Verslag van de studieweek Moderne Matriarchale Samenlevingen
van 19 tot en met 25 juli 2010 aan de Academie Hagia in Winsser, Duitsland.
door Annine van der Meer.
De algemene onderwerpen. Matriarchale
economische patronen; de Gift-Economy; de
levensstijl van matriarchale vrouwen en
mannen; matriarchale opvoeding van
kinderen en jongeren; traditionele
matriarchale politieke patronen; conflicten
and conflictoplossing in matriarchale
samenlevingen; patronen van matriarchale
spiritualiteit; de diversiteit van moderne
matriarchale samenlevingen; patronen van
verzet van matriarchale samenlevingen
tegen patriarchale agressie; matriarchale elementen in patriarchale culturen, speciaal in de Westerse.
De theoretische onderwerpen. De methodologie van moderne matriarchaatstudies; de relatie van
met westerse theoretische concepten als Marxisme, de theorie van het Anarchisme, Gender Studies,
en anderen.
De docenten. Dr. Heide Göttner-Abendroth en Mrs. Genevieve Vaughan.
Heide Göttner-Abendroth is ‘de grondlegster van het
matriarchaatonderzoek’. Zie het Toronto verslag op
www.academiepansophia.nl (onder vrijdagavond 23 oktober
2010) en de Syllabus Basiscursus van Academie PanSophia §
5.2.
Genevieve Vaughan is actief in het internationale netwerk van
feministen voor Gift Economy en tevens in antiglobaliserings- en
vredesbewegingen. Zij schreef: For-Giving, A Feminist Criticism
of Exchange (1997)en Homo Donans (2006). Zij verzorgde twee
bundels met artikelen van internationale vrouwen over de GiftEconomy. Daarnaast schreef zij twee kinderboeken in 2006 en
2007. Over haar levenswerk, Giving for Giving, werd een film
gemaakt.
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Bernedette Muthien (Zuid-Afrika), Angela Miles (Canada), Linda Ruffmann (Canada), Erella Shadmi
(Israël), Irene Tazi-Preve (Oostenrijk), Malika Grasshoff (Noord-Afrika-Duitsland), Annine van der
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Drie mensen moesten afzeggen: Pilwha Chang (Maleisië), Vicky Noble (USA), Barbara Mann (USA).

Maandag 19 juli. Het welkomstritueel.
Am Frauenhof. De internationale groep logeert in pension am Frauenhof in een dorp genaamd
Frauendorf. Het kan verkeren! Overal staan ‘manshoge’ Venusbeelden, in de hal, in de gangen op de
diverse verdiepingen. Tot in het zwembad toe staan ze levensgroot mooi te zijn. Achter een palm
verscholen is er in het vrouwelijke gezelschap één naakte David te ontwaren. In het omliggende
gebied is er een Frauenheuvel, een Frauental, zijn er Frauenbergen en Frauenbergkapellen.
In de directe nabijheid van het hotel ga je over zeven beken en zeven bruggen naar een Mariakapel.
Hier trokken vroeger de vrouwen in pelgrimstocht heen. Die Fraue of de Vrouwe bleef in de
middeleeuwen vereerd in het volksgeloof. In oude tijden was zij de godin, genaamd die Fraue. Zij
stelde Moeder Natuur voor en Moeder Aarde, die de mensen leven, levenskracht, en licht schonk.
Men ervoer haar in de vier elementen: aarde water, lucht en vuur; elementen die vermengd met elkaar
in Moeder Aarde samenkomen. Tegenwoordig draagt Maria de naam van de Vrouwe/die Fraue; men
noemt haar Onze Lieve Vrouwe. Zij heeft in het Christendom de functie overgenomen van de Vrouwe
van Centraal-Europa –die vroeger Vrouwe Hulda of Vrouw Holle genoemd werd.

Rondleiding over de heilige berg. Op de stralende maandagochtend leidt Heide ons onder de
slagen van haar drum over haar heilige groene berg rond. Er heerst een magische rust, vogels tjilpen
en vele bonte vlinders fladderen af en aan. De 25 jaar die zij er nu woont, heeft ze het land met rust
gelaten, in tegenstelling tot de boeren rond haar. In het midden van het lager gelegen terrein is er een
groene driehoek waar bomen en riet groeien en er een klein meertje is.

