Maak kennis met de nieuwste Venusvondst:
De Venus van Piatra Neamț in Roemenië,
het tweelingzusje van de Venus van Willendorf

Het eerste bericht. Op woensdagochtend 12 februari kom ik om 9.00u fris en fruitig uit het
zwembad thuis. Ik open mijn PC en vind in mijn mailbox een korte mail van iemand uit
Duitsland. Of ik wist dat er een nieuwe Venus gevonden was en wat ik van haar vond. In de
mail staat een link en ik klik direct door. Ik verwijs voor deze lange Engelstalige link in noot
1.1
De eerste indruk. Mijn eerste gedachte is: dit is te mooi om waar te zijn, de gelijkenis met de
Venus van Willendorf is te groot, het is te opvallend, dat kan geen toeval zijn. Het beeld is
nog zo gaaf. Dit moet om een fake-beeld gaan. Direct daarna ga ik op zoek op het internet. Ik
vertaal de Roemeense berichtgeving via Google Translate in het Nederlands en Duits, leg een
grote map aan van de nieuwe Venus…én…raak overtuigd van de echtheid. Later vind ik ook
een langere Youtube film met beelden van de Venus, uitgezonden door het Roemeense tvprogramma Radar. Onder de noot vind je de link.2
Kan zij nog mee in het Duitstalige MA-boek? Daarna stuur ik de lange map met gegevens,
foto’s en links door naar de Duitse uitgever van het Duitstalige MA-boek en wacht de reactie
van het Duitse team af. Het antwoord komt per omgaande. Het Duitse team vindt het een
spectaculaire vondst. Ze doen een voorstel: kan het jongere zusje van de Venus van
Willendorf ter elfder ure alsnog in het Duitstalige MA-boek worden opgenomen? Het boek
komt op 10 mei, Moederdag 2020 in het vrouwenmuseum in Wiesbaden ter wereld. Kan ik
alsnog een aanvullend stukje wil schrijven… en vooral op de gelijkenis met Willendorf
wijzen. Als ik akkoord ga, moet de foto van de nieuwe Venus onder nr [1.4.32d] in de
Duitstalige MA worden opgenomen.3 Dit terwijl dat hoofdstuk al vele maanden geleden naar
de vormgeefster is verzonden en al klaarligt voor de drukker; wij zijn inmiddels EINDELIJK
aan het allerlaatste onderdeel van het boek toe: het register. Dat wijzigen ter elfder ure
waardoor alles verschuift, doen ze in Duitsland niet zo snel… Ik antwoord dat ik alles nog een
keer kritisch wil bekijken. Enkele dagen later, op vrijdag Valentijnsdag 14 februari 2020, is
dat moment aangebroken. Ik bekijk het verzamelde materiaal opnieuw met een uiterst

kritisch oog. Ik word steeds enthousiaster over deze wereldvondst. En schrijf het volgende
artikel voor de nieuwsbrief van Pansophia-Press van maart 2020…

De vondst wordt wereldkundig gemaakt op 11 december 2019. Hoera, er is in Roemenië
een nieuwe en werkelijk schitterende Venus gevonden; het is een pracht van een beeld.
Wikipedia vermeldt de vondst in het Roemeens.4 De Venus is gevonden in een opgraving uit
de oude steentijd in het gebied rond de Roemeense stad Piatra Neamț, hierboven op de
foto. Deze stad ligt in het noordoosten van Roemenië in Moldavië en wordt omgeven door
bergen. De stad ligt aan de rivier de Bistrita, ook hierboven op de foto rechts. Het
Roemeense ‘Piatra’ komt terug in het oud-Grieks in petra of ‘rots’ en later in het Frans als
pierre of ‘steen’. Piatra verwijst naar de Pietricica, de rotsachtige berg van 590 m die de stad
domineert. Het gebied is al in de oude steentijd bewoond, maar tot nu toe vond men in de
afgelopen jaren in de buurt slechts fragmenten van andere, oudere Venusbeeldjes. De Venus
wordt door twee toonaangevende laboratoria op leeftijd en ouderdom onderzocht. Het
nieuws van de vondst wordt door de leidinggevende archeologen vrijgegeven in een officiële
persconferentie op 18 december 2019.5

Hoe zij eruit ziet. Zij is gemaakt van zandsteen, meet ongeveer 10 cm en toont sporen van
rode oker. Zij stamt uit 15.200 v. Chr., de tijd van het Jong-paleolithicum. De Venus van

Piatra Neamț is vanaf 18 december 2019 tentoongesteld in het Museum voor Menselijke
Evolutie en Technologie in Paleolithicum in Târgoviște en is daar nu te zien.

