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Par. 1. Inleiding
Deze publicatie beschrijft mijn onderzoek of de kunst van de Halaf cultuur past bij het geloof in
wedergeboorte zoals dat volgens mijn onderzoek uit 2018 reeds bestond in het Jong Paleolithicum
van west Europa. Uit het eerste deel van dit onderzoek naar de rituelen en de honderden
kunstuitingen uit het vroeg Jong Paleo bleek, dat zij ingepast kunnen worden in een geloof in
wedergeboorte als dat van de huidige jagers-verzamelaars rondom het Noordpoolgebied.
Een grote verassing voor mij was dat in het vroeg Jong Paleo niet alleen voorouderbeeldjes werden
gemaakt, maar dat in West Europa ook zes goden werden afgebeeld. Een Hermafrodiet die het
eerste godenpaar (een Bizongod/Hemelstier en een Maangodin) schiep door zich in tweeën te
splitsen. Twee(!) Moedergodinnen uit de onderwereld en een Hertgod. De Bizongod is ook de
partner van de twee Moedergodinnen uit de onderwereld.
In de Paleolithische grotkunst is de Hermafrodiet voor iedereen die het wil zien gemakkelijk
herkenbaar. Dat geldt ook voor de overige goden in hun hybride vorm. In deze gedaante zijn ze deels
mens en deels dier. Meestal beperkt het menselijk deel zich tot de benen. Het onderbeen buigt dan
naar achteren terwijl bij een dier dat op de achterpoten staat het pootgedeelte dat het meest op ons
onderbeen lijkt naar voren buigt.
Ook kende men een beeldtaal om de goden aan te duiden. Die beeldtaal ontwikkelde zich in de
grotten tot het gebruik van schrifttekens. Latere Griekse en Romeinse goden hebben een attribuut
(een kledingstuk of voorwerp) waaraan zij herkenbaar zijn. Prehistorische goden zijn naakt en zijn
niet herkenbaar aan zo’n attribuut. Zij hebben een kenmerkend lichaamsdeel dat vergroot wordt
weergegeven. Soms wordt alleen dit lichaamsdeel afgebeeld als een pars pro toto.
Het tweede deel van mijn onderzoek is geheel gewijd aan verificatie van het geloof in de zes Jong
Paleolithische goden. Zij blijken ook te vinden in het Magdalénien. Voorst blijkt uit de Soemerische
mythen in spijkerschrift dat de twee Moedergodinnen en de Stiergod/Hemelstier ook bekend waren
in Soemer. De Maangodin was hier gepromoveerd tot Hemelgodin.
Al mijn latere publicaties zijn tevens verificaties van bovenstaande bevindingen. Met de kennis van
de beeldtaal uit het Jong Paleo was het mogelijk om in mijn tweede publicatie (2019) een belangrijk
deel van het Vinčaschrift uit Oud Europa en de Bandkeramische schrifttekens te ontcijferen. In
datzelfde jaar (december 2019) heb ik in mijn derde publicatie de getatoeëerde tekens op
ijsmummie Ötzi ontcijferd. Deze tekens zijn alle bekend uit het Vinčaschrift.
Ook het onderzoek naar de kunst en het geloof uit de Halaf cultuur is tevens een verificatie van
bovenstaande. Uit kunsthistorisch oogpunt is de kunst uit de Halaf cultuur van belang vanwege het
buitengewone karakter. Uit oogpunt van godsdiensthistorie is dit onderzoek van belang omdat
daaruit blijkt dat men nog geloofde in een aantal goden uit het Jong Paleolithicum.
Maar in de Halaf cultuur dient zich ook een nieuwe religie aan waarin men gelooft in het paradijs (de
tuin der goden) en het begrip ‘eeuwigheid’ belangrijk wordt.

Par. 2. Wat vooraf ging
Tot mijn prepensioen in 2004 heb ik (Marius Meulenberg) als weg- en waterbouwkundig ingenieur
Technische Universiteit Delft gewerkt bij de Rijksdienst voor het Nederlands weg- en waterbeheer
(Rijkswaterstaat). In 1984 begon ik met het verzamelen van prehistorische werktuigen en
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prehistorische kunst. Begin negentiger jaren vond ik op een bekende vindplaats van prehistorische
werktuigen te St. Geertruid een kleine figuratieve vuursteenknol met groeven in de cortex die mij
gegraveerd leken. Op termijn zou dit mijn leven veranderen en werd die steen mijn muze.

‘Beeldje’ uit St. Geertruid. Foto’s Erna Koelman.
De vondst van deze figuursteen wekte mijn interesse voor de kunst uit de steentijd en leidde ertoe
dat ik in 2000 begon met beeldhouwen. Het was voor mij haast een openbaring. Het vormgeven van
een bonk klei of een steen gaf me een enorme stoot energie, maar tot mijn verbazing bleek dat ik
niet goed kon kijken. Het kostte me enkele jaren om dat te leren. Kijken is net als luisteren en lezen
subjectief. Wat we liever niet willen of niet verwachten te zien nemen we vaak niet waar en wat we
wel verwachten te zien nemen we wel waar ook al is dit niet de realiteit. Dit fenomeen verklaart
bijvoorbeeld waarom een briljante sterrenkundige als Percival Lowell op Mars complete netwerken
van duizenden kilometerslange kanalen zag terwijl die er helemaal niet zijn. Het verklaart ook
waarom biologen in de twintigste eeuw er tientallen jaren van overtuigd waren dat ieder mens in elk
van zijn cellen 24 chromosomen heeft. Bioloog Theophilus Painter had er in 1921 zoveel geteld en
zoveel had iedereen er sindsdien gezien, ook al stonden in leerboeken foto’s waarop men het
werkelijke aantal van 23 chromosomen had kunnen tellen. Pas sinds 1955 ontdekte men dat en
daarna zag iedereen er altijd 23. Bron: lit. Dekkers.
Kort voor 2000 ontdekte ik ook dat de V’s en een waaiervormige tri-line in de cortex van de
figuursteen uit St. Geertruid ook voorkomen op keramische beeldjes uit oost Europa. Archeologe
Marija Gimbutas beschreef die beeldjes als Moedergodinnen.
In de boeken van godsdiensthistoricus Annine van der Meer las ik later dat sommige figuurstenen in
veel oude en huidige religies worden beschouwd als bezield door een voorouder of god(in).
Toen ik in 2007 65 jaar werd had ik als beeldhouwer voldoende ervaring om te kunnen vaststellen
dat de groeven op de figuursteen onmogelijk toevallige krassen konden zijn en besloot ik mijn vondst
onder de aandacht van de archeologen te brengen. Helaas was een gegraveerde figuursteen voor de
Nederlandse archeologen iets zeer ongewoons en was er geen interesse in deze vondst. Zelfs niet
nadat tien verschillende onderzoeken die ik deed alle aangaven dat de groeven op de figuursteen
waarschijnlijk of zeker graveringen waren. Deze graveringen hebben de verschillende
dwarsdoorsneden en missen krassen in lengterichting. Zulke groeven konden alle gemaakt worden
door in verse (nog niet verharde) cortex herhaald te schrapen met een stomp voorwerp zoals de punt
van een Bandkeramisch kammetje.
Toch heeft deze voor mij frustrerende periode ook veel opgeleverd. Ik merkte weer hoe prettig ik het
vond om onderzoek te doen en ervoer het nut dat ik goed had leren kijken.
Bij mijn afstuderen als beeldhouwer bij de Vrije Academie Nunspeet in 2006 bleek uit een vluchtige
analyse van de Venusbeeldjes uit het Gravettiën dat deze beeldjes eenvoudig gegroepeerd konden
worden op basis van hun lichaamskenmerken en houding.
Verificatie van die analyse leidde in 2008 tot mijn eerste publicatie waarvoor ik ook inspiratie
opdeed uit het boek: ‘The shamans of the prehistory’ van Jean Clottes en David Lewis-Williams en
morele steun kreeg van emeritus hoogleraar prehistorie Marcel Otte.
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Par.3. De Halaf cultuur
De Halaf-cultuur is een prehistorische agrarische cultuur uit ca. 6.000 tot 5.000 jaar voor Christus.
Het gebied van deze cultuur bevindt zich voornamelijk in het zuidoosten van Turkije, Syrië en noord
Irak. Hoewel de periode is vernoemd naar de site van Tell Halaf in het noorden van Syrië, was de
belangrijkste site voor de Halaf-traditie de site van Tell Arpachiyah, nu gelegen in de buitenwijken
van Mosul, Irak.

Bron: Ben Pirard https://commons.wikimedia.org.

