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Inleiding
Ötzi is de naam die is gegeven aan de ijsmummie van een man uit de
Kopertijd ca. 5.300 jaar geleden. Twee Duitse amateurbergbeklimmers
vonden hem op 19 september 1991 in de Italiaanse Ötztaler Alpen. Ötzi
werd vermoedelijk het slachtoffer van een jachtongeval of een gewapend
conflict. In zijn borstkas is bij de linkerschouder een vuurstenen pijlpunt
ontdekt.
Op het lichaam van Ötzi staan 61 lijnen getatoeëerd, verdeeld over 19
groepen. De tatoeages op Ötzi zijn de oudste ter wereld (lit. Deter-Wolf
2016).
Reconstruction door Kennis © South Tyrol Museum of Archaeology/Augustin Ochsenreiter.

Rechts worden op 15 foto’s van alle tatoeages getoond.
Ik heb het oorspronkelijk overzicht 90 graden
gedraaid om de tatoeages te tonen in de positie waarin
zij zichtbaar zijn als Ötzi rechtop staat.
Er werden vijf verschillende tekens getatoeëerd:
2 kruizen (+), 3 bi-lines (II), 9 tri-lines (III),
4 four-lines (IIII) en 1 seven-line (IIIIIII).
Volgens Wikipedia ging het bij het tatoeëren om een
behandeling tegen de artrose waaraan de man leed.
Waarschijnlijk had hij ook een inwendige parasiet.
Op grond van de volledige analyse van de lokalisaties
van alle tatoeages wordt in lit. Bahr 2015
geconcludeerd dat de tatoeages een therapeutisch
belang hadden en dat in Europa al 5.300 jaar geleden
een vroege vorm van acupunctuur bestond.
Foto’s:
Copyright South Tyrol Museum of Archaeology -www.iceman.it.

Deze therapeutische verklaringen geven echter geen antwoord op de vraag waarom de tatoueringen
zijn aangebracht in de vorm van lijnen die vijf verschillende tekens vormen. Hiervoor is geen
medische noodzaak. Waarschijnlijk was er een religieuze reden. Het idee dat medisch handelen
volstaat voor genezing, is een relatief nieuwe westerse visie die niet gedeeld wordt door genezers
zoals sjamanen of medicijnmannen. Voor hen zijn religie en medisch handelen verschillende
aspecten van de gehele genezingsmethode.
In het navolgende geef ik een verklaring voor deze vijf tekens die voortvloeit uit mijn eerdere
onderzoekingen. Tot mijn prepensioen in 2004 heb ik, Marius Meulenberg, als weg- en
waterbouwkundig ingenieur Technische Universiteit Delft (Nederland) gewerkt bij Rijkswaterstaat
(o.a. in Zuid-Limburg). In 1984 begon ik daar met het verzamelen van prehistorische werktuigen
en prehistorische kunst. Sinds 2000 ben ik beeldhouwer.
Mijn interesse in de prehistorische kunst leidde tot twee publicaties: ‘Een andere kijk op de Kunst
en Religie uit de Oude Steentijd’ uit 2018 en ‘Ontcijfering van een belangrijk deel van het
Vinčaschrift en de Bandkeramische schrifttekens’ uit 2019. Beide zijn Nederlandstalig boeken
waarvoor het mij aan financiën ontbreekt om het te laten vertalen in het Engels. Engelse
samenvattingen van mijn onderzoeken zijn wel te vinden op de wetenschappelijke website
academia.edu: https://independent.academia.edu/MariusMeulenberg.
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Deze publicaties zijn belangrijk voor dit onderzoek omdat alle getatoeëerde tekens op Ötzi ook als
Vinča schrifttekens bekend zijn en bij de tekens horen die ik heb ontcijferd.
Wetenschappers veronderstellen al lange tijd dat het Vinča schrift nooit ontcijferd zal worden.
Daarom is een nadere verklaring op zijn plaats. In mijn publicatie: ‘Een andere kijk op de Kunst
en Religie uit de Oude Steentijd’ heb ik niet, zoals gebruikelijk, getracht om vanuit de kunst te
komen tot een al dan niet religieuze verklaring voor prehistorische beeldjes en grotkunst, maar heb
ik eerst onderzocht welk geloof men mogelijk in het Jong Paleo kende. Omdat alle hedendaagse
jagers-verzamelaars geloven in een natuurgodsdienst en al hun kunst daarvan een uiting is, is het
waarschijnlijk dat de kunst van de jagers-verzamelaars uit het vroeg Jong Paleo ook past bij zo’n
natuurgodsdienst. Het is daarom niet verbazend dat uit mijn onderzoek naar de rituelen en
honderden kunstuitingen uit het vroeg Jong Paleo blijkt, dat zij ingepast kunnen worden in het
geloof van de huidige jagers-verzamelaars rondom het Noordpoolgebied. Maar nieuw is het wel.
De meeste archeologen beschouwen de prehistorische afbeeldingen in grotten als een iconische
weergave van mondeling doorgegeven mythen, waarvan wij de betekenis nooit zullen achterhalen.
Verrassender was dat uit mijn onderzoek bleek dat men vanaf het ontstaan van de kunst niet alleen
voorouderverering kende, maar men ook afbeeldingen maakte die slechts uitgelegd kunnen worden
als afbeeldingen van goden. Er zijn er zes. Deze goden hebben kenmerkende lichaamsdelen zoals
een buik met schijf erop, enorme borsten en/of een enorme venusheuvel en vulva. Zij zijn typerend
zijn voor de beeldtaal waarmee de goden werden aangeduid. Als beeldhouwer was die beeldtaal
voor mij herkenbaar.
Voor het aanduiden van de goden volstond ook hun kenmerkende lichaamsdeel. Een
(lichaams)deel dat staat voor het geheel (de godin). Deze pars pro toto zijn tevens schrifttekens.
Ze vormen het oudste schrift ter wereld. Tienduizenden jaren ouder dan het spijkerschrift van de
Soemeriërs uit Mesopotamië.
Omdat deze bevindingen nieuw en baanbrekend zijn, heb ik vele verificaties uitgevoerd. Een van
die verificaties was te onderzoeken of sommige schrifttekens uit het Jong Paleo ook terug te vinden
zijn in het Vinča schrift dat werd gebruikt in de periode tussen 7.300 en 6.000 jaar geleden. Dat
bleek het geval te zijn. Vinča schrifttekens bleken bovendien terug te vinden op het Bandkeramisch
sieraardewerk. Met de kennis van het Jong Paleolithisch schrift was ontcijfering niet al te moeilijk.
In onderstaande ga ik eerst in op het geloof en het schrift uit het Jong Paleolithicum en de Vinča
cultuur. Vervolgens heb ik onderzocht of het waarschijnlijk is dat deze schrifttekens nog dezelfde
betekenis hebben in de tijd dat Ötzi leefde. Tenslotte worden de tekens op Ötzi ontcijferd.

