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Mevrouw Blavatsky, 
dochter van Wijsheid

Verslag door Annine van der Meer over deze lezing die zij op 5 februari 2013 
in Loge Rotterdam gaf (bewerkt).

- Annine van der Meer

Dr. Annine E.G. van der Meer is voorzitter van de Academie PanSophia en lid van de 
TVN. Zij is godsdiensthistoricus en symbooldeskundige, heeft veel gereisd om het 
spoor van de verborgen Moeder in teksten, kunst en symbolen terug te vinden en 

schreef diverse boeken. In oktober 2011 leverde zij een bijdrage aan het najaarsweek-
end van de TVN, De Eeuwige Moeder. In maart 2013 verscheen haar boek 
The Language of MA, the Primal Mother, the Evolution of the Female Image in 

40,000 years of Global  Venus Art. 

Op zaterdag 6 juli 2013 vindt in de Besant Hal van het Internationaal Theosofisch 
Centrum in Naarden de conferentie Het Eeuwig Vrouwelijke plaats. Centraal staat de 

universele mysterietraditie van Wijsheid, haar verdwijnen in Oud-Israël en haar 
terugkeer in de 21e eeuw. Het onderwerp zal zowel in historisch 

als esoterisch opzicht belicht worden. 
Sprekers: dr. Margaret Barker (bijbelgeleerde uit het UK), drs. Ronald Engelse 

(Vrij-Katholieke Kerk Rotterdam), dr. Annine van der Meer (Academie PanSophia) 
en dr. Gert Jan van der Steen (Vrij-Katholieke Kerk Nederland). De lezingen van dr. 

Barker zullen in het Engels gehouden worden. Zie www.academiepansophia.nl 
onder Lustrum Divine Female Power.
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Het embleem
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Een overzicht van de ontwikkelingsfasen 
van het menselijk bewustzijn: 
Het gelukkige begin. In de menselijke 
geschiedenis is er naar mijn mening een 
eerste fase van eenheid en overvloed 
geweest, ‘het paradijs’. Deze zou in de 
periode voor 10.000 v. Chr. gesitueerd 
kunnen worden. 

De kindertijd. Daarna kiest de mensheid 
voor een diepere incarnatie in de stof. 
Men verlaat de gelukzalige eenheidsfase 
en komt terecht in de wereld van du-

aliteiten, zoals vrouwelijk en mannelijk. 
In deze fase van bewustzijn is er het 
godsbeeld van de Grote Moeder die de 
mensheid als haar kind bij de hand neemt 
en leidt. Overwegend vrouwelijke kunst 
uit Oude en Nieuwe Steentijd vormt het 
bewijs voor het feit dat deze periode 
veel vrouwelijke ingewijden kende, doch-
ters van de Moeder. 

Vrouwelijke ingewijden. Voormoeders, 
uitgebeeld in kleine ‘venusbeeldjes’, zijn in 
deze tijd belangrijk, omdat zij na de dood 
de familie en clan beschermen en leiden. 
De voormoederbeeldjes dienen als huis 
voor hun zielen en worden (tot op de 
dag van vandaag, bij Siberische stammen) 
bij het haardvuur bewaard. De aardse 
nazaten houden contact met de voor-
moeders over de dood heen. Zij maken 
sjamanistische reizen door de sferen 
heen. De eerste sjamanen zijn vrou-
wen, energiewerkers, grote ingewijden 
die sterk van geest zijn en dan wellicht 
minder diep in de stof geïncarneerd zijn. 
Daardoor kunnen ze makkelijk uittreden 
en schouwen in de geestelijke werelden. 
Daar zien en begrijpen ze hoe de kos-
mos in elkaar zit; ze zien de eenheid en 
samenhang der dingen. 

Venusbeeldje
Sedes Sapientiae
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De puber-tijd. Na deze fase gaat de mens-
heid puberen. In het godsbeeld ontwik-
kelt zich nu de vaderfiguur, die de mens-
heid wetten voorschrijft, grenzen vastlegt 
en paal en perk stelt aan het puberend 
gedrag. De puber wil het huis verlaten, 
zelfstandig op eigen benen staan en een 
eigen weg gaan. Nu ontwikkelt zich een 
materialistisch wereldbeeld waarin voor 
geest, ziel en onzichtbare energieën uit 
andere dimensies geen plaats meer is.

De volwassenheid. In de 21e eeuw breekt 
voor de mensheid de periode van 
volwassenheid aan. Het is de tijd van de 
herinnering aan oude vermogens waar 
men ooit verbinding hield met multi-
dimensionale onzichtbare werelden, 
waarin men met klank genas en grote 
werken verrichtte. Het is de tijd voor het 
herinneren van de Moeder, omdat zij de 
verbinding verzorgt met de geestelijke 
werelden. Zij spreekt tot de ziel en zal 
de mens eraan herinneren wie de mens 
werkelijk is en over welke onvermoede 
kosmische vermogens de mens beschikt. 
 Er zijn mensen geweest die in de 19e 
eeuw aan het begin stonden van het 
ontsluieringproces van de grote Moeder. 
Eén van hen was mevrouw Blavatsky. 