Het bekendste, meest karakteristieke aardewerk van Tell Halaf werd geproduceerd door
gespecialiseerde pottenbakkers. Het kon worden geverfd, soms met meer dan twee kleuren
(polychroom) met geometrische en dierlijke motieven. Bron: Wikipedia.
Voorgaande beschrijving van het polychrome Halaf aardewerk doet
mijns inziens geen recht aan het superieure vakmanschap, het
religieuze karakter, de vindingrijke symboliek en de artisticiteit van
de beschilderingen van dit aardewerk.
Nog verbazingwekkender is dat deze kunst vergelijkbaar is met de
kunst van de wereldberoemde Nederlandse kunstenaar Maurits
Cornelis Escher (1898-1972) die o.a. deze ets (‘Sky & Water’) maakte.
De Halaf kunst heeft nooit de aandacht gekregen die het verdient.
By Official M.C. Escher website., Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=11458408.

Indien men in de Halaf cultuur geloofde in wedergeboorte zoals dat tijdens het Jong Paleolithicum in
west Europa het geval was, zijn de Jong Paleolithische goden, hun kenmerkende lichaamsdelen, hun
beeldtaal en/of hun symboliek terug te vinden in de kunst uit de Halaf cultuur. In het navolgende is
dit onderzocht.
Mijn onderzoek richt zich dus niet op de vraag: welke verklaringen mogelijk zijn voor de kunst en
welke religie daarbij past, maar onderzoekt of er voor de kunst en rituelen uit de Halaf cultuur
verklaringen zijn die getuigen van een Paleolithisch geloof in wedergeboorte. Er wordt dus top-down
gewerkt zoals dat ook het geval was bij mijn eerste publicatie (2018) waarin primair werd onderzocht
of de kunstuitingen en rituelen uit het vroeg Jong Paleo ingepast konden worden in een geloof in
wedergeboorte als van de huidige jagers-verzamelaars rondom het Noordpoolgebied.
Voor dit top-down onderzoek is het noodzakelijk passende verklaringen voor de kunst en rituelen te
geven als daarvoor redelijke argumenten bestaan, ook al zijn de verklaringen speculatief.
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Par. 4. Het geloof in een Hemelstier / Stiergod
Veel Halaf aardewerk blijkt een relatie te hebben met de nachtelijke hemel die kan worden
weergegeven als een regelmatig patroon van sterren zoals op onderstaande reconstructie tekening
van een kom.
Vogels met een lange hals, korte
poten en een korte snavel vliegen
door de nacht. Waarschijnlijk zijn
het ganzen.
Die vliegen (met veel gesnater)
ook ’s nachts. Op de afbeelding is
hun hals niet gestrekt zoals in
werkelijkheid, maar sierlijk
gebogen. Hun vleugels en lijf zijn
weergegeven zoals ze van
onderaf worden gezien.
Bron foto: https://aratta.wordpress.com/2015/03/27/painted-pottery-culture-part-i/.

Ook de nachtelijke sterrenhemel is figuratief niet juist
weergegeven. In werkelijkheid zijn er ’s nachts vooral
lichtgevende stippen te zien. Ze hebben verschillende
grootte en lichtsterkte en lijken willekeurig verspreid.
Zie nevenstaande foto.
Maar in de oudheid hield men niet van chaos. Op de
Halaf pot zijn alle sterren even groot en netjes in rijen
geordend. Ze stralen allemaal en vullen de ruimte
tussen de vogels op. Dezelfde ordening is ook op de
foto rechts te zien. Dit is een afbeelding van de
sterrenhemel uit oud Egypte.
foto midden: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Pasni_Balochistan_Desert_Night_Sky.jpg.
Bron foto rechts: https://www.egyptianrealms.com/astrologie-van-het-oude-egypte/.

In Mesopotamië beeldt men na de Halaf cultuur op
Soemerische rolzegels geen sterrenhemel af, maar
wel vaak het sterrenbeeld de Pleiaden. Zie
nevenstaande foto’s. Ook hier zijn de sterren
netjes geordend. Meestal zijn de sterren als
stippen weergegeven. Soms als stralende stippen.
Mijns inziens beeldt men in de Halaf cultuur de sterren ook vaak
als stippen af, soms als stralende stippen. Aan de binnenkant van
de pot met vogels en een sterrenhemel, is een regelmatig
patroon van (stralende?) stippen te zien dat geïnterpreteerd kan
worden als de sterrenhemel. Ook staan er zwak stralende cirkels
die ik beschouw als afbeeldingen van de volle maan.
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Op de hals van deze pot staat een
bijna identiek patroon als aan de
binnenkant van de pot met vogels
en een sterrenhemel. Alleen de
cirkels ontbreken.
Hetzelfde patroon is ook op de
buik van de pot afgebeeld.
Onderzoekers hebben een reeks
bucrania herkend (foto rechts). Het
bucranium is een motief dat de kop
van een stier voorstelt en op veel
Halaf aardewerk voorkomt. Hier is
het nogal slank weergegeven. Van
boven naar beneden zijn de
hoorns, de oren en de kop te zien.
By Einsamer Schütze - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34718967

Zoals bij de ets van Escher zijn er echter twee
afbeeldingen. Dat de bucrania fallussen omhullen wordt
nergens vermeld. De oren van de bucrania duiden de
bovenkant van de voorhuid aan.
Op de fallussen zijn rijen stippels getekend die gezien
kunnen worden als de sterrenhemel. Er zijn dus hemelse
fallussen afgebeeld. Ze horen bij de stieren die op de
schouder van de pot liggend werden afgebeeld over een
band van identieke fallussen.
Onder de liggende stieren werden gestippelde cirkels met een
stip in het midden afgebeeld. Rechtsonder staat een soortgelijk
Halaf symbool waarop rond de stip een stralende ring is
getekend. Mogelijk geven deze symbolen de maan met een halo
weer. Zie foto rechtsboven. Halo’s ontstaan als het zon- of
maanlicht door een ijle nevel van ijskristallen (in de vorm van
cirrus- of cirrostratusbewolking) schijnt. Meestal bevindt die zich
op grote hoogte maar soms ook dichter bij de grond.
Rechtsboven: detail van foto Ricardo André Frantz, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2494006.
Bron afbeelding rechtsonder: lit. The Chalcolithic Period Mesopotamia. http://individual.utoronto.ca/lisamaher/HalafUbaid.pdf.

De symboliek op deze pot (stier, bucranium, hemelse fallus en maan) sluit perfect aan bij de
kenmerken van de Hemelstier uit het Jong Paleo. Deze Hemelstier is een gestalte van de Bizongod
die te zien is in het sterrenbeeld stier. Hij kon zich ook tonen als een bizon, als een hybride
bizonmens en als een mens. Zijn kenmerkend lichaamsdeel is zijn fallus. Dat is ook het schriftteken
waarmee hij werd aangeduid. Hij vormt met de Maangodin het eerste godenpaar en is tevens de
partner van twee Moedergodinnen uit de onderwereld. Lit. Meulenberg 2018.
Er kan worden geconcludeerd dat mensen in de Halaf cultuur geloofden in een Hemelstier / Stiergod.
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Par. 5. Het geloof in Moedergodinnen uit de onderwereld
In het Jong Paleo van west Europa zijn er twee Moedergodinnen die moederlijke zorg en
wedergeboorte schenken aan de zielen van overleden mensen en dieren. Er is een gezette en een
slanke Moedergodin. Kenmerkende lichaamsdelen zijn de grote borsten (moederlijke zorg) en de
grote venusheuvel en/of vulva (wedergeboorte).
Uit het Magdalénien van Oekraïne kent ook twee typen Moedergodinnen die tevens Vogelgodinnen
zijn. Lit. Meulenberg 2018
In Neolithisch Oud Europa kent men eveneens twee typen Moedergodinnen (lit. Meulenberg 2019).
In het Jong Paleo en in het Vinčaschrift worden de geslachtsdelen van de Moedergodin in gestileerde
vorm als schriftteken voor Moedergodin gebruikt. Veel gebruikt zijn de V en de driehoek
(venusheuvel ), de tri-line en de waaiervormige tri-line
(vulva).
Andere schrifttekens die passen bij de Moedergodin zijn de zigzaglijn en de golvende lijn. Het zijn
symbolen voor leven schenkend (vrucht)water. Ook de four-line
of five-line
passen bij de
Moedergodin. Het zijn schrifttekens uit het Vinčaschrift voor het ‘heilig huwelijk ’ tussen de
Moedergodin en de Stiergod. Lit. Meulenberg 2019.
De meest voorkomende figurines uit de Halaf cultuur zijn afbeeldingen van zittende vrouwen met
grote borsten en zittende vrouwen met een smalle taille en brede heupen maar zonder borsten.
De vrouwen met de grote borsten ondersteunen ze als een moeder die haar kind de borst wil geven.
Het is aannemelijk dat deze figurines uit de Halaf Cultuur twee Moedergodinnen voorstellen.
In Soemer kent men uit de mythen in spijkerschrift ook twee Moedergodinnen: moeder Ereshkigal en
dochter Nungal.
De hier afgebeelde Moedergodin zonder
borsten is een uitonderlijk en informatief
beeldje omdat ze kruisbanden heeft .
Dit heeft ze gemeen met één van de twee
Moedergodinnen uit Oud Europa.

