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Hoofdstuk 4. De goden en de relevante schrifttekens uit het Jong Paleolithicum
In deze paragraaf toon ik de Jong Paleolithische goden en hun schrifttekens die gebruikt kunnen
worden bij de ontcijfering van het Vinčaschrift. Die goden zijn de goddelijke Hermafrodiet, de
Maangodin, twee Moedergodinnen, de Bizongod / Hemelstier en de Hertgod.
Ik geef daarbij een korte toelichting. Ruimere verantwoording is te vinden in lit. Meulenberg 2018.
Het oudst bekende beeldje uit de Oude Steentijd van Europa is de
‘Venus van Hohle Fels’ (Duitsland). Zij heeft alle kenmerken die je
bij een Moedergodin kunt verwachten. Haar kenmerkende
lichaamsdelen zijn de grote borsten, die getuigen van haar
moederlijke zorg voor de zielen van overleden mensen en dieren en
haar enorme venusheuvel met vulva, die getuigt van haar
vermogen wedergeboorten te schenken. De Moedergodin uit een
natuurgodsdienst is te vinden in de onderwereld.
Foto: H. Jensen. © Universität Tübingen.

Nevenstaande tekeningen uit de
grot van Cussac tonen die
onderwereld. Aan de onderzijde
van de foto is een vlakte met
planten zichtbaar (een toendra?)
met daarop geesten van
overleden dieren. Boven dit
landschap zweven een
Moedergodin met kenmerkende
grote borsten (links) en een
wolharige mammoet gewichtloos,
zoals dat betaamt in de spirituele
wereld. De mammoet is het dier
wiens gestalte de Moedergodin
deels of geheel kan aannemen.

Met blauw geaccentueerde foto: CNP. Ministère de la Culture.

Door scheuren in de grotwand
kunnen de zielen van overleden
mensen en dieren de onderwereld
betreden en die later weer verlaten
om een ongeboren vrucht te
bezielen. Rechts illustratieve foto’s
daarvan uit de grot van Cussac
Foto’s: CNP. Ministère de la Culture.

Ronde stippen vormen de meest voorkomende tekens in de grotten. Soms vormen ze groepen die
gerelateerd zijn aan de Moedergodin. Deze tekens zijn de mammoetslagtand, de V en de spiraal.
Op nevenstaande foto uit de grot van Pech Merle staan stippen, die drie
tekens lijken te vormen. Er zijn twee gebogen stippellijnen die slagtanden
van een mammoet kunnen weergeven. Ze kunnen een pars pro toto voor
de gehele mammoet zijn. Een gestalte van de Moedergodin.
Daartussen staan twee stippellijnen die een V vormen. Dit V teken is op
meerdere plaatsen te vinden. Het kan een kenmerkend lichaamsdeel van
de Moedergodin aanduiden: haar venusheuvel tevens pars pro toto en
een schriftteken voor Moedergodin.
Foto: Heinrich Wendel (© The Wendel Collection, Neanderthal Museum).

Blz. 8

Op nevenstaand tafereel uit de grot van Pech
Merle staan stippen die twee spiralen kunnen
vormen. De relatie tussen spiralen en de
Moedergodinnen blijkt uit de tekeningen daar
onder. Hier staan een mammoet (het dier wiens
gestalte de Moedergodin kan aannemen) en een
bizarre gestalte van de Moedergodin met enorme
borsten waarvan het hoofd en de hals zijn
vervangen door een mammoetslagtand.

Foto: Errede (2013).

Foto: Heinrich Wendel

Voor het maken van een verbinding met de onderwereld achter de grotwand kunnen dergelijke
spiralen zinvol zijn. Spiralen kunnen worden vergeleken met draaikolken in stromend water.
Ze kunnen drijvende voorwerpen onder water trekken. In een grot zou aan zo’n spiraal een
soortgelijke eigenschap kunnen worden toegeschreven. De mogelijkheid om iets uit onze wereld
naar de spirituele onderwereld achter de grotwand te teletransporteren. En daarna, met hulp van
de spiraal die de andere kant op draait, ook weer terug (lit. Meulenberg 2018 blz. 69).
De Moedergodin kan met veel tekens worden
aangeduid. Nevenstaand een foto van een venusheuvel
met vulva uit abri Roc aux Sorciers, met daarnaast de
stilering die als schriftteken voor Moedergodin werd
gebruikt. Dit teken staat bij de vrouwelijke tekens van
Leroi-Gourhan (bijlage 1) op rij 13 kolom 1,
Foto: detail van http://www.atramenta.net/lire/les-figures-humaines-dans-lart-paleolithique/23919.

