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Dag 1 –  Annine van der Meer

Lezing 1: De Eeuwige Moeder als 
vrouwe Wijsheid (Sophia) 

of Bewust zijn

De Eeuwige Moeder
Verslag van het TVN-najaarsweekend op 8 en 9 oktober 2011 

Op 8 en 9 oktober 2011 heeft de TVN in de Besant Hall in Naarden een najaarsweekend 
gehouden met als titel De Eeuwige Moeder dat, kort samengevat, als bijzonder geslaagd 
kan worden gekenmerkt. Sprekers waren dr. Annine van der Meer (godsdiensthistoricus en 
theoloog) en Sabine van Osta (voorzitter van Loge Witte Lotus te Antwerpen). 
 Met de sprekers was afgesproken dat Annine van der Meer vanuit haar vakgebied het 
thema De Eeuwige Moeder in de menselijke cultuur zou belichten en dat Sabine van Osta dit 
vanuit de theosofische invalshoek zou benaderen. De eerste dag werd door Annine van der 
Meer verzorgd en de tweede dag door Sabine van Osta, met aan het eind van de tweede dag 
een forum. Beide dagen werden aaneengekoppeld met de vertoning in de avonduren van de 
Zweedse film As It Is In Heaven. Hieronder volgt een korte impressie
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Lezing 2: Vrouwe Wijsheid in de 
kosmos (Sophia als Archè of Begin)
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Lezing 3: Vrouwe Wijsheid in Oud 
Israël

Venus van Willendorf
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Lezing 4: De Vrouwe van Wijsheid 
gaat undercover in de exoterische 
wereldgodsdiensten
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Dag 2 – Presentatie Illusie en Wer-
kelijkheid van J.J. van der Leeuw
Dag 2 bestaat uit drie dagdelen en een 
forum. Sabine van Osta bedankt Annine van 
der Meer; haar verhaal heeft Sabine van 
Osta de laatste puzzelstukjes aangeleverd 
om de aansluiting compleet te maken. De 
Geheime Leer staat in haar betoog centraal.

Eerste dagdeel met Sabine van 
Osta

Tweede dagdeel

T. Subba Row (Tallapragada Subba Row) 
werd geboren in een (Advaita) brahmaanse 

familie. Zijn vader stierf toen hij een baby 
van zes maanden was. Hij werd door zijn 

oom opgevoed.
 Subba Row volgde onderricht aan de 

Coconada Hindu School. Hij slaagde voor 
zijn toelatingsexamen en in 1872 ging hij 

naar de Madras Presidency College.  Al vlug 
werd duidelijk dat hij een zeer intelligente 
student was. Hij behaalde zijn Bachelor of 

Arts in 1876. Later dat jaar werd hem door 
T. Madhava Row een baan aangeboden bij de 
High Court of Baroda State. Hij bleef er een 

jaar en keerde daarna naar Madras terug. 
Hij studeerde rechten en behaalde een jaar 
later zijn Bachelor of Law. Om ervaring op 
te doen ging hij werken bij Grant en Laing 

en werd pleiter aan de High Court in 1880. 
Zijn werk nam heel wat tijd in beslag en 

werd stilaan winstgevend. Subba Row kon 
zijn interesse voor filosofie echter niet 

weerstaan.

Dag 2 bestaat uit drie dagdelen en een
forum. Sabine van Osta bedankt Annine van 
der Meer; haar verhaal heeft Sabine van
Osta de laatste puzzelstukjes aangeleverd
om de aansluiting compleet te maken. De 
Geheime Leer staat in haar betoog centraal.r
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Derde dagdeel

Hieronder een kort overzichtHieronder een kort overzicht
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kosmos in eeuwigheid voor het 

ontwaken

 wereldkruis, begin van de oor-

sprong van het menselijk leven 

(3e wortelras)

de kiem in het wereldei

de onkenbare aanwezigheid

val in de stof volbracht

aanvang 4e wortelras

de eerste openbaring van de 

scheppende natuur

scheiding der geslachten
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