Foto links: By PHGCOM (self-made, Louvre Museum), CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3122946.
Foto midden: By I, PHGCOM, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2527721.
Bron foto rechts: veiling Gerhard Hirch Nachfolger.

Op armen en benen van deze Moedergodinnen uit de Halaf cultuur staan evenwijdige strepen.
Maar het aantal is te variabel om er Vinčaschrift in te zien. Opvallend aan deze beeldjes is de
ongewone vorm van hun hoofd. Dit hoofd is aan de voorzijde zo smal dat de ogen daar niet passen.
Door het hoofd zo smal te maken is aan de zijkant ruimte
gemaakt voor een groot oog dat kenmerkend is voor
deze beeldjes. Het zijn feitelijk ‘oog idolen’ ook al is die
naam voorbehouden aan latere beeldjes met de
opvallender ogen aan de voorkant (foto rechts).
In Tell Brak heeft men er in een tempel honderden
gevonden. Ze worden soms afgebeeld als moeder en kind
en met four-lines. Een Vinča schiftteken voor het ‘heilig
huwelijk’ van de Moedergodin en de Stiergod.
Foto midden: M. Meulenberg eigen collectie.
Foto rechts: By Zunkir - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83092578.
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De schrifttekens van de Moedergodin uit de onderwereld zijn ook terug te vinden op het aardewerk.
Op de buik van deze schitterende pot uit Tell Hassan staat een
brede band met een smalle zigzaglijn (leven schenkend
vruchtwater) en driehoeken met de punt naar beneden
(venusheuvels) of naar boven.
Op de driehoeken met de punt naar boven zijn vogels
geschilderd met lange poten, een lange nek en een grote
snavel die zich voeden. Linksboven staan ook drie sterren.
Op de venusheuvels staan golvende lijnen
(leven schenkend vruchtwater). De
golvende lijnen zijn gemaakt door in zwart
aaneengesloten ruiten te tekenen. Ook deze
ruiten hebben een symbolische betekenis
namelijk: ‘baarmoeder’. Hierop wordt in
par. 7 wordt ingegaan.
Bron foto: publicatie http://individual.utoronto.ca/lisamaher/HalafUbaid.pdf.

Soortgelijke potten als die uit Tell Hassan zijn gevonden in Tepe Gawra. De golvende lijnen op de
venusheuvels worden in de literatuur beschreven als slangen, maar mijns inziens is daar geen
motivatie voor.

Bron afbeeldingen: lit. Ipek 2019.

De vogels op deze potten lijken mij ooievaars. Het Hebreeuwse woord voor ooievaar
betekent letterlijk vertaald zoiets als ‘goede moeder’. Ooievaars zijn in de Europese
mythologie helpers van de Moedergodin uit de onderwereld. Volgens het oud
Nederlandse en Germaanse volksgeloof komen de baby’s uit de bron van
Moedergodin ‘Vrouw Holle’ die gaat over leven en dood. De ooievaars brengen de
baby’s naar hun moeder (lit. Gardenstone 2011).
Tekening: https://pixabay.com/nl/.
Volgens historicus Alison Taylor-Brown is in het Duits, de naam voor ooievaar letterlijk ‘ziel brenger’.
In het Estlands is ooievaar ‘toonekurg’, wat is afgeleid van ‘toonela’ (onderwereld in de Estlandse
folklore). In de Egyptische mythologie werd de ooievaar geassocieerd met de Ba of persoonlijkheid,
het unieke individuele karakter van ieder mens. De Ba of ziel werd voorgesteld door een vogel,
meestal een ooievaar, met een mensenhoofd.
Volgens de Slavische mythologie en religie gaan de zielen van overledenen naar een plaats die Vyraj
wordt genoemd. Hier gaan ’s winters ook de vogels heen. In de lente dragen ooievaars de ongeboren
zielen naar de aarde en vandaag de dag leeft het verhaal van een ooievaar die baby's levert voort.
Bron: Dr. Roger Lederer. https://ornithology.com/the-stork/. Sommige taferelen met ooievaars uit de
Halaf cultuur passen bij deze mythologie.
Er kan worden geconcludeerd dat mensen in de Halaf cultuur geloofden in twee Moedergodinnen uit
de onderwereld. Waarschijnlijk had een Moedergodin een relatie met ooievaars.
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Par. 6. Het geloof in de Maangodin
De Maangodin is in het Jong Paleo ook een Moedergodin die wedergeboorte schenkt aan
afgestorven flora. In haar deels menselijke gestalte wordt zij weergegeven als een vrouw met een
maanschijf op haar buik. Haar pars pro toto is een ronde vulva. Haar diergestalte is een leeuwin. De
maan zelf is uiteraard ook een gestalte van de Maangodin. De maan is belangrijk omdat men toen al
maankalenders maakte. Lit. Meulenberg 2018.
In de agrarische Halaf cultuur is de Maangodin veel belangrijker dan in het Jong Paleo omdat men
graan verbouwt en de flora tevens de kudden huisdieren moet voeden. De Maangodin is nu ook een
Graangodin. Haar functie als Moedergodin die wedergeboorte schenkt is daardoor ook belangrijker
geworden. Deze wordt in de kunst van de Halaf cultuur benadrukt door haar nieuwe pars pro toto:
een grote venusheuvel met sterrenhemel en door schrifttekens die horen bij een Moedergodin zoals
de tri-line (een schriftteken voor Moedergodin) en de zigzag of golvende lijn.
In het navolgende geef ik een illustratie van de vele manieren waarop men in de Halaf cultuur
aardewerk aan de Maangodin wijdt.
Op deze pot uit Arpachiyah staan slechts twee symbolen.
Een veelvuldig herhaald symbool is een punt binnen een
stralende cirkel dat de maan met een halo en tevens de
Maangodin kan weergeven. Het tweede symbool is een
zigzaglijn. Een teken voor leven schenkend (vrucht)water dat
als schriftteken reeds bekend is uit het Jong Paleo schrift en
het Vinča schrift (lit. Meulenberg 2019).
Dit teken past bij een godin die wedergeboorte schenkt.
Tekening: lit. The Chalcolithic Period Mesopotamia. http://individual.utoronto.ca/lisamaher/HalafUbaid.pdf.

Deze kruik uit Yarim Tepe II heeft de vorm van een vrouw en stamt uit
het 6e millennium v. Chr.
Op haar armen staan tri-lines. Zij biedt haar borsten aan als symbool
voor het voeden van de mensheid.
Haar enorme venusheuvel past bij een Moedergodin die
wedergeboorte kan schenken. Hierop staat een regelmatig patroon
van stippen waarmee in de Halaf cultuur de sterrenhemel kon worden
aangeduid. Zij is dus geen Moedergodin uit de onderwereld maar de
Maangodin die wedergeboorte schenkt aan de afgestorven flora.
Zij heeft op haar buik geen maanschijf zoals de Maangodin uit het
Jong Paleo, maar haar navel is getekend als vierkant met afgeronde
hoeken met een bloem met vier bloemblaadjes in het midden. Dat
bevestigt dat zij wedergeboorte kan schenken aan afgestorven flora.
Een soortgelijk beeldje van steen is gevonden in
Arpachiya. De armen ontbreken.

Bron: http://www.hartford-hwp.com/image_archive/ue/uea.html.
Foto: By Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg) - Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90669325.
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Op deze deels afgebeelde pot zijn ook
hemelse venusheuvels met sterrenhemel
geschilderd. Zij passen bij een zigzaglijn met
een sterrenhemel.
Deze symboliek past bij de afbeelding van
de Maangodin uit Yarim Tepe II.
Op de pot staan vogels met een
sterrenhemel en met een korte hals, korte
poten en een korte snavel. Het kunnen
hemelse ganzen zijn. Ganzen vliegen ook ‘s
nachts en passen daardoor bij de
Maangodin.

By Urek Meniashvili - Own work, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32221744.