In de Hillaire zaal van de grot van Chauvet
heeft men overal gestileerde tekeningen van
borsten en een venusheuvel met vulva als
schrifttekens voor Moedergodin weergegeven.
Een figuratieve weergave van de
Moedergodin is hier ook. Zij werd hier
afgebeeld als een liggende vrouw zonder
armen en eveneens zonder hoofd.

Foto: http://archeologie.culture.fr/chauvet/fr/visiter-grotte/salle-hillaire-sud/.

Drie andere schrifttekens voor Moedergodin zijn een
stilering van een vulva als werd afgebeeld in Laugerie
Haute West Frankrijk.
Deze tekens staan bij de vrouwelijke tekens van LeroiGourhan (bijlage 1) op rij 8 kolom 3

Foto: Don Hitchcock 2014

In het Magdalénien verschijnen er in de Oekraïne (Mezin) Moedergodinnen in een nieuwe vorm.
Hun beeldjes combineren nu de kenmerken van een vogel met die van een vrouw. Het zijn
Vogelgodinnen die later de plaats in zullen nemen van de Mammoetgodinnen uit het vroeg Jong
Paleo van west Europa. Op basis van de vormgeving kan ik twee verschillende typen
onderscheiden.

Blz. 9

Par. 5.3. De Hertgod Plocnik 2
Plocnik 2 (foto linksonder) wordt in literatuur Griffen 2007 gezien als de afbeelding van de kop
van een beer. Naar mijn mening werd echter geen beer, maar een hert of Hertgod afgebeeld. De
’oren’ hebben niet de ronde vorm van de oren van een beer (zie foto in het midden), maar lijken
op de rozenstokken met rozenkrans die bij een hert het fundament voor de geweistangen vormen
(zie foto rechtsonder). De geweistangen worden ieder jaar afgeworpen waarna op de rozenstokken
een nieuw gewei regenereren.

Plocnik 2. Gimbutas 1982 blz. 30

Schedel hert

Bruine beer

In het vroeg Jong Paleo is het goddelijk mannelijk reuzenhert
een gedaante van de Hertgod. Als kenmerkend lichaamsdeel
wordt zijn gewei als pars pro toto en schriftteken gebruikt.
Het belang dat men in de Vinča cultuur aan het gewei van het
hert toekende, blijkt uit de vergrote weergave ervan op
nevenstaande foto.
Bron: Gimbutas1982 blz. 172

Op Plocnik 2 is het gewei liggend tussen de
rozenstokken afgebeeld. Het bestaat uit twee
geweistangen.

Vinča
Schriftteken

Griffen zag in zo’n geweistang een schriftteken voor
beer. Ik zie de geweistang als een kenmerkend
lichaamsdeel voor het goddelijk hert en als een Vinča
schriftteken voor Hertgod.
Bron: Griffen 2007

Onder de ogen van Plocnik 2 staan tri-lines. De schrifttekens voor Moedergodin. Naast een van
deze tekens staat een kort streepje. In het voorgaande is geconstateerd dat zo’n kort streepje in de
Vinča cultuur een schriftteken kan zijn voor de ziel van een overledene.

Plocnik 2 kan dus worden gezien als een masker van de Hertgod waarop de schrifttekens van de
Hertgod, de Moedergodin(nen) en de ziel van een overledene werden geschreven.
Blijkbaar is de Hertgod betrokken bij het schenken van wedergeboorte door de Moedergodin(nen).
In het Jong Paleo is hij degene die de zielen van overledenen dieren (en waarschijnlijk ook de
zielen van overleden mensen) naar de onderwereld leidt. Soms markeert zijn gewei als schriftteken
een holte in de grotwand die toegang geeft tot de onderwereld.
De combinatie van een godin en een hert in de context van dood en wedergeboorte, is terug te
vinden op een bronzen cultuswagen uit de Hallstatt-cultuur (ca. 600 v. Chr.) die werd gevonden in
een vorstengraf te Strettweg Oostenrijk. Onderstaand is hiervan een tekening te zien, gemaakt door
Friedrich Drexel (1885–1930). Bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18797379.

