Updating Venuskunst,
Bruno David en de Australische school,
nieuwe ontwikkelingen in de duiding van rotskunst
Vernieuwing. Sinds jaar en dag speur en sprokkel ik gegevens bijeen van archeologen die
vernieuwende inzichten brengen in de interpretatie van Venuskunst: kleinkunst en rotskunst. En die
met hun werk de 21e -eeuwse symbolisch/spirituele interpretatie van Venuskunst versterken. Elders
gaf ik een overzicht van onderzoekers uit deze richting in mijn boek The Language of MA uit 2013.1
Echter: de symbolisch/spirituele visie krijgt meer en meer aanhangers. Ik vond vernieuwende
inzichten dit keer in London én in Australië.
De dubbele methode brengt vernieuwing. In 2017 ben ik op familiebezoek in London. Al jaren
frequenteer ik dan het British Museum. Ik kan er dagenlang rondlopen. Natuurlijk bezoek ik dan ook
de museumboekwinkel die in de loop der jaren verplaatst is en tegenwoordig sterk commercieel
gericht is, meer op souvenirs dan op boeken. Men richt zich het grote publiek en minder en minder
op de wetenschappelijke achtergronden van het tentoongestelde. Toch heb ik bij mijn bezoek in
2017 beet. Ik koop een klein, dun boekje met veel foto’s van de Australische archeoloog Bruno David
over grotkunst uit 2017.2 Ter voorbereiding van een tweedaagse workshop in Duitsland november
2017 lees ik het met stijgende vreugde door. Binnen de archeologie, die tot op heden sterk
doordrenkt is van het filosofisch-materialistische wereldbeeld, wordt er rigoureus ruimte gemaakt
voor kunst als brug tussen de ongeziene en zichtbare wereld.3 Wat ben ik blij in dit boek een
belangrijke nieuwe ontwikkeling tegen te komen in de interpretatie van grotkunst: de dubbele
methode, ingezet vanuit Australië en inmiddels ook in de Angelsaksische school in Engeland en de VS
bekend en gepubliceerd.4 Zie hierover de update over Bruno David en de Australische school.

De ontmoeting met een ‘Elder’ uit Arnhemland. In augustus 2017 heb ik het grote voorrecht een
‘Elder’ of leider uit Noord-Australië te ontmoeten: Bilawara Lee (in de lichtblauwe shawl op de foto).
Zij is ‘Elder’ van de Larrakia Nation van ‘Darwin Northern Territory’ in Australië. Zij heeft een 62 jaar
lange ervaring met werken, leven en deel uitmaken van deze gerespecteerde Aboriginal clan. Zij is
auteur, leraar van de oude wijsheid van de Aboriginal spiritualiteit en holistisch genezer. Ik ontmoet
haar tijdens een workshop die zij geeft in Glastonbury. Zij is de Australische vertegenwoordigster in
de Internationale inheemse grootmoeder raad van ‘Wisdomkeepers of the World Ancient Sacred
Knowledge’. Zij vertelt over de ‘songlines’, waar Bruno David ook over bericht.5 David omschrijft
‘songlines’ als ‘totemistische lijnen die door het landschap lopen vanuit een spirituele bron die
gerelateerd is aan de reizen van de voorouderlijke spirit-beings. Ik koop in een tweede workshop die
zij samen met haar Australische collega Anique Radiant Heart geeft, haar twee boeken.6 Die boeken
zie je voor haar op de foto liggen.

Nieuwe ontwikkelingen in de duiding van rotskunst
De Australische school. De Australische onderzoeker Luke Taylor publiceert in 1996 een belangrijk
boek over schilderingen uit West-Arnhem-land, een gebied in het uiterste puntje van NoordAustralië.7 Hij bouwt voort op het werk van pioniers als de zoöloog en antropoloog Baldwin Spencer
en Frank Gillen. Deze laatste documenteerde de schilderingen van de inheemse Australische
woestijnvolken.8 Dit boek heeft de archeologen zoals Bruno David en zijn collega’s in Australië en
daarbuiten beïnvloed. Zij zijn de Aboriginal schilderingen op rotsen met andere ogen gaan bekijken.
In navolging hierop wordt de ‘dubbele methode ontwikkeld’. Wat houdt deze methode in? De
dubbele methode valt uiteen in de formele en de geïnformeerde methode of werkwijze. In
vakjargon: de formal en de informed method.9