De twee glooiende heuvelruggen van haar berg lopen beneden in deze driehoek uit; voor Heide is dit
de vulva van het terrein. Terwijl zij trommelt lopen wij in ganzenmars achter haar aan, ritmisch
bewegend op het indringende geluid van de magische drum. Wij wortelen in het landschap en
beginnen ons thuis te voelen. Heide maakt een ontspannen indruk. Het is goed haar in haar eigen
Godinnelijke omgeving sterk en gelukkig te zien. Haar grote tuin is een werkelijk een klein
ongeschonden Moeder Aarde paradijs.

Welkomstritueel. Het aanvangsritueel vindt heel symbolisch plaats dicht bij het huis rond de
appelboom hoog op een van de glooiende groene heuvelruggen. Er wordt met rode linten een cirkel
gelegd rond de boom en vervolgens wordt daar een kruis ingelegd. Daarna worden in vier
windrichtingen met achtereenvolgens noord, west, zuid en oost, de voorouders en de geesten
aangeroepen en gevraagd deze week om aanwezig te zijn. Ieder van ons wordt verzocht in het

windstrekenkwadrant te gaan staan waar we
thuishoren. De windrichtingen worden geprezen
vanwege hun specifieke kwaliteiten: het noorden
voor de koude en helderheid, het westen vanwege
de vochtige winden, het zuiden voor het licht van
de zon en de vruchtbaarheid en het oosten
vanwege de dageraad. Er wordt een lied
gezongen. Daarna wordt er op één toon gehumd
en mm gezongen. Wanneer men op verzoek de
onderkaak loslaat loopt dit uit op een gezamenlijk
Ma. Het oudste woord van de mensheid. Men plengt water en dankt.
In het slotritueel aan het eind van de week zal dit zich herhalen en wordt ieder verzocht die opnieuw in
de eigen windrichting te gaan. Vervolgens wordt ieder door Heide die de centrale kaars in de hand
houdt, met een persoonlijk woord bedankt vanwege haar specifieke inbreng.
De rest van de week. De daaropvolgende maandagmiddag en dinsdagmiddag, de volledige
woensdag, vrijdag en zaterdag krijgen we les van Heide. De donderdag gaan wij op excursie. Zij
speelt het op de binnendagen klaar om van 9.00 tot 18.00u met middagpauze van twee uur zittend in
een kring op de (soms snikhete) Hagia-zolder van
haar huis aan een stuk door college te geven.
Daarbij houdt ze slechts een kleine blocnote op
haar schoot waar ze regelmatig tijdens de les en
de discussie daarna een steekwoord in op schrijft.
Ze gebruikt deze week ook geen enkel didactisch
hulpmiddel; geen tekenbord, geen power point,
geen film. En dus ook geen eigen dictaat of
aantekeningen. Die heeft ze niet nodig want alle
informatie over zowel de theoretische
onderbouwing als de praktische voorbeelden uit de levende matriarchaten, stroomt in een vloeiende
woordenstroom uit haar mond. En dat alles in het Engels. De internationale groep mag haar elk
moment onderbreken en -wat vaak gebeurt door de aanwezigen uit de inheemse culturen- bevestigen
en aanvullen. Men kan ongelimiteerd vragen stellen,
hetgeen de lessen verlevendigt en boeiend maakt. Ik
maakte van deze week een intern verslag van 36
pagina’s. Op verzoek van Heide moet dit intern
blijven, omdat er info instaat die zij nog in een
komende publicatie wil neerleggen en het daarom
nog niet in de openbaarheid mag komen.

