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Het voortleven van het Godinnenerfgoed – Wim Bonis 
 

Er zijn de afgelopen decennia al veel studies gewijd aan de Godinnenreligies 
in het verre verleden, in al hun rijke diversiteit. Een vergelijkbare 
hoeveelheid boeken is er geschreven over de opleving van 
Godinnenspiritualiteit in onze tijd. Hoewel er in studies wel wat aandacht is 
besteed aan het verband tussen beiden, met name wat betreft de continuering 
van de Godinnenreligies onder de Christelijke noemer, poogt Wim Bonis in 
zijn boek de ontwikkeling vanuit de vroegere Godinnenreligies tot in onze 
tijd zo breed mogelijk in beeld te brengen. Heel bewust heeft hij hierbij 
gekozen voor de term Godinnenerfgoed, en niet voor Godinnenverering. Om 
zijn studie vorm te geven had hij een breder begrip nodig, dat naast de 
Godinnenverering ook de totale werkelijkheidsbeleving omvatte die door de 
figuur van de Godin wordt geïmpliceerd, waaronder: een bezielde natuur, een 
partnerschap cultuur, een ethiek van zorg en giftgeven, een leven beleefd van 
binnenuit, een spiritualiteit waarin ook de materie en het lichaam een plaats 
heeft, een diepe verbondenheid met de leefomgeving. Het is deze 
werkelijkheidsbeleving, waartegen patriarchale religies zoals het 
institutionele Christendom vele eeuwen onophoudelijk hebben gestreden, 
hetgeen ervoor heeft gezorgd dat het Godinnenerfgoed lange tijd een miskend 
en ondergronds bestaan heeft moeten leiden. In onze tijd zien we dit  
gelukkig weer opbloeien, niet helemaal toevallig vanaf het moment – 
halverwege de 19e eeuw – dat het institutionele Christendom voor steeds 
meer mensen zijn betekenis begon te verliezen.   

Om het voortleven van het Godinnenerfgoed in al zijn rijke 
gevarieerdheid zo goed mogelijk in beeld te kunnen brengen, is de studie 
opgedeeld in drie delen: het religieuze, het seculiere en het spirituele 
voortleven. Eerst was er het religieuze voortleven. Hierbij moet natuurlijk 
allereerst gedacht worden aan de context van het Christendom, waarbinnen 
vanaf het vroegste begin elementen van het Godinnenerfgoed hebben kunnen 
voortleven. Maar ook daarbuiten, o.a. in de folklore, heeft het 
Godinnenerfgoed kunnen voortleven. Wat het seculiere voortleven betreft, 
kunnen we zien dat het o.a. in negatieve zin uitdrukking heeft gekregen in de 
dualistische wetenschapsbeoefening vanaf de periode van de Verlichting en 
dat het in positieve zin vanaf halverwege de 19e eeuw op tal van terreinen 
vorm begint te krijgen. Omdat er nog weinig aandacht is geweest voor deze 
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vorn van voortleven, wordt daar in het boek uitgebreid aandacht besteed. 
Thema’s zoals de grenzen van de wetenschap, webstructuren, matrix 
ontwikkelingen, partnerschap, zorgethiek, rechtvaardigheid, de 
herwaardering van de Ander en het ecologisch bewustzijn komen aan de 
orde. Het spirituele voortleven is eigenlijk pas een paar decennia geleden 
goed tot leven gekomen. Van alle vormen van voortleven kan je zeggen dat 
ze doorgaan tot in het heden, maar in het bijzonder geldt voor het spirituele 
voortleven dat deze ontwikkeling nog volop gaande is. En het interessante is 
dat dit spirituele voortleven terug lijkt te wijzen naar het oorspronkelijke 
Godinnenerfgoed zelf, naar een tijd van voor het religieuze voortleven, 
waardoor de cirkel in onze tijd gecompleteerd lijkt te worden, zij het 
natuurlijk op een ander bewustzijnsniveau.   
 Wim Bonis is zich er van bewust dat het doortrekken van de 
ontwikkelingslijn naar de spiritualiteit indruist tegen de breed gedragen 
opvatting dat de Westerse wereld zich steeds verder ontwikkelt richting 
secularisme, zoals die dag in dag uit met overtuiging wordt uitgedragen 
vanuit het heersende wetenschappelijke wereldbeeld. Hij laat in zijn boek 
zien dat vanuit het perspectief van het voortleven van het Godinnenerfgoed 
de seculiere opvatting slechts een tussenstation is naar een nieuwe vorm van 
spiritualiteit. 