Het geloof en het schrift uit het Jong Paleolithicum
Omdat uit mijn onderzoek naar de kunst en religie uit de Oude Steentijd blijkt dat de kunst van de
jagers-verzamelaars uit het vroeg Jong Paleo past bij een natuurgodsdienst als die van de jagersverzamelaars rondom het Noordpoolgebied, is het zinvol de kenmerken van dit geloof hier te
presenteren.
• Niet alleen mensen hebben een ziel, maar ook dieren en natuurverschijnselen zoals rivieren,
bergen en sommige stenen. Het geloof in wedergeboorte is een belangrijk aspect van elke
natuurgodsdienst. Na de dood gaat de ziel van de overledene naar de onderwereld waar een
Moedergodin hem later een wedergeboorte kan schenken. Dat geldt niet alleen voor mensen
maar ook voor dieren. De huidige jagers-verzamelaars rondom het Noordpoolgebied zien hen
als personen die een andere gestalte hebben dan de mensen.
• Goden en sommige mensen kunnen volgens de huidige jagers-verzamelaars rondom de
Noordpool de gedaante van een dier aannemen. In het Jong Paleo hebben alleen de goden een
dier wiens gestalte zij deels of geheel kunnen aannemen.
• Naast goden zijn ook voorouders belangrijk. Men maakt beeldjes van voorouders in de hoop
dat zij door de afgebeelde voorouder worden bezield.
• Sommige door de natuur gevormde mensvormige stenen ziet men als bezield door een
voorouder of god.
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De duidelijkste afbeeldingen van goden uit het Jong Paleo zijn de afbeeldingen van een
Hermafrodiet met mannelijke en vrouwelijke kenmerken. Ze zijn er in allerlei vormen. Voorts zijn
er bovennatuurlijke afbeeldingen van een vrouw met een schijf op haar buik. Ik interpreteer haar
als een Maangodin.
Ter illustratie het geel kleurige beeldje dat de ‘Tweehoofdige Venus’ uit
Grimaldi (Italië) wordt genoemd. Vanwege de parallel met de Romeinse god
Janus (foto rechts) zie ik dit beeldje als een Hermafrodiet. Janus had in zijn
oudste vorm twee gezichten: het gezicht van Janus de zonnegod en het
gezicht van Jana (vrouwelijk voor Janus) of Diana: de Maangodin. Pater
Janus was bij de Romeinen de schepper van de goden. Maar de
‘Tweehoofdige Venus’ heeft nog iets bijzonders. Op haar buik ligt een schijf
die gezien kan worden als een maanschijf. Zo’n buik met een maanschijf is
het kenmerkend lichaamsdeel van de Maangodin. Ik vond zeven beeldjes en
reliëfs van vrouwen uit het Jong Paleo met zo’n kenmerkend lichaamsdeel.

Foto: Cook 2013.

Er zijn ook afbeeldingen van
vrouwen met enorme borsten, vulva
en venusheuvel. Er zijn 2 typen: een
mollige en een slanke versie.
Soms hebben ze geen hoofd zoals de
Venus van Hohlefels (Duitsland). Zij
heeft in plaats van een hoofd een
ring zodat ze als amulet kan worden
gedragen.
Venus van Hohlefels. Foto: Ramessos
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Venus van Lespugue
Foto: de Saint-Périer 1924.

De grote borsten kunnen in een natuurgodsdienst getuigen van de moederlijke zorg van een
Moedergodin. Zij bevindt zich in de onderwereld. De grote vulva en venusheuvel wijzen op haar
vermogen wedergeboorte te schenken aan de zielen van overleden mensen en dieren.
Uit de tekeningen uit de grot van Cussac blijkt waar men in het Jong Paleo de onderwereld
veronderstelde. Onder het aardoppervlak en achter de wand van grotten. Door scheuren in de
grotwand konden de zielen van overleden mensen en dieren de onderwereld betreden en die later
weer verlaten om een ongeboren embryo te bezielen.
De Moedergodin is ook nog herkenbaar aan haar kenmerkende lichaamsdelen als hun lichaam
wordt gereduceerd tot een stok zoals bij de ‘Venus’ van Dolni Vestonice. In deze vorm wordt zij
ook in de grotten getekend. Het kan beschouwd worden als een schriftteken voor Moedergodin.

‘Venus’ van Dolni Vestonice.
Foto: Cook 2013.

Grot van Chauvet.
Foto: Clottes 2003.

Grot van Pindal
Foto: http://www.asturnatura.com/turismo/cueva-delpindal/1156.h.
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Voor het aanduiden van de Moedergodin kan ook worden volstaan met het tekenen van uitsluitend
een kenmerkend lichaamsdeel. Dit (lichaams)deel dat staat voor het geheel (de godin). Deze pars
pro toto zijn tevens schrifttekens waarmee de Moedergodin wordt 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 in de
Hillaire zaal van de grot van Chauvet.

Foto: detail van http://www.atramenta.net/lire/les-figures-humaines-dans-lart-paleolithique/23919.

In de Hillaire zaal van de grot van Chauvet tekende
men talloze borsten en venusheuvels met vulva als
pars pro toto en schrifttekens voor Moedergodin.
Een figuratieve weergave van de Moedergodin werd
elders in deze zaal afgebeeld als een liggende vrouw
zonder armen en zonder hoofd.

