Updating Venuskunst, eerherstel aan de Moeder in Çatalhöyük

De site Çatalhöyük (Turks voor ‘gevorkte heuvel') met uitzicht op de vlakte, eigen foto uit 2007.
Het gebied. De neolithische nederzetting Çatalhöyük bestaat uit twee heuvels: de oostelijke en de
westelijke. Vroeger liep er een rivier tussen de twee heuvels; aan weerszijden van de oevers
bewerkte men het land. In omliggend land zijn irrigatie-kanalen gevonden. De oostheuvel is groter en
langer bewoond. Opgravingen zijn hier begin 60er jaren van de vorige eeuw begonnen onder James
Mellaart.1 Vanaf de jaren 90 wordt Ian Hodder de leidinggevende archeoloog. Hij leidt momenteel
een groot team van medewerkers uit allerlei disciplines. Er zijn inmiddels 18 verdiepingen
blootgelegd.
Mijn bezoek aan Çatalhöyük in 2007. Nadat wij in 2007 als een van de eerste Nederlandse groepen
met speciale toestemming Göbekli Tepe bezocht hebben, gaat het verder naar Çatalhöyük.
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Leden van de Nederlandse groep in 2007 op de site, eigen foto. Zie ook fotoverslag aan het eind.
Ian Hodder. De leidinggevende archeoloog Ian Hodder maakt duidelijk een ontwikkeling door. Hij is
gestart binnen de Nieuwe Archeologie en de ‘processual archaeology’. Maar in een van zijn laatste
boeken bewijst hij dat hij zich ontwikkelt in de richting van de ‘post-processual archaeology’ die - in
tegenstelling tot de ‘processual archaeology’ - openingen biedt aan religie en cultuur.
Religie mag weer meedoen. In 2015 bezoek ik het British Museum in London en vind daar een
bundel uitgegeven door Ian Hodder uit 2014 getiteld Religion at work in a Neolithic Society; het
betreft een serie artikelen over Çatalhöyük onder redactie van de Ian Hodder, de leidinggevende
archeoloog in Çatalhöyük uit de ‘post-processual archaeology’. Het hele boek gaat over de zo door de
Nieuwe Archeologie vermaledijde religie. De ‘post-processual archaeology’ staat open voor religie,
voor antropologie, sjamanisme en psychologie. Een brug slaan tussen archeologie en religie, dat
nemen haar vakbroeders Marija Gimbutas in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw,
juist zo kwalijk. En hier gebeurt na zoveel jaren hetzelfde. Ian Hodder schrijft zelfs in zijn introductie
getiteld Vital Matters dat een eerste doel van het boek is het losmaken van het interdisciplinaire
debat, en een tweede doel is om een bijdrage te leveren aan een bredere discussie rond religie.2

Uit: Ian Hodder, Çatalhöyük. The Leopard’s Tale, 2006
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In zijn samenvatting aan het eind van dit boek schrijft Hodder dat Lynn Meskell en hij - in een uitgave
in 2011 - Çatalhöyük hebben vergeleken met vroegere Neolithische gebieden. Zij pleitten toen voor
een neolithisch symbolisme dat minder omvat werd door vruchtbaarheid en moederschap en meer in
een ithyphallische (met een fallus in erectie) wereld van wilde dieren.3 Als bewijs voor deze visie geef
ik een foto met veelbetekenend onderschrift uit Hodder’s bekende boek The Leopard’s Tale uit
2006.4 Hieruit blijkt dat hij de 17 Dames in baarhouding, die over 13 verdiepingen verspreid staan,
interpreteert als ‘wilde dieren, in het geval van Çatalhöyük waarschijnlijk beren’ (zie foto). Deze visie
lijkt Hodder in de bundel uit 2014 te willen herzien. Hoe dat zo?
James Mellaart gerehabiliteerd? Ian Hodder gaat in zijn samenvatting in de bundel uit 2014 in, op
een bijdrage in diezelfde bundel van Kimberley Patton en Lori Hager getiteld ‘“Motherbaby”: A Death
in Childbirth at Çatalhöyük’.
Hij schrijft: ‘In hun bijdrage uit 2014 onderzoeken Kimberley Patton en Lori Hager deze complexe set
van intersecties en beweren dat de geboorte van kinderen wel degelijk een centrale rol speelde in
Çatalhöyük’.5
Hodder noemt de bijdrage van beide dames archeologen ‘revisionistisch’; revisionisme houdt in dat
men eerdere visies herziet. Hodder: ‘Hun revisionistische discussie van de zogenoemde Moeder
Godin figurine die door Mellaart gevonden is met een net geboren kind tussen haar benen, werpt
nieuw licht op deze bekende iconen’.6
Dit nieuwe licht betekent een eerherstel van het werk van de eerste archeoloog die Çatalhöyük vond
en opgroef, de zo verguisde en briljante James Mellaart. Wat bedoelt Hodder met deze opmerking?