Ten zuidoosten van het gebied met Halaf
cultuur maakten men deze pot met het
hoofd van een Maangodin (Samarra cultuur
ca. 5090 v. Chr.). Zulke potten zijn op een
aantal Samarra vindplaatsen aan getroffen.
De beschildering op de schouder van de pot
bestaat uit een zigzaglijn en venusheuvels
met sterrenpatroon. Op de hals staan twee
rijen met venusheuvels met daarboven een
zwarte bi-line (het Jong Paleolithisch
schriftteken voor Bizongod) en een band
met halve manen. Op haar wangen staan trilines een schriftteken voor Moedergodin.
Haar haren bestaan uit zigzag lijnen.
Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg) - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90670811

In de Halaf cultuur is een veel gebruikt symbool om de Maangodin mee aan
te duiden de vierbladige bloem, als op de navel van de Maangodin uit Yarim
Tepe II. Het bloemsymbool werd later in Soemer het symbool voor ‘de
Vrouwe van de Hemel’: godin Inanna. Zie tekening rechts. Bron: lit. Black
and Green 1992.
Op deze schotel uit Tell Arpachiyah staat het
bloemsymbool voor de Maangodin. De bloem
wordt ingekaderd door cirkelbogen.
Op de rand van de schaal staan golvende
lijnen. Een oud symbool voor leven schenkend
(vrucht) water.
Voorts zijn er cirkels met vierkantjes. Zij
kunnen de eindeloze opeenvolging van de
dagen voorstellen. Op de volgende bladzijde
wordt deze veronderstelling beargumenteerd.

By Zunkir - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83094273.
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Op de bodem van deze schaal staat een bloem
met acht bloembladen. Het symbool voor
Maangodin (een bloem met vier bloembladen) is
hier verdubbeld. Dat is niet gedaan door twee
symbolen voor Maangodin naast elkaar af te
beelden. Maar door de symbolen over elkaar
weer te geven, waardoor een bloem met acht
bloembladen ontstaat. Op de rand van de schaal
staan manen met dubbele halo’s. Een
verschijnsel dat zelden voorkomt. De maan is
uiteraard een van de gestalten van de
Maangodin.
Bron foto: publicatie http://individual.utoronto.ca/lisamaher/HalafUbaid.pdf.

Op deze schaal staat opnieuw een bloem, maar nu met
32 bloemblaadjes. Het symbool voor Maangodin is hier
verachtvoudigd. Daaromheen staan twee randen met
een ‘schaakbordmotief’ dat in de Halaf kunst vaker
wordt gebruikt. Er zijn zwarte vakjes met een wit kruis
en rode vakjes. Zo’n zwart vakje kan de nachtelijke
hemel met een ster voorstellen. Een rood vakje is dan
de dag. De opeenvolging van dagen kan verwijzen naar
een Maankalender. Waarschijnlijk gebruikte men zo’n
kalender ook in de Halaf cultuur. Zonnekalenders
werden pas duizenden jaren later gebruikt. De schier
eindeloze afwisseling van dag en nacht op deze schaal
geeft naar mijn mening de eeuwigheid weer.
Bron foto: https://alisariramart.wordpress.com/the-pottery-of-ancient-tell-halaf-of-mesopotamia-and-my-ceramics/.

Bij deze schaal is het schaakbord het hoofdmotief. De schaal
is m.i. gewijd aan de Maangodin maar, benadrukt ook de
eeuwigheid. Op de buitenrand van de schaal staan stralende
manen met daarboven driehoeken (venusheuvels).
De maan en de venusheuvel (een schriftteken voor
Moedergodin) passen bij de Maangodin.
Op de binnenrand van de schaal staan figuren die men
‘dansende vrouwen’ noemt. Hun hoofd ontbreekt. Hun
gebogen armen hebben de vorm van maansikkels.
Afbeeldingen: lit. Ipek 2019.

In het Vinčaschrift onderscheidt men meerdere schrifttekens met zo’n boog als een maansikkel:
. Die boog is naar mijn mening een schriftteken voor Maangodin. Dit schriftteken
wordt gecombineerd met een four-line: , een teken voor het ‘heilig huwelijk’ tussen de Stiergod en
een Moedergodin. Voorts worden de tekens voor Maangodin gecombineerd met een miniem
streepje: -, waarmee in het Vinčaschrift de ziel van een overleden werd aangeduid. Omdat men in de
Vinča cultuur de twee Moedergodinnen uit de onderwereld ook als Maangodinnen ziet, komt het
teken voor Maangodin ook in twee- en drievoud voor. Lit. Meulenberg 2019.
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De religieuze symboliek die voorkomt op
de schalen die gewijd zijn aan de
Maangodin, wordt in de stijl van Escher
gecombineerd op deze schaal uit Tell
Hassuna. Rijen vierkantjes (een eeuwigheid
symbool):
reeksen vier-:

vloeien samen met
en achtpuntige sterren:

(de sterrenhemel) en reeksen ruiten
(een later te bespreken symbool voor de
baarmoeder). De sterren kan men ook zien
als vier- en achtbladige bloemen
(symbolen voor de Maangodin).

Bron foto: https://www.jayneshatzpottery.com/.

Deze vindingrijke combinatie van
symbolen is op meer aardewerk en
zegels uit de Halaf cultuur terug te
vinden. Onder andere op deze kom
uit Arpachiyah en op het zegel
rechts. Op de kom staan aan de
binnenkant cirkelsegmenten die
kunnen verwijzen naar de
maansikkel en de Maangodin.
Foto midden: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) © The Trustees of the
British Museum.
Foto rechts: geschenk Metropolitan Museum of Art aan Wikimedia Commoms.

Tekeningen van de Maangodin uit de Halaf cultuur in
mensvormige gestalte zijn er in de Halaf cultuur ook. Zij is
herkenbaar aan de lange golvende haren die vaak wapperend
worden afgebeeld.
Op deze kruik uit Yarim Tepe II zijn die haren goed te zien.
Maar een Maangodin met deze kenmerkend haren werd al veel
eerder afgebeeld .
Tekening: lit. Campbell 2010.

Deze Maangodin uit Çatalhöyük (7e millennium v.
Chr.) staat hier in spreidstand zoals de
Moedergodinnen uit het Magdalénien van
Frankrijk en de Luipaardgodinnen uit Çatalhöyük
van Mellaart (tekening rechts). In deze houding
baren zij om wedergeboorte te schenken aan de
zielen van overleden dieren en mensen. De ziel
werd op de tekening rechts weergegeven als de
kop (de zetel van de ziel) van een rund.
.
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Bron tekeningen Lit. Mellaart 1967.

Vrouwen met lange golvende haren werden in de Halaf cultuur ook op
aardewerk afgebeeld. Op de binnenrand van een pot uit Arpachiyah
staan twee vrouwen met lange golvende haren en een nadrukkelijk
aangegeven venusheuvel.
Ik zie deze vrouwen als afbeeldingen van de Maangodin.
Deze pot uit Arpachiyah komt in het navolgende nog uitgebreid ter
sprake.
Bron afbeeldingen : lit. Porter en Schwartz 2012.

In de Samarra cultuur ten zuidoosten
van het gebied met Halaf cultuur,
beeldde men deze Maangodinnen
ook met lange golvende haren af.
In viervoud vormen ze een soort
swastika in het centrum van deze
schalen. Op de schaal rechts werden
ook schorpioenen afgebeeld.
Bron afbeeldingen: Ipek 2019.

Op deze potscherven uit Domuztepe (Turkije) staan mogelijk
hybride Maangodinnen hand in hand onder (delen van)
stralende manen.
In lit. Porter en Schwartz 2012 worden deze figuren gezien als
vrouwen met een diermasker (geit of steenbok?) die samen
een rondedans uitvoeren.
Bron afbeeldingen: lit. Porter en Schwartz 2012.

Hier staat een vergroting van een van deze vrouwen. Gezien de lange dunne nek
en de vorm van haar gezicht lijkt deze figuur mij eerder een hybride godin met de
lange hals en de snavel van een vogel, dan een vrouw met een geit of steenbok
masker. Ze heeft geen lange golvende haren maar in plaats daarvan lange
veren(?) aan de achterkant van haar kop.
Bron afbeelding: lit. Porter en Schwartz 2012.

Hybride Vogelgodinnen staan ook op deze scherf uit Fristikli Höyük.
Zij hebben het lichaam met de slanke taille van een vrouw en de vleugels,
de hals en de snavel van een vogel.
Maar ze missen de lange haren van de hybride Maangodinnen uit
Domuztepe. Het kunnen dus ook afbeeldingen van een hybride Vogelgodin
/ Moedergodin uit de onderwereld zijn.
Bron afbeeldingen: lit. Porter en Schwartz 2012.