Dr. Bruno David en het kersverse Handboek over Archeologie én Antropologie
De formele methode. Archeologen benaderen grotkunst langs de strikt wetenschappelijke formele
weg om de ouderdom vast te stellen. Ze werken zich min of meer diep de aarde in om de leeftijd vast
te stellen. Ze gebruiken daarbij de aller-allernieuwste technieken; deze brengen in een aantal
gevallen de ouderdom van prehistorische kunst veel verder terug in de tijd dan dat de traditionele
archeologie met minder precieze C14methoden dat deed. In deze update wil ik jullie kort informeren
over deze nieuwe technieken. Eerst echter aandacht voor die belangrijke andere methode: de
geïnformeerde methode. Samen met de formele methode vormt deze geïnformeerde methode de
‘dubbele’ methode uit de Australische school.10
De geïnformeerde methode. In de jaren 80 van de vorige eeuw raakt het populair onder archeologen
(in Australië) om archeologisch onderzoek te combineren met antropologisch onderzoek. De richting
van de ‘cognitieve archeologie’ ontstaat, waarin het symbolisch gedrag van de oude mens centraal
staat. Antropologen doen veldwerk bij moderne natuurvolken, jager-voedselverzamelaars of
landbouwers. En vanuit dat antropologisch onderzoek bij moderne natuurvolken ontstaat er een
ander beeld over natuurvolken uit prehistorie; zij zouden minder primitief zijn dan tot nu toe werd
aangenomen. In de Oude Steentijd zijn er de jagers-voedselverzamelaars(ters) en in de Nieuwe
Steentijd en later tijden de landbouwer(st)s.
Het onderzoek gaat dus twee wegen: de archeologen gaan vanuit oude vondsten voorwaarts in de
tijd; de antropologen gaan vanuit eerstehands kennis van levende natuurvolken terug in de tijd; ze
willen weten hoe culturele gewoonten ontstaan zijn en hoe ze zich ontwikkeld hebben.
Het symbolisch gedrag wordt bestudeerd. Vanaf de 80er jaren is er een grote toename van studies
naar het symbolisch gedrag van de oude mens, haar/zijn creativiteit, haar/zijn geest, haar/zijn
mentaliteit, zo stelt Bruno David.11 Dit was naar zijn mening een reactie op het mechanistische beeld
dat studies uit de Angelsaksische wereld uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw hadden geschetst:

het beeld van de primitieve en onbeschaafde mens die uitsluitend gericht is op overleven en
voortplanting.12
In Australië worden - onder andere door Luke Taylor - de Elders (leiders) van bepaalde clans gevraagd
naar hun kennis betreffende de rotskunst. Nu popt er een kosmologie en visie op mens en wereld op
die rechtstreeks in verbinding staat met de onzichtbare kant van het leven, met de zingeving van het
bestaan, met het mysterie van leven en dood, stelt Bruno David.13 Het gaat in de Australische context
over voorouder- en andere geestwezens (ancestral en spirit-beings); ze leven letterlijk voort in het
beeld dat zij óf zelf maakten óf dat mensen voor hen creëerden.14 De kunst vormt een intermediair,
een brug, tussen de wereld van de ‘spirit world’ en die van de levenden. De zielen of geesten
bewaken het land (country) en schenken het vruchtbaarheid.15

Links: een mimi-figuur (voorouderfiguur) uit de Jawoyn-cultuur in de site Nawarla Gabernmang,
Arnhemland.16
Rechts: een Wandjina ‘spirit-ancestors’ or ‘spirit- beings’, het traditionele Country Woddordda, uit de
streek rond Kimberley, Noord-Australië.17 Bruno David: ‘ de eerste Europese onderzoeker George Grey
begreep niet dat het voorouder-geesten waren, die zichzelf transformeerden in schilderingen
gedurende de periode van Schepping, ‘Lalai’ of ook wel ‘The Dreaming’ genoemd. De inheemse
mensen van Woddordda benadrukken dat het belangrijk is om de Wandjina respect te betonen en dat
het de plicht is van de gemeenschap om de schilderingen periodiek te vernieuwen zodat ze hun
helderheid behouden.18
Country. De Mioi-geesten (spirit-mimi) zien om naar Country, zij worden ervaren als de aanwezigheid
van voorouders. Zij blijven - behalve dan in de kunst - ongezien.19 Kennis hieromtrent kan allen
verstrekt worden door levende leden van de desbetreffende gemeenschap. Het is dus geen ‘BigTheory’; hiertoe rekent David alle voorgaande ‘grote theorieën’ over de interpretatie van rotskunst
van de afgelopen 150 jaar. (Zie update over de interpretaties). Deze kennis maakt deel uit van de
cultuur van die groep en die dient via de antropologische methode van het interview bevraagd te
worden bij de nog levenden van die groep. De resultaten zijn belangrijk bij de reconstructie van oude
rotskunst.