De vulkaanuitbarsting van de Hassan Dag met daaronder het onderstaande fresco met het
wegtrekken van de clan naar Çatalhöyük. Deze afbeelding prijkt boven een Voormoedergraf (zie
zwart-wit-afbeeldingen hierna). Zie hiervoor: Van Venus tot Madonna, 128 n. 67 en 68, 134; The
Language of MA, dl 1 h 6, p. 151.

Het wegtrekken van de clan naar Çatalhöyük’ na de vulkaanuitbarsting.
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Eerherstel aan de moeder. Het ‘revisionistische’ artikel van Patton en Hager handelt over vrouwen
die baren en die sterven in het kraambed. Soms blijven hun kinderen in leven, maar velen sterven. Er
is een uitzondering. De auteurs vermelden dat in gebouw 42 onder het platform of de slaap- en
zitbank het graf van een oudere vrouw is gevonden. Hier sliep een oudere vrouw haar doodsslaap
met een schedel van een andere vrouw in haar armen.7 (Zie foto’s hieronder) In zijn boek uit 2006
wordt de schedel nog niet als vrouwelijk getypeerd.8 De schedel toont verschillende lagen van
pleister die ieder rood zijn geverfd.9 Waarschijnlijk is gebouw 42 het huis van een clan die, in de vele
malen rood gepleisterde schedel die van generatie op generatie is overgedragen, mogelijk de
herinnering bewaart aan de stammoeder van de clan.10 Het duidt naar mijn idee op een
vrouwencultuur waar de clanmoeder centraal staat, al trekken de auteurs deze conclusie niet. Eerder
wees Marija Gimbutas op een fresco van 18 meter met de vulkaanuitbarsting waarna het volk is
weggetrokken. Daaronder ligt in een uitzonderlijk rijk graf een enkele vrouwe, in haar visie de
stammoeder.11

Schedel van vrouw bedekt met rode oker. Zie hiervoor: Van Venus tot Madonna, 127, 134; The
Language of MA, dl 1 h 6, p. 151 [1.6.20, schedel met rode oker bedekt, eigen foto, 2007]

Graf van vrouw uit gebouw 42 met in haar armen de vele malen met rode oker gepleisterde schedel
van een vrouwelijke voorouder. Uit: Ian Hodder, Çatalhöyük, the Leopard’s Tale, 155 afb. 14. Zie voor
bovenstaande afbeelding mijn boek Vrouw Holle en de verloren wijsheid in sprookjes, h 9, p. 301
[9.8].
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Reconstructie van de begrafenis van een jonge vrouw die in het kraambed stierf uit gebouw 60 in
Çatalhöyük. De mand die naast haar ligt, lag in werkelijkheid onder haar als wilde men haar kind
symbolisch opvangen.Uit: Kimberley Patton en Lori Hager, ‘”Motherbaby’: a death in childbirth at
Çatalhöyük”, Religion at work in a Neolithic Society, Ian Hodder ed., 241; Uit: Vrouw Holle en de
verborgen wijsheid in Sprookjes, h 9. p. 301 [9.9].
Vele babies en kinderen in Çatalhöyük. Onder de fundamenten van de woningen worden vele
skeletten van kinderen gevonden. 9 % is foetus; 41 % is pasgeboren; dat brengt hun aantal op 50 %.
14 % betreft kinderen. Dus 64% van de skeletten betreft kinderen. Men heeft dus een voorliefde om
onder het fundament van een nieuw te bouwen huis een babyskelet te begraven.12 In de 22
fundatiegraven ligt 41% pasgeborenen.13 Zij liggen vooral bij de haard en de oven. Zij zouden in
ruimtes met een centrale functie voor de hele clan een soort communicatieve functie hebben naar de
geestelijke wereld. Pasgeboren kinderen zouden dichter bij deze wereld staan en worden daarom
beschouwd als communicatie-kanalen.14

