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Updating Venuskunst, de Navelberg of Göbekli Tepe  

 
 
Er komt binnen de archeologie langzaam verandering in de mangerichte, filosofisch-materialistische 
en anti-sacrale benadering van Venuskunst. Er wordt té veel vrouwelijke kunst gevonden die niet meer 
fatsoenlijk te interpreteren is, zonder kennis van symbolen, zonder de antropologie en zonder de 
cognitieve archeologie die openstaat voor antropologie.  
Vele theorieën worden ontwikkeld en uiteengezet. Dan volgt de anticlimax: er zijn zóveel theorieën 
dat ‘we het niet kunnen weten’. Men ziet door al die theorieën het bos niet meer. Is dit wetenschap of 
pseudo-wetenschap? Dit onvermogen om tot een zinnige verklaring wordt in tal van musea en catalogi 
ten toon gespreid en door het grote publiek voor zoete koek geslikt. Toch gloort er licht aan de horizon 
en op dat beginnende licht in de duisternis wil ik mij richten.  
 
In 2007 maak ik deel uit van de tweede Nederlandse groep die met speciale toestemming van de 
Turkse regering de Navelberg of Göbekli Tepe kan bezoeken. Daar is archeoloog Klaus Schmidt aan het 
werk…  

 
 
‘Anatolia’, de tentoonstelling en de catalogus. Van 7 oktober 2015 tot 17 januari 2015 wordt er in 
het Paleis van de Schone Kunsten te Brussel een grote tentoonstelling gehouden die de naam draagt 
‘Anatolia’. Allerlei musea uit Turkije werken mee en er verschijnt een prachtig uitgevoerde catalogus, 
die – zoals uit de eerste pagina’s vol met kleurrijke bedrijfslogo’s blijkt –  druk gesponsord en 
gesteund wordt door bedrijven en overheidsinstanties uit België en Turkije. Het project staat zelfs 
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onder Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de koning der Belgen en de president van de Republiek 
Turkije.1 
Bij de voorbereiding van de cursus die ik najaar 2016 in Utrecht geef, sla ik de catalogus Anatolia op. 
Al in de inleiding  vallen mij veranderingen in toon, stijl en benaming op: de godin wordt ten tonele 
gevoerd! Wij laten ons meevoeren naar Göbekli Tepe of de Navelberg in Zuidoost-Turkije, op 45 km 
van de Turks-Syrische grens. 
 

De Navelberg, Göbekli Tepe 
 

  
Links: De Navelberg; Rechts: archeoloog dr. Klaus Schmidt (1953-2014) eigen foto; 

Uit: The Language of MA dl I h 5, 117-122 [I.5.3-I.5.12]; Venus is geen Vamp, dl I h 5, 106; 
Vrouw Holle en de verborgen wijsheid in sprookjes 290-294. 

 
De Navelberg is de hoogste buikvormige berg in de omgeving, 780 m hoog; van hieruit heb je een 
fantastisch uitzicht over het lager gelegen, uitgedroogde en verwoestijnde heuvelland. Archeoloog 
Klaus Schmidt zei ons tijdens ons bezoek in 2007: ‘Vroeger was het hier zeer waterrijk en uiterst 
groen, men spreekt van paradijselijke omstandigheden’.2 De plaats stamt uit 10.500 v. Chr., de tijd 
waarin de overgang wordt gemaakt van jagen en voedsel verzamelen naar landbouw. Maar hier 
wordt nog geen landbouw bedreven. 

  
Links: Uitzicht vanaf de Navelberg, eigen foto, 2007. Rechts: Klaus Schmidt legt uit, eigen foto. 
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Rechts: Klaus Schmidt toont plattegrond, eigen foto. Links: Foto uit verslag van Lydia Ruyle: 

https://www.academia.edu/12783361/2012_Visit_to_Gobekli_Tepe 
 
Duidelijk wordt dat hier uit de verre omgeving honderden jagers en verzamelaars samenkomen. Ze 

hebben hier niet gewoond; er zijn geen bewoningsresten en ook geen graven onder die woningen 

gevonden. Het moet dus een cultusplaats zijn geweest, die zich kenmerkt door een monumentale 

architectuur.  

 

 

De opgraving op de Navelberg, eigen foto. 
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In het midden van de baarmoedervormige structuur de twee pijlers, monolithisch, dus uit één stuk 

steen van 5.5 m hoog uit het 10e millennium, bouwlaag III. 
Uit: Vrouw Holle en de verborgen wijsheid van sprookjes 292 [9.3b] en The Language of MA 118 [I.5.5] 

De oudste bouwlaag, laag III, stamt uit het 10e millennium BC. De laag daarboven, laag II, uit het 9e 

millennium. Er zijn circa 16 cirkels met ca. 200 grote en zware T-vormige pijlers die uit één stuk steen 

bestaan. In de oudste cirkel staan twee T-vormige pijlers met de handen op de buik en bij de gordel. 

