233387
PanSophia Press
T.a.v. Annine van der Meer
Van der Trappenstraat 33
2675 TH HONSELERSDIJK

betreft
Meer, Annine E.G. van der / Venus ontraadseld : wereldwijde wegwijzer voor oermoederkunst - EAN 9789082672961
datum
08 juli 2020
pagina
1

Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
Venus ontraadseld : wereldwÐde wegwÐzer voor oermoederkunst / Annine van der Meer ; eindredactie:
Kora Kremer (Studio Litura). - [HonselersdÐk] : Pansophia Press, [2020]. - 332 pagina's : illustraties, kaarten
; 27 cm.
Dit boek vertelt over venuskunst (Venus = Latijnse naam voor Aphrodite, Griekse godin van de liefde).
Wereldwijd worden volle, naakte venusbeeldjes gevonden met zware borsten, dikke billen en buiken.
Vrouwelijke kunst komt in de prehistorie wereldwijd voor en laat een diep respect voor het vrouwelijke zien
bij oude en moderne natuurvolken en bij traditionele landbouwculturen. Dit slaat niet op erotiek.
Venusfiguren symboliseren voormoeders. Met de opkomst van het patriarchaat verdringt het manbeeld het
vrouwbeeld. De balans wordt verstoord door oorlog en geweld. De auteur ontraadselt de symbolen en komt
met een verklaring daarvan die berust op recente ontwikkelingen in de archeologie en antropologie uit Azië
en Afrika. Dr. Annine v.d. Meer is historicus, theoloog en symbooldeskundige. Zij geeft wereldwijd lezingen
over het hele gebied van vrouwenstudies op interdisciplinaire wijze. Zij schreef een aantal gezaghebbende
boeken over de verborgen geschiedenis van de vrouwen en hun onbekende bijdrage aan evolutie en cultuur.
Met veel mooie zwart-wit foto's en illustraties.
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