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In 2006 verscheen het eerste boek van Annine van der Meer "van Venus tot Madonna - een verborgen
geschiedenis". Voor het eerst werd een stuk verleden in kaart gebracht dat voor de meeste mensen
"verborgen" is geweest: het Moederland ofwel Matriarchaat. Helaas waren alle noten, bibliografie en
kleurenafbeeldingen niet in het boek opgenomen maar terug te vinden op een aparte website.
"Venus is geen vamp" is wat dat betreft een verademing: in het boek zijn de noten direct aan het eind van
elk hoofdstuk opgenomen. Verder staat het boek vol (kleuren)afbeeldingen. Inhoudelijk is het een prachtige
aanvulling op het eerste boek: in 2 delen komt het Moederland nog meer tot leven. In deel 1 wordt haarfijn
uit de doeken gedaan waarom we de kunst uit de prehistorie aanduiden met de misleidende naam
"Venuskunst" gevolgd door een overzicht van deze kunst. Heel verhelderend is dat alle kunstuitingen
geplaatst worden in de context van de tijd waarin zij zijn gemaakt en alle bevindingen op wetenschappelijke
basis zijn verkregen. Er blijken zelfs universele kenmerken te zijn die een “Venus-typologie” mogelijk maken.
We leren 13 lichaamshoudingen kennen over een periode van zo’n 30.000 jaar. In deel 2 leer je de taal van
het Moederland - de Moedertaal - weer spreken. Aan het eind van het boek is het zonder meer duidelijk: het
vrouwloze beeld van de prehistorie zoals ons in de vaderlandse geschiedenis wordt voorgeschoteld is een
patriarchaal verzinsel. De Oervrouwe was geen seksbom en haar kunst zeker niet pornografisch. De
Venuskunst is sacrale voorchristelijke kunst gemaakt in een tijd dat de vrouw als hoogste godheid werd
vereerd. Zowel Venus als haar kunst hebben alles te maken met leven, dood en wedergeboorte, een cyclus
die verloren is gegaan in het vaderland. Met "Venus is geen vamp" krijgen we een groot deel van onze
verloren geschiedenis weer terug. Het boek is een must voor iedereen omdat het ons beeld van Vrouw &
Verleden herstelt!