Men schat dat er 500 mensen voor nodig zijn om zo’n zwaar en massief stuk steen vanuit de 

steengroeve in de nabijheid naar deze plek op de Navelberg te verplaatsen. Deze jagers-

verzamelaars-cultuur toont - om dit type cultusplaats te bouwen - een onverwachte 

grootschaligheid, die onwerkelijk aandoet. Toch zijn het gewone mensen en onze eigen voorouders 

geweest die hier op bepaalde belangrijke momenten in het jaar samen komen en elkaar in clan- en 

stamverband ontmoeten. 

  

Foto van pijler van 5,5 m. Uit: Vrouw Holle en de verborgen wijsheid van sprookjes 292 [9.3b] en LOMA 118 

[I.5.5] n. 21 met verw. naar Mehmet Ozdögan, Neolithic in Turkey I, 74-75.  
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In het midden van de steenkring staan de twee monolieten, T-vormige pijlers van 5,5m hoog uit het 

10 millennium BC, uit bouwlaag III. Ze houden hun vijfvingerige handen aan de onderbuik boven de 

gordel of lendedoek met gesp waarvan de dierenhuiden als uiteinden naar beneden hangen. Het 

houden van de handen op de (zwangere) buik richting vulva is een oude sacraal-vrouwelijke houding.   

Schedelcultus. Hier is dus niemand begraven. Toch zijn er enkele gefragmenteerde menselijke botten 

gevonden en drie schedels. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze menselijke schedels een speciale 

status genoten. Deze drie schedels vertegenwoordigen een nieuwe categorie binnen de vondsten. Ze 

getuigen van een interactie tussen de levenden en de doden in dit belangrijke rituele centrum. Julia 

Gresky, Juliane Haelm en Lee Clare doen in 2017 onderzoek naar deze drie gedeeltelijk bewaarde 

menselijke schedels.3 Zij zijn waarschijnlijk van de lichamen verwijderd tijdens de begrafenisriten 

rond de excarnatie. Dat wil zeggen dat men eerst de botten heeft laten ontvlezen door 

roofvogels/roofdieren en daarna de schone botten opnieuw heeft begraven. Daarbij heeft men de 

schedel apart gehouden. De mensen bij wie deze schedels horen, zijn belangrijk voor hun omgeving; 

zij worden speciaal geëerd. Hun schedels ondergaan een speciale behandeling. Ze worden voorzien 

van versieringen waarna ze vervolgens op bepaalde plaatsen op de Navelberg tentoon worden 

gesteld. Dit is een vorm van voorouderverering. De verering van voorouderlijke schedels komt elders 

in het Nabije Oosten veel voor.4  

‘Anatolia’. Terug naar de prestigieuze tentoonstelling in het paleis voor de Schone Kunsten in Brussel 
in 2015 en de gelijknamige catalogus Anatolia. Ik citeer uit het beginartikel van de Turkse 
toparcheoloog Mehmet Özdogan over het vroege neolithicum: ‘In de laatste decennia is ons inzicht in 
het neolithicum grondig veranderd... het is een tijd van grote innovaties en gesofisticeerde 
cultuur...met...de dominantie van een priesterkaste...en de prominente rol van religie’.5  
Vervolgens labelt Özdogan megalithische structuren als die op de Navelberg of Göbekli Tepe tot 
‘woningen van de ‘goden’ en tot ‘cultusgebouwen’; de cultus staat onder leiding van een 
‘priesterschap’… Het kan verkeren! 
Winst is dat aan de prehistorische religie een prominente rol wordt toegekend. Maar het blijft een  
androcentrische en manvriendelijke benadering. Iets verder spreekt Özdogan van ‘genderdualisme’: 
‘De meeste gebeeldhouwde figuren zijn mannelijk omdat ze ityfallisch zijn’(dus een fallus in erectie 
tonen). Dat betekent dat de pijlers met de mensenhanden en de gordel als mannelijk beschouwd 
worden.  
 