Er kan worden geconcludeerd dat mensen in de Halaf cultuur geloofden in een Maangodin die
wedergeboorte schonk aan afgestorven flora, waaronder het graan dat men verbouwt en de flora die
de kudden huisdieren moet voeden.
Het schaakbordmotief uit de Halaf cultuur kan verwijzen naar een Maankalender en kan de eindeloze
afwisseling van dag en nacht: de eeuwigheid symboliseren.
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Par. 7. Het ruitsymbool
Sommige schalen uit de Halaf cultuur hebben aan de binnenkant onder de
rand figuurtjes die door archeologen ‘Dancing Ladies’ worden genoemd.
Ze worden stilstaand afgebeeld. Het kunnen vrouwen zijn die een statige
reidans uitvoeren, maar onderstaande maakt het mijns inziens
waarschijnlijker dat hier in veelvoud een godin werd afgebeeld. Haar hoofd,
dat is weergegeven als een driehoek, is onnatuurlijk. In het Jong Paleo is de
driehoek een schriftteken voor Moedergodin. Het driehoekig hoofd en de
armen omkaderen ruiten. Soms staat er midden in deze ruit een stip.
Afbeeldingen: lit. Ipek 2019.

Ruiten met een stip moeten een belangrijk motief zijn omdat zij
bijvoorbeeld de buitenkant van deze schaal geheel bedekken.

Fragment of a bowl; 5600–5000 BC; Metropolitan Museum of Art (New York City).
Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Volgens lit. Gimbutas 1974 updated 1982 is de ruit met punt een symbool voor het ingezaaide veld
dat o.a. voorkomt op beeldjes van een tronende zwangere godin. Het symbool moest de
vruchtbaarheid of zwangerschap veilig te stellen.
Volgens haar werd het idee van
zwangerschap tegenover steriliteit
uitgedrukt door de stip in het
centrum van de ruit die zaad
voorstelt.
Het symbool komt reeds voor op
stempels uit Çatalhöyük (Turkije) uit
het 7e millennium v. Chr.

Figurine uit Luka Vrublevetskaya (Oekraïne).
Laat 5e milenniun v. Chr. Bron: Gimbutas 1982.

Kleistempel uit Çatalhöyük.
Bron: Mellaart 1967.

Ik zou deze symboliek in de Halaf Cultuur algemener willen formuleren dan Gimbutas deed. De stip
kan een zaadje zijn en de ruit de baarmoeder. Die baarmoeder is een essentieel lichaamsdeel van de
Moedergodin uit de onderwereld maar ook van de Maangodin.
Dit blijkt uit de symboliek op onderstaande pot met ruiten met een sterrenhemel patroon.
Tussen de ruiten is er een zigzaglijn. Daarboven staat
een band met sterren. Deze symboliek past bij de
vruchtbaarheid van de Maangodin. Op de hals van de
kom staan aan de bovenkant weer ruiten. Daaronder
staan sterren en daaronder halve cirkels. Aan de
binnenkant van de hals staan opnieuw halve cirkels.
In het Vinča schrift uit Oud Europa is de halve cirkel
(een halve maan) net als de volle maan en de
maansikkel een schriftteken voor de Maangodin. Lit.
Meulenberg 2019.
Tekening: lit. The Chalcolithic Period Mesopotamia. http://individual.utoronto.ca/lisamaher/HalafUbaid.pdf.

Er kan worden geconcludeerd dat de ruit in de Halaf cultuur een belangrijk motief was dat
waarschijnlijk de betekenis ‘baarmoeder’ had. Dit past bij een geloof in wedergeboorte.
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Par. 8. Het geloof in een Hermafrodiet
De Bizongod en de Maangodin uit het Jong Paleo zijn het eerste godenpaar dat ontstond door
splitsing van de goddelijke Hermafrodiet. Van deze Hermafrodiet heb ik in de Halaf cultuur geen
afbeeldingen gevonden. Sporen van het geloof in een Hermafrodiet zijn er wel in Soemer. In hymne:
‘the Holy one’ wordt verteld dat ‘bij een parade ter ere van Inanna, de eerste dochter van de maan,
de vrouwen hun rechterzijde sieren met mannenkleding. De mannen sieren hun linkerzijde met
vrouwenkleding’. Zij gaan dus gekleed als een Hermafrodiet. Bron: lit. Wolkenstein en Kramer. 1983.
Er kan worden geconcludeerd dat mensen in de Halaf cultuur waarschijnlijk niet geloofden in een
goddelijke Hermafrodiet.

Par. 9. Het geloof in de schepping van de aarde en het hemelgewelf
Uit de kunst van het Jong Paleo van West Europa blijkt dat men een goddelijke Hermafrodiet kende
die door zich te splitsen het eerste godenpaar schiep: de Bizongod en de Maangodin. Over de
schepping van hemel en aarde heb ik niets gevonden. Waarschijnlijk was het bestaan daarvan
destijds een gegeven (lit. Meulenberg 2018). In Mesopotamië was dat anders.
In de Halaf cultuur kende men als schepper waarschijnlijk Nammu. In het scheppingsverhaal uit de
Obeid cultuur (6.500 – 3.800 v. Chr.) werd de schepping van de wereld beschouwd als de 'conceptie'
en 'geboorte' van een vrouwelijke oermoeder Nammu. Zij was de oerzee van waaruit de schepping
plaatsvond en de grote zeeslang die de oerzee personifieert. Ze heeft geen echtgenoot, maar baart
als maagd de kosmische berg An-Ki en het leven. An is haar zoon (het hemelgewelf) en Ki is haar
dochter (de aarde). Nammu maakte ook verschillende soorten menselijke individuen uit kleihompen.
In de teksten wordt naar Nammu verwezen
als de 'Moeder die Hemel (An) en Aarde (Ki)
het leven schonk', 'Moeder die de goden van
het universum baarde' of 'Moeder van Alles'.
Met Nammu is het begrip 'wijsheid'
verbonden. Nevenstaand beeldje uit de Obeid
cultuur heeft, gezien haar grote venusheuvel
en het kind dat zij de borst geeft, de
kenmerken van een Moedergodin. Ze heeft
het hoofd van een slang. Dit zou dus Nammu
kunnen voorstellen.
Het beeldje rechts is uitzonderlijk omdat op
haar buik de schrifttekens staan die in Oud
Europa het geloof in wedergeboorte
samenvatten. De tri-line (Moedergodin), de
bi-line (Stiergod) en de kleine bi-line (de ziel
van een overledene aan wie wedergeboorte
wordt geschonken).
Foto: https://lampuzo.wordpress.com/2011/03/25/el-calcolitico-en-oriente-proximo-los-idolos-serpiente/figurilla-obeid-ii/.
Bron tekening: literatuur Black en Green 1992 blz. 81.

Ki was bij de Soemeriërs bekend als Moedergodin Ninhursag. Zij was de ‘Vrouwe van de bergen’, de
‘Grote koningin’ en de ‘Vrouwe der geboorte’ maar ook de ‘Vrouwe van het pottenbakken’ die de
vrouwen leerde pottenbakken.

Er kan worden geconcludeerd dat mensen in de Halaf cultuur waarschijnlijk Slanggodin Nammu als
schepper van de aarde (Ki), het hemelgewelf (An) en de mensen zagen.
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Par. 10. Het geloof in het paradijs, de levensboom en de Hertgod
De Halaf cultuur kent meerdere massagraven met menselijke en dierlijke resten die in het Engels
‘death pits’ worden genoemd. Zij geven informatie over het geloof. Er zijn drie (delen van) potten
gevonden nabij of in massagraven waarop taferelen staan waarvan kan worden onderzocht of zij
passen bij het geloof in wedergeboorte uit het Jong Paleo en/of bij het geloof van de Soemeriërs die
zich omstreeks 4.000 v. Chr. in Mesopotamië vestigen en in de Babylonische periode (ca. 1.800 – 550
v. Chr.) hun mythen in spijkerschrift opschreven.
Domuztepe (Turkije) is een van de grootste nederzettingen uit de Halaf cultuur. Hier vond men een
groot massagraf met menselijke en dierlijke resten. Bij opgravingen die geleid werden door Dr. Halil
Tekin, vond men tussen het afval in een greppel bij het massagraf scherven van een opmerkelijke pot
met de vroegst bekende afbeelding van een ‘levensboom’. Dr. Halil Tekin veronderstelt in een
interview dat dit een pijnboom is die het leven symboliseert. Hij is gerelateerd aan geloof en
begrafenistraditie.
De levensboom of boom des levens
werd volgens de traditie in de
Hebreeuwse Bijbel door God geplant in
de Hof van Eden (het Paradijs), samen
met de boom van de kennis van goed en
kwaad. De vruchten van de levensboom
gaven eeuwig leven (onsterfelijkheid).
In de Keltische mythologie verbindt de
levensboom de hemel met de aarde en
de onderwereld zoals de boom op deze
pot dat ook lijkt te doen.
De afbeeldingen op deze pot uit
Domuztepe geven dus een blik op het
paradijs.
Bron foto: https://alisariramart.wordpress.com/the-pottery-of-ancient-tell-halaf-of-mesopotamia-and-my-ceramics/.