De gelukkige vinders. Ze is op 21 juni gevonden in de opgraving Piatra Neamț 1 door twee
amateurs: de 19jarige student Andrei-Alexandru Smeu en de bosbouwkundige DanielDumitru Popa. Op de foto hierboven staat de student met hoed in de hand. Het onderzoek
wordt geleid door twee archeologen: professor dr. Marin Cârciumaru - op de foto hierboven
achter het spreekgestoelte tijdens de persconferentie - en dr. Elena-Cristina Nițu, ‘senior
researcher’ aan het Museum voor Menselijke Evolutie en Technologie in Paleolithicum in
Târgoviște. De archeoloog Marin Cârciumaru heeft op een andere paleolithische site in de
directe omgeving oudere fragmenten van Venusfigurines gevonden.
De regen spoelde de aarde schoon. De dagen voorafgaand aan 21 juni heeft het
onafgebroken gestortregend; vloedgolven van regen hebben de opgravers te verduren; dit
beschouwen de dienstdoende archeologen als in het belang van de opgraving. Coördinator
Elena Nițu laat de site achter en vraagt de twee amateurs door te werken. Op 21 juni
omstreeks 12.00u roept de student plots uit: ‘Ik heb een beeld gevonden. Zij lijkt op
Willendorf. Zij heeft eenzelfde soort kapsel’. Aldus de Roemeense krant Libertatea die er
later een bericht over schrijft.6
De datering. Onlangs schreef ik in mijn nieuwe boek uit 2020 getiteld Venus Ontraadseld
over de nieuwe mogelijkheden van de AMS-datering: ‘De oudere C14-datering wordt vanaf
1980 aangevuld met de AMS of Accelerator Mass Spectronomy. Deze kan de ouderdom
terugbrengen tot 55.000 v. Chr.’7 Het AMS-onderzoek voor deze Venus is uitgevoerd door
twee laboratoria, te weten: het bekende laboratorium ‘Beta Analytic Inc.’ uit Florida in de
USA en het ‘RoAMS laboratory of the Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear
Engineering’ (IFIN-HH). Dit Roemeense Instituut is vernoemd naar Horia Hulubei (1896-1972), een
Roemeense kernfysicus. In beide onderzoeken wordt de Venusfigurine gedateerd op 15.200
v. Chr.

De oudste Venus in Oost-Europa. De datering maakt deze Venus tot de oudste stenen
sculptuur van Roemenië en tot het oudste teruggevonden beeld in dit deel van Europa.
Professor dr. Marin Cârciumaru – hierboven op de foto – omschrijft haar als volgt. Ik
parafraseer: ‘zij heeft een bepaalde symbolische waarde. De beeldjes van uitzonderlijk volle
vrouwen hebben sterk ontwikkelde borsten en billen. Deze lichaamsdelen hebben te maken
met vruchtbaarheid en we zien ze als symbolen van vruchtbaarheid, als horende bij de
beschermende moeder van de clan.’8 Ik vul aan: daarnaast is het gezicht afwezig, wel zie je
een hoofdbedekking die zowel over het gezicht valt als over de achterkant van de schedel. Zij
lijkt het voorhoofd naar voren te buigen en naar beneden te kijken. Hierdoor lijkt haar
gestalte gedrongen.

De Venus van Willendorf, de vindplaats. In 2018 lukt het mij eindelijk haar in het
Natuurhistorisch Museum van Wenen te bezoeken in haar rode heiligdom, waar je je als in
een grot waant. Zij is gevonden bij de monding van de beek van Willendorf in de Donau, daar
waar de rivier de Donau heel smal is. Op die plek moet er veel wild zijn komen drinken.
Daarom zijn er daar elf bivakplaatsen van prehistorische mensen met haardplaatsen
teruggevonden.9 Onlangs heeft het Museum in Wenen de datering van de Venus van
Willendorf aangepast; zij zou niet dateren uit 25.000 v. Chr. maar uit 27.500 v. Chr., een
nieuwe datum die ook in het Duitstalige MA-boek wordt aangehouden.10 Zij dateert uit het
Gravettiaan (30.000-22.000 v. Chr.).11