Een schrale troost. Özdogan vervolgt: ‘Maar terwijl in de tempels duidelijk de mannelijke figuren 
domineren, zijn de meeste beeldjes die in de woonzones gevonden werden eenvoudig en niet 
gesofisticeerd en stellen ze zwangere vrouwen of huisdieren voor. We mogen dus veronderstellen dat 
de belangrijkste godheid van de gewone mensen vrouwelijk was. Het domein van het 
bestuurssysteem was mannelijk’.6    
Je ziet hier dat men naar aanleiding van de grootte van de cultusgebouwen in Göbekli Tepe een 
complexe en hiërarchische samenleving koppelt aan mannelijke leiders. Het is nog altijd een puur 
androcentrische benadering. Het is de vraag of deze jagers-verzamelaarsters ‘goden’ en priesters 
kennen. In de visie van tal van archeologen als Richard Lesure en theologen als Silvia Schoer 
verschijnen die pas later op het toneel. Opnieuw staan de vrouwen in deze visie op de tweede plaats. 
En dat nog wel op de buikvormige Navelberg, die megalithische structuren toont in 
baarmoedervorm, net als de tempels in Malta en net als bepaalde graven in Sardinië (zie update 
hierover). 
 
Tot slot. Het wordt de hoogste tijd om wat tegenwicht te bieden. Aandacht voor het levensgrote 

beeld uit Sanliurfa uit de Yemina-hal en de Sheela uit Göbekli in de volgende update. 

Annine van der Meer, februari 2019. ©anninevandermeer 
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Hierna volgt een foto-reportage met foto’s, door mij genomen in 2007 

 

De pijlers. 
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Een pijler met dierfiguren  
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Op de terugweg na afloop van het bezoek 
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1Anatolia, een verhaal van 12.000 jaar, Marc Waelkens, ed., Brussel, 2015.  
 
2 The Language of MA, deel I h 5. 
 
3 Julia Gresky, Juliane Haelm, Lee Clare, ‘Modified human crania from Göbekli Tepe provide evidence for a new 
form of Neolithic skull cult’, Science Advances 3,6 (28. Juni 2017), available on line. 
 
4 The Language of MA dl I h 6, 144 [I.6.10]; Venus is geen Vamp, 48. 
 
5 Anatolia, een verhaal van 12.000 jaar, Marc Waelkens, ed., Brussel, 2015, h 1 ‘Prehistorisch Anatolië’ van de 
hand van Marcel Otte (paleolithicum) en Mehmet Özdogan (neolithicum), 21: Het Neolithicum geldt als de tijd 
van de grootste veranderingen in de beschavingsgeschiedenis. Na honderduizenden jaren geleefd te hebben als 
rondtrekkende jagers-verzamelaars, gingen de mensen leven als sedentaire landbouwers. ...Daarom wordt de 
tijd van de voedsel producerende sedentaire gemeenschappen de neolithische revolutie genoemd... omdat de 
gevolgen revolutionair waren...Tot voor kort dacht men dat het neolithicum een tijd was van eenvoudige 
dorpsgemeenschappen die probeerden te overleven. In de laatste decennia is ons inzicht in het neolithicum 
grondig veranderd. Bij recente opgravingen zijn zaken aan het licht gekomen die ons dwingen onze trditionele 
visie op die periode te herzien. Het neolithicum – en vooral zijn beginfasen, het prekeramisch neolithicum, dat 
wil zeggen de fase waarin men nog geen keramiek kon produceren – geldt nu zal een tijd van grote innovaties 
en een gesofisticeerde cultuur. Op de vroege neolithische gemeenschappen zijn nu begrippen van toepassing als 
gelaagde samenleving, ambachtelijke specialistatie, monumentale architectuur, kunst, utiwisseling van 
producten en grondstoffen over lange afstanden en de dominantie van een priesterkaste....Het belangrijkst, 
maar tegelijk ook het moeilijkst om te verwoorden, is wellicht de prominente rol van religie in de vorming van 
neolithische samenlevingen’. 
 
6 Anatolia, 24: ‘Er is duidelijk sprake geweest van genderdualisme tijdens deze periode (van het pre-
keramisch neolithicum van 10.500 – 7600 v. Chr.). De meeste gebeeldhouwde figuren die in de 
cultusgebouwen gevonden werden, zijn mannelijk. Sommige, zoals een levensgrootbeeld uit de 
Yemina-hal van Sanliurfa, zijn ithyfallisch, dat wil zeggen dat ze een erectie hebben.  Ook in andere 
sites van het pre-keramisch neolithicum werden veel  fallische beelden gevonden. Maar terwijl in de 
tempels duidelijk mannelijke figuren domineren, zijn de meeste beeldjes die in de woonzones 
gevonden werden eenvoudig en niet gesofisticeerd en stellen ze zwangere vrouwen voor of 
huisdieren. We mogen dus veronderstellen dat de belangrijkste godheid van de gewone mensen 
vrouwelijk was. Het domein van het bestuurssysteem was mannelijk en het ithyfallische was hier sterk 
vertegenwoordigd’.  

                                                           

http://advances.sciencemag.org/content/3/6/e1700564.full
http://advances.sciencemag.org/content/3/6/e1700564.full