Naast de levensboom staan hoge gebouwen met ooievaars(?) op het dak. Onder de gebouwen staat
een ‘schaakbordpatroon’. Mijn eerste indruk was dat dit tegels zijn die een bestrating vormen. Maar
dat klopt niet met het perspectief. De tegels liggen niet horizontaal maar staan rechtop. Bovendien
kent men in de Halaf cultuur geen tegels.
Het schaakbordpatroon vormt het fundament van de gebouwen. Mijn veronderstelling op blz. 10 dat
dit ‘schaakbordpatroon’ de eeuwigheid (de eindeloze afwisseling van dag en nacht) symboliseert past
bij deze afbeelding van het paradijs dat ook eeuwig is. Volgens de Soemeriërs ligt het paradijs in het
oosten. Hier bevindt zich het ‘Berghuis’. Het was het meest gerespecteerde en heilige gebouw van
het oude Soemer, gelegen op de berg waar Utu, de Zon(god) en de God van de rechtvaardigheid
’s morgens verrijst.
De ‘Koningin van het Berghuis’ was Moedergodin Nungal. Volgens de ‘hymne van de godin Nungal’
was zij een medelevende moeder, opvoedster en schenkster van nieuw leven. Zij is de dochter van
Moedergodin Ereshkigal uit het westen waar de zon ’s avonds onder gaat.
Aanwezigheid van ooievaars in het paradijs past bij de Slavische mythologie en religie waarin
ooievaars de ongeboren zielen vanuit het paradijs naar de aarde brengen.
In het Jong Paleo geloofde men dat de zielen van overleden mensen en dieren naar de toegang tot
de onderwereld werden gebracht door een mannelijk reuzenhert. Dit is een gestalte van de Hertgod
(lit. Meulenberg 2018). Van een zo’n Hertgod is in de Halaf cultuur echter niets te vinden.
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Wat in de tuin van de goden op de pot van Domuztepe ontbreekt zijn de goden zelf en de mensen.
De mensen zijn volgens het Soemerische geloof geschapen zijn om de goden voedsel, kleding,
huisvesting en diensten te verschaffen, zodat zij verlost zijn van alle handarbeid. Bron: Encyclopædia
Britannica. Op enkele scherven zijn de goden en mensen in het paradijs echter wel te zien.
Op deze scherven uit Fıstıklı Höyük Turkije
en Tell Amarna Syrië zijn figuren te zien die
ongeveer even groot zijn als de gebouwen
waar zij naast staan. Een formaat dat past
bij een god. Welke god het is kan op grond
de afbeeldingen helaas niet worden
achterhaald. Op de scherf uit Fıistiıkli
Höyük staat ook nog een veel kleinere
persoon (een mens?) die een vogel lijkt te
dragen. Maar het kan ook een hybride
Vogelgod(in) zijn.

Fistikli Höyük
Bron: lit. Ipek 2019. Blz. 166.

Op deze scherven uit Karavelyan Turkije is een
deel van het dak van een gebouw te zien zoals op
de pot met de levensboom en ook verdiepingen.
Het formaat van de afgebeelde personen past goed
bij de hoogte van de verdiepingen. Het kunnen
mensen zijn die voor de goden in het paradijs aan
het werk zijn.

Tell Amarna
Foto: Jastrow.
Publiek domein Wikipidia
commons.

Bron afbeeldingen: lit. Bahattin Ipek 2019. Blz. 130.

Er kan worden geconcludeerd dat mensen in de Halaf cultuur reeds geloofden in een paradijs met
levensboom waarin goden, mensen en ooievaars aanwezig waren. Waarschijnlijk geloofden zij niet in
een Hertgod.

Par 11. Rituelen bij begrafenissen en het geloof in wedergeboorte
Onderstaand fragment van een pot die men ‘dood pot’ noemt komt uit een greppel bij het massagraf
te Domuztepe. Naast een pijnboom, die niet tot in de onderwereld reikt, liggen twee lichamen van
onthoofde mensen. Ze worden mijns inziens omringt door ooievaars die ook op de lichamen staan.
Ooievaars zijn ook aaseters. Rechts van het onderste lichaam ligt een menselijk hoofd. Het is
herkenbaar aan de neus en de ogen en heeft een min of meer driehoekige vorm.
Aan de rechterkant verwijdert zich een mensvormige figuur met als hoofd een dunne maansikkel met
een gezicht. Waarschijnlijk is het een man met een masker. Hij heeft geen goddelijke afmetingen.

Afbeeldingen: lit. Porter en Schwartz 2012.
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Afbeeldingen van onthoofde mensen met vogels zijn ook bekend van muurschilderingen uit
Çatalhöyük Turkije (vroeg 7e millennium v. Chr.). Maar de vogels zijn hier vale gieren (Gyps fulvus).
De gieren op de muurschilderingen uit Çatalhöyük en ooievaars op de ‘dood pot’ uit Domuztepe
staan op het punt de onthoofde lijken te ontvlezen. Volgens Wikipedia is ontvlezing (excarnatie) een
term in de archeologie en antropologie die verwijst naar een begrafenisritueel waarbij het vlees en
organen van een stoffelijk overschot worden verwijderd, zodat alleen de botten overblijven.
Excarnatie kan langs natuurlijke weg geschieden, bijvoorbeeld door het lichaam onbedekt te laten
zodat roofdieren en aaseters het vlees verwijderen, of het kan bewust gedaan worden door het vlees
handmatig te verwijderen. Tijdens de kruistochten werd vaak het lichaam van een gesneuvelde
ridder gekookt, zodat de botten begraven konden worden in diens thuisland (een rottend lijk
wekenlang op een schip naar huis was geen optie). Deze behandeling werd ‘mos Teutonicus’
genoemd.
Ontvlezing van het lichaam van overledenen was in de prehistorie normaal. Daarbij behoorde naar
mijn mening ook het gebruik van een brandstapel. Als verbrandingsresten bleven as en delen van
botten over die men in een urn toevertrouwde aan de aarde.
In het Jong Paleo van west Europa plaatste men (ontvleesde) botfragmenten in scheuren van de
grotwanden waarvan men aannam dat zich achter die wand de onderwereld bevond (lit. Meulenberg
2018).
Volgens lit. Caroline Malone et all. 1993 gebruikte men op Malta tijdens het Neolithicum en de
Kopertijd binnen de steenkring van de Brochtorff Cirkel talloze grotten met grafkamers. In de
vroegste periode (4.000 - 3.500 v. Chr.) zijn de grafriten simpel. Rode oker werd over de grafgiften en
de droge (na verloop van tijd ontvleesde) beenderen van de doden gestrooid, misschien in een
symbolische poging hen tot leven te wekken. Bij de ingang van de grafkamers stond een kleine
menhir met een grof uitgesneden gezicht, die volgens de publicatie de toegang bewaakte. Wat mij
betreft kan men die menhir ook gezien hebben als een steen die bezield werd door een
Moedergodin, die aan de zielen van de overledenen een wedergeboorte kon schenken (lit.
Meulenberg 2018).
De ontvlezing van het lichaam van een overledene kan een spoedige wedergeboorte bevorderen
indien men er vanuit gaat dat de ziel van de overledene bij het lichaam blijft zolang het niet
ontvleesd is en pas daarna naar de spirituele wereld gaat waar een Moedergodin hem
wedergeboorte kan schenken. Het geloof dat de ziel na overlijden een tijd bij het lichaam blijft
bestaat ook bij katholieken. Men viert ongeveer zes weken na het overlijden de Eucharistie (de
zeswekendienst). Het is een manier om de band met Jezus uit te drukken die 40 dagen na Pasen (6
weken na zijn overlijden op Goede Vrijdag) naar de hemel opsteeg.
Het is dus mogelijk de afbeeldingen op de ‘dood pot’ te verklaren vanuit een geloof in
wedergeboorte waarin ontvlezing van de lichamen van overledenen een rol speelde.
In het massagraf te Domuztepe, vonden archeologen naast verspreid liggende menselijke botten van
tenminste 35 mensen, ook menselijke schedels die met zorg in het graf waren geplaatst. In dit graf
werden ook botten en schedels van tenminste 40 huisdieren gevonden. Voor een groot deel waren
ze jeugdig. Mogelijk vormden ze een normale kudde. De dieren waren op de gebruikelijke wijze
geslacht. De menselijke schedels die goed genoeg bewaard waren om te bestuderen vertoonden
letsel door slagen met een stomp voorwerp wat waarschijnlijk de doodsoorzaak was. De overige
menselijke botten vertoonden snij-sporen, opzettelijke slagsporen, plaatselijk schroeiplekken en op
sommige botten ‘pot polish’: gepolijste randen van gebroken botten die tijdens koken kunnen
ontstaan door herhaaldelijk wrijven tegen de wand van de pot.
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Professor of Near Eastern Archaeology Elizabeth Carter is van mening dat de slagsporen op de
schedels van mensen en de slachtsporen op botten van mensen en dieren het gevolg zijn van een
mensen- en dierenoffer dat gepaard ging met kannibalisme (lit. Porter en Schwartz 2010).
Maar een andere verklaring die past binnen het geloof in wedergeboorte is ook mogelijk. Namelijk
dat de slagsporen op de schedels en botten van mensen het gevolg waren van een aanval met als
dodelijkste wapen de knots en dat men deze mensen een rituele begrafenis schonk waarbij de
ontvlezing van hun lichamen geen kannibalisme was, maar bedoeld was om een spoedige
wedergeboorte te bevorderen.
Kannibalisme lijkt mij bovendien niet kenmerkend voor een offer aan een hogere macht, zoals ook
het doden van huisdieren nauwelijks een offer is, als hun vlees vervolgens door de aanwezigen met
smaak wordt verorberd. Maar gedode huisdieren kunnen wel een grafgift zijn aan de overleden
mensen. Voor hun verblijf in het hiernamaals werd met dit grafgift aan de overledenen een hele
kudde huisdieren, inclusief honden om de kudde te hoeden, meegegeven. Dieren hebben in diverse
geloven ook een ziel waaraan in het hiernamaals wedergeboorte wordt geschonken en wellicht
geloofde men dit tijdens de Halaf cultuur ook.
Het onthoofden van overleden mensen past ook beter bij een geloof in wedergeboorte dan bij een
offer aan een hogere macht. Door te onthoofden worden het lichaam en de ziel die in het hoofd
zetelt gescheiden en kunnen beiden een verschillende behandeling krijgen.
Het lichaam kon worden ontvleest waarbij, na een eerste ontvlezing door mensen, ook ooievaars
werden betrokken. De ooievaars konden de ziel later uit het hiernamaals terugbrengen naar de
aarde om daar wedergeboren te worden.