De Venus van Willendorf, haar symbooltaal. De Venus van Willendorf uit Oostenrijk is
naakt. Zij meet 10.6 cm, is gemaakt van licht bruine kalksteen en beschilderd met rode
oker.12 Haar buik toont een duidelijke navel en daaronder zie je een driehoekige
venusheuvel waar de vulva zeer duidelijk in is aangegeven. De borsten, heupen en dijen zijn
vol en overdreven groot weergegeven. De knieën zijn gebogen, de onderbenen zijn relatief
(te) kort en de voeten ontbreken. Het accent ligt op borsten en onderlichaam. Het gaat om
een oudere vrouw die niet zwanger is. Haar kleine en dunne armen tonen armbanden. Ze
zijn over de zware borsten gelegd in de dea-nutrix-houding. Het hoofd is naar beneden
gebogen; er is geen gezicht en ze draagt een kap of muts van zeven ringen met twee extra
halve ringen achter in haar hals. Haar achterkant is vrij plat. Het lijkt alsof zij in het kamp van
de jagers-verzamelaars tegen een rots of wand gestaan heeft.

Venus ontraadseld. Ik ben diep onder de indruk van onze ontmoeting in haar stille en rode
heiligdom.13 Ik blijf er lang. Wanneer ik het museum uren later na een rondgang door andere
zalen verlaat, kom ik terug in haar ‘grottempel’ en neem afscheid. Ik vraag: wie ben jij,
waarom ben je naakt en met rode oker bedekt? Waarom zijn jouw geslachtsorganen
overdreven sterk in beeld gebracht, ja uitvergroot? Wat is daarvan de symbolische
betekenis? Ontraadsel je symbooltaal. Onthul mij jouw raadsel. Die zoektocht naar de
oplossing zet ik voort in Venus Ontraadseld. En ik ben ervan overtuigd dat ik daar de code
heb gebroken en haar geheimtaal heb ontcijferd.

De Venus van Piatra Neamț, haar symbooltaal. De meeste van de Willendorf-kenmerken
zien wij ook bij de Venus van Piatra Neamț. Zij toont volle en zware borsten, een
overhangende buik, een navel met daaronder een venusdriehoek met daarin de vulva
duidelijk en met rode oker aangegeven. Er zijn volle bovenbenen en zeer korte onderbenen
zonder voeten. De abstracte armen houdt zij langs het lichaam en niet op de borsten, daar
ligt een duidelijk verschil met de Venus van Willendorf. Daarentegen lijkt de naar voren
gebogen houding van het hoofd en de hoofddeksel sterk op het gebogen hoofd en muts van
de Venus van Willendorf. Haar ronde en gebogen hoofd toont een cirkelvormige
hoofdbedekking van wellicht zeven ringen met horizontale inkepingen en een duidelijke
kruin. Over het ronde hoofd en de ronde muts of kap: het zijn symboolkenmerken van
Venusfigurines die verspreid over de as van de vrouwelijke iconografie van Spanje tot in
Siberië voorkomen.14

Venuskunst toont overdreven dikke vrouwen. In een recent artikel wijst Robert Gombos
erop dat ‘artiesten in de oude steentijd sculpturen van vrouwen maakten, meeste extreem
dikke’.15 En: ‘Over de honderd van deze beelden zijn door archeologen gevonden van Siberië
tot Spanje’. Negentig procent van deze beelden betreft vrouwen, zo stelt deze journalist die

over de vondst in het Engels bericht. Gombos: En het gaat zonder uitzondering om
overdreven dikke vrouwen. Historici zeggen dat deze beelden representatief zijn voor de tijd
waarin ze gemaakt zijn, de tijd waarin de menselijke samenleving matriarchaal was. Dat wil
zeggen: vrouwen vervulden de meest belangrijke functies in de samenleving. Overdreven
vormen drukken de idee van moederschap uit. In die tijd bleef het nageslacht bij de moeder
wonen.16 Tot zover de visie van iemand die goed op de hoogte blijkt, al is hij dan niet in staat
om het symboolkenmerk van de uitvergrote geslachtsorganen op de oermoederskunst
overtuigend te duiden en er een bevredigende verklaring voor te geven. Hieronder enkel
Venusfigurines met uitvergrote geslachtsorganen. In het midden staat de Venus van Laussel,
haar borsten en bovenbenen tonen overeenkomsten met de Roemeense Venus.17 Rechts
daarnaast een Venusfigurine uit Duitsland, uit Mainz-Linsenberg van 3.6 cm hoog en 3.4 cm
breed uit 27.000-20.000 v. Chr.18 Haar benen lijken op die van de Roemeense Venus.