! Maandagmiddag 19 juli: de leefstijl van matriarchale vrouwen en mannen; de matriarchale
opvoeding van de kinderen en jongeren
! Dinsdagmorgen 20 juli: the Gift Economy met Genevieve Vaughan
! Dinsdagmiddag 20 juli: matriarchale economische patronen
! Woensdagmorgen 21 juli: traditionele matriarchale politieke patronen; conflicten en
conflictoplossing in matriarchale samenlevingen
! Woensdagmiddag 21 juli: patronen van verzet van matriarchale samenlevingen tegen
patriarchale agressie
! Donderdag 22 juli: Excursie sacraal landschap: matriarchale landschapselementen in
patriarchale culturen, speciaal in de westerse met als voorbeeld: de vallei van de Donau met
de Lengyel cultuur uit het Oude Europa

Excursie sacraal landschap. Na drie dagen van 9.00 tot
18.00u les gehad te hebben van Dr. Heide Göttner-Abendroth
gaan we in twee auto’s en een grote bus op landschapsexcursie
naar de Donauvallei. De Donau is met 2845 km op de Wolga na
de een na langste rivier in Europa. De indrukwekkende stroom
verbindt acht staten met elkaar en is van oudsher een
levensader voor de inwoners van Europa. Van 9.00 tot 18.30
worden wij in grote hitte langs diverse sacrale plaatsen in het
landschap rondgereden.
De Maria-Magdalenakerk. Op de naamdag van Maria
Magdalena is de eerste sacrale plaats, die wij tegenkomen, een
aan haar gewijde kerk, die haar naam draagt: de Maria
Magdalena-kerk. Het is een ronde kerk gebouwd op een verhoging bovenop een ronde steencirkel.
De plaats van de neolithische Vrouwe is ingenomen door de christelijke Vrouwe, de partner van de
joodse Jezus. Wij gedenken haar naamdag.

De Vrouwe overleeft de tand des tijds. Vanaf 200.000 voor Chr. worden in de Donauvallei
paleolithische resten gevonden. Van 5000 voor Chr. tref je neolithische vestigingen aan. Dan gaat het
via Bronstijd, de Keltische, Germaanse en Romeinse periode en de christelijke middeleeuwen naar
het heden. De Donauvallei in Zuidoost Duitsland vormt een afgelegen gebied, dat vrij laat is
gekerstend. De godin leefde nog steeds in het Keltische-Germaanse gebied toen de Romeinen en de
christenen kwamen. In Bavaria noemt men haar Frau Percht, de stralende. Zij is in het landschap
geïnternaliseerd.
Vliegtuigarcheologie De meeste nederzettingen en heilige plaatsen zijn te vinden op de lage
heuvels langs de Donau. Alles is overgenomen of vernietigd door het christendom, dat vrij laat
(wanneer dan? MJB) hier kwam. Met vliegtuigarcheologie wordt duidelijk, dat bijna iedere heuvel een
sacrale plaats heeft. Men maakt in de winter foto’s van het landschap. Dan is het mogelijk structuren
als aarden wallen bestaande uit stenen onder het aardoppervlak te fotograferen. Nu laat de godin zich
duidelijke herkennen onder de christelijke bovenlaag en door christelijke buitenkant heen. In Passau
fotografeerde men aan de oever van de Donau een observatorium dat groter was dan Stonehenge.
Maar helaas zijn de opgravers in Passau niet geïnteresseerd in neolithische structuren en menselijke
resten. Het gaat hen vooral om de christelijke voorgeschiedenis.
De Donauvallei. Op een onmogelijke plaats laat Heide de groep uitstappen. Het Donaulandschap
golft aan de beide oevers van de rivier in lage heuvels met hogere bergen op de achtergrond, onder
ons door. Ze toont een kaart van Marija Gimbutas, de wereldberoemde archeologe die in de zestiger
jaren van de vorige eeuw het Oude Europa in beeld bracht, met daarop omcirkeld het gebied van de
Lengyel-cultuur. Deze cultuur vind je rond 5000 v. Chr. terug in de Donauvallei in Hongarije en meer
naar het westen in de Donauvallei, hier in Zuidoost-Duitsland. Vanuit de delta van de Donau waar
deze de Zwarte Zee instroomt, volgden de eerste uit Anatolië afkomstige landbouwers de rivier
stroomopwaarts om uiteindelijk de bovenloop in Duitsland te bereiken. Ieder jaar overstroomt de
Donau om in het Donaudal vruchtbaar slib achter laten. Vandaar dat de vroege
landbouwgemeenschappen hun matriarchale gemeenschappen op de lage heuvels langs de rivier
vestigen om geen natte voeten te krijgen. Zo houden ze de voeten droog, het hart warm en het hoofd
koel.
Hoe je voorchristelijke sacrale plaatsen kunt herkennen. Wij krijgen onze eerste les in de sacrale
landschapskunde: in een vlakte is er soms een lage heuvel.
Hooggelegen. Wanneer men op deze hoger gelegen plaatsen christelijke heiligdommen aantreft, kun
je er zeker van zijn dat er zich hieronder sacrale voorchristelijke resten van heiligdommen bevinden.
Want normaal bouwt men de kerk midden in het dorp en zal niet zonder reden buiten het dorp op
moeilijk toegankelijker plaatsen willen gaan.
Recht met elkaar verbonden. Cultische plaatsen zijn altijd in rechte lijnen met elkaar verbonden via
rechte wegen. Bergen worden vaak als de borsten van de godin ervaren.
Twee- en drievoudigheid. Vaak spiegelt zich een sacrale plaats en verdubbelt of verdrievoudigt zich.
Ook kom je de drievoudigheid in de drie kleuren wit, rood of groen en zwart tegen.

