De nieuwe Venusvondst in Noord-Italië uit de Nieuwe Steentijd

Februari 2020. Op 18 februari ontvang ik een mail van de Italiaanse onderzoekster Luciana Percovich.
Zij voelt zich - naar aanleiding van de spectaculaire vondst van de Franse Venus van Renancourt geroepen een recente Italiaanse Venusvondst te melden. Het gaat om verscheidene Venusfigurines,
dit keer niet uit de Oude Steentijd maar uit de Nieuwe Steentijd, uit het vijfde millennium v. Chr. Zij
geeft diverse websites die van de vondst melding maken. Ik geef er enkele.1
De plaats. In Italië werkt men in 2018 aan de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Turijn en
Milaan. Men bereikt tijdens de werkzaamheden het plaatsje Biantrate in de buurt van Vercelli. Deze
stad is gelegen in de Povlakte en bevindt zich precies tussen Milaan en Turijn, op ca. 100 km afstand
van beide steden. Biantrate bij Vercelli ligt in de regio Piemonte, waarvan de zojuist vermelde
Povlakte in Noord-Italië deel uit maakt. In de prehistorie wordt dit gebied bewoond door inheemse
Ligurische volkeren.
De opgraving. Bij Biantrate duiken er sporen op én van een Romeinse nederzetting die tot 500 na
Chr. bewoond is geweest én van een veel oudere neolithische nederzetting uit het vijfde millennium
v. Chr. In de oudste neolithische fase heeft hier een groot gebouw gestaan, dat waarschijnlijk als een
soort pakhuis in gebruik is geweest. De opgravingen beginnen in het begin van de maand juni 2018
en duren tot exact 31 januari 2019. In die periode vindt men ca. 12 figurines, waarvan er een heel
mooi bewaard is, zie de figurine direct hierna. Diverse andere figurines zijn te zien onder de link in de
noot.2

De vorm. Je ziet een ruw uitgevoerde Venusfigurine in zittende houding met een groot
onderlichaam, borsten en een klein hoofd. De neus loopt uit in een punt; de spits uitstekende punt
lijkt op een snavel van een vogelfigurine.

Hierboven nog enkele andere vrouwelijke figurines met duidelijke borsten. Volgens de betrokken
archeologen in Biantrate zijn de oorsprong en modellen van de figurines te vinden in de neolithische
vindplaatsen van de Balkan en de Griekse gebieden: ze komen in deze periode ook voor in Zuid-Italië
en langs de hele Adriatische kust.

Het idool van Gaban. De vruchtbare Povlakte is in de prehistorie bewoond; er zijn tal van
handelscontacten met andere regio’s in deze periode. Uit dezelfde periode en ook uit de Povlakte
stamt de figurine die de geschiedenis of His-Story inging als ‘Het Idool van Gaban’. Ze meet 6 cm,
dateert uit 4500 v. Chr., ongeveer dezelfde periode als de figurines in Biantrate. Ook zij is gevonden
in de Povlakte. Er is een rode driehoek in haar onderlichaam; de rode inkeping symboliseert de vulva.
Deze vrouwe draagt een vruchtbaarheidsgordel en een rode ketting. Ze heeft korte armen en een
klein hoofd met lang haar of een sluier.
Tot zover de berichtgeving van de recente vondsten van Venusfigurines uit de Povlakte.

Dr. Annine van der Meer, 25 april 2020.
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Zij verwijst o.a. naar een kort artikel van Annalisa Felici van 5 februari 2020 getiteld ‘Biandrate, ancora
sorprese dalla scavo archeologico: riemerge una statuina neolitica intatta’ onder de link Potrebbe interessarti:
http://www.novaratoday.it/attualita/scavo-biandrate-statue-peristoriche.html
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Zie artikel ‘Novara, trovate 11 statue preistoriche nel sito archeologico di Biandrate – Fotogallery –‘
https://www.quotidianopiemontese.it/2020/02/05/novara-trovate-11-statue-preistoriche-nel-sitoarcheologico-di-biandrate-fotogallery/