De controverse. In Roemenië is er een controverse ontstaan over de nieuwe Venus. 19
Journalisten gaan op onderzoek uit en ontdekken dat zij gevonden is zonder dat de
archeologen daarbij aanwezig zijn; zij bereiken de site pas negen uur later. Zij nemen de
Venus mee naar hun hotel in Piatra Neamț en gaan de volgende dag terug om haar opnieuw
in het zand te leggen en foto’s te maken. Dit doen ze omdat het amateur-archeologen niet is
toegestaan om zonder supervisie van specialisten op een opgravingssite te werken. Hierna
ontbrandt er in Roemenië een felle strijd: is zij echt of is zij vals….
Is zij echt of is zij een vervalsing? Mircea Anghelinu, professor aan de universiteit van
Târgoviște, is van mening dat het om een vervalsing kan gaan. Hij is een oud-student van
Marin Cârciumaru; hij wijst erop dat amateurs de vondst deden en dat dit niet
controleerbaar is. Daarnaast komt het beeld qua stijl niet overeen met de fragmenten van
andere Venusbeeldjes die in de jaren daarvoor op een andere Jong-paleolithische site in de
buurt van Piatra Neamț gevonden zijn. Tot slot het laatste punt van kritiek: de Venus van
Piatra Neamț is uit kalksteen gesneden in de stijl van de Venus van Willendorf uit 27.500 v.
Chr. Deze Roemeense Venus zou dateren uit 15.200 v. Chr., een tijd waarin de
Venusfigurines een abstracte vorm aannemen en zich soms ook veel stokachtiger en slanker

tonen. De stijl komt niet overeen met de periode. (Voor sites waar getwijfeld wordt aan haar
echtheid verwijs ik naar de link onder noot 19).
Volgens Anghelinu is zij vals. De conclusie van Mircea Anghelinu luidt dan ook: óf de
datering van de Venus klopt niet óf het beeld is vals. Hij stelt samenvattend: 1. de
omstandigheden waaronder het beeld is gevonden, 2. de onmogelijkheid om het materiaal
waaruit het beeld gemaakt is te dateren, 3. de bijna volmaakte toestand en de oudere stijl,
die niet met de jongere dateringsperiode overeenkomt, wijzen in de richting van een
vervalsing. Ik ben het niet met hem eens. Mij lijken de AMS-dateringen van de twee
vooraanstaande laboratoria van 15.200 v. Chr. vooralsnog betrouwbaar. Het argument dat
stijl en periode niet samenvallen, acht ik niet valide. Dit omdat de stijlkenmerken van de
Rubensachtige oermoederfiguren over vele millennia en grote gebieden voorkomen.

Het Venusschandaal. De controverse groeit uit tot een schandaal. De Roemeense krant
Libertatea weigert het nieuws over de nieuwe Venus, dat zij op 6 januari 2020 van de
opgravers ontvangen, te publiceren. De journalisten van de krant vragen de mening van
iemand waarvan zij denken dat zij een specialist is. Het gaat om Natasha Reynolds, die een
postdoctorale stage aan de universiteit van Bordeaux volgt. Zij vertelt ‘wat onderzoek
gedaan te hebben naar vrouwelijke Venusbeeldjes hoewel dat niet mijn specialiteit is’.20
Daarna geeft zij argumenten waarom in haar visie de Roemeense Venus niet echt zou zijn. Zij
stelt dat de twee beeldjes wel sterk op elkaar lijken maar uit twee verschillende regio’s
komen, en dat de Venus van Willendorf veel ouder is. Ook vindt zij het vreemd dat het
Roemeense beeldje plat is.21 Prof. dr. Marin Cârciumaru reageert furieus. Hij verdedigt de
positie van coördinator Elena Nițu.22 Hij stelt dat zij veel meer credits heeft dan de stagiaire
Reynolds.