De naamgeving. Een ander element van mogelijke herkenning ligt in de naamgeving. Wanneer er
‘heiden’ of ‘duivel’ in de naam voorkomt, dan betreft het een demonisering of omkering van wat
vroeger heilig of sacraal was. Overal is de moeder ontkend en vernietigd.
Zie voor meer kenmerken ook Syllabus Basiscursus Academie PanSophia § 7.1.4 Sacrale
architectuur of bouwkunde.
Passau, de stad waar drie rivieren samen stromen. In de stad Passau stromen drie rivieren bijeen
en vormen daardoor twee sacrale driehoeken. Op een van die peninsula/driehoeken staat de huidige
domkerk vol met grote barokke beelden. Op de andere staat een kasteel. De drie rivieren stellen de
drievoudige godin voor. Wij begeven ons naar de hoge oever, waar een oud bedevaartsoord is
gebouwd, genaamd Mariahhilf. Het is vlak voor de plaats waar de witte Inn samenstroomt met de
groene Donau en de zwarte Ilz. Het zijn de kleuren van de drievoudige Vrouwe: wit voor de
lentegodin, groen of rood voor de vruchtbare Vrouwe in de zomer en zwart voor haar herfst- en
winterkleed.

Voor de mensen uit de Lengyel cultuur in de nieuwe steentijd en kopertijd, is dit een bijzonder heilige
plaats geweest, omdat de drievoudige godin zich in drie kleuren samenvoegt: wit, groen/rood en
zwart, de kleuren van het moederland. In Innsbruck is er dezelfde situatie, die door dezelfde Lengyel
cultuur is opgemerkt en vereerd. Men volgde de rivier stroomopwaarts tot de bron.

Het bedevaartsoord Mariahilf. Maar nu het hele bijzondere: in de kerk genaamd Mariahilf treffen we
Maria in drievoudige kleuren aan. Op het zijaltaarpaneel in de linkerzijbeuk naast het hoofdaltaar, is zij
het witte jonge meisje; in het hoofdaltaarpaneel is zij de Madonna met kind gekleed in een bloedrode
mantel. En tot slot: in het zijaltaarpaneel in de rechter zijbeuk is zij de zwarte oudere vrouw.