Blz. 19/20

Hoofdstuk 9. De schrifttekens uit de westelijke Bandkeramiek
Par. 9. 1. De Bandkeramische kunst en cultuur
De Bandkeramische cultuur (5500 – 4400 v. Chr.) is de
archeologische cultuur waarmee in Centraal-Europa en de
Lage Landen het Neolithicum begon. In Zuid-Limburg
begon het op de hogere, vruchtbare lössgronden. De naam
van deze cultuur verwijst naar het versierde aardewerk
dat deze volkeren maakten. Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bandkeramische_cultuur
Het gebied van de Bandkeramiek in Nederland, België,
Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije ligt ten westen
van Oud Europa zoals Gimbutas dit gebied met een
autochtone beschaving (7000 - 3500 v. Chr.) beschreef.
Kaart: Joostik - modified Image:European Middle Neolithic.gif, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23059717

De kunst van de westelijke Bandkeramiek verschilt aanmerkelijk van de kunst uit Oud Europa.
In tegenstelling tot de mensen uit Oud Europa maken de Bandkeramiekers maar weinig beeldjes.
Hun kunstuitingen zijn vooral te vinden op het Bandkeramisch sieraardewerk.
Archeologen zien in deze kunst slechts versieringen zonder verdere betekenis. Dat staat haaks op de
ervaring dat mensen die geloven in een natuurgodsdienst geen kunst maken om de kunst. Alle
kunst staat hier ten dienste van de religie. Uit het vervolg van dit hoofdstuk zal blijken dat de
Bandkeramische versieringen schrifttekens zijn die, net als de schrifttekens uit de Vinča cultuur,
ontcijferd kunnen worden met de kennis van de goden en schrifttekens uit het Jong Paleo.

Par. 9. 2. Het geloof van de Bandkeramiekers
Over het geloof van de Lineaire Bandkeramiekers is weinig geschreven. Ook bij Gimbutas is
daarover weinig te vinden. Na haar dood houden de archeologen zich nauwelijks nog bezig met de
religie uit het Neolithicum. Volgens emeritus hoogleraar Louwe Kooijmans speelt de moedergodin /
oermoeder van Gimbutas voor het Neolithicum geen rol meer in het debat (email 9 maart 2017).
Voor zover mijn kennis reikt heeft dit echter niet geleid tot een andere visie op de religie tijdens het
Neolithicum maar tot een desinteresse in de religie uit de prehistorie. Indien mogelijk wordt elk
spoor en overblijfsel uit de prehistorie verklaard op een functionele wijze. Voor mijn onderzoek
maakt het niet veel uit. In het navolgende geef ik mijn visie op Het geloof van de Bandkeramiekers.
Uit begravingen van Bandkeramiekers kan worden afgeleid dat wedergeboorte voor hen een
belangrijk thema was. Daarbij spelen het ei en de baarmoeder een belangrijke rol.
Het ei is bij vogels de baarmoeder waarin de foetus een kuiken wordt, zoals in de baarmoeder van
vrouwen de foetus tot baby opgroeit om vervolgens geboren te worden. De relatie die men in het
Neolithicum en latere tijdvakken legde tussen ei, baarmoeder en wedergeboorte blijkt uit graven.
Tijdens de lineaire Bandkeramiek werden in een grafveld te Nitra Slowakije met rode oker
besprenkelde doden begraven in eivormige graven (bron Gimbutas 1991 blz. 282).
Zie onderstaande foto’s.