Er kan worden geconcludeerd dat het onthoofden en ontvlezen van overleden personen in de
Halaf cultuur passen bij een geloof in wedergeboorte. Bij het ontvlezen waren ook ooievaars
betrokken.

Par. 12. Een kom met bijzondere afbeeldingen uit Arpachiyah
Rituelen speelden ook een rol bij de begrafenis van een hoofd te Arpachiyah Irak (5.000 v. Chr.).
Het hoofd had men in een beschilderde kom geplaatst. Op de bodem staat
een hoog gebouw als op de pot met de levensboom uit Domuztepe. Maar dit
gebouw heeft ook nog een intrigerende trap of helling. James Mellaart
tekende bijna identieke gebouwen als reconstructies van de bouwwerken
waarop te Çatalhöyük onthoofde lichamen werden gelegd om door gieren
ontvleest te worden.
Bron afbeeldingen : lit. Porter en Schwartz 2012 . Baghdad, Iraq Museum. Copyright © Oxford University Press 2020.

In literatuur Kazim Abdullaev 2017 wordt er op gewezen dat
deze constructies geassocieerd kunnen worden met latere
gebouwen die in oud Perzische bronnen dakhma worden
genoemd. Dit zijn religieuze gebouwen tijdens de dynastie van
de Achaemeniden. Bijvoorbeeld nevenstaande Kaaba van
Zoroaster te Naksh-i Rustam Iran. De term dakhma wordt ook
nu nog gebruikt voor gebouwen die dienen als crypte of
mausoleum. Zij hebben een hoog platform waarop de
lichamen van overledenen worden getoond.
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Bron foto: lit. Kazim Abdullaev 2017.

Op de opstaande rand van de kom uit Arpachiyah staan meerdere afbeeldingen. Een herhaald motief
is het Maltese kruis. Volgens mijn gedeeltelijke ontcijfering van het Vinčaschrift wordt met een
rechtopstaand kruis (+) een godin aangeduid (lit. Meulenberg 2019).
In Iran had het kruis duizend jaar na de Halaf periode (omstreeks 4.000 v. Chr.) waarschijnlijk de
betekenis goddelijk. Illustratief zijn de schilderingen op onderstaande bekers uit de Hissar cultuur
waarop gestileerde mannelijke berggeiten (alpensteenbokken of ibexen) werden afgebeeld. Dit dier
had in de Hissar cultuur kennelijk een relatie met de maan. Binnen de hoorns staan op de twee linkse
foto’s maansymbolen zoals die ook in de Halaf cultuur werden gebruikt.
Op de tweede foto van rechts staat binnen de hoorns een zwak stralende maan met daarbinnen een
kruis dat gevormd is uit een schaakbord patroon.
Op de rechtse foto staat binnen de hoorns een kruis waarmee de goddelijkheid van dit dier kan zijn
aangeduid.

Foto links. Tepe Hissar Iran. 4.000 v. Chr. 2e foto van links: Penn.museum Tepe Hissar Iran 5e millennium v. Chr.
2e foto van rechts: bron persiatours.com. Foto rechts: www.ceramicstudies.me.uk Teoe Sialk Iran 4.000 v. Chr.

In literatuur ‘The Iconography of prehistoric Susa
(and Tell Agrap)’ ziet Erik Langkjer de ibex als de
god van groene vegetatie en het levenschenkend
water. Hij baseert zich daarvoor op schilderingen
van ibexen (met golvende watertekens) waaruit
regen lijkt te vallen (foto rechts) en een latere
afbeelding van een ibex waaruit planten lijken te
groeien. De ibexen onder de rand van deze
schaal zijn schematisch weergegeven met een
uiterst kleine kop, zonder staart en hoorns.
Op de bodem van de schaal staat een kruis
binnen een Maltees kruis.
Bron foto: lit. Langkjer ‘The Iconography of prehistoic Susa (and Tell Agrap)’.

Dat het Maltese kruis in prehistorisch Susa Iran (3.150 -2.800 v. Chr.) de betekenis goddelijk had blijkt
ook uit onderstaande afdruk van een rolzegel.
Hierop staan meerdere Maltese kruizen. Voorts
staat er in tweevoud de berg (met schubpatroon)
met daarop de levensboom uit het paradijs. Twee
ibexen en daarboven een geit flankeren de berg.
De drie Maltese kruizen kunnen de goddelijkheid
van de levensboom en de twee ibexen aangeven.
Susa_III_ Louvre_Museum_Sb_2675.

Ik ga er vanuit dat het Maltese kruis op de kom uit Arpachiyah de betekenis goddelijk, god of godin
heeft.
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Onderstaand de ‘uitgerolde’ beschilderingen op de buitenrand van de kom. Ze zijn ingekaderd tussen
bundels met vier verticale lijnen. Drie van deze taferelen hebben de sterrenhemel (een
stippelpatroon) als achtergrond.

Bron afbeeldingen : lit. Porter en Schwartz 2012.