De drie samenvloeiende rivieren spiegelen zich in de drievoudige grote moeder, die hier als Maria
wordt vereerd. Maria in Mariahilf helpt bij alles, bij stormen, ziekten; zij is klein maar doeltreffend. Je
ziet hoe neolithische symbolen tot op de dag van vandaag in christelijke jas voortleven. In de
zijgangen zijn er de honderden votiva of dankzeggingen in de vorm van kaarsen, houten panelen en
schilderijen waarop Maria voor haar hulp (Hilfe) bedankt wordt. Naast de kerk op het plein is er een
stenen beeld van Moeder Anna met dochter Maria en kleinzoon Jezus.
De moeder als centrum van iedere matriarchale clan. Ook in haar
toont zich de drievoudige godin, de moeder. In Duitsland worden
de beelden ‘Anna selb tritt’ genoemd. Er zijn veel barokke beelden.
Soms heeft de moeder twee kleine dochters in haar armen. Soms
een dochter en een (klein)zoon. In de christelijke mythen zijn de
vrouwen altijd ondergeschikte
dienaressen; zij zijn dienstbaar
en nederig. Maar ooit was dat
anders; waren zij gelijkwaardig
en stonden centraal. En
opnieuw komen we de Vrouwe
in haar drievoudige gedaante
tegen: binnen de kerk in Maria; buiten de kerk in Anna, in het dal in
de drievoudige rivier de drievoudige moeder, de triple goddess.
Heide verzekert ons dat je haar overal in Zuid-Duitsland kunt
ontmoeten. Op elke straathoek zie je in het hoekhuis hoog in de

gevel een beeldje van de moeder. Maar vooral ook kom je haar tegen overal in het landschap. In het
Beierse woud zijn er vele heilige bergen; soms zijn het er drie: een rode, witte en een zwarte zoals
respectievelijk Rehel, Luse en Araba. In de figuur van Anna kom je de zwarte aarde en de donkere
moeder tegen. De Schweigelberg staat in contact met de Frauenberg, die gelegen is vlak bij ons dorp,
dat daarom Frauendorf heet. Hier zijn zeven bronnen met zeven bruggen verbonden met de
Mariakapel, waar men vroeger en nu op bedevaart gaat. Ook zijn er –zoals eerder vermeld- hier vaak
tweelingsites aan weerskanten van de Donau.
De Vrouwe draagt vele namen. Andere namen voor de Vrouwe, die Fraue of de Moeder zijn: Holle,
Hulda of Percht, een Beierse naam. Holle is de grote godin van centraal Europa. Zij is drievoudig
omdat zij de onderwereld, de aarde en de hemel met elkaar verbindt. Zij komt ook voor in het sprookje
van Vrouw Holle en is ook in Nederland bekend geweest.
Percht komt van Perachta hetgeen de helder schijnende betekent. Het onderwereldaspect schijnt en
straalt. Hier zijn allerlei volksgewoonten- en feesten aan verbonden. Percht is wit. Er zijn processies
rond de witte Percht. Men weet dat de onderwereld zich opent en dat de geesten van de voorouders
willen komen om de jonge vrouwen, die zwanger willen worden, kleine en zoete zielen te schenken.
Ze komen mee met Percht en dansen rond haar. Percht bewaart de zielen onder haar kleed.
Volksgewoonten. Er zijn lieve en wilde versies van volksgewoonten. De jonge mannen plagen de
vrouwen en vragen hen: ‘Wil je mijn moeder worden?’. Ze begrijpen niet meer wat ze in feite vragen.
Ze vragen om wedergeboorte vanuit de Vrouwe.
Klank en dans. Percht staat centraal in het dansen
en zit op een troon. Ook heeft ze vele gekleurde
belletjes: dit is haar onderwereldaspect. Maar in het
volksverhaal lees je, dat zij kinderen steelt: dit is een
voorbeeld van het demoniseren. Vroeger was zij de
lieve oude vrouw die de kinderen beschermt.
Een andere dansgroep komt met gordels om met
koeienbellen. Dit is een vruchtbaarheidssymbool. De
klepel is een seksueel symbool te vergelijken met de
fallus. Mannen klepperen met de bellen en laten de
klepel als was het hun fallus heen en weer gaan. Daar
beginnen zij al in de winter mee. De grote godin is
meestal verdwenen in Bavaria; maar waar zij heeft
overleefd maken de mensen haar niet te schande
noch verklaren ze haar voor gek. Er is respect voor
oudere elementen in de cultuur. Er is de goede Percht
met het mooie gezicht, dat zo mooi is als de zonsopgang. Maar wanneer ze zich omkeert, zie je het
lelijke gezicht van de oude gerimpelde Percht. Het zijn twee aspecten van dezelfde Vrouwe: het lichte
en het donkere; twee aspecten van de ene kosmos. Maria is een aangenomen godin; overal waar

