Op bezoek bij de ‘Venus met de Hoorn’ in Bordeaux
Op een stille zondagochtend in september - het is 10 september 2012 - rijden wij door de beroemde
wijngaarden van de Medoc richting Bordeaux. De streek staat bekend om de grote wijnen die hier aan
de aarde onttrokken worden. We passeren diverse chateau’s met beplanting van wijnstokken tot aan
de hekken van de oprijlaan en het hoofdportaal. Elke centimeter wordt benut. De lange rijen struiken
staan over de glooiende heuvels als potloden in het gelid en de wijngaarden zijn goed onderhouden.
De volle trossen druiven hangen onder aan de wijnranken, klaar om geoogst te worden.
Wij zijn op weg naar het Aquitanië museum, le Musée d’Aquitaine, hartje centrum in de stad. De
Michelingids, die vrij zuinig met sterren omspringt, onderscheidt dit museum met twee sterren. Wij
gaan het zien...

Het Aquitanië museum. Eenmaal binnen in de monumentale marmeren hal van het museum, dat
bezoekers gratis toelaat, wordt mijn oog al direct gevangen door een rotsblok in de eerste zaal. Ik
houd de adem in en een paar tellen later sta ik voor haar. Ik sta oog in oog met de ‘Dame à la corne,
dites ‘Venus’ of te wel met de ‘Vrouwe met de Hoorn, ook wel Venus genaamd’. Zij is onvoorstelbaar
veel mooier dan op welke foto of namaakrots ik haar ooit zag. Alleen al deze aanblik is de 4 uur heen
en weer rijden van onze vakantiebestemming naar Bordeaux en weer terug meer dan waard. Dan
blijkt ook nog dat het museum buiten deze wereldberoemde Venus tal van andere schatten uit later
tijden te herbergen. Die twee Michelinsterren zijn ruimschoots verdiend.

De eerste zaal. Men heeft haar uit de rotswand
gezaagd waarop ze circa 27.000 jaar geleden werd
ingegrift. In het museum wordt ze rechtstandig in het
uit
de
rotswand
losgezaagde
rotsblok
tentoongesteld. Duidelijk is te zien dat waar de rots
het meest naar voren uitspringt, haar zwangere buik
het meeste uitbolt. Zij houdt haar linkerhand waarvan
vier vingers te zien zijn op haar uitpuilend buikje. In
haar rechterhand houdt zij de beroemde maanhoorn
met de dertien streepjes.
Naast haar is er een vitrine met vier rotsblokken te
zien met de reliëfs van vier andere wereldberoemde
dames uit Laussel: de Venus met het geruite hoofd,
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de jager, de Venus van Berlijn en de dubbele Venus.

Abri Laussel. In de zaal hangt een foto van de
schuilplaats bij Laussel in Zuidwest Frankrijk
in de Dordogne. Je ziet een overhangende
lange rotsspleet van meer dan 100 meter lang
aan de rechteroever van de rivier La Grande
Beune. Het abri of de schuilplaats zelf is meer
dan 80 m lang, bijna 20 meter breed en vijf
meter hoog. Tegen de achterwand van een
ondiepe grot in die lange rotsspleet is er een
ruimte gevonden van 30 vierkante meter met
vier van de vijf sculpturen in de rotswand
gegrift. Van de vijfde Venus is niet bekend
waar zij gevonden is. Over haar nu meer.

De dames van Laussel. Als eerste werd in het abri Laussel in maart 1911 de dubbele Venus
gevonden. Helaas geven de aantekeningen uit 1911 niet meer aan op welke plek in het abri dit relief is
aangetroffen. Daarna in december 1911 vond men ‘de Venus met de Hoorn’. Direct naast haar -op 1.5
m afstand naar het oosten- vond men ‘de Venus met het Geruite Hoofd’. Weer 4.5 meter verder naar
het oosten vond men de ‘Jager’, die door menigeen als ‘Jaagster’ wordt beschouwd. En weer drie
meter verder vond men ‘de Venus van Berlijn’.
Een vrouwenheiligdom. Bekend is dat de mensen in de Oude Steentijd werkten in vrouwen- en
mannengroepen. Het lijkt erop dat er in het abri Laussel speciaal voor vrouwen een heilige plaats is
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ingericht speciaal voor rituelen rond vrouwelijke vruchtbaarheid en baren. Daarom kun je met goed
recht de ‘Jager’ als Jaagster beschouwen: zij is gevonden in een sacrale ruimte met voor het overige
alleen vrouwelijke afbeeldingen.
Deze plaats moet te maken hebben gehad met de mysteriën die leven en dood omringen. Het is
mogelijk dat de afbeeldingen voormoeders in beeld brengen die de barende vrouwen van de clan in
de geest helpen bij het ter wereld brengen van nieuwgeborenen. De culturen van jagersverzamelaarsters kennen een voorouderverering, waarin de voormoeder een belangrijke plaats
inneemt... Laten wij de vijf dames uit Laussel eens nader bekijken.
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De Venus met de Hoorn. Het rotsblok
waarin zij is gegraveerd is 54 cm hoog,
zij zelf is 43 cm hoog. Het blok weegt 31
kg. Zij dateert uit 25.000-20.000 v. Chr.
Zij heeft geen gelaatstrekken en richt
haar gezicht naar een bizonhoorn die zij
met haar rechterhand omhooghoudt. De
Venusdriehoek met vulva zijn duidelijk
aangegeven. Met de vingers van haar
linkerhand houdt zij haar opbollende
buik vast. Met haar rechterhand houdt
zij de bizonhoorn vast waarop dertien
streepjes staan voor de dertien
maanmaanden in het maanjaar en voor
de dertien dagen die nodig zijn om van
wassende maan naar volle maan op de