Symboolovereenkomsten met de Venus-figurines uit Rusland en Siberië. Het wordt tijd om
mijn eigen visie te geven. Er ligt een duidelijke stijlovereenkomst tussen de Venus Piatra
Neamț en de Venusfigurines uit Willendorf, Laussel en die uit Rusland. De Roemeense Venus
vormt een nieuwe schakel op de weg van de vrouwelijke iconografie van west naar oost.
Gezien vanuit Roemenië zijn verder naar het oosten gevonden: de venusfigurines van
Kostenki, linksboven op de foto; van Khotylyovo op de foto daarnaast uit Oost-Europa uit
24.000-21.000 v. Chr. en die van Gagarino, zie bijvoorbeeld de derde figuur uit de Oekraïne
uit ca. 22.700 v. Chr.23 Nog verder weg komen ze voor bij de Venusfiguren uit Mal’ta in
Siberië, een nederzetting die bestond tussen de 22.700 en 12.700 v. Chr., hierboven te zien
op de meest rechtse figuur.24 Zij zijn van later datum dan de Venus van Willendorf en
dateren uit 22.700 v. Chr. Deze datum komt al dichter in de buurt van de Venus van Piatra
Neamț uit het Jong-paleolithicum.

De as van de vrouwelijke iconografie. Al de Venus-figurines kenmerken zich door
overdreven uitgevoerde geslachtsorganen; zij tonen ook een zelfde soort gebogen hoofd
zonder gelaat, compleet met de ronde muts. Stijlkenmerken worden lang volgehouden en
komen verspreid over vele millennia voor en dat langs de hele as van de vrouwelijke
iconografie van Spanje tot Siberië. Op zich hoeven uiteenlopende dateringen dus niet in het
nadeel van de Venus van Piatra Neamț uit te vallen. Als de ijstijd is afgelopen zet de
symboolkenmerk van de uitvergrote vrouwelijke geslachtsdelen zich voort. Dit toont
onderstaand schema.

Het Oude Europa. Moldavië maakt na de ijstijd deel uit van de groot cultuurgebied,
genaamd het Oude Europa, zie de kaart hieronder. In de vele vroege landbouwculturen uit
dit gebied zijn zeer vele vrouwelijke figurines gevonden. Een recente Roemeense catalogus
meldt dat er in de ‘duizenden van neolithische vestigingen een grote meerderheid van
vrouwelijke figurines is gevonden’.25 Deze catalogus meldt dat in 1884 in Moldavië de
Cucuteni-cultuur ontdekt is. ‘It is known for the high quality of its pottery, unanimously
regarded as one of the crowning points of prehistoric art in Europe’.26 Deze cultuur in
Moldavië staat in verbinding met de Tripolye-cultuur uit de Oekraïne; vaak worden ze in eén
adem samen genoemd. Beide culturen hebben veel vrouwelijke figurines teruggegeven.
Meer hierover in het werk van archeologe Marija Gimbutas die het Oude Europa en de
vrouwelijke figurinen voor het eerst op de kaart zette. Zij schreef: ‘I saw thousands of
figurines lying in boxes in museum storerooms, completely ignored and not understood’.27
Van de 30.000 figurines en de 100.000 fragmenten van figurines die zij in haar tijd in kaart
bracht, zou nauwelijks 2 tot 3 % mannelijk zijn.28 Dit cijfer wordt door tal van archeologisch
onderzoek van na haar dood bevestigd; een overzicht van dit grootschalige onderzoek gaf ik
elders.29 Hieronder een kaart van het Oude Europa.

Kunst is conservatief. Veel menselijke figurines uit de oude steentijd zijn vrouwelijk; zij
blijven dat in de nieuwe steentijd daarna ook. Het omslagpunt valt in de bronstijd.30 Oude
culturen blijven bepaalde stijlkenmerken lang trouw. De uitvergrote geslachtsorganen van
de Roemeense Venus uit late oude steentijd blijven later aantoonbaar terugkomen in de