De formele methode
Bij de analyse van grotkunst maken moderne archeologen gebruik van tal van de allernieuwste
technologieën. Het is belangrijk om de exacte ouderdom te bepalen.
1. De oudere C-14 methode wordt vanaf 1980 aangevuld met de AMS of Accelerator Mass
Spectronomy koolstof-datering. Deze kan de ouderdom terugbrengen tot 55.000 v. Chr.20
2. De Uranium-thorium koolstof-datering kan de ouderdom terug brengen tot 500.000 jaar v. Chr.21
3. Drie-dimensionale laserkaart, zie foto hieronder met bronverwijzing naar Bruno David.22
4. Digitale fotografie met X-straal-techniek. Deze legt diverse lagen bloot die bovenop en door elkaar
heen worden geschilderd. In Nawarla Gabarnmang in West-Arnhem-land heeft deze nieuwe techniek
op bepaalde delen van het plafond 43 op elkaar gestapelde lagen blootgelegd.23

Foto uit Bruno David, Cave Art, 50-51 (hier alleen de zuidkant van de site).

De nieuwe technologie in Nawarla Gabarnmang
in West-Arnhem-land, Australië

De locatie van Nawarla Gabarnmang op het Arnhem-plateau. Illustratie van Kara Rasmanis.

Nawarla Gabarnmang is een afgelegen open galerij in een overhangende rots, een plaats van de
voorouders van de clan der Jawoyn. Het is een grot met twee openingen: een aan de noordkant en
een aan de zuidkant. De site ligt hoog op het plateau van Arnhemland op 400 meter boven de
zeespiegel en steekt 180 m uit boven het omringende land. De site is 32 m lang, 23 m breed en 2 m
hoog; 50 natuurlijke zuilen ondersteunen het dak boven een platte vloer. Het is het grondgebied van
de Buyhmi-clan die deel uitmaakt van de Jawoyn-Country.24

Vliegen boven het plateau van Arnhemland
Nawarla Gabarnmang herontdekt. Op 15 juni 2006 vliegen piloot Chris Morgan en Ray Whear van de
Jawoyn Association in een helikopter boven het gebied.25 Ze zien een donkere schaduw in het land
die wordt gevormd door een langgerekte, overhangende rots. Zij landen nemen een kijkje. Ze zien in
de galerij vele schilderingen en vinden ook een bron. Ze herontdekken de site. Navraag in de Jawoyn
gemeenschap leert dat de inheemse naam hier bekend. De site luistert in de Jawoyn taal (er zijn 500
inheemse talen in Australië) naar de naam naamd Nawarla Gabarnmang of te wel Nawarla of ‘plaats
van’ en gabarnmang of te wel ‘gat in de rots’. Whear spreekt de Elders van de stam over de vondst.
Een van hen vertelt dat hij er rond 1930 met zijn vader geweest is.26 Wanneer deze Elder, die na zijn
dood Wamud genoemd wordt, gaat kijken, weet hij te vertellen dat er sinds 1930 geen nieuwe
schilderingen zijn bijgekomen. Hij vertelt nog meer: de op de grond liggende rotsblokken onder het
plafond zouden door de ouden daar neergelegd zijn en als hoofdkussen gebruikt om op te rusten
wanneer bezoekers de plek bezochten. Hier sliepen ze. 27

Luchtfoto van Nawarla Gabarnmang en omgeving; de rode driehoek geeft de noordingang aan; je
kijkt naar het zuiden. Foto van Bruno David.

Het vliegtuig komt dichterbij.

Nawarla Gabarnmang met op het plafond 1391 schilderingen. Honderden staan er op de pilaren.

