
 

 

 Manifest Female Energy. Manifest Vrouwelijke Energie. 

Een onderscheiding. Begin Juli 2010 overkomt mij iets heel bijzonders. Ik ontvang over de post een 

groot pakket met daarin de verrassing van mijn leven: een onderscheiding. Tussen een dertigtal 

namen van vrouwen van wereldformaat ontwaar ik als derde mijn naam…  Onderscheiden zijn: 

Amy Tan * Anne Hastings* Annine van der Meer *  Brandon Bays * Caroline Cory * Christine 

Pannebakker * Ciska Dresselhuys * Danah Zohar * Esra’ Al Shafei * Eva Ensler * Fiona Montagu * 

Hoda Al Khamis-Kanoo * Inez van Oord * Irene van Lippe Biesterfeld * Isabella Allende * Karen 

Armstrong * Lulu Wang * Marianne Williamson * Nalini Nadkarni * Nancy Lublin * Narcissa Botha 

*Nelie Kroes * Ogega Moturi * Paola Antonelli * Rickie Byars Beckwith * Shirly Nicholson * Sima 

Samar * Somaly Mam * Wangari Maathai * and 4 to the Woman of the Golden Plant. Nr 33 for herself 

and we asked her to send 3 to women who touched her life.   

Waarom onderscheiden? Wij worden onderscheiden voor onze unieke bijdrage aan 

veranderingsprocessen in de wereld. Ik open het bijna  een halve meter lange pakket, dat prachtig 

verzorgd is. Het bevat een 45 cm lang roomkleurig harde kaft met daarin een roomkleurig boekwerk. 

In gouden letters staat op de kaft  ‘the Unifying Acre’ met daaronder een afbeelding van een gouden 

kiemplant van ca 9 cm. Ik sla vervolgens het grote boekwerk open lees in diezelfde grote gouden 

letters ‘The Unifying Acre. The Spiritual Field of the World. The Acre of Peace’. Op de kaft van het 

boekwerk ligt gespeld op een witte band de onderscheiding. Het is een 9 cm grote gouden speld in de 

vorm van de kiemplant . Mijn adem stokt. 

Even weet ik niet goed wat mij overkomt. 

Ik blader verwoed in aparte map met tal 

van bijgevoegde stukken. Ik vind een in 

het Nederlands gesteld persbericht  

waarin de vrouw wordt gepresenteerd als 

boegbeeld naar een nieuw mens- en 

wereldbeeld achterin dit document tref je 

de tekst op ware grootte aan.  

 

Manifest Female Energy. Ook tref ik aan 

een ‘Manifest Female Energy’ of Manifest 

Vrouwelijke Energie. Hierin worden 

vrouwen beschouwd als de sleutel tot het 

openen van de poort naar een nieuw 

bewustzijn. Vrouwen zijn in staat muren 

van haat af te breken en kunnen een 

nieuwe ruimte te creëren waarin 

vrouwelijke en mannelijke energieën 

elkaar wederzijds inspireren om samen 

naar een nieuwe krachtige en creatieve 

spirituele wereldorde toe te groeien.  

 



Een Ode aan de Female Energy. Op de achterzijde van het mooi gedrukte en uitgevoerde manifest 

tref ik een Ode aan. Het is een Ode aan de Female Energy, aan de 33 wereldvrouwen, die door de 

vrouwelijke energie geïnspireerd zijn én aan de miljoenen onbekende andere vrouwen die in de 

anonimiteit een bijdrage leveren aan veranderingsprocessen in de dagelijkse realiteit. 

 

 

Het Manifest blijkt een onderdeel te zijn van een project van het kunstenaarsechtpaar Huub en 

Adelheid Kortekaas. Zij wonen in een schitterende eigen kunstcreatie genaamd de Tempelhof bij 

Nijmegen aan de Waal. Een tijd geleden verzorgde ik hier samen met Huub en Adelheid een dag voor 

ondernemers. Nu sta ik echter op het punt naar Rome en daarna naar Duitsland af te reizen voor twee 

internationale congressen, vredescongressen.  