vroeger de grote moeder aanwezig was, hebben ze Maria in de plaats gesteld. Vrouw Holle bracht
sneeuw; nu spreekt men op dezelfde plaats van ‘Maria van de sneeuw’.
What’s in a name? Let ook op de verbuigingen van namen ‘Hilgart’: dit komt van ‘heel’ of ‘heil(en)’ of
‘heal’ dat voor het onderwereld aspect staat van de godin. ‘Gart’ staat voor ‘garden’ of ‘Garten’ of haar
heilige altijd groene tuin. Dit is de plaats van verering van de onderwereld godin, de plaats waar je
heel wordt. En dus wordt wedergeboren.
Op de Hilgartsberg is er een St. Georg kapel. Hij staat bekend als de drakendoder. De draak is een
oud godinnensymbool. Hij doodt de draak, zoals zij de oude godin doodden. Hetzelfde gebeurt in
Mont-St.Michel in Frankrijk. Maar Margaretha, die ook voor het onderwereldaspect staat, houdt de
draak aan een touw, de draak, die aan haar voeten ligt. Zij streelt de draak en doodt hem/haar niet
(Voor afbeelding zie: van der Meer, Venus is geen Vamp, p. 244 afb [3.11]). In de naam Olga zit
‘Heel-Ga’. Dus ook hier weer de combi ‘heilen’ of ‘helen’ en ‘Garten’ of ‘tuin’. Ook in Finland komt deze
naam voor en daarbij nuttigt men drie kleuren melk.
De zwarte rots en de zwarte berg: Hilgartsberg. Tegenover een neolithische vestiging met een
bestaande aarden wal met grote stenen is er aan de overzijde van de Donau een hoge berg uit zwarte
rots, hetgeen uniek is in dit gebied. Altijd zie je een dubbeling. Is er een sacrale plaats aan de ene
oever, dan spiegelt zich aan de andere oever hiermee een andere sacrale plaats. Zo werd ook hier
aan de overzijde een neolithische vestiging gevonden met bestaande stenen wallen. Het gaat om een
tweelingsite, een dubbeling. De rechterfoto toont de dubbelsite aan de overkant van de Donau.

Op de rotsige zwarte berg aan de overkant wordt later een kasteel gebouwd; de huidige naam van de
rots luidt Hilgartsberg. Tegenwoordig spreken de plaatselijke gidsen van een bergruïne. Na ons
bezoek aan de stad Passau, bezoeken wij het versterkte kasteel. Eenmaal hoog op de rots, genieten
wij van het grootse panorama; onder ons slingert de Donau zich als een slang rond de rots. Dit
hebben de ouden uit deze Lengyelcultuur waargenomen. Voor hen was dit landschap sacraal; de rots
stond voor het lichaam van de (zwarte) Vrouwe, de rivier de slang of de draak die zich aan haar
voeten nestelt en haar vruchtbaar maakte.
Ook Mont St Michel in Frankrijk is op een rots gebouwd. De Vrouwe zelf wordt ook wel als de slang of