Foto’s: Gimbutas 1991 blz. 282

Par. 9.4. De Bandkeramische pot als baarmoeder.
Gezien het voorgaande kan de vraag worden gesteld of de Bandkeramiekers hun versierde potten
ook zagen als de baarmoeder van een Moedergodin die wedergeboorte kon schenken.
Als dat zo was zijn de ‘versieringen’ op deze potten niet uitsluitend verfraaiingen, maar tevens
schrifttekens die aangeven dat deze potten de baarmoeder van de Moedergodin zijn.
Om bovenstaande vraag te beantwoorden kan onderzocht worden of de ‘versieringen’ met de
kennis van het Vinčaschrift en het schrift uit het Jong Paleo ontcijferd kunnen worden.
Het Vinčaschrift blijkt een latere versie van een veel ouder schrift uit het Jong Paleo dat vooral in
Frankrijk werd gebruikt. De Moedergodinnen en de Maangodin, die met dit schrift werden
aangeduid waren in het Jong Paleo ook al te vinden het gebied Duistland/Oostenrijk/Tsjechië.
Lit. Meulenberg 2018 blz.80. Het gebied dat later werd bewoond door de westelijke
Bandkeramiekers. Het is dus mogelijk dat schrifttekens uit het Jong Paleo en uit de Vinča cultuur
ook terug te vinden zijn in het schrift van de westelijke Bandkeramiekers.
De banden die het hoofdmotief op het sieraardewerk uit de Bandkeramiek vormen en rondom de
gehele pot doorlopen zijn zigzaglijnen, golvende lijnen, spiralen en meanders. Voorts zijn er
aaneengesloten ruiten, ovalen en delen daarvan: bogen.
Onderstaand typerende voorbeelden ontleend aan http://www.beeksverleden.nl/bandkeramiek.html.

5500 v. Chr.

5300 v. Chr.

5150 v. Chr.
4950 v. Chr.
Copyright: www.bandkeramiker.de

4950 v. Chr.

.
Zigzag patronen en golvende lijnen zijn schrifttekens uit het
Jong Paleo. Ze worden ook gebruikt in het Vinčaschrift.
Ze kunnen gezien worden als symbolen voor levenschenkend
(vrucht)water.
Spiralen in relatie tot de Moedergodin komen reeds voor in het
vroeg Jong Paleo. Op de Vogelgodinnen uit Mezin en op
Vogelgodinnen uit de Vinča cultuur zijn de spiralen hoekig of
ingekort tot meanders. Ze kunnen de teleportatie vaardigheid
van de Moedergodin aanduiden.
De relatie tussen de Bandkeramische Vogelgodin en de hoekige spiraal
blijkt ook uit deze bijzondere pot uit Barleben Duitsland.
De hals toont de Bandkeramische Vogelgodin. Ze heeft een snavel in
plaats van een neus en geen mond. Haar ogen zijn groot en rond zoals
bij een uil.
Op haar buik staan hoekige spiralen die wijzen op het vermogen van de
Vogelgodin om te teleporteren tussen onderwereld en het
aardoppervlak.
Bron tekening: Becker. 2014.

Ovalen zijn eivormen. Ze kunnen symbolisch gezien worden schrifttekens voor nieuw leven.
Dat geldt ook voor delen van een ovaal: bogen. De eivorm als symbool voor nieuw leven is een
Vinča schriftteken dat ook voorkomt op de ronde Tărtăria schijf.
Ruiten komen volgens Gimbutas in Oud Europa vooral voor op de buik van de
zwangere Vegetatiegodinnen (Gimbutas 1982 blz. 201 – 208). Ze kunnen wijzen op
nieuw leven. De godinnelijke status van de ruit en de relatie met nieuw leven blijkt
m.i. ook uit nevenstaande Vinča schrifttekens waar V-tekens voor Vogelgodin een
ruit, respectievelijk een ziel van een overledene omvatten