Op het linkse gestippelde paneel staan twee Maltese kruizen. Volgens lit. Porter en Schwartz 2012
staan daarboven vogels. Het is moeilijk te zien maar het zouden ganzen kunnen zijn. Het zijn geen
ooievaars of andere vogels met lange poten. De symboliek sterrenhemel, ganzen en (in tweevoud)
een god of godin past in de Halaf cultuur bij de Maangodin.
Rechts van het paneel met de Maltese kruizen staat een paneel met in tweevoud stierenkoppen in
een sterrenhemel. De symboliek stierenkoppen en een sterrenhemel past in de Halaf cultuur bij de
Hemelstier. De stier is in Soemer een dier van de Stormgod dat gerelateerd is aan onweer en regen.
In dat kader kunnen de verticale lijntjes aan de onderkant van het paneel speculatief worden
verklaard als regen.
Aan de rechterkant van bovenstaande tekening staat nog een gestippeld paneel. Aan de rechterkant
staan opnieuw in tweevoud stierenkoppen die verwijzen naar de Hemelstier. De onderste kop wordt
geflankeerd door zigzaglijnen. Het zijn watersymbolen die in dit geval kunnen verwijzen naar regen.
Links van de stierkoppen staat een slang met twee Maltese kruizen op een sterrenhemel. Deze
symboliek past bij godin Nammu. De 'Moeder van Alles'. In het scheppingsverhaal is zij de grote
zeeslang die de oerzee personifieert en baart zij als maagd de kosmische berg An-Ki.
Op dit paneel met een slang staat ook nog een driehoek. Ik heb die
voorstelling 90 graden gedraaid (zie foto) waardoor de driehoek met
een schubpatroon een afbeelding van de kosmische berg An-Ki kan zijn.
Op de buitenrand van de kom resteren nu nog twee panelen zonder
sterrenhemel. Een paneel toont een gigantisch grote kruik met twee
mensvormigen.
Zulke gigantische kruiken zijn ook te zien op de pot uit Domuztepe die het
paradijs toont. Gezien deze plek (het paradijs) en de grootte van de kruik
kan deze godendrank bevatten en zijn de mensvormigen mensen die in het
paradijs zijn om de goden helpen.
Op het andere paneel staan elkaar kruisende lijnen. Aan de rechterkant
overlappen ze zelfs de bundels met vier verticale lijnen die elders de
panelen inkaderen. Ik weet niet wat ze voorstellen.
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Op de binnenkant van de opstaande rand staan vier afbeeldingen die naar mijn mening twee
taferelen vormen. Linksonder staan de al eerder genoemde Maangodinnen met lange golvende
haren. Ze flankeren een vierkant object dat volgens lit. Porter en Schwartz 2012 kan worden gezien
als een tapijt of een poort.

Bron afbeeldingen : lit. Porter en Schwartz 2012.

Bron afbeelding: lit. Black and Green 1992.

Op de kom staat rechts van dit tafereel een dier dat naar mijn mening de Hemelstier is. Het dier
heeft een lange staart en hoorns als een maansikkel.
Rechtsboven staat een soortgelijk tafereel: de afdruk van een rolzegel uit de Akkadische periode
(derde millennium v. Chr.). In lit. Black and Green 1992 wordt als mogelijke verklaring voor deze
afdruk gegeven ‘dat hier (naast een ster) een tronende godin is afgebeeld voor een gedeeltelijk
gesloten ‘gevleugelde’ poort met daarvoor de Hemelstier. Rechts zit een bediende. De horizontale
lijnen aan weerszijde van de poort doen denken aan vleugels, maar het kunnen ook bliksemschichten
zijn (de stier is een dier van de Stormgod)’.
Gezien bovenstaande beschouw ik het object dat de Maangodinnen flankeren als de hemelpoort
waaruit dagelijks de zon(negod) uit de onderwereld van de oostelijke Moedergodin verrijst.
Aan de binnenkant van de opstaande rand van de kom staan nog
twee andere afbeeldingen die tezamen één tafereel lijken te
vormen. Links staat een katachtige (gezien de kleine kop een
luipaard) en rechts een boogschutter die hem aanvalt.
Bron afbeeldingen : lit. Porter en Schwartz 2012.

Het lijkt mij mogelijk dat sommige afbeeldingen op de kom uit Arpachiyah ook sterrenbeelden uit de
dierenriem kunnen zijn. Een aantal afbeeldingen lijkt op afbeeldingen uit de huidige dierenriem:
Waterman (soms afgebeeld als een kruik), Stier, Slangendrager, Tweelingen (de Maangodinnen voor
de hemelpoort) , Leeuw en Boogschutter.
Deze sterrenbeelden werden getekend op een
kleitablet met astronomishche tekst uit Uruk dat
dateert uit de Seleucid periode (312 tot 63 v. Chr.).
Er is een gelijkenis met sommge afbeeldingen op
de kom uit Arpachiyah. Aan de bovenkant staat in
het midden een boogschutter die een leeuw bij de
staart houdt. Voorts werden een stier en een
leeuw op een slangvormge draak afgebeeld.
Bron tekening: lit. Black and Green 1992 blz. 190.

Er kan worden geconcludeerd dat de afbeeldingen op de kom uit Arpachiyah getuigen van een
geloof in wedergeboorte en een geloof in Slanggodin Nammu, de Maangodin en de Stiergod.
Mogelijk zijn sommige afbeeldingen op de kom ook sterrenbeelden uit de dierenriem.
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Par. 13. Samenvatting
De kunst uit de Halaf cultuur bestaat voornamelijk uit polychroom aardewerk dat mijns inziens
getuigt van een superieur vakmanschap, een vindingrijke religieuze symboliek en een grote
artisticiteit. Het pottenbakken is in die tijd niet zomaar een beroep maar had een religieus aspect
hetgeen blijkt uit het bestaan van een Pottenbakkersgodin (Ki) in Mesopotamië. Zij leerde de
vrouwen pottenbakken. Waarschijnlijk stond alle kunst uit de Halaf cultuur ten dienste van de religie
zoals dat mijns inziens in de prehistorie overal het geval was.
Verbazingwekkend is dat de kunst qua stijl vergelijkbaar is met de kunst die de wereldberoemde
Nederlandse kunstenaar Maurits Cornelis Escher vele duizenden jaren later maakte. Ter illusstratie:
door op een pot die gewijd was aan de Hemelstier een rij bucrania te tekenen, tekende men
gelijktijdig ook een rij falussen, het kenmerkend lichaamsdeel van de Bizongod uit het Jong Paleo.
Uit mijn onderzoek blijkt dat men in de Halaf cultuur geloofde in wedergeboorte. Van de zes Jong
Paleolithische goden uit west Europa (lit. Meulenberg 2018) zijn er vier in de Halaf cultuur terug te
vinden. De Stiergod / Hemelstier die in het Jong Paleo zorgde voor de zwangerschap van zijn drie
partners. De Maangodin die met de Stiergod het eerste godenpaar vormde en wedergeboorte
schonk aan afgestorven flora. En de twee Moedergodinnen uit de onderwereld die aan de zielen van
overleden mensen en dieren moederlijke zorg en wedergeboorte schonken.
De Maangodin was in de agrarische Halaf cultuur een belangrijke moedergodin omdat zij nu
wedergeboorte schonk aan het graan en aan de planten die de kudden huisdieren voedden.
In de Halaf cultuur kende men als schepper waarschijnlijk Slanggodin Nammu. In het
scheppingsverhaal uit de Obeid cultuur (6.500 – 3.800 v. Chr.) was zij de oerzee van waaruit de
schepping plaatsvond en de grote zeeslang die de oerzee personificeert. Ze heeft geen echtgenoot,
maar baart als maagd de kosmische berg An-Ki en het leven. An is haar zoon (het hemelgewelf) en Ki
is haar dochter (de aarde). Ze maakte uit kleihompen ook verschillende soorten menselijke
individuen.
Enkele afbeeldingen op een kom uit Arpachiyah suggereren dat men ook al meerdere sterrenbeelden
uit de dierenriem kende.
Nieuw in de religie van de Halaf cultuur is het geloof in het paradijs met daarin de levensboom.
De levensboom werd volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbel door God geplant in de Hof van
Eden (het paradijs), samen met de boom van de kennis van goed en kwaad. De vruchten van de
levensboom gaven eeuwig leven (onsterfelijkheid).
Volgens de Soemeriërs lag het paradijs in het oosten. Hier bevond zich het ‘Berghuis’ gelegen op de
berg waar de Zon(god) ’s morgens verrijst. De ‘Koningin van het ‘Berghuis’ was de Moedergodin uit
het oosten. Mogelijk brachten ooievaars de zielen van overleden mensen en dieren vanuit het
paradijs naar de aarde om weder geboren te worden.
Voorts is nieuw dat in de Halaf cultuur de eeuwigheid als (schaakbord) symbool werd weergegeven.
Meestal op keramiek die gewijd was aan de Maangodin. Op ander aardewerk en op zegels
combineerde men in de stijl van Escher de afbeelding van de sterrenhemel met symbolen voor
Maangodin, baarmoeder en eeuwigheid.
Ook de halo (een aureool) die om afbeeldingen van de goddelijke maan werd getekend is nieuw.
Dit zijn belangrijke vernieuwingen ten opzichte van het geloof uit het Jong Paleo die later terug zijn te
vinden in monotheïstische religies zoals het jodendom, het christendom en de islam.
Net als mijn twee onderzoeken uit 2019, bevestigt dit onderzoek ook dat men in het Jong Paleo
geloofde in wedergeboorte waarbij als belangrijkste goden een Stiergod, de Maangodin en twee
Moedergodinnen uit de onderwereld betrokken waren.
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