Grote reuzenvrouwe die in de kikkerhouding baart in de rode kamer in Çatalhöyük, 6500 BC met twee
duidelijke bloedrode cirkels om haar navel. Uit: Venus is geen Vamp dl II h 7, p. 419 [II.7.76]; The
Language of MA dl II h 7, p. 522 [II.7.38]; Vrouw Holle en de verborgen wijsheid in sprookjes, h 9, p.
303 [9.11]
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Een seksloze figuur of een godin? Over naar het volgende onderwerp waar Patton en Hager hun
revisionistische licht op laten schijnen: de vele malen voorkomende levensgrote sculptuur van een
vrouwe die voor berin is uitgemaakt. De post-moderne visie van Hodder en de zijnen ziet hier
seksloze figuren in en enige tijd geleden ontwaarde men zelfs beren vanwege het berenmasker dat zij
dragen.15 (zie foto hierboven uit Hodder’s Çatalhöyük The Leopards Tale, 2006) Je ontmoet deze
levensgrote sculpturen in Çatalhöyük in dertien verschillende ruimtes in totaal zeventien keer, soms
is zij namelijk in tweevoud weergegeven.
Waarom is ‘het’ in de ogen van Hodder en de zijnen seksloos? Wel, omdat ‘het’ geen borsten heeft.
En.. omdat ‘het’ geen borsten heeft kan ‘het’ ook niet zwanger zijn ondanks de ‘gezwollen’ buik met
twee rode cirkels rond de navel die ‘het’ toont.16 Hodder noemt ‘het’ in zijn boek Çatalhöyük The
Leopard’s Tale uit 2006 en 2011 continu een ‘figuur’ met gespreide benen.17
De ‘seksloze’ figuur blijkt een godin. Patton en Hagen wijzen op de naar voren uitbollende hernia
umbilicus of navelbreuk: bij een zwakke plek in de buikwand stulpt het buikvlies naar buiten. Dat is
voor hen het teken dat het om echte vrouwen gaat die baren en geen dieren. Het artikel
‘Motherbaby’ vervolgt in vertaling: (cursivering, ronde haakjes en aanhalingstekens zijn van mij)
...Het reliëf met de geometrische patronen van de figuur met de wijd gespreide benen in spagaat van
schrijn VII.23 met de naar voren uitbollende hernia umbilicus of navelbreuk die door twee
concentrische cirkels van rode oker omcirkeld is, lijkt op een ander familieportret van deze godin, die
evenzo baart. Burkert ziet in dit reliëf en in de voornoemde statuette (van de Moeder-godin, alias
Graangodin), de Anatolische voorloper van de Grote Moeder uit Klein-Azië met haar luipaard-gevolg
én van de vroeg Griekse potnia theron, duidelijk de barende moeder van de dieren en van het leven
zelf (Burkert, 1985, 12)... .18

