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De basiscursus  Mens en Samenleving in 

Balans op 14 februari en 13 maart 2016 

in Groningen is zeer goed verlopen.  

Op 20 maart is er door de Sophiagroep 

Noord- Nederland zelf een vervolg aan 

gegeven. 

 

Verslag van de bijeenkomsten gehouden in  “De Gasthorn”  te Zuidhorn op de zondagmiddagen van 

14 februari en 13 maart van 12 tot 17.30 uur. 

De eerste bijeenkomst had als inhoud: 
 
Lente in Moederland  
Lezing 1 Een Venus of een veel te vette vrouw?  
Is Venus sekssymbool, een normale vrouw, een ziekelijk dikke vrouw, een moedergodin, een 
oermoeder, een  sekssymbool of een monster? De interpretatie van Venuskunst uit de 
prehistorie, de Oude Steentijd.  
Lezing 2 Samenlevingen in balans 
Basisstructuur: de ronde en democratische cirkel. Over vrouwelijke en mannelijke waarden.  
 
Zomer in moederland  
Lezing 3 De eerste boeren zijn boerinnen 
Lezing 4 Leer je moedertaal weer spreken. Het herkennen van de Moeder in haar 
oermoederkunst of Venuskunst. 
Voor deze eerste bijeenkomst waren er 45 aanmeldingen en 43 mensen gekomen. 
De sfeer was al snel goed en er werd spontaan meegedaan met de oefeningen die Annine 
opgaf.  De reacties waren na afloop zeer enthousiast. 
                                           
Op zondag 13 maart vond  de tweede bijeenkomst  plaats met opnieuw twee lezingen. 
Herfst in Moederland  
Lezing 1 Eilandculturen blijven lang ‘samenlevingen in balans’. Cyprus, de Cycladen, Kreta, 
Malta en Sicilië.     
Lezing 2 Van samenlevingen in balans naar samenlevingen uit balans. Van 
gelijkwaardigheid naar overheersing. Het einde van het Oude Europa. Van boeren naar 
herders, van landbouw- naar steppeculturen. De opkomst van nomadiserende 
herdersvolken; de opkomst van een nieuwe maatschappelijke hiërarchische structuur in 
kasten en standen, de opkomst van hemelgoden waar vader en zoon centraal staan; de 
opkomst van heldenverhalen en ‘vervaderlandste’ mythen waarin vrouwen minderwaardig 

 



worden en o.a. geroofd worden; de opkomst van de Indo-Europese taal en cultuur. Kortom: 
de vrouwvijandigheid neemt toe.   
Lezing 3. Winter van het matriarchaat: het patriarchaat bloeit. Na de 6e eeuw v. Chr. (axiale 
tijd) ontwikkelen zich ‘wereldgodsdiensten’. Zij kenmerken zich door een vrouwvijandigheid. 
*Dit geldt voor de oosterse wereldgodsdiensten. 
*Dit geldt ook voor de drie monotheïstische wereldgodsdiensten. Zij kennen een mannelijk 
godsbeeld: de ‘ene’ God, de Vadergod van joden, christenen en moslims.  
Lezing 4. De Nieuwe Lente. De wedergeboorte van vrouwelijke waarden en het respect 
voor de vrouw 
Op deze middag waren er 34 aanwezigen. Niet omdat men het niet boeiend vond, 
integendeel, maar omdat ze andere bezigheden hadden.  
Er was meer vertrouwdheid met elkaar waardoor er onderling levendige gesprekken 
plaatsvonden. Ook deze middag werd als lerend ervaren. 
 
Derde bijeenkomst 
Op 20 maart heeft er een derde bijeenkomst plaatsgevonden.  Door Sophiagroep Noord-
Nederland is het aanbod gedaan om een derde middag te houden met als  opzet een 
verdieping aan de twee eerste bijeenkomsten te geven.  Hierop is door 20 mensen 
gereageerd 
Het thema was:  Een leven in harmonie en vrede. Is dit een utopie of is er een weg om in 

balans  te kunnen gaan leven?    

De vragen waren: 

1. Wat is de weg om een leven in vrede en harmonie in de samenleving te    

bewerkstelligen?  (De verdiepingsvragen uit les 4  van Annine zijn hierbij  als leidraad 

gebruikt).  

2. Wat zien de deelnemers als hun persoonlijke bijdrage hieraan?                                                                                

In het eerste deel van de middag lag het accent op de linker hersenhelft door in gesprek met 

elkaar te gaan. Eerst in groepjes waarna er nog  plenair over nagepraat is.                                  

Uitkomsten waren: Vanuit zelfzorg, balans is er zorg voor de ander mogelijk. Geen balans in 

grote instituten, wel is er een kentering door de opzet van kleine particuliere initiatieven.  

Geen top-down, maar andersom vanuit particuliere initiatieven vernieuwend bezig gaan. De 

creativiteit moet uit de mensen zelf voortkomen, dit is geaard leven. Belangrijk dat kinderen 

creativiteit leren en niet alleen cognitief bezig zijn. De school als speelplaats voor het 

volwassen leven later.  

In het tweede deel van de middag was het de opzet om de rechter hersenhelft aan het werk 

te zetten. Dit gebeurde door het werken met klei. Dit deel gaf de kans om de Harmonie 

binnen onszelf te onderzoeken.                                                                                                                                          

Uitkomsten waren: Bij mezelf kunnen blijven en de door mijzelf gecreëerde warmte voelen 

van de klei waarmee ik werkte. Rust en harmonie , vreugde, geaardheid, speelsheid, ritme 

ervaren door het kneden en voelen. Met het uitwisselen van de bal klei met de 



buurman/vrouw waren er reacties als, het voelt koud, mis m’n eigen warmte, het ervaren 

van geven en ontvangen, het in verbinding zijn met mezelf  en tegelijk in verbinding met de 

ander. 

Tot slot! 

De deelnemers gaven aan dat dit een weliswaar heel andere bijeenkomst was dan de twee 

door Annine gegeven, maar zeker prettig en zinvol.   

Er waren vragen over herhalingen of meer lezingen in de toekomst. De Sophiagroep zal zich 

na de evaluatie van de gegeven lezing in oktober en de tweeluik met de losse bijeenkomst 

zich buigen over mogelijkheden naar een vervolg. Het enthousiasme is er wel! 

Sophiagroep Noord-Nederland:  Welmoed, Tineke, Neeltje en Helena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