Blz. 43/44

De hoofdmotieven op het Bandkeramisch sieraardewerk (zigzaglijnen, golvende lijnen, spiralen,
meanders, ovalen, bogen en ruiten) zijn allemaal gerelateerd aan de baarmoeder van de Vogelgodin.
Ze wijzen de Bandkeramische versierde pot aan als de baarmoeder van de Vogelgodin. En tonen
aan dat omstreeks 5000 v. Chr. niet alleen de Vinčacultuur een schrift kende, maar dat ook de
Bandkeramiekers een schrift gebruikten. Zigzaglijnen, golvende lijnen, spiralen, meanders, ovalen,
bogen en ruiten zijn alle Bandkeramische schrifttekens.
Dat ook de zogenaamd bijmotieven op het Bandkeramisch sieraardewerk erop duiden dat men
deze potten zag als de baarmoeder van de Vogelgodin blijkt uit de volgende paragraaf.
De vraag is nog wel wat in deze potten wedergeboren moest worden. Misschien werd het
sieraardewerk gebruikt om zaaigoed in te bewaren dat in het voorjaar moest ontkiemen. Ook dat is
een soort wedergeboorte waarbij een Moedergodin kan helpen. Het sieraardewerk had dan dezelfde
functie als de beeldjes van de Moedergodin die in graansilo’s zijn gevonden. Voor potbegrafenissen
waren de potten sieraardewerk te klein. Maar bij begrafenissen werd wel sieraardewerk
meegegeven.

Par. 9.5. Schrifttekens voor de Bandkeramische Vogelgodin
Bijmotieven op Bandkeramisch sieraardewerk verwijzen veelal naar de Vogelgodin. In deze
paragraaf toon ik een aantal voorbeelden van dergelijke schrifttekens waarmee de Vogelgodin
wordt aangeduid.
Nevenstaande scherf komt uit het grafveld van
Elsloo Nederland. Als ‘bijmotief’ staat hierop een
waaiervormige tri-line (een oud schriftteken voor
Moedergodin) waarvan de drie lijnen aan het eind
vertakken in drie korte lijntjes.
Een soortgelijk motief komt ook voor op een
andere scherf uit Elsloo. Deze komt niet van het
grafveld. Maar van de nederzetting.

Scherf grafveld Elsloo.

Scherf nederzetting.

Tekeningen lit. Modderman, 1970.

Lijnen met zulke vertakkingen kunnen worden gezien als vogelpoten. Dit zijn kenmerkende
lichaamsdelen van een vogel. Ze kunnen daarom gezien worden als een schriftteken voor Vogel.
Tezamen vormen de tri-line en de vogelpoten de naam: Vogelgodin.
Een soortgelijk schriftteken voor Vogelgodin is ook te vinden in het
Vinčaschrift. Hier heeft men niet de waaiervormige tri-line, een teken voor
venusheuvel met vulva en Moedergodin, van vogelpoten voorzien, maar een ander
godinnelijk teken: de X. Een schriftteken voor de Vogelgodin met de kruisbanden.
Op nevenstaande Bandkeramische pot uit Gneiding
Duitsland werd bij de rand een mensvormige figuur
in reliëf afgebeeld. Ze heeft haar mond wijd open.

Probst. 1999. blz. 256 en blz. 2.

Door het weglaten van de benen, het stokvormige lijf, het stokvormige hoofd en
de uitzonderlijk korte armen heeft men de afgebeelde persoon de vorm gegeven
van de poot van een vogel, zoals die te zien is op de scherf uit de
Bandkeramische nederzetting te Elsloo. Een kenmerkend lichaamsdeel en
mogelijk een pars pro toto voor vogel.
Het hoofd en zeer korte armen vormen een waaiervormige tri-line: het symbool
voor Moedergodin. Tezamen vormen deze tekens de naam van de figuur op de
pot uit Gneiding: Vogelgodin.

Blz. 44/45

Bijlage 2. De Vinča tekens volgens https://www.omniglot.com/writing/vinca.htm
Onderstaande is ontleend aan website https://www.omniglot.com/writing/vinca.htm.
Op veel van de voorwerpen die zijn opgegraven op locaties in Zuidoost-Europa, met name in Vinča
bij Belgrado, maar ook in Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Oost-Hongarije, Moldavië, ZuidOekraïne en het voormalige Joegoslavië zijn Vinča symbolen gevonden. De artefacten dateren uit de
7e tot 4e millennia voor Christus. Voorwerpen die versierd zijn met Vinča symbolen zijn tussen de
8000 en 6500 jaar oud.
Sommige geleerden zijn van mening dat de Vinča symbolen de vroegste vorm van een schrift is dat
ooit is gevonden, vóór het eeuwenoude Egyptische en Soemerische schrift. Omdat de inscripties
allemaal kort zijn, voorkomen op voorwerpen die gevonden zijn op begraafplaatsen en de
weergegeven taal niet bekend is, is het hoogst onwaarschijnlijk dat ze ooit zullen worden ontcijferd.