Kleizegel van de zogenaamde’ beer-figurine’ met een menselijke navelbreuk, gevonden in 2005.
Uit: ‘Vrouw Holle en de verborgen wijsheid in sprookjes’, h. 9, p. 304 [9.12]
De navelbreuk als bewijs voor de vrouwelijkheid. De figuur met de gespreide benen en de
geometrische patronen uit ‘schrijn VII.23’ - schrijn staat voor heiligdom, al wordt ook het sacrale
karakter ontkend - heeft een naar voren uitstekende hernia umbilicus of navelbreuk. Dit is in twee
concentrische cirkels van rode oker aangegeven. Verderop maken de auteurs duidelijk dat een
navelbreuk te zien is zowel bij de ‘figuur met de gespreide benen’ op de muurreliëfs (waarvan men
nu denkt dat ze eerder beren voorstellen dan barende vrouwen), als bij de onlangs in 2005 gevonden
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kleizegel van een ‘beerfigurine’19, als bij de Istanboel-figurine met de volle voorkant en de
skeletachtige achterkant. Dat duidt op een menselijke figuur, een vrouw.
De Istanboel-figurine heeft opgezwollen borsten. Haar onderarmen rusten op vergrote borsten, een
universeel teken van zwangerschap. Zij lijkt bovendien zwanger omdat zij een uitstulpende hernia
umbilicus of navelbreuk toont. Het skeletachtige zou volgens de auteurs tonen dat het baren van een
kind als een gevaarlijk en liminaal proces gezien wordt, waarbij maar weinig vrouwen het er levend
vanaf brengen.20 Pasgeborenen die overlijden moeten een belangrijk nog niet gerealiseerd potentieel
in zich dragen en worden daarom bij voorkeur neergelegd bij het fundament van latere huizen of
schrijnen.
Göbekli Tepe en Çatalhöyük. Tot slot een laatste opmerking van Kimberley Patton en Lori Hager over
Göbekli Tepe. Zij uiten kritiek op deze ‘intensely masculinized cult site... which precedes and
problematizes the ‘goddess’ iconographies of Çatalhöyük....The Çatalhöyük evidence has already
undermined this narrative’.21
Tot zover deze nieuwe 21e -eeuwse wetenschappelijke inzichten waarin voorzichtig meer ruimte
wordt gemaakt voor het sacraal-vrouwelijke en de ziel. De panelen schuiven.
Annine van der Meer, februari 2019.
©anninevandermeer
PS zie voor vrouwvriendelijke interpretatie
*Annine van der Meer, Van Venus tot Madonna, een verborgen geschiedenis, Den Haag 2015 (3e dr.),
dl II h 6 met een heel hoofdstuk over Çatalhöyük. Deze stof wordt hier niet herhaald.
*Annine van der Meer, 40.000 jaar Venuskunst in vogelvlucht. Box met 3DVD’s. Verfilming van de
basiscursus met info over Çatalhöyük.
*Anne Baring, Jules Cashford, The Myth of the Goddess. Evolution of an Image, London, 1991, 1993.
*REŞIT ERGENER, Anatolia land of Mother Goddess (1988), Hitit publication Ankara,
ISBN 975-7521-02-7.
Fotoverslag
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De langverwachte aankomst in Çatalhöyük bij het bezoek aan de opgravingssite in 2007.

8

Met de plaats waar het fresco van de vulkaanuitbarsting en de stadplattegrond gevonden is, zie
boven voor dit fresco.

9

Met rechts het fresco van de vulkaanuitbarsting en de stadplattegrond, zie boven voor fresco
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Een van de huizen

12

Twee gereconstrueerde huizen buiten de site naast het museum (boven en beneden)
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Enkele foto’s uit het visitor’s house (een soort museum)
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Ian Hodder ed., Religion at work in a Neolithic Society. Vital matters, Cambridge University Press,
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Hodder, The Leopard’s Tale, 2006, 23 pl. 23.
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Kimberley C. Patton en Lori D. Hager, ‘Motherbaby’, Religion at work in a Neolithic Society, 251.
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Kimberley C. Patton en Lori D. Hager, ‘Motherbaby’, Religion at work in a Neolithic Society, 238.
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