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

De Franse archeoloog Leroi-Gourhan maakte reeds in de vorige eeuw een inventarisatie van wat hij
de vrouwelijke tekens uit de grotten noemde. Een groot deel daarvan zijn vulva’s in alle denkbare
en haast ondenkbare vormen. Ze zijn allemaal geschikt om de Moedergodin mee aan te duiden.
Deze pars pro toto vormen het oudste schift ter wereld. In de West-Europese grotten met kunst uit
het Jong Paleo wemelt het dan ook van zulke schrifttekens.
Ook tri-lines (III) zoals op Ötzi werden aangebracht
zijn in de inventarisatie van Leroi-Gourhan aanwezig.
Soms met een verbindende streep aan de onder- of
bovenkant. Het zijn geen abstracte tekens zoals wel
wordt gedacht, maar figuratieve weergaven van de
vulva. Ter vergelijking heb ik een reliëf van een vulva
uit Laugerie Haute West Frankrijk daarnaast gezet.

Foto: Don Hitchcock 2014

In het Jong Paleo werden ook twee mannelijke goden afgebeeld. Dit zijn een Bizongod en een
Hertgod. Ze worden meestal als dier afgebeeld en vrijwel nooit in hun menselijke gestalte. Daardoor
lijkt het of men in het Jong Paleo slechts vrouwelijke goden kende. De op afbeeldingen uit de grot
van Niaux is te zien hoe de Hertgod in zijn gedaante als het mannelijk reuzenhert de zielen van
overleden dieren naar de toegang tot de onderwereld leidt. Zijn pars pro toto en schriftteken is zijn
reusachtig gewei.
De Bizongod is partner van de Maangodin en van de
Moedergodinnen. Hun coïtus (later het ‘heilig huwelijk’ genoemd)
stelt de godinnen in staat wedergeboorten te schenken. Enkele
afbeeldingen laten de coïtus zien tussen de Bizongod en een van de
godinnen. Bijvoorbeeld in abri Bourdois van Roc-aux-Sorciers te
Angles-sur-l'Anglin. De (groen getekende) Bizongod in zijn gestalte
als bizonstier en de (rood getekende) Maangodin delen hier de
bovenkant van haar venusheuvel die tevens de onderkant van de
buik van de bizon vormt.
Afbeelding: Pinçon (2008). © G. Pinçon et DRAC Poitou-Charentes, 1997.
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Het kenmerkend lichaamsdeel van de Bizongod is zijn fallus die tevens
zijn grote potentie aangeeft. Hij werd in de grot des Trois Frères
(Frankrijk) afgebeeld als een bizonstier met een forse fallus en menselijke
benen. Bij een bizon buigen de achterpoten naar de andere kant.
Archeoloog Leroi-Gourhan maakte ook van de mannelijke tekens een
overzicht. Tekens die ook in later tijd nog worden gebruikt zijn de
one-line (I) en de bi-line (II). Dit zijn de pars pro toto en schrifttekens
voor de Bizongod. In de Vinča cultuur worden deze tekens gebruikt als
schriftteken voor de Stiergod
Tekening: lit. Pascal Raux. Les Sorciers de la préhistoire dans l’art paléolithique.

Omdat het geloof in de genoemde zes goden en het Jong Paleolithisch schrift nieuw is, heb ik
diverse verificaties uitgevoerd. Mijn waarnemingen zijn geverifieerd door een ervaren kunstenaar en
door andere mensen. Voorts wordt het bestaan van een geloof in de goden uit het vroeg Jong Paleo
bevestigd door afbeeldingen uit het Magdalénien, het Neolithicum en last but not least door de
afbeeldingen en teksten in spijkerschrift van de Soemeriërs uit Mesopotamië.

Het geloof en schrift uit de Neolithische Vinča cultuur
In de Neolithische Vinča cultuur werden talloze beeldjes gemaakt van vrouwen met
vogelkenmerken. Deze vogelvrouwen kunnen worden beschouwd als Vogelgodinnen, tevens
Moedergodinnen.Zij vervangen de Moedergodinnen uit het Jong Paleo van West-Europa die geheel
of gedeeltelijk de gedaante van een mammoet konden aannemen. Hun oorsprong is te vinden in
het Jong Paleo van Sibérië en Oekraïne. In de Oekraïne (Mezin) maakte men omstreeks 15.000 jaar
geleden twee typen beeldjes die vooral vogel zijn, maar ook een enorme Venusheuvel hebben. Het
kenmerkend lichaamsdeel van de Moedergodin.
Ter illustratie onderstaand een zeer fraai beeldje uit de Vinča cultuur: de ‘tronende godin’ uit
Tjerrtorja nabij Pristina Kosovo. Het beeldje heeft een superieure kwaliteit en kan mede daarom
gezien worden als een beeldje dat een rol speelde bij de verering van een godin. Ik beschouw de
afgebeelde figuur als een Vogelgodin gezien de enorme neus die, mede gezien het ontbreken van
een mond, gezien kan worden als een snavel als bij een eend of gans. Het V-vormig halssnoer is
haar attribuut.
Zij heeft op haar lijf talloze tekens die naast een
decoratieve functie, ook betekenis hebben als
schrifttekens die bekend zijn uit het Jong Paleo.
Uit lit. Meulenberg 2019 blijkt dat hun
betekenis nog steeds hetzelfde is als in het Jong
Paleo.
De bi-lines onder haar ogen en de tri-lines op
haar schouders getuigen van het geloof in
wedergeboorte. De hoekige meander op haar
buik en op haar rug kan afgeleid zijn van een
draaikolk in een rivier en kan wijzen op haar
vermogen iets uit de reële wereld naar de
onderwereld te transporteren en omgekeerd.
De onderstreepte vier lijntjes boven de hoekige
spiraal is een schriftteken voor het ‘heilig
huwelijk’. Aan de achterkant van het beeldje is
een onderstreepte tri-line te zien. Een
schriftteken voor Moedergodin.