draak gepersonifieerd. Dan toont zij zich in de hoedanigheid van heerseres over de wateren en de
vruchtbare onderwereld.
Maria op de Bogenberg. Verder gaat de tocht naar Bogenberg. Het is de oudste pelgrimsplaats in
Duitsland. Hier leven oude voorchristelijke gewoonten door in christelijke vorm. De Donau raakt de
voet van de heuvel. Aan de andere kant van de Donau is een grote vlakte, die vaak overstroomd werd
door de Donau en daarom zeer vruchtbaar is.
Deze wordt ook thans nog beschouwd als de
graanschuur van Beieren. In de vlakte heeft de
plaats Strauburg een beeldje van een
graanmadonna. Zij is een vervanging van de
oude graanmoeder. De heuvel is een cultische
site voor heel het gebied. De rivier buigt in een
boog voor de berg; vandaar de naam
Bogenberg. In de kerk op de top is er de
zwangere Maria. In de kleine donkere crypte
hoog op de berg staat zij in een hart of vulva.
Maar hoe raakt ze zwanger? Ieder jaar komen er jonge mannen uit de plaats Holzkirchen op 70 km
afstand. Zij dragen dagenlang in colonne een liggende
kaars van 13 meter (13 is een Venusgetal, dat staat
voor vruchtbaarheid en liefde of geluk). Een van de
manen richt de kaars op en brengt hem de kerk
binnen; het is als een fallussymbool. De liefde van de
jonge mannen maakt haar zwanger: je ziet hier de
godin van de vruchtbaarheid en haar heros. Het is de
oudste pelgrimsplaats en je ziet hier de ‘hieros
gamos’, het heilig huwelijk, tussen het vrouwelijke en
het mannelijke. Het brengt het land tot leven. Het gaat
om de kosmische polariteit; om de verbinding in
polariteit. De berg van de rode godin met haar heros:
je ziet de neolithische symbolen. In feite brengt zij het
kind parthogenetisch d.w.z. zonder mannelijke
tussenkomst, voort; zij is Moeder Aarde of Gaia.
De groene bladeren op de kaars staan voor de
vruchtbaarheid van de rode godin. Hetzelfde komt
terug in de gesnoeide ‘meiboom’ of meipaal (maypole) met de dansen daaromheen in de maand mei
(van der Meer, Venus is geen Vamp, 311, 312 afb [4.42]). Ook dit gebeurt om de velden vruchtbaar te
maken. De groene top staat voor de mannelijke vruchtbaarheid. De krans daaromheen voor het
vrouwelijke. De boom is een oud symbool voor het goddelijk vrouwelijke.

De Venusberg in mythen, sprookjes en opera’s.
Hetzelfde komt terug in de Venusberg. De opera
Tannhaüser van Richard Wagner is een
gechristianiseerde verse van een ouder volksverhaal. In
de christelijke variant wordt de held Tannhaüser door de
paus gedoopt. Maar er bestaat een oudere voorchristelijke versie die populair was bij middeleeuwse
minstrelen. Tannhaüser is verenigd met de godin van de
liefde, Venus, in haar Venusberg en voelt zich op den
duur schuldig. Hij schaamt zich en gaat daarop naar de
paus. Deze zegt dat hij zonde beging door met Venus de
liefde te bedrijven. Zijn wandelstok zal uitdrogen en hij
zal geen plaats meer vinden onder de hemel om te
rusten. Tannhaüser gaat terug naar Venus en
vervolgens krijgt zijn stok groene blaadjes. De balans in
de vruchtbaarheid is dus weer hersteld. Deze versie
gaat aan de verchristelijkte versie vooraf.
Maria in drie levensfasen en kleuren. Ook in de kerk is
er weer de drievoudige Maria. Rechts Maria in wit, in het
midden de zwangere rode Maria (op foto hierboven) en
rechts Maria in het zwart als Pieta met de gestorven
Christus op haar schoot. Deze drievoudigheid komt je in
Europa, de mediterrane wereld en in Noord-Afrika tegen.
Andere delen van de wereld hebben weer andere
namen voor het drievoudig vrouwelijke. Want, zoals je
inmiddels weet, heeft zij vele namen, omdat Moeder
Natuur en de culturen van de wereld zich overal anders
tonen.
Wij sluiten de interessante lange dag met een gezellig
etentje aan de oevers van de Donau bij de
Kohlbachmühle. De Beierse muziek klinkt, er zijn veel
Beierse mensen in klederdracht, men drinkt en lacht en
men is vrolijk. Op de Donau varen grote cruiseschepen
langs. Het gaat schemeren en wordt donker, maar het
blijft nog lang warm op deze gedenkwaardige buitendag
van onze seminarweek, de naamdag van Maria
Magdalena, 22 juli 2010.

