Updating Venuskunst, de ‘Moederwand’,
Duitsland, 4000 v. Chr., gereconstrueerd in 2016
De Duitse zusterorganisatie Matriacon was in rep en roer toen deze spectaculaire vondst uit de
Nieuwe Steentijd bekend werd in 2016. Men organiseerde lezingen in Duitsland en Zwitserland want
het zou gaan om de oudste wandschildering boven de Alpen. Die zou een matrilineaire samenleving
in beeld brengen die rond vrouwen gecentreerd was.

Onderstaande info is uit het Duits vertaald en zal te vinden zijn in de komende boeken Die Sprache unsrer Ursprungs-Mutter
MA deel I Kap. 7 (verschijnt 2019-2020) en The Language of MA Revisited, deel I ch. 7 (2020). Beide boeken zijn updates en
herbewerkingen van het oorspronkelijke Nederlandse boek Venus is geen Vamp uit 2008 en The Language of MA the primal
mother, the evolution of the female image in 40,000 years of global Venus Art uit 2013.

[I.7.104abc] Wandschildering met zeven oermoeders in een voormoederrij met tussenmotieven,
cultushuis in neolithische vestiging uit de paalbouwcultuur, Boden See, Duitsland, 3860-3830 v.
Chr. Te zien zijn een reeks of rij van zeven oermoeders met tussen hen bomen met dertien takken:
de takken staan voor dertien abstracte oermoeders die in barende positie op elkaar gestapeld zijn. Zij
vormen samen een vrouwelijke stamboom. Aan de voet staan kleine figuren, zij worden
geïnterpreteerd als dochterfiguren.
De jaren 90 van de vorige eeuw. In deze periode bergen onderwaterarcheologen een stuk of 2000
fragmenten uit de Überlinger See, een uitloper van de Boden See bij Ludwigshafen-Seehalde.1 In een
twintigjarige monnikenarbeid passen ze de fragmenten daarna in elkaar. Tussen de 10 tot 20 procent
van de fragmenten werden geborgen.

In 2016 wordt de zeven meter lange paneel vrijgegeven en kan men de wand uit een cultushuis op
palen, een huis dat destijds in de Boden See stond, eindelijk bewonderen. Tevoorschijn komen zeven
vrouwelijke gestalten met daartussen gestapelde abstracte vrouwelijke figuren in baarhouding en
kleinere dochterfiguren.

De zeven oermoeders. De zeven dames hebben ronde en zonvormige hoofden met om hoofd, armen
en bovenlichaam een soort stralenkrans. Het geeft hun een kosmisch-spirituele dimensie. Ze reiken
met hun handen naar de hemel of naar de zon in de zogenaamde aanbiddende houding, die soms
ook wel de ‘hoera-houding’ wordt genoemd.2 Het gevolg van het aanbidden is dat de levenskracht de
adorant(e) bezielt. Vervolgens manifesteert deze die levenskracht en geeft die vervolgens door: alle
reden om dan in een blije hoerastemming te zijn.
Levensechte borsten. Opvallend zijn de bijna levensgrote borsten uit leem. Ze springen uit de wand
naar voren. Ze lopen uit in een punt. Ze zijn in witte punten of stippen beschilderd met gebrande
kalk. Daarnaast draagt iedere oermoeder beschilderde kruisbanden.

Talrijke kleine leemstukken - beschilderd met witte kalk - zijn teruggevonden. Hiermee zijn de
afbeeldingen opgesierd. Voor voorbeeld zie foto hieronder.

Onderzoekster Gabriele Uhlmann staat in Duitsland bekend om haar scherpe kritiek op patriarchale
interpretaties van Venuskunst. Zij kritiseert de officiële benaming ‘Borstenwand’ (Busenwand), die de