nieuwe steentijd. Hier drie voorbeelden. Rechts boven een voorbeeld uit de Tripolye-cultuur
uit de Oekraïne, van 12 cm uit 3000-2500 v. Chr.31 Daaronder links een groep vrouwelijke
figurines uit de pre-Cucuteni-cultuur III uit Moldavië van 4700-4500 v. Chr.32 Rechts
daarnaast vrouwelijke slangenfigurines uit de Cucuteni-cultuur uit Moldavië van 4800-4600
v. Chr.33 Ik verwijs voor een gedetailleerde bespreking naar de noten 30, 31 en 32.
Blij met de nieuwe Venus. We zullen pas zekerheid omtrent de echtheid van de Roemeense
Venus krijgen wanneer de opgravingssite verder gedocumenteerd wordt en er nadere
gegevens volgen. Vooralsnog ben ik in mijn nopjes met deze schitterende Venus. Ik zie haar
als een belangrijke, nieuwe schakel tussen de Venusfigurines van Willendorf in Oostenrijk,
die van Kostenki, Gagarino in de Oekraïne én die van Siberië.
Waar het hart van vol is loopt de mond van over. Waar het hart van vol is…, dat gezegde
drukt zich ook uit in de kunst. Het spiegelt zich in de kunst, in dat wat mensenhanden - en in
dit geval meest vrouwenhanden - maken. De Roemeense Venus bevestigt het beeld eens te
meer dat de menselijke kunst in oude en nieuwe steentijd en kopertijd tot aan omslag naar
het patriarchaat in de bronstijd, vrouwelijk is. Dit bewijst dat in oude culturen vrouwen en
het vrouwelijke centraal staan. Zíj gaan over de cirkel van leven, dood en nieuw leven.

Dr. Annine van der Meer, 14 februari 2020, Valentijnsdag.

1

Dit is een link naar het artikel van Robert Gombos van 26 december 2019 in Jasmine Directory Blog getiteld:
‘A 17.200 years old statuette discovered in Romania: “Venus from Piatra Neamț”’.
https://www.jasminedirectory.com/blog/a-17-200-years-old-statuette-discovered-in-romania-venus-frompiatra-neamt/. Zie voor de link naar Wikipedia noot 4.
2

Voor de film gemaakt door het tv programma Radar zie https://www.youtube.com/watch?v=Uy6WZ1AofSY

3

Van der Meer, Die Sprache unsrer Ursprungsmutter MA, forthcoming mei 2020 Teil 1 Kap. 4.7. ‘Die Achse
weiblicher Ikonografie’ Absatz 4.7.2 ‘Der neueste Fund aus Zentraleuropa‘ [1.4.32d].
4

https://ro.wikipedia.org/wiki/Venus_de_Piatra_Neam%C8%9B; voor foto zie: Wikimedia Commons,
CC BY-SA 4.0, Sacerdot.
5

zie http://www.muzee-dambovitene.ro/index.php/stiri-si-evenimente/453-prima-statueta-de-tip-venus-dinromania-veche-de-17-000-de-ani.
6

Zie voor verwijzing in noot 1.

7

Annine van der Meer, Venus Ontraadseld. Wereldwijde wegwijzer voor oermoederkunst, Pansophia Press, Den
Haag, 2020, 75 n 12 met verw. naar Bruno David, Cave Art, Thames & Hudson, London, 2017, 13, 64-65.
8

Zie voor tekst het artikel onder de link van noot 1.

9

Van der Meer, Venus Ontraadseld, 21-24, 22 n. 23.

10

Van der Meer, Die Sprache unsrer Ursprungsmutter MA, forthcoming, mei 2020 Teil 1 Kap. 4.7. ‘Die Achse
weiblicher Ikonografie’ [1.4.22abc]; zie voor nieuwste datering van de Venus van Willendorf
https://www.krone.at/473426
11

Van der Meer, The Language of MA, 59.

12

Annine van der Meer, The Language of MA, 76 [1.4.26abc]; Venus is geen Vamp, 69.

13

Meer over deze ontmoeting in Venus Ontraadseld hoofdstuk 1 paragraaf 1 ‘Het raadsel rond de Venus van
Willendorf: wie is zij’, 21-24.
14

Van der Meer, Venus is geen Vamp, 68-75; The Language of MA,1.4.7 ‘The axis of the feminine iconography’,
74-85.
15

Zie verwijzing in noot 1.

16

Zie noot 1 voor verwijzing.

17

Van der Meer, Van Venus tot Madonna, 96-97; Venus is geen Vamp, 79; The Language of MA, 66 [1.4.11a].

18

Van der Meer, Die Sprache unsrer Ursprungsmutter MA, Teil 1 Kap. 4.7 [1.4.22c].