De heilige plaats onderzocht. De plek wordt in 2010 wetenschappelijk onderzocht door een
internationaal team van geleerden waaronder Bruno David. Er wordt een stuk van een stenen bijl
gevonden die gedateerd wordt 33.000 v. Chr. Op het plafond worden 1391 schilderingen
herontdekt; daarnaast zijn er nog honderden te vinden op de verschillende pilaren.28 Een klein stukje
van het plafond afgevallen schildering dateerde de oudste lagen vanaf 25.000 v. Chr.29

Links: het stuk plafond waarmee de oudste schilderingen gedateerd worden.
Rechts: boven het drukbeschilderde plafond in area P plaatst Benjamin Sadier zijn apparatuur om van
de site een driemensionale kaart te maken, zoals boven in zwart-wit is getoond. Foto ©Bruno David

Links: digitale fotografie met DStretch, een programma speciaal ontwikkeld voor grotkunst, legt de
gestapelde afbeeldingen van het plafond bloot met de verschillende stijlen; de onderste is de
oudste.30
Midden: panel F-1 toont alle lagen door elkaar.31
Rechts: panel met foto van de buitenste laag.

Links: Bovenaan vissen uit het jaar 1930 en via het jaar 1640 naar 1430 (onderaan niet helemaal
zichtbaar); het is mogelijk door de tijd heen verschillende stijlen te onderscheiden.
Rechts: Panel E-1, laag 1-3, fase VI. Illustratie van Robert Gunn.

De geïnformeerde methode

Senior Jawoyn ‘Elder’ en ‘Traditional Owner’ Mrs. Margaret Katherine. Foto: Bruno David.
De functie van de schilderingen. De kunst is meer dan een herinnering aan de voorouders. De kunst
bevat hun levende geesten. Het verleden woont in het heden omdat de geest-wezens (spirit-beings)
actief blijven op ongeziene wijze. De mimi wonen in de rotsschildering, maar zwerven ook door het
landschap en functioneren als onderhouders van de energie van de Country.32 Tal van afbeeldingen
van figuren uit het gebied rond Kimberly, Burrungkuy in Arnhem-land en op andere plaatsen in dit
gebied, tonen voorouder-geesten, sommigen gaan tot de IJstijd terug.33 Na de IJstijd zie je in
Australië wezens die half dier- half mens zijn en ook die horen tot de geest-wezens (spirit-beings).34
Australië en de antropologische benadering. Terwijl Europese archeologen van begin 20e eeuw
grotkunst nog interpreteren als ‘art pour art’ van de primitieve mens, die tussen de jacht door zijn
vrije tijd ermee verdreef, begon rond de eeuwwisseling het antropologisch onderzoek naar de
cultuur van inheemse culturen. De eerder genoemde Baldwin Spencer en Frank Gillen,