 Het boek van Wim Bonis kan een belangrijke bijdrage leveren om 
nieuw licht te werpen op het spanningsveld tussen (de Christelijke) religie en 
de wetenschap, waaraan in de media regelmatig aandacht wordt besteed. 
Daarbij wordt vaak de indruk gewekt dat beiden tezamen het hele spectrum 
van de werkelijkheid omvatten, en dat daarbuiten niets bestaat. Hij laat in zijn 
studie zien dat er wel degelijk een derde element bestaat en ook altijd heeft 
bestaan, namelijk het Godinnenerfgoed. Het Godinnenerfgoed is niets minder 
dan de helende factor, de brug tussen de geest of de ziel (van de religie) en de 
materie (van de wetenschap). Het Godinnenerfgoed was er tenslotte lang 
voordat beiden werden opgesplitst. 

Wim Bonis heeft zijn studie is geschreven vanuit de diepe overtuiging dat 
aan de Westerse cultuur altijd iets essentieels heeft ontbroken en dat het 
Godinnenerfgoed dit ontbrekende element vertegenwoordigt. Dit ontbreken 
heeft zich door de eeuwen geuit in de vorm van een voortdurende geestelijke 
onrust die zich van de mens heeft meester gemaakt en hem heeft aangespoord 
tot koortsachtig zoeken naar het verloren Paradijs, of het Beloofde Land, dat 
zich ergens op aarde zou moeten bevinden. Vanuit dit oogpunt beschouwd 
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moet de millennia lange strijd tegen het Godinnenerfgoed gelijk worden 
gesteld aan een strijd tegen het leven zelf, dat daarom alleen al nooit volledig 
de kop kon worden ingedrukt. Het Godinnenerfgoed kenmerkt zich door een 
diep vertrouwen in (het cyclische proces van) het leven, een intieme 
verbondenheid met de leefomgeving, een volledig openstellen voor de 
werking van de matrixen van lichamelijke, geestelijke en spirituele groei.  

Misschien wel de belangrijkste boodschap die uit het boek van Wim 
Bonis naar voren komt is het feit dat we, na een lange periode van diep 
wantrouwen in de mens, van een rotsvast geloof in zijn inherente slechtheid 
die noodzakelijkerwijs correctie behoeft van buiten- of bovenaf, nu – door de 
herontdekking van het Godinnenerfgoed – weer bereid zijn ons volledig open 
te stellen voor de mens zoals hij is bij zijn geboorte: een potentieel goed 
wezen, dat alleen de juiste stimulering moet krijgen om die goedheid tot bloei 
te laten komen. Door het Godinnenerfgoed de plaats te geven die het 
verdient, krijgt de Westerse cultuur weer een toekomstperspectief. 
 
 
 
 
Het boek kan besteld worden door een mail te sturen naar 
w.bonis@law.leidenuniv.nl, met daarin het adres waar het boek naar toe moet 
worden gestuurd.  
De kosten voor het boek, 25 euro, moeten worden gestort op  
bankrekening  NL88 INGB 0003 7628 12 (ten name van W. Bonis, Leiden 
o.v.v. Godinnenerfgoed). Zodra het bedrag ontvangen is, wordt het boek 
verstuurd. 
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