Bron: lit. Gimbutas 1989
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Het geloof en het schrift uit de tijd dat Ötzi leefde
Omdat tekens uit de Vinča cultuur 700 jaar later ook op Ötzi werden getatoeëerd, kunnen die
tatoeëringen conform het Vinča schrift worden ontcijferd.
De vraag kan echter gesteld worden of deze tekens na 700 jaar nog steeds dezelfde betekenis
hebben. Een figuratieve weergave van b.v. een vulva (III) of fallus (I of II) is tijdloos. Maar de
secundaire betekenis: Moedergodin resp. Stiergod is dat niet.
Daarom is het nodig na te gaan of men tijdens of na het leven van Ötzi beelden maakte die passen
bij een geloof in Moedergodinnen en hun partner de Stiergod en of er toen schrifttekens werden
gebruikt die dezelfde betekenis kunnen hebben als de Vinča tekens voor Moedergodin (III), de
Stiergod (I of II) en hun ‘heilig huwelijk’ (IIII of IIIII).
Helaas heb ik uit de Alpen waar Ötzi werd gevonden geen relevante kunst uit de Kopertijd kunnen
vinden. Daarom moet node naar andere plaatsen worden gekeken. Achtereenvolgens heb ik
relevante afbeeldingen uit Zuid-Frankrijk, het westelijk deel van het Iberisch schiereiland, Malta en
Gozo, het stroomgebied van de Donau, Noord-Italië, de Cycladen en Cyprus bestudeerd.
In Zuid-Fankrijk vindt men statues-menhirs. Een statue-menhir wordt gedefinieerd als een
mensvormige megaliet die rondom is bewerkt en in de grond wordt geplaatst als een menhir.
Ze werden gemaakt in het laat Neolithicum en de Kopertijd vanaf 5.500 (lit. Maillé 2011) tot 3.500
jaar geleden (website: Statues-Menhirs du Rouergue).
Men onderscheidt vrouwelijke en
(zeldzamer) mannelijke statuesmenhirs. Nevenstaand een
vrouwelijk beeld met als
kenmerkende attributen een
halssnoer dat rondom het gezicht
loopt en een Y-vormige hanger.
Rechts een mannelijk beeld met
als kenmerkend attribuut een
voorwerp op de borst dat
waarschijnlijk de schede is van
een (vuursteen of koperen) dolk
die aan een schouderband is
bevestigd. Typerend zijn ook de
wapens naast het gezicht: een bijl
en pijl en boog. Bron: website
Statues-Menhirs du Rouergue.

Statue-menhir van Montel.
Foto’s: Hugo Soria.

Statue-menhir van
La Jasse du Terral 1.

Naar mijn mening hebben de stenen van deze statues-menhirs geen menselijke vorm. Ze zijn wel
symmetrisch. Op die stenen heeft men figuren uitgehouwen die aangeven wie zo’n steen bezielde.
Geloof in bezielde stenen hoort bij een natuurgodsdienst zoals die van de jagers-verzamelaars
rondom de Noordpool en past bij de kunst van de jagers-verzamelaars uit het Jong Paleolithicum
(lit. Meulenberg 2018). Ook de oude Romeinen geloofden nog in bezielde stenen. Op Cyprus
vereerde men de Romeinse godin Aphrodite in een conische steen. Zo werd ze op Romeinse
munten uit de 2e eeuw na Chr. ook afgebeeld (lit. van der Meer. 2009. Blz. 231).
Opvallend is dat bij de figuren op de statues-menhirs de benen en gestrekte voeten er doelloos bij
bungelen. In deze houding kun je er niet op staan. Dat is ook niet nodig voor een god(in) of de
geest van een overleden. Zij zweven gewichtloos. Gezien de grootte van de menhirs zijn hier goden
en geen voorouders afgebeeld. Er kan bovendien geen sprake zijn van voorouderbeelden omdat bij
zulke beelden het gezicht van de overledene natuurgetrouw moet worden weergegeven, zodat de
juiste voorouder het beeld herkent en bezielt.
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Rechts staat een foto van vrouwelijke statue-menhir Reganel 1.
Aan de afbeelding op deze menhir is zeer veel zorg besteed. Het is
een afbeelding waarop de mond is weergegeven. Zij heeft op beide
wangen tri-lines. Die lijnen beschouwt men als tatoeages of
scarificaties, maar dat lijkt mij bij een onstoffelijke god niet te
passen. De tri-lines passen bij een Moedergodin.
Op het gezicht van de mannelijke statue-menhir van la Jasse du
Terral 1 op de vorige pagina staan bi-lines. Die bi-lines passen bij
de Stiergod.
Maar zo simpel is het niet. Op vrouwelijke statues-menhirs staan
niet alleen tri-lines, maar ook bi-lines, four-lines en combinaties trilines en bi-lines en op de mannelijke statues-menhirs uit
Rouergates staan niet uitsluitend bi-lines.
Foto: Hugo Soria. Bron: Statues-Menhirs du Rouergue.

Onderstaand de gezichten van statues-menhirs uit Rouergates. Onder elk gezicht wordt de locatie
van de statues-menhir genoemd en daaronder is aangegeven of op het gezicht bi-lines, tri-lines of
four-lines werden aangebracht. De gezichten van de afgebeelde figuren hebben ronde ogen (La jasse
du Terral 1) en een lange, soms snavelvormige neus (Frescatie). Meestal ontbreekt een mond.
Het kunnen uil gezichten zijn.
Onderstaand de gezichten vrouwelijke statues-menhirs uit Rouergates.

St. Sernin
4+4 lines

Frescatie
2+2 lines

Reganel 1
3+3 lines

Montels
3+2 lines

Mas Capelier 1
2+2 lines

Nevenstaand de gezichten van mannelijke statuesmenhirs uit Rouergates.
Foto’s: Hugo Soria.
Bron: Statues-Menhirs du Rouergue.
http://statuemenhir.free.fr/oc3/statues_menhir.html.