Over vrede als toestand van balans en eenheid tussen vele delen. Beide congressen gaan over 

egalitaire maatschappijen waar werkelijk Vrede heerst, matriarchaten waar vrouwen en mannen 

samen leiding geven. Er is evenwicht, balans en vrede is tussen mensen, man en vrouw, oud en jong, 

homo’s en hetero’s. Er is daarnaast verbinding en harmonie tussen de mens en dier, mens en plant 

en mens en mineraal. Want alles komt uit dezelfde bron. De zichtbare wereld verschilt in uiterlijke 

vorm omdat de samenstelling van oerelementen varieert. Maar alle zichtbare vormen komen uit een 

onzichtbare bron en zijn daarin één in al hun onderlinge verscheidenheid.  Alle delen zijn met elkaar 

verbonden en deze toestand van balans en harmonie noem je Vrede.  

Wat is een synchroniciteit; deze vrouwelijke vredesprijs en deze congressen over Societies of Peace. 

Snel schrijf ik een kaartje naar Huub en Adelheid Kortekaas, de geestelijke vader en moeder van dit 

project. Ik heb het pakket in goede orde ontvangen maar sta helaas op het punt af te reizen, zo deel ik 

hen mede. 

De persoonlijke brief. In een aparte witte map getiteld Manifest Female Energy vind ik toelichtingen 

op het project. Ik tref ook een door hen bijgevoegde persoonlijke brief aan. Er is een handgeschreven 

exemplaar en een getypte versie van twee pagina’s.  Tot mijn stomme verbazing lees ik in de eerste 

alinea hoe zij naar aanleiding van het oprichten van Academie PanSophia spreken van: ‘your 

fascinating initiative’ , the result of a phenomenal and thorough research’. Verderop volgt hierover : 

‘Your remarkable personal knowledge and your overwhelming initiative PanSophia touched us 

deeply’. In de tweede alinea lees ik: ‘what fascinates us most is your vision of the new humanity, 

where harmony between Male and Female prevails: in our artwork the angel is the icon of this tension’ 

En de derde alinea: ‘Your impressive books ‘van Venus tot Madonna’, ‘Van Sophia tot Maria’ and 

‘Venus is geen Vamp’ are revealing enlightening manifests of the Spiritual Female Dimension of man’.  

Een hart onder de riem. Zoals alle begin is 

ook het begin van Academie PanSophia, een 

centrum dat vanaf 2007 in oprichting is en in 

2008 daadwerkelijk wordt opgericht, moeilijk. 

Het is een organisatie die kwaliteit wil 

waarborgen en professioneel wil werken maar 

die zonder veel substantiële middelen drijft op 

de belangeloze inzet van tal van vrijwilligers. 

Daarom ervaar ik deze zeldzame blijk van 

erkenning en waardering als een geschenk uit 

de hemel; als een hart onder de riem die alle 

pioniers soms even nodig hebben. Voor mij is 

het daarnaast een kosmische erkenning voor 

het stille werk in de wereld. Dat soms 

ondankbare werk dat of wordt  doodgezwegen 

of nodeloos tegenwerking ondervindt vanuit 

onbegrip, onkunde en vooroordeel. Het is 

alsof ik even de lieflijke levensadem van 

Sophia als een briesje in de rug mag voelen. 

Sophia, koningin van de engelen. De icoon 

die ik ontvang ik is een kiemplant maar 

symboliseert tegelijk de mens die met de 

voeten in de aarde en de armen omhoog reikt 

naar de kosmos. Het is de mens die wanneer 

men in balans en vrede is tot engel uitgroeit.  

Een vredesengel… 

 



Bezoek aan de tempelhof. Op 5 augustus worden de secretaris/penningmeester van de academie 

Marie-José Bentinck- van Zwieteren en ik allerhartelijkst op de Tempelhof ontvangen. Er worden foto’s 

en een film gemaakt.  

Ik ben de eerste van de 33 die haar handtekening komt zetten. Op de akker waar de 33 

vrouwennamen staan, zet ik als nr 8 de lemniscaat van de 8 met mijn handtekening.  Symbolisch want 

Sophia is na de cyclus van 7 het begin van de nieuwe cyclus. Zij is de achtste dag en het nieuwe 

begin. De 8 is het symbool van de volmaakte balans tussen vrouwelijk en mannelijk. Daarom is de 8 

op ieder boek wat ik signeer van de partij. Huub merkt de synchroniciteit tussen plaats van de 

kiemplant als nr 8 op de Akker van Vrede direct op en wij verheugen ons over deze kniphoog van de 

kosmos.  

