Bezoek aan de tentoonstelling in Milaan: ‘De voorouders van Venus’
Antenate di Venere 27.000-4000 v. Chr
Van 2 tot en met 4 februari 2010 brachten academiedocenten Eileen van der Sande-Horvers en
Annine van der Meer een bezoek aan bovengenoemde tentoonstelling die in de vooraankondiging 100
onbekende venusfigurines belooft te tonen. Een verslag van Annine van der Meer.
Een godinnelijke aankomst. Na in ijzige sneeuwstormen
opgestegen te zijn van vliegveld Weeze bij Dusseldorf,
vliegen wij weldra in de stralende zon en hebben een
schitterend uitzicht over de grillige pieken en bergketens
van de witbesneeuwde Alpen. Eenmaal geland spoeden
wij ons met bus en ondergrondse naar hartje Milaan. Hier
wordt de tentoonstelling gehouden in het indrukwekkende
fort/kasteel/paleis ‘Castello Sforzesco’.
Vlak voordat wij vanuit de tweede binnenhof de trap
afdalen naar de onderaardse zalen waar de Tsjechische
tentoonstelling staat opgesteld, is er een hilarisch moment.
Een duif op de binnenhof heeft een bijzonder welkom voor
ons in petto: zij doet een grote boodschap op onze
hoofden, jassen en rugzakken. Ik herinner me glimlachend
dat dit in Italië geldt als een bijzonder geluksteken… Na dit
korte oponthoud waarin wij de hand van de Moeder
herkennen, staan we luttele seconden later in de donkere
zaal oog in oog met het topstuk van de tentoonstelling: de
Venus van Vestonice.

Een Tsjechisch/Italiaanse productie. In het begin van de
tentoonstelling kan men twee videopresentaties bekijken. Alle
teksten zijn in het Italiaans. Ook de bijschriften bij de venuskunst en
de catalogus zijn in het Italiaans geschreven en er zijn geen
vertalingen, zo deelt de hulpvaardige en steeds aanwezige
productieassistente Isabella Maffetini, ons mee. De getoonde
venuskunst is voornamelijk uit talrijke musea uit de republiek
Tsjechië afkomstig, zo bewijst de lange lijst van contribuanten op
het grote bord aan het begin van de tentoonstelling, namen die in
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de catalogus terugkomen. Vanuit Italië zijn aan deze collectie een
aantal venusfigurines uit de Gaban-groep uit de Dolomieten
toegevoegd waaronder de Venus van Gaban uit 4900-4700.

De Venus van Vestonice

De Venus van Dolni Vestonice. De catalogus dateert haar rond 27.500 v.
Chr. Zij wordt traditioneel ‘Venus met de kap’ genoemd en geldt als de
oudste vrouwelijke figurine van gebakken klei uit de jagersverzamelaarsculturen uit de oude steentijd. De rest van de middag, de hele
volgende dag en de ochtend van de derde dag draaien wij om haar en de
latere venussen uit Moravië en hun aardewerk heen. Wij concentreren ons
op elk detail: zoals bij de Venus van Vestonice de vier ronde inkepingen
boven op het hoofd waar je nergens over leest. Opvallend is ook de zware
dierachtige hals; schitterend de brede gordel met de overhangende bolle
buik en grote navel.
Venuskunst uit Moravië. De Venus van Vestonice stamt net als de latere
venuskunst uit de nieuwe steentijd, uit Moravië. Tsjechië bestaat uit twee
delen: in het westen ligt Bohemen en in het oosten is er Moravië met de hoofdstad Brno als poort naar
Zuid-Moravië in midden-Europa. Het is in het kader van de eenwording van Europa dat men binnen de
EU aandacht schenkt aan gebieden in Centraal-Europa die door Marija Gimbutas tot het Oude Europa
gerekend worden. In dit voor West-Europeanen relatief onbekende gebied liggen de wortels van ons
werelddeel Europa.
Moravië kent een venustraditie. De
Tsjechische wetenschappelijke staf
deelt de venuskunst uit Moravië in
twee periodes in: die uit de oude
steentijd (30.000 tot 10.000 v. Chr.) en
die uit de nieuwe steentijd (6000 -4000
v. Chr). Aan de overweldigend mooie
en rijke venustraditie uit de nieuwe
steentijd die ons in de volgende zalen
getoond wordt, gaat in Moravië de
Venus van Vestonice uit 27.500 uit de
jagers- en verzamelaarsculturen
vooraf. Er is hier dus sprake van een
lange venustraditie. Nu begrijpen wij
het onderschrift van de tentoonstelling:
deze brengt venuskunst in beeld van
27.500 tot 4000 v. Chr. De eerste
eyeopener voor ons is dat men
venuskunst uit deze lange periode als één geheel behandelt; men laat de traditionele cesuur niet bij
het aflopen van de ijstijd rond 9600 v. Chr. vallen. Ja, in Moravië zijn Venus en haar voorouders zijn al
sinds de oertijd aanwezig.