documenteren nu de schilderingen van Aboriginal culturen. Die vinden ze in heilige plaatsen als
grotten en afgelegen ravijnen. De verf bestaat uit natuurlijke kleurstoffen: rood, geel, wit en zwart.35
Soms bestaan ze uit abstracte tekens en dieren. Ze worden gebruikt in heilige rituelen, ‘maintenance
ceremonies’, om de overvloed van de aarde te handhaven en vermeerderen. De afgebeelde soorten
vermenigvuldigden zich langs de totemistische songlines. Het begrip songlines houdt verband met de
reizen die voorouderlijke spirit-beings maken gedurende de tijd van de Schepping of Dreaming. Het
zijn geografische paden waarop belangrijke locaties van spirit-beings gevonden worden, waar zij uit
de aarde komen en er weer in teruggaan. Op deze plekken moet de vruchtbaarheid van de aarde en
de sociale orde gevoed worden door heilige kennis, ritueel en zang.36
Met andere woorden: de kunst is een integrale expressie van cultuur. Om de kunst te begrijpen
moet je de kosmologie begrijpen, de existentiële en religieuze gewoonten; begrijpen hoe het
landschap, de sociale structuur en de verbeeldingskracht waaruit kunst voortvloeit, met elkaar
verbonden zijn. De Aboriginal-culturen – met de 500 verschillende taalgroepen - maakten de laatste
50.000 jaar een ontwikkeling door en die mag niet zomaar over een kam geschoren worden met
Europese overkoepelende labels als IJstijdculturen en jagers/verzamelaars.37
Het communiceren met geesten.38 Belangrijke begrippen zijn ‘Dreaming’ en ‘Country’. De tijd van
‘Dreaming’ is verbonden met de Schepping van voorouderkrachten die de aarde vormen; land, water
en lucht schenken in existentiële en fysieke zin; elementen waarin hun kindskinderen der Aboriginals
kunnen leven. Het is een bewustzijn waarin verleden-heden-toekomst één zijn en waarin de wetten,
het land, de talen, de dansen en de kunst door de voorouderkrachten geschonken worden. De
voorouderkrachten zijn gemetamorfiseerd39 of ‘neergeslagen’ in het landschap van Country. Daar
resideren ze, terwijl ze niet zichtbaar zijn. Ze communiceren met de levenden door het landschap; ze
leiden ze. Als de wet van het land niet genoeg wordt gerespecteerd kunnen ze de herinnering
wegvagen zodat de levenden de weg kwijt raken.40
De schilderingen tonen een buitenkant maar dragen in hun inwendige binnenkant ook ‘inside-kennis’
bij zich, die geleidelijk en ritueel geleerd worden door de clan-leden wanneer ze hogere
kennisniveau’s over het werken van de wereld bereiken. Die hogere ordes van culturele kennis
betreffen de verbinding tussen de fysieke orde en minder zichtbare levenskrachten daarbuiten.
Interne organen worden weergegeven zoals de lever, het hart en de ruggengraat.41 De afgebeelde
dieren beelden meer uit dan dieren waarop gejaagd wordt. Zij zijn de djang, de oorspronkelijke
schepper-wezens die uit de aarde van Country zijn voortkomen. Hun energie wordt in patronen in
het inwendige weergegeven. Deze patronen of ‘huid’ wordt door de djang gedragen. En gedurende
bepaalde ceremonies dragen de djang die krachten via het patroon op het lichaam van iemand die
wordt ingewijd over. Deze verwerft dus voorouderlijke ‘inside’- kennis.42
Bruno David concludeert: bij tal van culturen (waarvan hij tal van voorbeelden geeft) zijn grotten dus
contactpunten met andere ‘realms of otherness’ (hier door mij vertaald als ‘bewustzijnsgebieden’).
Mensen voeren handelingen uit die dit symboliseren.43 Dat ‘anders zijn’ vloeit voort mijns ziens voort
uit het feit dat natuurvolken gevoelig zijn voor andere dimensies: over de hele wereld zoeken zij
vooroudergeesten op in grotten. Bruno David wil het lokaal houden en houdt niet van grote
theorieën, maar dat onderliggende weten van wedergeboorte vormt een patroon dat natuurvolken
in hun archaïsch bewustzijn over de hele wereld met elkaar verbindt, een visie die Marius
Meulenberg uitgebreid uiteenzet in zijn in 2018 uitgegeven boek.44 Bruno David geeft voorbeelden
moderne contactrituelen in twee grotten uit het eiland van Malekula en gaat in op grotverering bij de
Maya’s.

Kunst als brug tussen twee werelden. Al eerder hadden David Lewis-Williams en Thomas Dowson
erop gewezen dat er een ononderbroken en onverbrekelijke lijn bestaat tussen oude en
hedendaagse rotskunst.45 Kunst is al een brug tussen twee werelden. Religie is geen apart onderdeel
van het leven; het is een onderdeel van het dagelijks leven. Er bestaat geen scheiding tussen het
sacrale en wereldse. Kunst is uiting van een wereldbeeld en heeft altijd een functie in dit geheel
Kunst is als een brug tussen twee werelden.
De antropologe dr Felicitas Goodman (1914-2005) heeft dit ook steeds in haar werk benadrukt.46 De
Australische school is hier dus niet uniek in. Zij bouwt voort op het werk van anderen. De grote stap
voorwaarts is dat de archeologen uit Australië nu eindelijk de antropologen serieus nemen en dat dit
wereldwijd wordt overgenomen. Daar schuilt de vooruitgang in bij hun interpretatie van rotskunst.
Het wachten is op nieuwe ontwikkelingen bij de interpretatie van de Venusfigurines uit de
kleinkunst.
Een nieuw handboek. Hoezeer de Australische school aan terrein wint, blijkt wel uit het feit dat
Bruno David een nieuw Handboek uitbracht The Oxford Handbook of Archaeology and Antropology
of Rock Art uit 2018 van in totaal 1135 pagina’s. Ik heb het onlangs besteld en heb de eerste vruchten
van dit boek in deze update verwerkt…. Wordt vervolgd.

Annine van der Meer, februari 2019.
©anninevandermeer
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