opgraving in pers kreeg. Ze vindt die denigrerend en ingegeven door de aloude en nog steeds over
populaire seksuele interpretatie van vrouwelijke kunst.
Naar haar idee bewijst deze wand “een matrilineaire verwantschapssysteem. Het gaat om
‘voormoederwand’. Het bewijst dat deze Pfyner-Kultur, een onderdeel van de wijdverspreide Lineaire
Bandceramiek-cultuur (LBK-cultuur) niet patriarchaal was. Zo toont de matrifocaliteit waarvan al
sprake was in de Oude Steentijd zich opnieuw tot zelfs in deze late fase van de Nieuwe Steentijd.
Dergelijke borsten zijn verspreid over een groot gebied teruggevonden”.3 Wij weten dat Maria
Gimbutas het al eerder had over een matrilineair verwantschapssysteem in egalitaire
samenlevingen.4
Maria Gimbutas. De neolithische LBK-cultuur vormde met de Pfyner-cultuur en de Michelsbergercultuur een onderdeel van neolithische Trechterbeker-cultuur (TBK-cultuur). Gimbutas benadrukt dat
de landbouwsters en landbouwers van de Trechterbeker-cultuur noord- en westwaarts gestuwd
worden bij het verschijnen van de Lengyel-cultuur, die zich vanuit Hongarije naar Duitsland
verspreidt. Deze landbouwsters en landbouwers van de Lengyel-cultuur uit centraal-Europa worden
op hun beurt westwaarts gedreven door de binnendringende Kurgan-invasies van de Eerste Golf
rond 4000 v. Chr.5 Deze oorlogvoerende ruiterbenden komen uit de steppegordel in Eurazië en
brengen het patriarchaat.6 Het is nog weinig bekend dat Gimbatus’ Kurgan-theorie met de vier
achtereenvolgende golven I, II, II en IV van binnendringende paardrijdende en vleesetende
steppenomaden momenteel door interdisciplinair onderzoek gerehabiliteerd wordt.7 Hierover elders
en later meer. Tijdens deze invasies breekt de Bronstijd aan.

[I.7.104abc] Ladies in Baarhouding. Tussenmotieven op de Voormoederwand in het cultushuis op
palen in Ludwigshafen, Boden See, detail. Zie hier een reconstructie van oude paalwoningen en
moderne foto; dit type paalwoningen in het water komt wijdverspreid in paalbouwculturen in
Duitsland8 en Oostenrijk voor; in het ‘Naturhistorisches Museum Wien’ in Wenen vond ik
voorwerpen, kaarten, foto’s en films met info hierover. Het gaat om een groot gebied in MiddenEuropa.9

De rode stippen geven de oudste dorpen met paalwoningen aan, Naturhistorisches Museum Wenen

De gele stippen geven de latere dorpen met paalwoningen aan, Naturhistorisches Museum Wenen

Helmut Schlichtherle is expert in Onderwaterarcheologie en leider van de opgraving. Hij was
betrokken bij het opduiken en de reconstructie van de voormoederwand. Hij geeft lezingen en heeft
er over gepubliceerd. Hij schrijft over de ‘symboolmotieven’ tussen de zeven oermoeders dat zij de
kikkerhouding symboliseren met in de middellijn een gestapeld M-motief; naar zijn mening duidt dit
op een genealogisch motief. Het gestapelde M-motief verschijnt reeds in het Europese Mesolithicum
en continueert zich in het Neolithicum: “Het symbool moet daarom gelezen worden als een elkaar
opvolgende voormoederrij in de zin van geboren uit…geboren uit… enz.”10
Een stamboom in de vrouwelijke lijn. Het gaat dus in zijn visie om een vrouwelijke levensboom of
stamboom. Die toont gestapelde vrouwenfiguren met gespreide benen in een abstracte baarhouding
en dochters. Over die dochters zei hij in een radio-interview: “Er worden ook tijdgenoten
weergegeven, hele kleine menselijke figuren (zegels); er is dus ook een samenhang tussen
voorouderverering, voorouderrijen en deze grote vrouwelijke gestalten”.11
In een latere publicatie versterkt Schlichtherle - dit symboolmotief komt ook elders voor - zijn
opvatting dat het om een stamboom gaat.12
Een egalitaire samenleving? Naar zijn mening komen deze symbolen voort uit een egalitaire
samenleving, of op zijn minst een samenleving waar vrouwen een belangrijke plaats innemen. Voor
deze interpretatie spreken de schematisch getekende ‘bomen’ tussen de vrouwen.
Gabriele Uhlmann stelt: “het handelt daarom om een stamboom in de matrilineaire clan. De kleine
figuren onder de vrouwen kunnen het aantal dochters zijn. Wij hebben werkelijk met een
beeldschrift te doen dat ons de geschiedenis van de clan met zeven in dezelfde periode levende
moeders, zusters, overdraagt”.13

Annine van der Meer, februari 2019
©anninevandermeer
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