Vignals
2+3 lines

La jasse du Terral 1
2+2 lines

Op de statues-menhirs uit Rouergue met afbeeldingen van goden komen dus tekens voor die
passen bij het geloof in wedergeboorte uit de Vinča cultuur maar blijkbaar zijn ze niet bedoeld om
aan te duiden wie werd afgebeeld.
Een soortgelijk fenomeen treedt op bij figurines (meestal gegraveerde schist platen) uit graven op
het westelijk deel van het Iberisch schiereiland. Zij hebben soms ook gezichten met schrifttekens.
Deze figurines werden aan sommige overledenen in het ganggraf of het koepelgraf meegegeven.
Er zijn er duizenden gevonden. Ze werden 7.000 – 5.000 jaar geleden gemaakt (lit. Zorz. 2008).
De afbeeldingen combineren kenmerken van een uil met de kenmerken van een vrouw. Gezien
deze onnatuurlijke combinatie zijn het afbeeldingen van Uilgodinnen. Het kunnen opvolgers zijn
van de Vogelgodinnen uit de Vinča cultuur. Die tevens Moedergodinnen waren (zie blz. 5).
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Het beeldje rechts komt uit het megalithisch ganggraf Horta Velha
do Reguengos Portugal. Datering ca. 5.500 jaar geleden. Het heeft
vooral kenmerken van een uil. Ronde ogen aan de voorzijde van
een brede kop. Een snavel. En vleugels met verticale zigzaglijnen
aan de voorzijde en horizontale zigzaglijnen aan de achterzijde, die
een impressie van veren geven.
Maar het beeldje heeft ook onnatuurlijke kenmerken die niet bij
een uil passen. De vleugels eindigen aan de voorzijde in handen
waardoor het lijkt of de afgebeelde figuur ook armen heeft. Voorts
werden er tri-lines gebruikt tussen kop en lichaam en staat er een
two-line onderaan de buik.
Bron: Gimbutas 1989. Blz. 193.

Een soortgelijk beeldje met meer menselijke kenmerken is
gevonden in het megalithisch ganggraf Vega del Guadancil
Portugal. Datering ca. 5.500 jaar geleden. De ui kenmerken zijn
de ronde ogen en de snavel. Aan de achterzijde geven zigzaglijnen
een impressie van veren.
Maar dit beeldje heeft ook een venusheuvel en armen en handen
i.p.v. vleugels en klauwen. Deze bovennatuurlijke combinatie kan
beschouwd worden als een afbeelding van een Uilgodin. De trilines die naast de snavel zijn gegraveerd kunnen aanduiden dat
zij ook een Moedergodin is.
Bron: Gimbutas 1989. Blz. 193.

De bovennatuurlijke combinatie van een uil en
een vrouw is ook terug te vinden op een beker
uit Monte do Outeiro Portugal. Aan de voorzijde
staan twee grote uil-ogen met wimpers. Daar
onder staat een venusheuvel. Een kenmerkend
lichaamsdeel van de Moedergodin. Onder de uil
ogen staan four-lines. Aan de achterzijde staan
banden die het zigzag symbool voor water of
‘leven schenkend’ vruchtwater combineren met
tekeningen van de venusheuvel.

Bron: lit. Zorz. 2008

De mensvormige gestalte van de Uilgodin
blijkt uit nevenstaande. Op een schist plaat uit
grafgrot Lapa do Bugio Portugal staat een
mensvormige figuur afgebeeld die bekend staat
als een Almerian idol, maar ook wel een
zandlopervormige figurine wordt genoemd.
Afbeeldingen van een zandlopervormige
figurine staan ook op andere vondsten o.a. op
een 6.000 jaar oude pot uit de Cucuteni
cultuur van Roemenië (rechts). Zij heeft
vogelklauwen i.p.v. handen. Archeologe
Gimbutas zag haar als een Godin van Dood en
Wedergeboorte.
Foto midden: Lit. Zorz. 2008. Foto rechts; Gimbutas. 1989. Blz. 239.
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Een duidelijker beeld van de Uilgodin geeft dit silhouet dat tussen 5.200 en
4.250 jaar geleden werd geschilderd op een muur van een van de
koepelgraven uit Los Millares Zuidoost-Spanje.
De godin draagt een rok en heeft een zandloper figuur. In plaats van voeten
en handen heeft zij vogelklauwen. Bovenop haar hoofd staan oorpluimen als
de bij een oehoe. De ronde ogen en de grote tri-lines daaronder zijn buiten
het hoofd geplaatst en zijn daardoor zeer opvallend.

Tekening: lit. Gimbutas. 1989. Blz. 239.

De tri-lines op de afbeeldingen van een Uilgodin uit het Iberisch schiereiland laten zien dat zij een
Moedergodin kan zijn. Maar ook hier staan niet alleen tri-lines op deze afbeeldingen van godinnen.
Net als bij de godinnen op de statues-menhirs uit Rouergates. Dit verschijnsel dat ook andere
schrifttekens dan tri-lines op Moedergodinnen voorkomen is ook terug te vinden op beeldjes uit de
Vinča cultuur en kan daar ook verklaard worden. Onderstaand drie voorbeelden uit lit. Meulenberg
2019.
Dit hoofd van een figurine uit Gomolava (Servië) heeft op haar
voorhoofd een kenmerk dat kan worden gezien als een snavel en een
puntige kin die eveneens lijkt op een snavel. Het is daardoor
herkenbaar als het hoofd van een Vogelgodin die in de Vinča cultuur
ook een Moedergodin is. De schrifttekens op de hals zijn voor
herkenning dus niet nodig. Deze tekens voor Moedergodin (III),
Stiergod (II) en ziel van een overledene (miniem streepje) getuigen van
het geloof in wedergeboorten die geschonken worden door de
Moedergodin en de Stiergod. De schrifttekens kunnen aangebracht zijn
in het kader van een ritueel waarin om een wedergeboorte is gevraagd.

Bron: lit. Meulenberg. 2019.

Zo’n getuigenis van het geloof in wedergeboorte geldt ook voor onderstaande figurines.
Op het beeldje van een stier met een menselijk gezicht (een
Stiergod) uit Valač (Servië) staat de tri-line rechts op de
borst. Links staan een one-line (een alternatief teken voor
Stiergod) met daarnaast een korter streepje (de ziel van een
overledene).

Foto: lit. Gimbutas 1989 blz. 180.