Mevrouw Blavatsky en 
de Eeuwige Moeder. 

Mevrouw Blavatsky en de 
Moeder – Vader. 
 

Het vrouwelijk aspect van de god-
heid raakt verloren. 

Bronnen van Wijsheid.
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India. 

De Amma’s.

Het is mijns inziens duidelijk dat me-
vrouw Blavatsky tijdens haar verblijf in 
India gevoed werd uit deze oercultuur. 
Maar er is nog iets: we moeten nog ver-
der teruggaan tot in haar kinderjaren en 
puberteit, willen we de vroegste culturele 
invloed begrijpen die haar van kindsbeen 
af vormde: Rusland.

Rusland en Moeder Aarde

Amma uit Kerala
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Rusland en Sophia of de goddelijke 
Wijsheid. 

In wezen heeft het oosters orthodoxe 
christendom niets meer of minder dan 
een oudchristelijke Sophia-traditie in zich 
opgenomen en aan volgende generaties 
overgedragen. Naast een scheppende 

Icoon van de goddelijke 
wijsheid

Matroesjka’s
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God de Vader kent deze traditie ook een 
medescheppende God de Moeder. Die 
christelijke God de Moeder komt voort 
uit de veel oudere Hebreeuwse traditie. 
In Oud-Israël heet zij El Shaddai of God 
met de borsten; andere namen voor haar 
zijn Ashera, Qudshu, Ruach en Chokma 
of Wijsheid. 

De Hebreeuwse Wijsheid. 
In de tijd van de Hebreeuwse aartsva-
ders, het Verenigd Koningrijk van koning 
David en Salomo en de latere splitsing in 
een Noord- en een Zuidrijk, is zij in Oud-
Israël prominent naast de Vader aanwezig 
in het oud-oosterse pantheon der goden. 
Zij werd vlak voor de val van Jeruzalem 
en de verwoesting van de Eerste Tempel 
in 589 v. Chr. uit de tempel van Jeruzalem 
verdreven. Het volk en de elite moesten 
van de overheersers mee op ballingschap 
naar Babylonië. Een wettische en puri-
teinse groep - het hervormde Judaïsme 
- kwam na 50 jaar ballingschap terug en 
verbood in Judea de beeldverering én de 
verering van de Moeder. Ook zette men 
zich in de school van de Deuteronomist 

aan het corrigeren en herschrijven van 
de teksten. De Moeder, haar Zoon en 
hun beider mysterietraditie en rituelen 
werden op honderden plaatsen uit de 
teksten weggeschreven. Op 6 juli 2013 
zal een specialiste op dit gebied, Dr. Mar-
garet Barker, hierover diverse lezingen 
geven (een unieke kans u op de hoogte 
te stellen van nieuwe ontwikkelingen in 
theologie en mystiek).

Van Sophia naar Maria. 
De oudere Hebreeuwse traditie met het 
vrouw- mannelijk godsbeeld werd door 
de ballingen en vluchtelingen die Judea 
verlieten meegenomen in de diaspora. 
Ze trokken onder andere massaal naar 
Egypte. In de diaspora werd de functie 
van de Hebreeuwse Wijsheid, toen het 
christendom eenmaal doordrong in de 
joodse milieus, overgenomen door Maria. 
De eerste joodse en hellenistische chris-
tenen zagen Maria niet als aardse moeder 
van de mens Jezus, maar als Almoeder 
die de Zoon gebaard had, in de christelij-
ke traditie ‘de Christus’ genaamd: Christus 
als Eerstgeborene van het eerste kosmi-
sche mannelijke en vrouwelijke oerpaar. 
Het ontzag voor Sophia en Maria, als de 
Moeder Gods en Moeder van de Zoon, 
werkt tot op de dag van vandaag door 
in post-communistisch Rusland. Buiten 
de Russisch-orthodoxe kerk is er ook 
nog de Grieks-orthodoxe kerk met de 
grote verering voor Maria als Panagia of 
Alheilige. 

Een tegengeluid. 

Ashera van Israël
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Na de pauze vertel ik de aanwezigen 
over een bijzondere tentoonstelling, tot 
25-08-2013 in het Bijbels Museum in 
Amsterdam: Divine Surprise, het vrouwelijke 
in God. Meer dan 250 figurines uit Oud-
Israël, waaronder diverse Ashera figuri-
nes met prominente borsten, belichten 
onbekende vrouwelijke aspecten van de 

mannelijke Jahwe, de joodse god, die zich 
later zal ontwikkelen tot die ene man-
nelijke god van het monotheïsme, ook in 
christendom en islam. 

(advertentie)

The language of MA the primal 
mother - The evolution of the 
female image in 40,000 years of 
global Venus Art

Annine van der Meer
Uitgeverij A 3 boeken, 2013
ISBN: 9789082031300
587 pages, paperback 
Prijs: € 29.95

— Venus Art reflects the consciousness of egalitarian societies of peace in which 
women and feminine values play or have played a central role, and where MA or 
the MATER or MOTHER and the primal mothers of the clan are central. 
— It reveals the symbolic and spiritual character of Venus Art with its basic 
  themes of life, death, life after death and reincarnation.
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