19

Over de controverse zie: »Discovery of 17,000-year-old Venus statue in Romania stirs controversy«, Romania
Insider, Artikel von 6. Januar 2020, zie https://www.romania-insider.com/romania-venus-paleolithic-statuecontroversy; Miron Manega: »SCANDALUL ›VENUS‹. Cine este si cine nu este specialist în protoistorie«, Artikel
van 10. januarie 2020, siehe http://www.certitudinea.ro/articole/presa/view/scandalul-venus-cine-este-si-cinenu-este-specialist-in-protoistorie.
20

Artikel van 10 januari 2020 over wie wel of geen specialist is in de prehistorie in CERTITUDINEA
http://www.certitudinea.ro/articole/presa/view/scandalul-venus-cine-este-si-cine-nu-este-specialist-inprotoistorie
21

Zie vorige noot voor link met opmerking van Reynolds: ‘"Ik… heb wat onderzoek gedaan naar vrouwelijke
Venus-beeldjes, hoewel dat niet mijn specialiteit is… Vanuit mijn oogpunt lijkt het heel vreemd voor een
"Venus" beeldje. Over het algemeen is er een grote variëteit tussen deze beeldjes en het is zeer zeldzaam dat
twee beeldjes erg op elkaar lijken, vooral twee uit verschillende regio's. Maar dit lijkt erg op het standbeeld van
Willendorf in Oostenrijk. Het standbeeld van Willendorf is echter gedateerd met behulp van radiokoolstof,
25.000-24.000 jaar voor Christus. 7.000-8.000 jaar ouder dan het beeldje in Roemenië. Ook is het Roemeense
beeldje heel plat, wat heel vreemd is’.
22

Zie vorige noot voor link met opmerking van Cârciumaru: ‘De Europese Vereniging van Archeologen is een
korte termijn vereniging waarvan Dr. Elena-Cristina Nittu (geen archeoloog, het hoofd van het team van
archeologen die het beeld van Piatra Neamț ontdekte) ook deel uitmaakt, maar dan in de positie van
wetenschappelijk onderzoeker II. In Frankrijk staat deze gelijk aan ‘conferentiemaster… Juffrouw Reynolds zou
dus naar Elena-Cristina Nițu moeten kijken als leraar. Bovendien wordt Elena Nittu qua titel vertegenwoordigd
door Roemenië in de Internationale Unie van Prehistorie en Protohistorie, het belangrijkste orgaan van
archeologen wereldwijd, waar ze unaniem werd gekozen in 2018 op het congres van deze organisatie (UISPP).
door de stemming van vertegenwoordigers van alle landen. Wat de ‘analyse’ van Miss Natasha Reynolds
betreft, deze is vanaf het begin volledig onprofessioneel… en gebaseerd… op afbeeldingen, van meest van
slechte kwaliteit…’.
23

Van der Meer, Venus is geen Vamp, 71-74; van der Meer, The Language of MA, 81-84 [1.4.33, 34, 39ab, 41,
42].
24

Van der Meer, Venus is geen Vamp, 74; van der Meer, The Language of MA, 84 [1.4.42].

25

Neolithic Art in Romania, published on the occasion of the exhibition Steinzeitkunst. Frühe Kulturen aus
Rumänien, Historisches Museum Olten, June 3-October 5, Olten, 2008, 39; Van der Meer, The Language of MA,
deel 1 h 7 par 2 ‘Large amounts of feminine art’, 183 n. 17 met verw. naar deze catalogus.
26

Neolithic Art in Romania, 227.

27

Van der Meer, The Language of MA, 182 n. 8 met verw. naar Joan Marler.

28

Marija Gimbutas, Civilization of the Goddess, 223; Marija Gimbutas, The Language of the Goddess, 175; Van
der Meer, The Language of MA, 182 n. 11 en Van Venus tot Madonna, 147n. 9.
29

Van der Meer, The Language of MA, 183.

30

Van der Meer, Venus ontraadseld, h 6 ‘de eilanden in Zuidoost-Europa en de overgang naar het patriarchaat’,
met paragraaf 6.2 ‘de rehabilitatie van Marija Gimbutas’ invasietheorie’, 149-150 en de uitgebreide bijlage 2
met de gelijknamige titel, 297-319.
31

Van der Meer, The Language of MA, 511 [II.7.11c]; Venus is geen Vamp, 398 [II.7.19].

32

Van der Meer, The Language of MA, 511 [II.7.11b]; Venus is geen Vamp, 396 en 397 met grote foto over
twee pagina’s, nr [II.7.18].
33

Van der Meer, The Language of MA, 511 [II.7.11a]; Venus is geen Vamp, 395 [II.7.17].