 

 

 

Over Huub en Adelheid Kortekaas. Zij trouwen in 1969 

en vanaf dat moment werken zij intensief samen. Er is een 

tijd geweest dat Huub op de voorgrond treedt en Adelheid  

ervoor kiest om op de achtergrond blijven. Daar komt 

verandering in sinds 1999. Nu treden beiden gezamenlijk 

als artistiek duo naar buiten. Huub is beeldhouwer en 

filosoof en vanuit de passie van Adelheid voor 

architectuur, met name landschaps- en tuinarchitectuur 

groeit eind jaren ‘90 de Tempelhof. Een 

Gesammtkunstwerk, een verslag van hun leven als 

kunstwerk. 



De tuinen. We maken een wandeling door de parkachtige 

tuinen. In een donkere grot die een opening toont als van 

een vulva klatert een bron. Er ruist water en er klinken 

oerklanken. Water en licht stromen via kanalen in park en 

huis naar de voorzijde bij de oprijlaan. Hier geleiden twee 

grote engelen de energie van de vrouwelijke oerbron 

verder naar buiten, de wereld in. De groots aangelegde 

tuinen met gesnoeide heggen, bomen en groene lanen, 

zijn overweldigend mooi.  Overal is er de volmaakte 

balans. Dit geeft aan huis en park ruimte en schoonheid. 

Hier drukt het eeuwige zich uit in een eindeloos 

vormenspel van balans en harmonie. In de volmaakte 

geometrie die je als sacraal ervaart, spreekt hun beider 

verbondenheid met het eeuwige. Overal prijken grote 

beeldengroepen. De plant is in detail tot in elk hekwerk en 

tuinstoel, ja tot in de balkons van de eerste verdieping, 

doorgevoerd.   

  

 

De plant als metafoor voor de Mens. Sinds 1974 

is de plant het thema van het gehele oeuvre van 

Huub en Adelheid Kortekaas.  De plant staat 

symbool voor het verlangen van de mens zichzelf te 

ontwikkelen en zijn/haar diepste ware zelf te 

worden. De Mens als unieke universele kiemplant 

van Moeder Aarde.  Binnenshuis doen de kleine 

plantenbeelden mij denken aan de abstracte 

figurines van de Vrouwe van Anatolië en het Oude 

Europa. Zij met haar ronde onderlichaam en haar 

fallische hals en driehoekige hoofd is hier in de 

vroege landbouwculturen bij duizenden afgebeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In September 1990 bezoekt Huub Kortekaas de tentoonstelling in Amsterdam Art Meets Science and 

Spirituality in a Changing Society. Tot zijn verrassing ontdekt hij dat vrijwel alle kunstenaars 

geïnspireerd zijn door dezelfde gedachte van eenheid en deze ook werkelijk leven. Nu vatten Huub en 

Adelheid het idee op om een akker te ontwerpen voor mensen die een bewustzijn van het globale 

gevoel van eenheid tonen in hun werk en in hun levenswijze en hier ook aan bijdragen. 

In oktober 1991 zijn 4 maal 99 kleine kiemplantjes over de wereld uitgezaaid op de Akker van 

Spirituele Eenwording of het Veld van Vrede. Dit als eerste manifestatie van het Quantum Art project 

‘The Unifying Field of the World’. In dit Vredesproject wordt bewustzijn een participerend bewustzijn; 

een overgang van het individu naar een universele manier van denken, van Ik naar Wij. De Mens als 

Quantum-Art.  

 

Een overzicht van het oeuvre: de 

Global Quantum-Art projects 

1989-heden. The Unifying Spiritual 

Field of the World. De Akker van 

Vrede is een beeld van de aarde als 

veld of akker. In iedere boerenakker zit 

orde en structuur. Huub: het Unifying 

Field of het veld van Eenwording is 

gebaseerd op het getal 100. Het is een 

getal dat voor mij symbolisch de 

verhouding tussen economie en 

spiritualiteit weergeeft. Dante’s Divina 

Comedia heeft 100 verzen; Gaia of de 

godin die Moeder Aarde voorstelt, heeft 

100 hoofden en 100 armen. Allah heeft 

100 namen waarvan er 99 bekend zijn. 