Veel meer vrouwelijke dan
mannelijke figurines.
De Tsjechische samenstellers wijzen
er op dat van de 2500 volledige en
gefragmenteerde figurines die in
Moravië tussen 4750 en 4450 v Chr.
op vier sites gevonden zijn, er slechts
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1.8% mannelijk is. De overgrote
meerderheid is vrouwelijk. Dit zijn
belangrijke recente gegevens, die
eerder onderzoek van Marija
Gimbutas en het recente onderzoek
van Henrietta Todorova uit Bulgarije

bevestigen. Gimbutas stelt dat van de 30.000 gave figurines en 100.00 fragmenten gevonden in 3000
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opgravingsplaatsen in het Oude Europa 2 à 3 % mannelijk is. Todorovoa heeft onderzocht dat meer
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dan 90 % van nieuwe steentijd figurines uit Bulgarije vrouwelijk is. De Moravische cijfers
corresponderen met deze archeologische gegevens. Oude kunst uit het Oude Europa is voornamelijk
vrouwelijk. Maar waarom?

Moravië en de opkomst van de landbouw. De Moravische venuskunst uit de nieuwe steentijd
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brengt men in verband met het ontstaan van de landbouw vanaf het 7 millennium. Deze bereikt vanuit
Klein-Azië Europa via twee wegen: een land- en een zeeweg. Via de land sijpelt de vroege landbouw vanuit Klein-Azië- Oost-Europa en het stroomgebied van de Donau Europa binnen; om rond 5600 v.
Chr. de met bergen omzoomde groene vlakten van Bohemen en Moravië te bereiken. Daarbij stelt
men dat de leefwijze en de venuskunst van de boeren/boerinnen in Moravië direct beïnvloed is door
die van de boeren uit Klein-Azië, de Karpaten en de Donauvallei.

Grootfamiliehuizen. Vroege boeren en boerinnen bouwen grootfamiliehuizen. Het zijn zeer lange
huizen die van gemiddeld 15 tot 30 lang zijn en maximumlengte kunnen hebben van 45 m. Ze zijn