! Vrijdagochtend 23 juli: diverse patronen van matriarchale spiritualiteit; diversiteit van
moderne matriarchale samenlevingen
! Vrijdagmiddag 23 juli: de methodologie van het moderne matriarchaatsonderzoek
! Zaterdagmorgen 24 juli: de relatie van het matriarchaatsonderzoek met westerse
theoretische concepten als marxisme, de theorie van het anarchisme, Gender Studies
! Zaterdagmiddag 24 juli: Afsluitend ritueel. In het slotritueel aan het eind van de week wordt
ieder verzocht opnieuw in de windrichting te gaan staan, zoals gekozen in het beginritueel.
Vervolgens wordt ieder door Heide die de centrale kaars in de hand houdt, met een
persoonlijk woord bedankt vanwege haar specifieke inbreng.
! Zondagmorgen 25 juli: De hele dag Ronde Tafel Conferentie.

Zondagavond. De allerlaatste avond van de seminarweek, gaan wij uit eten en vieren wij mijn
verjaardag. Ik krijg naast veel hartelijkheid, het diner met als toetje een stuk taart met een kaarsje
aangeboden. Van Heide krijg ik het compliment, dat ik als nieuwkomer volledig ben opgenomen in
deze internationale groep, die al vele jaren bijeenkomt. De groep maakt deel uit van een
matriarchaatstudiegroep van 120 leden, die over de hele wereld verspreid zijn en digitaal in een
netwerk met elkaar verbonden zijn. Wij nemen afscheid en zullen elkaar weerzien op het
internationale congres in Sankt Gallen in mei 2011, waarover hieronder meer informatie volgt.

Dank. Grote dank zijn wij allen verschuldigd aan de organisatoren van deze week: Akademie Hagia
met Heide Göttner-Abenroth en Cécile Keller en aan Genevieve Vaughan van de Gift-Economy, die
de groep het verblijf in het hotel schonk. Daarna konden wij des te royaler een gift doen toekomen aan
Akademie Hagia voor al het genoten unieke onderwijs.
Dr. Annine van der Meer

Lijst van internationale conferenties:
2010:
•

Oktober: Japan – Kaarina Kailo

•

6-8 november: Shillong in India – Bernedette Muthien
Embracing Peace Education: Empowering the Individual, Institution and Communities (special
focus on India). Will be a matriarchal societies panel. Jointly organized by Peace Studies Dept,
MLCU, Centre for Peace Education (CFPEM) and Institute of Global Education (IGE)

2011:
•

April/mei: USA – Joan Cichon
The Association for the Study of Women & Mythology
Meer informatie: http://womenandmythology.wordpress.com/

•

12-15 mei: Zwitserland – Heide Göttner-Abendroth
International Congress – The Time is ripe. We go into a society where Life is worth Living.
Insights from Matriarchal studies. Perspectives in Matriarchal Politics. Grand Opening of the
MatriArchiv and Library. Celebration of 25 years Akademie Hagia and the 70th birthday of Heide.
Meer informatie: http://kongress-matriarchatspolitik.ch. info@kongress-matriarchatspolitik

•

3-7 juli: Ottawa, Canada. Women’s World Conference: Linda Ruffman and Angela Miles
Meer informatie: http://www.womensworlds.ca/
International Feminists for a Gift Economy Panel - Contact Gen <Genvau@aol.com> if you are
interested in participating in the panel.

•

September/oktober: Columbia - Angela Dolmetsch Nashira Ecovillage
Possible visit to Nashira Ecovillage, a women-run community.
Meer informatie: http://www.nashira-ecoaldea.org/Ciudadela_ecologica_Nashira.html

•

Oktober/november: Noorwegen. Annual Regional Social Forum – Bhanu Natarajan.
Plans in the works for a panel on "features of a peaceful (i.e., matriarchal) society."

2012
•

April: Kaapstad Zuid-Afrika – Bernedette Muthien. Conference on Matriarchal Studies