Op dit beeldje uit Jablanika (Servië) tonen het vreemde hoofd, het
V-vormig halssnoer, de borsten en de ‘snavel’ op de buik aan dat
dit een Vogelgodin voorstelt.
Centraal staan de tekens voor Stiergod (I) en Moedergodin (III).
Daaronder staan drie onderstreepte four-lines. De tekens kunnen
gemaakt zijn tijdens een ritueel waarin aan de drie godinnen (de
twee Moedergodinnen en de Maangodin) om wedergeboorte is
gevraagd van overleden mensen, dieren en afgestorven planten.
Bron: lit. Meulenberg 2019.
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Het voorkomen van tri- en two-lines op de vrouwelijke statues-menhir uit Montels (Zuid-Frankrijk)
en op de schist plaat uit Horta Velha do Reguengos (Portugal) kan dus ook verklaard worden als
een getuigenis van het geloof in wedergeboorte. Datzelfde geldt voor four-lines en de tekens van de
Stiergod op beelden van de Moedergodin.
Wat op de beelden uit de Kopertijd ontbreekt, maar wel voorkomt op sommige figurines uit de
Vinča cultuur, zijn tekens voor de ziel van een overledene. Dit is verklaarbaar indien die beelden
uit de Kopertijd in of bij graven staan waar tijdens het begravingsritueel de ziel van de overledene
nog aanwezig is. Daar volstaat de aanwezigheid van de Moedergodin die de ziel van de overledene
moederlijke zorg en wedergeboorte kan schenken.
In de tempels en grafgrotten van Malta en Gozo (belangrijkste tempelbouwfase 5.500 – 5.000 jaar
geleden) zijn veel ‘fat ladies’ gevonden. De onderstaande beeldengroep komt uit het centrum van
een grafgrot op Gozo en bestaat m.i. uit twee dikke vrouwen die op een voetstuk zitten. Op deze
verhoging staan tri-lines. Een van de hoofden ontbreekt. Beiden vrouwen dragen een rok met aan
de onderkant een band die gevormd wordt door een reliëf van langgerekte bogen met de enkele of
dubbele strook daarbinnen. Ze vormen een band van vulva’s. Soortgelijke banden komen ook voor
op de rok van andere ‘fat ladies’ zoals de beroemde ‘Slapende dame van Malta’.

Foto: lit. Malone 1993.

Foto: http://www.ancient-wisdom.com/malta.htm

De band met vulva’s en hun relatie met graven bestempelt deze vrouwen als Moedergodinnen.
De tri-lines op het voetstuk passen bij Moedergodinnen uit het Jong Paleo en de Vinča cultuur.
De Uilgodin als Moedergodin is ook terug te vinden in het stroomgebied van de Donau. Tijdens
de Kopertijd was hier de Baden Cultuur (5.500 – 4.800 jaar geleden).
Het kerngebied van deze cultuur ligt in Oostenrijk en
Hongarije. Bij deze cultuur horen de uilvormige urnen
uit noordoost Hongarije. Daarin vond men gecremeerde
resten van een volwassene (een moeder?) en kinderen
(lit. Gimbutas 1989). Sommige van deze uilen hebben
borsten waardoor ze als Uilgodinnen gezien kunnen
worden. De overledenen werden dus toevertrouwd aan
de Uilgodin, mogelijk een opvolger van de Vogelgodin,
tevens Moedergodin uit de Vinča cultuur. Mogelijk
behoorde Ötzi bij deze cultuur.
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Foto: Gimbutas 1989. Blz. 193.

Een andere mogelijkheid is dat Ötzi behoorde bij de cultuur uit Noord Italië. Daar zijn vooral in
de provincie Lunigiana opmerkelijke antropologische steles uit de Kopertijd gevonden. Groepen
stele statues werden altijd geplaatst volgens een heel duidelijk plan, in een typerende omgeving:
bijna altijd in de buurt van water en in berggebieden. De stele statues van het alpiene gebied zijn
bijvoorbeeld geplaatst langs de valleien die de mediterrane gebieden verbinden met de noordelijke
gebieden voorbij de Alpen toen bergen niet langer werden beschouwd als droge en waardeloze
gebieden, maar als plaatsen met kostbaar erts. Verschillende studies en pogingen om de stele
beelden van Lunigiana te dateren, hebben het mogelijk gemaakt om een definitieve chronologie te
stellen die begint in de late Kopertijd (eind 4e millennium voor Chr.) en eindigt in de volledige
ijzertijd (7e - 5e eeuw voor Chr.), met de belangrijkste piek van het fenomeen tijdens de midden
Kopertijd (2.800 - 2.300 voor Chr.). Bron: http://www.statuestele.org/en/.
De stele statues uit Lunigiana
hebben alle een rechthoekig lijf
met een hoofd in de vorm van een
halve cirkel. De oudste groep heeft
geen nek. Bij de stele statue uit
Falcinello is het hoofd afgebroken.
Men onderscheidt vrouwelijke
beelden met borsten en beelden
zonder borsten die meestal een
Kopertijd dolk hebben. Zij worden
beschouwd als mannen.
Stele statue Moncigoli

Falcinello

Taponecco

Bron: http://www.statuestele.org/en. Foto’s: © 2015 Museum of Lunigiana Stele Statues.

Het halfcirkelvormige hoofd met het zeer kleine ronde gezicht is naar mijn mening kenmerkend
voor deze beelden. Dit hoofd is bovennatuurlijk. Daaruit volgt dat hier goden werden afgebeeld.
Mogelijk is het halfcirkelvormige hoofd een afbeelding van de halvemaan. Tijdens de Vinča cultuur
noemde men de Moedergodinnen ook wel Maangodinnen.
Mijn ontcijfering van de ronde Tărtăria schijf uit de Vinča cultuur laat
zien dat op onderste helft de schrifttekens voor 2 Moedergodinnen in
hun onderwereld staan. Zij worden tevens als Maangodin gezien.
Links staat een schriftteken
Rechts staat zo’n
voor Maangodin: een kruis
Maangodin
(teken voor godin) met een
figuratief afgebeeld.
maansikkel.
Linksboven staat een teken
Daarnaast staat een
teken voor
voor Hertgod: een gewei ( )
Ronde Tărtăria schijf
Maangodin
met een teken voor god (I)
De tekst rechtsboven zou zoiets kunnen zijn als:
‘Dankzij het Heilig Huwelijk schenken de Maangodinnen nieuw leven op aarde’.
Bron tekening http://www.ancientpages.com/2014/11/13/controversial-tartaria-tablets-first-writing-system-world/

