt met de hemel. Het hart wordt in het oude Egypte beschouwd als vat voor 
de bovenzinnelijke delen van de mens. Wat de zon is in de makrokosmos van het zonnestelsel is het 
hart in de mikrokosmos van het lichaam. Het hart en de organen verhouden zich als de zon en de 
planeten. In miniatuur kun je het hart vergelijken met de zon in ons zonnestelsel en de centrale 
zonnen in ons galactisch centrum en in het universum. Het hart is het centrale midden van 
lichamelijke processen, maar ook van psychische en geestelijke processen. Het hart is het 
interdimensionale centrum.140  
 
12. Het hart en de evolutie 
 
Het hart als centrum. Het hart is het eerste orgaan van de baby dat gevormd wordt in de 
baarmoeder.141 Het hart is ook het eerste orgaan van de mens zoals zich dat vormt in een lange 
evolutie. In het begin van de evolutie heeft het hart de vorm van een kelk of lotus; het geeft warmte 
en straalt licht uit. In een lang incarnatie-proces in de materie worden rond deze eerste lotus de 
verschillende subtiele lichamen gevormd: het etherische, astrale en mentale of Ik-ben-lichaam.142 
Het hart is het centrum van deze meer subtiele lichamen. Het is centraal in het fysieke, psychische en 
spirituele processen.143 Het hart is een soort microkosmische zon of lichtende lotus in ons lichaam. 
 
Het grote en het kleine hart. In het boek van Joan Cerio met de titel: ‘Ingelogd op de Kosmos. 
Download je goddelijke natuur via je hart’ lees je het volgende. Op een plaats rechts van het fysieke 
hart bevindt zich op de middellijn van het lichaam het hartchakra. Het is een cirkel met een punt in 
het midden. Op dit punt kruisen zich de twee assen, de X en de Y-as en in dit centrum bevindt zich 
het nulpunt, het zonnekruis van de mens. Hier ben je aangesloten op het verenigd veld van de 
kosmos, dit kruispunt verbindt jou met het centrum van het universum.144  
 
Het vergroten van het hartveld. Hartcoherentie wordt bereikt door het genereren van positieve 
gevoelens als dankbaarheid en mededogen. Het electromagnetisch veld van mensen met een open 
hart is zo sterk dat zij gaan stralen. Joan Cerio schrijft: ‘we worden die magneet die alles aantrekt wat 
we nodig hebben om onze die levenstaak te doen slagen’.145  
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Het Global Coherence Initiative van het Institute of HearthMath gaat uit van de hypothese dat de 
emotionele energie van het hart invloed heeft op het aardmagnetisme en de magnetische velden. 
Hoe meer mensen coherente hartgolven gaan uitzenden, hoe sterker we de velden van de aarde 
kunnen beïnvloeden.146 Om de hypothese uit te testen heeft men het expiriment opgezet waarbij 
duizenden mensen doegerichte positieve emoties richten op een gemeenschappelijk doel: vrede, 
evenwicht en samenwerking.147 Wij leven met elkaar in een gezamenlijke werkelijkheid. Als je als 
individu schept, sta je alleen; richt je je intenties samen, dan wordt de groepsenergie sterker en kan 
er meer verwerkelijkt worden. 
 

 
 
Van ‘ik’ naar ‘wij’. Eerder schreef ik: in de evolutie is nu de tijd aangebroken om het nieuw gevormde 
ik-bewustzijn te verbinden met het collectieve Wij-bewustzijn. Vrouwen bouwden in het verleden 
een evolutionaire brug tussen de rechter en de linker hersenhelft via het corpus callosum. Nu we dit 
weten, kunnen we dit evolutionaire voordeel gebruiken voor nieuwe vrede. Het is aan de spirituele 
vrouwen (-en mannen)beweging om dit opnieuw onder de aandacht te brengen. 
 
13. Op weg naar de nieuwe wereldreligie van het hart 
 

 
 
Eerherstel. Het is nodig eerherstel te geven aan dat wat wij in het westen ‘heidendom’, animisme en 
polytheïsme hebben genoemd. De natuurgodsdienst ligt niet alleen begraven in Kanaän en oud-Israël 
in de boom- steen-sterren- en bron verering, maar ook hier in Utrecht. In de put die in het voor-
christelijke heiligdom uit de Romeinse en latere tijd functioneerde en die later, mogelijk door 
Wilibrord zelve, is dichtgegooid met een deel van het ‘heidense’ altaar uit die tijd.  
Ik ben lid van de Utrechtse school van Valentinus en Quispel en ik zie mijzelf als vertegenwoordiger 

van de derde bron van de westerse cultuur: de gnosis en de kennis van het hart van het esoterische 

christendom dat open is en inclusief; dat niet met weerzin maar met dankbaarheid terug kijkt op het 

eigen ‘heidense’ verleden van de natuurreligies; dat de wijsheid van inheemse culturen en nazaten 

van die culturen die nu onder ons leven, met respect bejegent onder het motto ‘wat je zaait zul je 

oogsten’.  

Gnosis en de kennis van het hart. De gnostische christenen keerden zich naar het licht en zochten 

‘verlichting’ op aarde. Ze verbonden zich met het hart van de kosmos en werden de ‘kinderen van 

het licht’. Wij allen zijn kinderen van het licht, al is de een zich daar meer bewust van dan de ander. 

Dat licht is universeel. De een noemt het Christus, het Kind, de ander spreekt van Nirvana of Boeddha 

of duidt dat hart van de kosmos aan met vele andere namen.  
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Wanneer wij bezig zijn met de essentie dan worden uiterlijke verschillen minder belangrijk. Belangrijk 

is dat wij ons als mensen van de 21e eeuw keren naar het hart van de kosmos buiten ons en in 

onszelf, ons omkeren, bekeren, inkeren. Dat wij aan dat kindschap van het Licht inhoud geven door 

het licht in ons te manifesteren, ons goddelijk kindschap van licht te leven in overgave en volledig 

vertrouwen op dat licht, de Christus-kracht in ons, want zo noemen wij die kracht in het westen.  

De nieuwe tijd. De spirituele vrouwen- en mannenbeweging staat voor een innerlijke emancipatie, 

welke huidskleur wij dan ook maar aan de buitenkant hebben of tot welke cultuur wij dan ook maar 

horen. Moge Utrecht en de Utrechtse school in deze vredesweek 2017 het epicentrum worden van 

een nieuwe spirituele beweging, die de kennis van het hart kent en de bron van alle licht in ons weet. 

Dan maken wij de weg vrij voor de nieuwe wereldreligie van het hart die vrede en harmonie aan de 

mensheid zal brengen. 

Ik heb gezegd. 

Annine van der Meer, 

20 september 2017, in de Domkerk, Achter de Dom 1, Utrecht.  
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