Het veld wordt in drie bedden met ieder 

33 kiemplantjes ingezaaid. Zo zijn 99 

mensen in  reeksen van 33 geordend. 

Er komen 33 mensen uit de spirituele, 

artistieke en filosofische wereld; 33 

komen er uit de wereld van de 

wetenschap en  33 zijn afkomstig uit de 

politiek, economie en uitvoerende 

organen.  

 

Iedere 100
ste

 kiemplant is een grote plant van 2.20m hoog . Deze hoogte symboliseert de spirituele 

omvang van de Mens. Het is de Mens met omhoog reikende armen; men strekt ze uit naar de 

spirituele dimensie van de Mens.  De gouden plant is de metafoor voor het spanningsveld tussen 

hemel en aarde, voor de mens als vorm en beweging, voor het samenspel tussen stof en geest. De 

Mens als Quantum-Art in de goddelijke komedie van het leven zelf. 

 



1984- heden. Anima Mundi project. Een ketting van tempels voor het veranderend bewustzijn over 

de hele wereld. 

1999. De Tempelhof. Ontworpen als Totaal Kunst werk. 

2006. De Spirituele Tuin. De 5 wereldgodsdiensten stellen in 5 tuinen de spirituele bloemen van de 

menselijke geest voor. In de 6
e
 tuin verrijst de tempel van de universele Spiritualiteit. In deze open 

tempel vloeien de 5 wereldgodsdiensten samen in een monumentale bloem vanuit de visie dat in hun 

bron en oorsprong alle religies verbonden zijn. 

1991-heden. Manifest Female Energy. Vanaf 1991 is de Akker van Vrede met talloze kiemplantjes 

ingezaaid. Dit is gebeurd vanuit het bewustzijn dat we allen unieke kiemplantjes van Moeder aarde 

zijn. Wij zijn verbonden door de wonderbaarlijke behoefte te zoeken naar de kiem van het menselijk 

bestaan. Huub en Adelheid: ‘Al die jaren zijn we doorgegaan met zaaien. Zojuist hebben we 33 

kiemplantjes naar 33 bezielde Vrouwen van over de 

hele wereld gezonden. Ze manifesteren ieder op hun 

eigen wijze de krachtige Vrouwelijke Energie. 

Tezelfdertijd zal een gouden plant van 2.20m hoog die 

de Spirituele Dimensie van de Mens symboliseert, 

gewijd worden aan een van de meest stralende, 

gepassioneerde, spirituele en toch realistische 

vrouwen van de wereld.  Deze Gouden Plant is tevens 

een ode aan de Vrouwelijke Energie van miljoenen 

van onbekende sterke vrouwen die zichzelf wijden aan 

het verbeteren van hun dagelijkse omstandigheden’.  

De Akker van Vrede is ontworpen vanuit een spiritueel 
beeld en een symbolische gedachte. Huub en 
Adelheid zien voor zich hoe de Akker van Vrede 
eindeloos door zal doorgroeien en zich daarna in de 
dagelijkse aardse realiteit zal manifesteren.  Als al hun 
aandacht en liefde de kosmische energie bundelt, dan 
zal hun spirituele akker zeker werkelijkheid worden. 
Meer informatie op www.huubenadelheid-kortekaas.nl  
en detempelhof@huubenadelheid-kortekaas.com 
 

Dr. Annine van der Meer. Voorzitter Academie PanSophia kenniscentrum voor matriarchaat en 

eenheidsbewustzijn. www.academiepansophia.nl and www.anninevandermeer.nl 

 

Volgen hierna de stukken. 

 

 

 

 

 

 



Het Nederlandse persbericht over het Manifest Female Energy. 

 

 

 



Het Manifest Female Energie of Vrouwelijke Energie zelf met voor- en achterzijde.  

De tekst op de voorzijde luidt als volgt: 

 

 



De tekst op de achterzijde van het Manifest Female Energy luidt: 

 

 

 
 
 

 



Tekst over de spirituele dimensie van de mens  

 

 



De begeleidende brieven: 

 



 

 

 