De betekenis van het kruis (godin) kan onder andere worden afgeleid uit de kruisvorm die veel
Vogelgodinnen uit de Vinča cultuur hebben. Ze worden vaak staande met uitgespreide armen
afgebeeld. In de Kopertijd worden godinnen ook in kruisvorm afgebeeld op Sardinië (Ozeri culture
ca. 4.500 jaren geleden) en op Cyprus (5.000-4.500 jaar geleden).
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Dat de godinnen uit Lunigiana mogelijk Moedergodinnen zijn blijkt ook uit onderstaande.
Deze twee beeldjes met een halve cirkel als hoofd zijn gevonden
in een graf van een volwassen vrouw uit Alacahöyük Turkije.
Datering: vroege Bronstijd 4.850–4.450 jaar geleden (lit. Yalçın
2013).
Bij het linkse beeldje worden de borsten benadrukt door de
vergulding en door de ondersteuning met haar handen.
Bij het rechtse beeldje is de venusheuvel enorm vergroot.
De nadruk op de borsten en de venusheuvel past bij de twee
Moedergodinnen zoals die in het Jong Paleo werden afgebeeld.
Deze beeldjes uit Alacahöyük kunnen dus beschouwd worden als
Moedergodinnen met een hoofd als een halvemaan.
Foto links: Annine van der Meer. Venus is geen Vamp. Blz.403. Foto rechts: Copyright © ArtServe 2002. Bron Foto rechts:
http://artserve.anu.edu.au/raider4/turkey/ankara/museums/anatolian_civilizations/sculpture/hittite/alacahoyuk/

De vrouwelijke stele statues uit Lunigiana kunnen daarom ook als afbeeldingen van een
Moedergodin worden gezien. Zij hebben geen schrifttekens of symbolen op hun lichaam. Maar het
is mogelijk dat ze destijds beschilderingen hadden zoals plankvormige beeldjes uit de Cycladen.
Die beschilderingen zijn soms reproduceerbaar. Onderstaand een voorbeeld van zulke
beschilderingen op een kopie van een groot Cycladisch idool uit het Karlsruhe Badisches
Landesmuseum.
Deze complete reconstructie van de beschildering op het grote Cycladische idool
is gebaseerd op studies van originele en vergelijkbare Cycladische idolen waarop
nog kleur behouden was. Het resultaat geeft een algemene indruk van het
oorspronkelijk uiterlijk van Cycladische idolen. Wikipedia vermeldt: Wat het
archeologische bewijs suggereert, is dat deze idolen (5.300 tot 3.100 jaar geleden)
regelmatig bij de begrafenissen werden gebruikt: ze zijn allemaal in graven
gevonden. Desondanks vertonen sommige idolen duidelijke reparatiesporen, wat
inhoudt dat het voorwerpen waren die door de overledene tijdens het leven
werden gewaardeerd en niet specifiek voor begrafenis waren gemaakt. Terwijl de
idolen het vaakst op hun rug in graven worden gevonden, kunnen grotere
exemplaren zijn opgesteld in heiligdommen of woonplaatsen.
Het beschilderde voorbeeld van een Cycladisch idool heeft four-lines op de
wangen en een tri-line op de hals. Op haar buik en armen staan zigzaglijnen.
Een symbool voor water of leven schenkend vruchtwater. Gezien hun relatie met
graven en de geschilderde tekens kunnen deze idolen Moedergodinnen zijn.
Gedeelte van Foto: Don Hitchcock 2015.

Andere plankvormige beelden uit Cyprus lijken op de
oudere stele statues uit Lunigiana. Deze beelden
stammen uit de midden Bronstijd en zijn 4.000 – 3.700
jaar oud. Ze hebben een lange nek en een klein gezichtje.
De meeste figuren met een bekende herkomst, komen uit
graven. Ze tonen op hun lijf zigzaglijnen en ruiten. In de
Vinca cultuur zijn dit symbolen die horen bij de
Moedergodinnen.
Op het beeldje hiernaast staan op de nek five-lines en
six-lines. Five-lines zijn in het Vinča schrift een
alternatief teken voor ‘heilig huwelijk’. Six-lines zijn in
het Vinča schrift een teken voor ‘twee Moedergodinnen.
Op het beeldje rechts is een plankvornige baby te zien.
Op haar wangen staan een tri-line en een two-line. Op
de nek staat een six-line boven en one-line en op het lijf
een tri-line en twee four-lines.
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Bron tekeningen: lit. Webb. 2016.

