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De Drie Dames

uit Duitsland

De Drie Dames staan vermeld en
afgebeeld op maar liefst 850 altaren;
hierop worden ze Godinnen, Moeders
en Matronen genoemd. De drie
tonen het Meisje, de Moeder en de
Grootmoeder; zij staan voor Aarde,
Zon en Maan, voor scheppen-
behouden-transformeren. Ondanks
het grote aantal teruggevonden altaren
hebben de Drie Dames de vaderlandse
school- en geschiedenisboeken niet
gehaald.
Annine van der Meer geeft de
oorsprong, bloei en neergang van de
Drie Dames uit Duitsland. Zij toont
hun ontwikkeling van gewaardeerde
Clan- en Stammoeder naar
Moedergodin. Er is een verbinding
met de Zeeuwse Nehalennia die zich
in haar symbolen ook in drievoud
toont. De auteur slaagt erin om de
veelal onzichtbare vrouwen rond
deze drievoudige Moedergodinnen
uit Duitsland en Zeeland in beeld te
krijgen en hen te laten spreken via
de taal van de symbolen zoals op de
altaren afgebeeld. Zij bewijst dat hun 
heiligdommen voor de omwonende 
clans ontmoetingscentra zijn geweest 
met orakelplaatsen en sjamaniserende 
priesteressen.

De Drie Dames dragen circa 100 
erenamen die verbonden zijn met
de plaatsen waar deze clanmoeders
geworteld zijn. Die namen geven aan
dat de Dames stammen uit de vroege
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voor-Keltische landbouwculturen.
Hun openlucht-heiligdommen liggen
op kruisingen van energielijnen
van Moeder Aarde met bijna altijd
stromend water in de buurt.
Het zijn krachtplaatsen waar de
aarde een verhoogd energieniveau
heeft en de scheidslijn tussen het
onzichtbare en zichtbare het dunst
is. Na hun verdwijnen leven de Drie
Dames voort als volksheiligen en in
sprookjes en volksverhalen.

Dit boek brengt het eenzijdige beeld 
van een door mannen beschreven 
‘vaderlandse’ geschiedenis met een 
onbekend stuk vrouwengeschiedenis 
in balans. Het bewijst dat onze 
‘vaderlandse’ geschiedenis wortelt in 
een ‘moederlandse’. 

Dr. Annine E.G. van der Meer 
is historicus, theoloog en 
symbooldeskundige. Zij schreef een 
aantal toonaangevende boeken over
de verborgen geschiedenis van het 
vrouwelijke en de vrouwen. Na het 
basisboek Van Venus tot Madonna
uit 2006 schreef Annine nog vijf andere 
boeken: Van Sophia tot Maria (2008); 
Venus is geen Vamp (2009); The Language 
of MA the primal mother. The evolution of 
the female image in 40,000 years of global 
Venus Art (2013) met 1300 kleuren- en 
zwart-wit afbeeldingen in 592 pagina’s; 
De Zwarte Madonna van Oer- tot Eindtijd. 
De Moeder van Donker en Licht en haar 
dochter Maria Magdalena (2015) met 
264 pagina’s waarvan 72 beeldpagina’s 
met 277 kleuren- en zwart-witfoto’s 
en Nieuw Licht op Nehalennia. Een 
Zeeuwse Moedergodin uit de vaderlandse 
geschiedenis (2015) met 176 pagina’s 
en 78 foto’s. 
Meer informatie over de boeken van 
de auteur op www.anninevandermeer.nl 
en op www.academiepansophia.nl
Te bestellen via www.pansophia-press.nl
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