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Ambassadeursjaarverslag 2016 

door Marie-José Bentinck,  

Ambassadeur van Stichting Academie PanSophia sedert 2011. 

 

Algemeen 

In de ambassadeurspresentatie Geheimen van de prehistorie worden vijf geheimen uit de 

geschiedenis van de mensheid onthuld, waarvan de toehoorders zich nog niet eerder bewust 

waren.De presentatie heeft tot doel om in een – royaal - uur de toehoorders een nieuwe visie 

op de prehistorie, gebaseerd op het - interdisciplinair wetenschappelijk gefundeerde - 

gedachtengoed van Academie PanSophia, te presenteren. De toehoorders krijgen muziek 

van een 40.000 jaar oude fluit te horen en leren de werking van een vergeten 

sjamaneninstrument.  

In 2016 werden er 13 presentaties gegeven. Dat is een stijging van 9 in 2015 naar 13 in 2016. 

Het aantal toehoorders varieerde van 60 tot 10 personen. 

Belangstelling                                                                                                                         

De uitnodigingen om een presentatie te houden komen tot stand door mond tot mond reclame 

en actieve werving door de ambassadeur. Primeur in 2016 was de presentatie in het Engels 

op 6 september. Er wordt nu druk gewerkt aan een Duitse vertaling. Er ligt namelijk een 

uitnodiging van de Lyceumclub Berlijn voor 26 april 2017. In de verdere toekomst wordt 

gedacht aan een Franse versie. 

Website                                                                                                                                    

De tekst op de APS website werd aangepast aan de actualiteit. De geldelijke vergoeding voor 

de ambassadeurspresentatie is vastgesteld door het bestuur van Academie PanSophia. Op 

de nota wordt  een donatiebedrag vermeld, dat tevoren is afgesproken met de aanvragers 

van de presentatie. 

Schoolpresentaties                                                                                                                  

De schoolpresentaties waren dit jaar wat minder.                                                                     

De presentatie wordt gehouden voor VWO/HAVO scholieren uit het vierde studiejaar en wordt 

in het schoolauditorium gegeven voor meerdere klassen tegelijk.                                                                                                                     

Zo krijgen de leerlingen tezelfdertijd alvast de ervaring van college lopen.                                                                                                                          

In Helmond werd voor het vierde jaar op het Dr. Knippenbergcollege de presentatie met 

succes tweemaal op dezelfde dag gehouden.                                                                                            

 



 

Stichting Academie PanSophia   
aps@AcademiePanSophia.nl   -   www.PanSophia.nl Facebook: Academie PanSophia 

 

Eerdere contacten met scholen in Breda en Zeist leidden dit jaar niet tot een uitnodiging.                                                                                                                              

Vorig jaar bleek dat de Geheimen van de prehistorie ook bij jongere scholieren in vruchtbare 

bodem vallen. Op het Bonaventura College in Leiden reageerden de 2e jaars leerlingen van 

de Topklas Filosofie heel enthousiast, hetgeen resulteerde in twee  uitnodigingen voor 2016. 

 

Overig 

In 2016 bezocht de Ambassadeur het 

Hypogeum op Malta, de tempelrestanten op 

Gozo, de relieken van het heiligdom op 

Samotrake en de Nike. Het jaar daarvoor, in 

2015, werden de Grot van Lascaux in 

Frankrijk en Stonehenge in Engeland bezocht. 

Op 2 december 2016 presenteerde Claudine 

Cohen in Parijs haar nieuwste boek: ‘Femmes 

de la préhistoire’. Bij die gelegenheid werd 

haar door de ambassadeur namens Academie 

PanSophia en namens Annine van der Meer 

het boek ”The Language of Ma” aangeboden. 

Deze geste werd zeer op prijs gesteld. 

 

Presentatielijst Geheimen van de prehistorie 2016 

1. 15 januari 2016. Amsterdam, Presentatie voor een vriendinnengroep. 

2. 11 februari 2016. Amsterdam, Studentenvereniging SSR, Dispuut Matescha. 

3. 16 maart 2016. Leiden, schoolpresentatie Bonaventura College. 

4. 26 april 2016. Amsterdam, Habbematafel, Koninklijke Industrieële Groote Club 

5. 6 september 2016. Amsterdam, International Womens Contact Club (Engels) 

6. 14 september 2016 Samotrake, reisgezelschap van Stella Lubsen-Admiraal 

7. 23 september 2016 Amsterdam, Rotary West. 

8. 5 oktober 2016. Leiden, schoolpresentatie Bonaventura College. 

9. 27 oktober 2016. Wateringen, Vrije Visie. 

10. 7 november 2016 Helmond, eerste schoolpresentatie Dr. Knippenbergcollege. 

11. 7 november 2016. Helmond, tweede schoolpresentatie Dr. Knippenbergcollege. 

12. 17 november 2016. Den Haag, presentatie Nieuw Clingendael. 

13. 6 december 2016. Rotterdam, Theosofische Loge   

Parijs, de ambassadeur biedt Claudine Cohen The Language of Ma aan 