Conclusies en ontcijfering van de tekens op Ötzi

+

Op Ötzi werden vijf verschillende tekens getatoeëerd: kruizen ( ), bi-lines (II), tri-lines (III), fourlines (IIII) en één seven-line (IIIIIII). Het tatoeëren kan zijn gedaan als een behandeling voor de
artrose waar de man aan leed. In lit. Bahr 2015 wordt geconcludeerd dat de tatoeages een
therapeutisch belang hadden en dat er 5.300 jaar geleden reeds een vroege vorm van acupunctuur
in Europa bestond. Deze therapeutische verklaringen geven echter geen antwoord op de vraag
waarom de tatoueringen zijn aangebracht in de vorm van lijnen die vijf verschillende tekens
vormen. Hiervoor is geen medische noodzaak. Waarschijnlijk was er een religieuze reden. Het idee
dat medisch handelen volstaat voor genezing, is een relatief nieuwe westerse visie die niet gedeeld
wordt door genezers zoals sjamanen of medicijnmannen. Voor hen zijn religie en medisch handelen
verschillende aspecten van de gehele genezingsmethode.
Dat er een religieuze reden was voor de tekens op Ötzi is waarschijnlijk. Alle tekens op Ötzi zijn
bekend uit het Vinča schrift 700 jaar vóór het tatoeëren van Ötzi. Die Vinča schrifttekens werden
door mij ontcijferd als tekens voor twee Moedergodinnen (III), hun partner de Stiergod (II) en hun
heilig huwelijk (IIII) (lit. Meulenberg 2019). Deze goden passen in een geloof in wedergeboorte en
werden vanaf het allereerste begin van de kunst afgebeeld, in het Jong Paleolithicum (lit.
Meulenberg 2018). Je kunt je echter afvragen of deze tekens 700 jaar na de Vinča cultuur nog
steeds dezelfde betekenis hebben.
Daarom was het noodzakelijk om te onderzoeken of er tijdens of na het leven van Ötzi afbeeldingen
werden gemaakt die passen bij een geloof in Moedergodinnen en hun partner de Stiergod en of in
die tijd schrifttekens werden gebruikt die dezelfde betekenis konden hebben als in het Vinča schrift.
Uit de Alpen waar Ötzi werd gevonden, kon ik helaas geen relevante kunst uit de Kopertijd vinden.
Daarom moest op andere plaatsen worden gezocht. Achtereenvolgens werden relevante
afbeeldingen onderzocht uit Zuid-Frankrijk, het westelijke deel van het Iberisch schiereiland, Malta
en Gozo, het stroomgebeid van de Donau, Noord-Italië, de Cycladen en Cyprus.
Gezien dit onderzoek is het waarschijnlijk dat men ten tijde van Ötzi geloofde in Moedergodinnen.
In het stroomgebied van de Donau en op het Iberisch schiereiland kon zij de gestalte van een
Uilgodin aannemen. Mogelijk is het gezicht van de goden op statue menhirs uit Zuid-Frankrijk
meestal ook dat van een uil. Op Malta is de Moedergodin een ‘Fat Lady’. In Italië is zij een
Moedergodin met een hoofd als een halvemaan en op Cyprus is zij een Moedergodin met een lange
nek en een klein gezichtje. Ondanks deze grote variatie in gestalte passen zij alle bij een geloof in
wedergeboorte die geschonken worden door een Moedergodin. Dit geeft een antwoord op de vraag
of het mogelijk is dat de tri-line ten tijde van Ötzi nog dezelfde betekenis (Moedergodin) kan
hebben als in het Jong Paleo en de Vinča cultuur. Het antwoord is ja.
De waarschijnlijkheid dat dit het geval is, is zelfs groot omdat uit het onderzoek blijkt dat op de
afbeeldingen van deze Moedergodinnen ook tri-lines voorkomen. Maar soms staan er ook andere
schrifttekens op deze afbeeldingen. Meestal bi-lines en four-lines. De bi-line heeft in het Jong
Paleolithisch schrift en het Vinča schrift de betekenis Bizon- of Stiergod en de four-line heeft in het
Vinča schrift de betekenis ‘heilig huwelijk’ tussen de Stiergod en een van de Moedergodinnen of de
Maangodin. Hun coïtus is noodzakelijk voor het schenken van wedergeboorte en vruchtbaarheid
aan mens, dier en aarde.
De Stiergod is veel minder zichtbaar dan de godinnen omdat hij vanouds vooral als stier wordt
afgebeeld. Later wordt vooral zijn schedel afgebeeld. De schedel van een os (een bucranium) is een
type gebeeldhouwde versiering dat veel werd gebruikt in de klassieke architectuur. In het algemeen
wordt verondersteld dat deze versiering afkomstig van de gewoonte offerossen met slingers te
versieren. Hun koppen werden getoond op de muren van tempels. Dit gebruik gaat terug tot de
Neolithische site van Çatalhöyük in Oost-Anatolië, waar schedels van vee met wit gips werden
bekleed (bron: Wikipedia).
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In ondergrondse graven uit Sardinië (6.000 tot 4.000 jaar geleden) werden bucrania als reliëf op de
binnenmuren aangebracht. In Neolithische dorpen uit Hongarije plaatste men 1 tot 4 stierschedels
onder de vloer van huizen naast graven van baby’s of kinderen (bron: lit. Gimbutas 1989. Blz.269).
Voorgaande maakt het waarschijnlijk dat mensen als Ötzi geloofden in wedergeboorte die werd
geschonken door twee Moedergodinnen en hun partner de Stiergod. Ook kunnen de tekens op Ötzi
ontcijferd worden conform hun betekenis in het Vinča schrift (lit. Meulenberg 2019).
De meest voorkomen tekens op Ötzi zijn tri-lines: schrifttekens voor
Moedergodin. Hiervan zijn er 5 solitair. Een voorbeeld staat rechts (tatoeage 09)

T.09

De bi-line is een schriftteken voor haar partner: de Stiergod.
Dit teken komt 2 maal solitair voor.

T.10

Deze tekens voor Moedergodin en haar partner komen 1 maal gepaard voor.

T.04

De four-line: het teken voor ‘heilig huwelijk’ komt 3 maal solitair voor.
Bij tatouage 15 is te zien dat dit teken is gevormd uit de tri-line (Moedergodin)
en het alternatieve teken voor Stiergod: een one-line die hier scheef is
weergegeven.
De four-line komt ook gepaard voor met 2 tri-lines (twee Moedergodinnen).
Daarboven staat nog een tri-line die in lit. Samadelli 2015, behoort bij tatoeages
07, maar die ik zie als solitair.

T.15

De seven-line komt eenmaal voor. Dit teken kan worden gelezen als het ‘heilig
huwelijk’ tussen de twee Moedergodinnen met hun partner.

T.03

Tenslotte staan er nog twee kruizen op Ötzi. Ik beschouw dit kruis in de Vinča
cultuur en in de Kopertijd als een teken voor godin.

T.08

Deel
T.07

Copyright afgebeelde tatoeages: lit. Samadelli, M./Melis, M./Miccoli, M./Egarter Vigl, E./Zink, A.R.: Complete mapping of the
tattoos of the 5300-year-old Tyrolean Iceman. In: Journal of Cultural Heritage 16 (2015), doi: 10.1016 / j. culher.2014.12.005.

Bovenstaande religieuze tekens zijn alle gerelateerd aan het geloof in wedergeboorte die geschonken
werd door twee Moedergodinnen en hun partner de Stiergod. Blijkbaar konden deze goden de door
artrose aangetaste lichaamsdelen ook regeneratie schenken. De religieuze tekens en het tatoeëren (de
acupunctuur) waren verschillende aspecten van de genezingsmethode voor de artrose waar Ötzi aan
leed.

Voor eerder onderzoek in de Nederlandse taal betreffende de Kunst, het Geloof en het Schrift uit de
Europese prehistorie zie www.beeldjestgeertruid.nl.
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