veertiende dag in de maand van 28 dagen te komen.
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Op haar dij is een soort Y-teken gegraveerd.
Het Y-teken staat, net als het P-teken, voor
v
zwangerschap. Dit P-teken komt veel bij zwangere diersoorten voor. Dit teken is ook ingegraveerd op
de rechterarm van de ‘Venus van Hohle Fels’ uit 35.000 v. Chr. uit Duitsland, wier vondst in maart
2009 wereldkundig werd gemaakt. De Venus van Laussel wordt moeder en dat moment is volgens
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deskundige gynaecologen die haar lichaamshouding onderzochten, nabij. Haar hoofd, lichaam,
heupen en maag tonen sporen van rode oker.

De Venus met het ruitenhoofd. Ze werd
gevonden op 1.5m afstand van de Venus
met de Hoorn en vertoont net als zij sporen
van rode oker. Ze meet 37.5 bij 30 cm en is
gemaakt tussen 23.000 en 20.000 v. Chr.
Haar lange zware borsten hangen tot op haar
volle ronde buik. Haar navel is duidelijk
aangegeven. Haar rechterarm is naast haar
lichaam afgebeeld en lijkt iets vast te houden
dat op een hoorn of zelfs een vulva lijkt. De
linkerarm lijkt geheven. Haar hoofd en
hoofdtooi
hebben
onderzoekers
voor
raadsels gesteld. Het hoofd is bedekt met
verticale insnijdingen. Ze draagt een
diadeem of kap. Een bepaald rechthoekig of
ruitvormig patroon kan onderscheiden
worden. Vandaar ook haar naam: ‘Venus met
het ruitenhoofd’. Dit kan een masker zijn,
maar mogelijk zijn het strengen van een
diadeem die naar beneden hangen en
bewegen wanneer zij gaat dansen.

De Jaagster van Laussel. Dit is de ‘Jaagster uit Laussel’ in de
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Dordogne in Frankrijk. Het reliëf waarop zij is afgebeeld, is 48 cm
hoog en 25 cm breed. Het stamt uit de periode 25.000-20.000 v.
Chr. Het ‘Jaagster-reliëf’ bevond zich op zes meter afstand van de
‘Venus met de Hoorn’ en op 4.5 meter afstand van Venus met het
ruitenhoofd. Ook dit relief was oorspronkelijk aangebracht aan de
achterwand van de schuilgrot, hetgeen duidt op de mogelijkheid
dat er –zoals eerder vermeld- in
grotten speciale
vrouwenafdelingen waren ingericht. Omdat zij andere dames
gezelschap houdt, valt aan te nemen dat deze slanke figuur
zonder borsten die men de ‘Jager’ pleegt te noemen, geen man
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maar een jeugdige vrouwe is. Om haar middel zit een gordel.
Haar borst en benen vertonen sporen van rode oker. Haar billen
lopen naar achter stevig uit. Aangenomen wordt dat zij een
gemaskerde
dans
uitvoert.
Zij
draagt
daarbij
een
ix
leeuwinnenmasker.

De Venus van Berlijn. Ze werd negen meter ten
oosten van Venus met de Hoorn gevonden, dus
ook in haar nabijheid. Ook zij houdt een hoorn vast
die een sterke overeenkomst met de vulvavorm
heeft. Ze meet 36,5cm en de rots waar ze is
ingegraveerd 38cm. Het originele reliëf is destijds
zonder medeweten van de Franse autoriteiten
verkocht aan een museum in Berlijn in 1912,
vandaar ook de naam ‘de Venus van Berlijn’. Het
museum werd in 1945 gebombardeerd en toen is
het origineel uit Laussel verloren gegaan. Wel was
er in Berlijn een foto gemaakt en in het museum in
Bordeaux kun je nu een prachtige kopie zien die op

grond van deze foto gemaakt is.