Symbolen uit de oudste periode van de Vinča cultuur (6e tot 5e millennia voor Christus).

Veel voorkomende symbolen die gedurende de gehele Vinča periode werden gebruikt.

Andere Vinča symbolen.

Blz. 61

MARIUS MEULENBERG

Ontcijfering van een belangrijk deel van het Vinčaschrift
en de Bandkeramische schrifttekens
Vinča tekens zijn te vinden op Neolithische artefacten uit de Vinča cultuur van Centraal-Europa en
Zuidoost-Europa. Ze zijn meer dan duizend jaar ouder dan het proto-Soemerische pictografisch
schrift uit Uruk (het moderne Irak), dat meestal als het oudst bekende schrift wordt beschouwd.
Hoewel er pogingen zijn ondernomen om de tekens te interpreteren, bleven de aard en het doel van
de tekens tot nu toe een mysterie.
Uit mijn publicatie: ‘Een andere kijk op de Kunst en Religie uit de Oude Steentijd. De
prehistorische kunst als uiting van een natuurgodsdienst’, blijkt dat de eerste schrifttekens
tienduizenden jaren ouder zijn dan het Vinča schrift. Vanaf het begin van het Jong Paleolithicum
maakte men bovennatuurlijke mensvormige afbeeldingen die slechts als afbeeldingen van goden
geïnterpreteerd kunnen worden. Zij hebben een kenmerkend lichaamsdeel dat vergroot wordt
weergegeven. Soms wordt alleen dit lichaamsdeel afgebeeld als een pars pro toto. Die beeldtaal
ontwikkelde zich in de grotten tot het gebruik van pars pro toto als schrifttekens waarmee zes
goden en hun vaardigheden werden aangeduid.
Omdat deze schrifttekens ook voorkomen in het Vinča schrift, was het ontcijferen van een groot
deel ervan voor mij niet moeilijk. Er konden 45 Vinča tekens worden ontcijferd. Daaruit bleek dat
het Vinča schrift een religieus schrift is. Dankzij het ‘heilig huwelijk’ met de Stiergod schonken
twee Moedergodinnen met vogelkenmerken (Vogelgodinnen) en de Maangodin wedergeboorten.
De schrifttekens op het hoofd van nevenstaande Vogelgodin getuigen van dit
geloof. Op haar hals staan van rechts naar links de schrifttekens voor
Moedergodin (⫴), Stiergod ( ) en de ziel van een overledenen mens of dier
( ) waaraan een wedergeboorte wordt geschonken.

Het geloof wordt beschreven op de ronde Tărtăria schijf. Aan de
onderkant staan twee onderwerelden met de Vogelgodinnen die ook als
Maangodinnen aangeduid. Linksboven staan de schrifttekens van de
hemelse Maangodin en een Hertgod. De tekst rechtsboven op de schijf
kan gelezen worden als: ‘Dankzij het heilig huwelijk

( ) de Maangodinnen (

(

) schenken

) nieuw leven ( ) op aarde’.

Na de gedeeltelijke ontcijfering van het Vinča schrift heb ik ook de tekens
uit de westelijke Bandkeramiek ontcijferd. Hun kunstuitingen zijn vooral
te vinden op het Bandkeramisch sieraardewerk. Archeologen zien in deze
kunst slechts versieringen zonder verdere betekenis. Ten onrechte.

Er konden 28 Bandkeramische schrifttekens worden ontcijferd waarvan ca. twee derde deel mij al
bekend was. De ‘versieringen’ uit de Bandkeramiek komen grotendeels overeen met de
schrifttekens uit het Jong Paleo en de Vinča cultuur en konden eenvoudig door mij worden
ontcijferd. Uit die ontcijfering blijkt dat de hoofdmotieven op het Bandkeramisch sieraardewerk
(waaronder zigzaglijnen) allen schrifttekens zijn die de Bandkeramische versierde pot aanduiden als
de baarmoeder van de Vogelgodin. Nabij de rand staan veelal schrifttekens die verwijzen naar de
Vogelgodin zelf.

Lees dit boek en ontcijfer met mij mee!