gemiddeld bij 6 à 7 m breed. Archeologisch onderzoek in 37 culturen toont aan dat wanneer dochters
na hun huwelijk bij de moeder blijven wonen, zij grote huizen zullen bewonen. Matrilokaal
georganiseerde samenlevingen bewonen huizen met een groter oppervlak (gemiddeld tussen de 55
v
en 80 vierkante meter) dan de patrilokaal georganiseerde die gemiddeld 30 vierkante meter beslaan.
Er is dus reden om aan te nemen dat nederzettingen van vroege boeren matrilocaal georganiseerd
zijn. De grootmoeder woont samen met haar dochters en kleinkinderen en vormt als oudere en
ervaren vrouw de spil van de gemeenschap. Mogelijk dat men de voormoeder uitbeeldt in de vele
venusfigurines uit deze culturen die niet alleen in huizen en tempels maar ook in graven gevonden
zijn. Wanneer drie geslachten samenleven in een groot huis spreekt men naar de definitie van Heide
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Göttner-Abendroth van een matriarchaat. Buiten Europa zijn dit type huizen tot op heden gevonden
in Indonesië bij de Minankabau en Noord-Amerika bij de Irokezen. In het antieke Mesopotamië vind je
ze bij de Hassuna- Samarra en Ubaid-culturen. In Oost-Bohemen in Tsjechië tref je uit de nieuwe
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steentijd nederzettingen met grote huizen aan bij Bilany en in Krimice. In Zuid-Polen bij Olszanica; in
viii
Duitsland bij Schwanfeld en in Nederland in de Maasvallei bij Elsoo, Sittard en Geleen.
Het aardewerk van vroege landbouwers. Men noemt de stijl van het
oudste aardewerk van de eerste landbouwers zijn ‘het lineaire ceramiek’
omdat er in allerlei patronen lange lijnen in de klei zijn in gekerfd. Deze
lineaire techniek heeft zich vervolgens over heel Europa tot in Schotland
en Ierland verspreid, zo willen getoonde overzichten in kaart brengen.
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Uit het lijnenpatroon ontwikkelt zich in het 5 millennium een
puntpatroon. Ook de Lengyelcultuur die zich rond 4800 v. Chr. in
Moravië en in Hongarije ontwikkeld, is oorspronkelijk uit de Karpaten
afkomstig en ontwikkelt een grote variatie aan stijlen.
De positie van de eerste boerinnen. Het is in deze Lengyelcultuur dat
-zoals Marija Gimbutas vermeldt- via bloedgroeponderzoek de
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familieverhouding in graven is onderzocht is. De vrouw wordt bijgezet
bij de vrouw die genetisch haar moeder is. De dochter wordt later bij
haar moeder begraven. Met name de graven van oudere vrouwen zijn
in deze culturen zeer rijk, zo stelt Marija Gimbutas. Daaruit kun je afleiden dat de dochter bij de
moeder gewoond zal hebben en haar naam en bezit geërfd zal hebben. Het vrouwelijke staat centraal,
ook in de kunst.
Stijlen van venuskunst. Met het aardewerk toont ook de venuskunst in de Moravische
landbouwculturen een ontwikkeling in stijl en vorm. Als eerste vallen de nieuwe steentijd Venussen uit
Moravië op door hun vrij platte en stijve bovenlichaam en hun enorme onderlichaam waar het
kenmerk van de steatopygie of te wel het dikke achterwerk standaard voorkomt. Het lijkt op het ronde
ei-vormige lichaam van de vogelgodin waarin het ei wordt uitgebroed. Boven het vrouwelijke
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onderlichaam is er de fallische vogelhals en het vogel- of slangenhoofd.
De Moravische venussen classificeert men aan de hand van de armhouding. Als eerste is er de
stompvormige vleugelachtige armhouding van de Venus van Strelice (4475-4450 v. Chr.).

Daarna ontwikkelt Venus in Moravië zich in steeds menselijker vorm. Het prototype van deze stijl is de
Venus van Hluboké Masuvky (4200 -3950 v. Chr.) Uit de stompvormige vleugelarmen ontwikkelen
zich menselijke boven- en onderarmen met handen die naar voren worden uitgestoken als willen ze
de zegen van boven ontvangen. Het maskerachtige hoofd waarop de wenkbrauwen in tegenstelling
tot mond, neus en ogen, duidelijk zijn aangegeven, is achterwaarts en naar boven gericht. Het forse
onderlichaam toont een duidelijke vulva-inkeping.

Tot slot is er bij de kleine venussen van Stepanovice en
Masovice(4200-3950 v. Chr.) de houding waarin de armen
met de open handen worden hooggeheven: de hoera- of
epiphanie- of orante stand.

Venus en het sterrenbeeld maagd.
Opvallend is dat onderzoekers van het INAF
(Osservatorio Astronomico di Brera) en het
SIA (Società Italiana di Archeoastronomia)
een bijdrage leveren aan videopresentatie en
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catalogus. Zij bezien de archeologische
vondsten vanuit de invalshoek van de archeoastronomie. Op de video’s zien we de
sterrenhemel met de tekens van de
dierenriem en de sterrenconstellaties zoals de
oude mens deze waarneemt. Aan de hand
van de constellaties aan de hemel volgen
landbouwers het ritme van de natuur. De
sterren, maan en zon vormen hun
jaarkalender. Diverse malen brengt men het
sterrenbeeld van de koningin of de grote
Moeder die later maagd genoemd wordt in beeld
als zou dit mede de liefde voor het goddelijk- en
kosmisch vrouwelijke kunnen verklaren van de
e
e
vroege landbouwculturen van het 6 en 5
millennium uit het Oude Europa.