The Dubbele Venus uit Laussel. Zij staat ook
wel bekend onder de denigrerende bijnaam ‘de
Speelkaart’, omdat het gaat om een
symmetrische afbeelding van twee figuren onder
elkaar. Het reliëf is 45cm hoog en 31cm. De
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dubbele figuur zelf meet 20cm.
Van de bovenste vrouwe hangen de borsten
naar beneden, de ovale buik wordt begrensd
door twee duidelijk uitspringende randen van het
bekken. Zij lijkt te zitten of te hurken. De
bovenbenen steken naar voren en de
onderbenen zijn onder het lichaam gevouwen.
Daaronder verschijnt mogelijk het hoofd van een
baby. Hoewel deze gravering in het verleden als
paringsscene is geduid, wordt er wel op
gewezen dat een paring/coïtus in deze tijd niet
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in beeld wordt gebracht. Het gaat dus niet om
een paringsscene maar om een baringsscene.
Er spreekt een bijzondere balans uit, die de
nauwe band tussen moeder en kind in beeld
brengt. Ik noem haar niet de ‘Speelkaart’ maar
de ‘Dubbele Venus van Laussel’.

Vulva’s. Ook is er in Laussel een groot rotsblok met twee ingegraveerde vulva’s gevonden die sterk
lijken op de hoorn die de Venus van Berlijn in handen houdt. Het rotsblok van 40 cm is ouder dan de
reliefs en stamt uit het Auracigniaan tussen 30 000 en 25 000 BC. Ook is er een rotsblok dat volgens
de deskundigen ithyphalllisch zou zijn (een man met fallus in erectie), maar dat mijns inziens
evengoed een massieve, blokvormige wat abstractere Venus zou kunnen zijn. Er zijn schedels die
volgens sommige deskundigen het negroïde ras van Grimaldi en het blankere ras voorstellen. Tot
zover de bijzondere vondsten uit zaal 1.

De rest van het museum. Tijdens de rondgang zien wij bijzondere paleo-christelijke kunst, diverse
Gallo-Romeinse moedergodinnen met de bekende twee ingebakerde zuigelingen aan de borst; enige
tijd tevoren had ik een dergelijke Romeinse moedergodin in Museum het Valkhof in Nijmegen gezien.
En tot slot zien we naast een schitterend beeld van een jagende Artemis een altaar van de godin
Boudicca die de godin van het gebied rond Bordeaux blijkt geweest te zijn dat de Romeinen Bodiglea
noemden. De Michelingids met de twee sterren voor dit
museum krijgt gelijk... alleen vond ik alles zo indrukwekkend
dat die twee sterren er van mij ook drie hadden mogen zijn.

Notre Dame d’Aquitaine. Eenmaal buiten lunchen wij om
15.00u (!) met het uitzicht op de kathedraal van Saint André
om de hoek van het museum. De klokkentoren genaamd la
tour de Pey Berland met vier grote klokken staat los van de
kathedraal om het gebouw tegen de trillingen van de klokken
te beschermen. Boven op de hoge toren staat een
reusachtige gouden dame met kind, de Dame d’Aquitaine.
Zij is van goudkleurig koper, is 6 meter hoog en weegt 1300
kg. Zij schittert in het zonlicht en werpt haar vergulde stralen
als een beschermende deken van gefilterd zonlicht uit over
de stad.

Notre Dame de la Nef. Eenmaal binnen in de kathedraal
worden wij totaal verrast door en vergast op een concert van
een Engels koor dat onder het toeziend oog van Notre Dame
e
de la Nef (naaf van de kerk) uit de 15 eeuw op het moment
van binnenkomst een schitterend Ave Maria inzet. Ik ben tot
tranen toe geroerd.

De oermoeder transcultureel. Van Venus met de Hoorn,
naar de Dame van Aquitanië en Notre Dame de la Nef met
haar kind. Vele eeuwen worden moeiteloos met elkaar
verbonden en overbrugd door de continue aanwezigheid van
oermoeders en goddelijke dames; zij vormen de leidraad die
als een rode draad door onze (oer)geschiedenis loopt. De
eerste hoedsters en leidsters der mensheid zijn vrouwen en
zij zijn dat tot op de dag vandaag stilletjes op de achtergrond
blijven doen.
Dat alles was er en is er nog steeds: je moet het alleen zien.
Ik voel mijn hart opengaan en ben blij dat ik mag gaan zien
wat er altijd al was.
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