De uitsmijter. De tentoonstelling toont enkele vrouwmannelijke of androgyne beelden. Ook het heilig huwelijk
wordt in beeld gebracht. Androgynie is een thema voor de
vroege pottenbakkers/pottenbaksters. Als uitsmijter is er de
grote en forse Venus van Masovice uit Moravië die een jaar
geleden gevonden is. Slechts een deel van haar forse
onderlichaam van 30,5 cm dat de dikke onderbenen en een
grote vulva toont, is bewaard gebleven. Ze stamt uit de
periode 4800-4700 v. Chr. en is net als de andere venussen
uit deze periode van gebakken klei. Buiten de kleine
venusfigurines en androgyne kunst is de Moravische
venuskunst dus ook grote cultusbeelden rijk.
Tot slot. Nadat we eerder informeerden naar de
beschikbaarheid van de tentoonstelling voor Nederlandmaken wij vlak voor vertrek kennis met Emanuela Magni, die
in het project binnen een team van medewerkers de
culturele eindverantwoordelijkheid draagt en ook artikelen in
de catalogus schreef. Zij onderbreekt hiervoor haar
rondleiding aan een schoolklas kinderen die onder
begeleiding van een jonge non hand en hand door de zalen gaan, een verschijnsel dat je overal
tegenkomt. We leggen het contact en vernemen dat het mogelijk is de Tsjechische tentoonstelling via
bemiddeling naar Nederland te halen.
Thuisgekomen rest maar een conclusie: de tentoonstelling was dit bliksembezoek meer dan waard.
Laten wij hopen dat deze venuskunst ooit voet zet op Nederlandse bodem. Het maakt -nu midden- en
Oost-Europa na de val van de muur opengelegd zijn en opgaan in een verenigd Europa- meer dan
ooit duidelijk dat er door middel van lessen en publicaties werk aan de winkel is voor Academie
PanSophia, de instelling die onder andere als doelstelling heeft verloren gegane vrouwgerichte
culturen opnieuw in herinnering en in beeld te brengen.
Annine van der Meer

Antenate di Venere del 27.000-4000 a. C.
Van 5.12.09 tot 28.02.10 is er een
tentoonstelling ‘over de voorouders van Venus’
van 27.000 -4000 v. Chr. met o.a. de Venus uit
Dolni Vestonice in het Castello Sforzesco op de
Piazza Castello in Milaan tel 39 0288463703.
Informatie: Associazione Culturale Capodanno
Celtico 02-66234225 02-66234443. Geopend
van di tot en met zo van 9.00-17.30. Catalogus
te verkrijgen via www.capodannoceltico.eu
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Catalogus Antenate di Venere 27.000-4000 v. Chr., bij tentoonstelling in Castello Sferzesco 5 december 2009
tot 28 februari 2010, Milaan, 2009. Te verkrijgen bij www.capodannoceltico.eu
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Antenate di Venere, 104 figurines afkomstig uit 4 plaatsen in Moravië waaronder Strelice en een
openluchtheiligdom of paalconstructie genaamd Tesetice-Kyjovice.
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Van der Meer, Van Venus tot Madonna, 147 n 8 en 9.
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Van der Meer, Venus is geen Vamp, 133 n 14 en 15.
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Van Venus tot Madonna, 150 n 26.
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Heide Göttner-Abenroth, Societies of Peace, matriarchies past present and future, Toronto, 2009, 22.
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Antenate di Venere, 79 en 85 met schetsen en luchtfoto’s.
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Venus is geen Vamp, 108 n 34; Van Venus tot Madonna, 150 n 27 met verw. naar Barry Cunliffe ed., The
Oxford Illustrated History of prehistoric Europe, Oxford, 2001, 157.
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Elio Antonello, La dea nel cielo, Antenate di Venere, 63-67.

