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Een van de prioritaire activiteiten van ons ministerie is het bewaren van het 
erfgoed van alle beschavingen die binnen de grenzen van Turkije tot stand 
zijn gekomen. We willen het immers in goede staat aan de volgende generaties 
doorgeven. Of het nu om cultureel, wetenschappelijk of artistiek erfgoed 
gaat, het omspant alle facetten van het leven en hoort de hele mensheid toe.

Daarom tonen we het op tal van manifestaties in het buitenland: we willen 
het delen met de hele wereld en mensen de kans geven om zo een zicht te 
krijgen op de geschiedenis van de beschaving. We zijn dan ook trots dat  
Turkije dit jaar het gastland is van de 25ste editie van Europalia, het  
internationale kunstfestival dat mensen bij elkaar wil brengen door ze  
te laten kennismaken met culturen uit verschillende landen.

Het hoofdgebeuren van deze editie, de tentoonstelling ‘Anatolia’, is  
een synthese van alle culturen die op Turks grondgebied hebben bestaan,  
en bevat onder meer getuigenissen over Göbekli Tepe, een site waarvan  
de ontdekking beschouwd wordt als een van de belangrijkste uit de hele 
geschiedenis van de archeologie. Via een uitgekiende scenografie krijgt de 
bezoeker een idee van de kennis en de ervaring die in Anatolië twaalf millen-
nia lang werden geaccumuleerd en doorgegeven van generatie op generatie, 
en van de cultussen en rituelen die tot op zekere hoogte zelfs in de moderne 
tijd zijn blijven voortbestaan. Doordat deze tentoonstelling rond de Anatoli-
sche beschavingen een licht werpt op de geschiedenis van de mensheid en  
op de interactie, over alle grenzen heen, tussen gemeenschappen uit het  
verleden, wordt de bezoeker eraan herinnerd dat alle mensen één grote 
familie vormen en geroepen zijn om met elkaar in vrede te leven. 

Ik hoop van harte dat ‘Anatolia’ zijn doel niet zal missen en dank graag allen 
die deze bijzonder waardevolle tentoonstelling mogelijk hebben gemaakt.

YAlçin toPçu
Minister van Cultuur en Toerisme, Turkije
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In 2015 blaast Europalia vijfenveertig kaarsjes uit. Om de twee jaar biedt  
dit festival het Belgische en Europese publiek de kans om de cultuur van  
een bepaald land te ontdekken. Naast tentoonstellingen over het artistieke 
erfgoed en de hedendaagse kunst van dat land wordt er ook ruimte gemaakt 
voor muziek, podiumkunsten, film, literatuur en lezingen. Openheid voor 
andere culturen en verwondering zijn de sleutelwoorden van Europalia.

Om deze verjaardag te vieren kon geen beter land gekozen worden dan  
Turkije. Deze brug tussen Europa en Azië werd eeuwenlang bereisd en ver-
kend en heeft ons met haar millennia oude culturen altijd zo sterk geboeid 
dat ze in onze verbeelding een aparte plaats is gaan innemen. Dat België op 
vele wijzen met Turkije verbonden is, hoeven we niet extra te benadrukken. 
Maar kennen we Turkije wel? Europalia biedt ons een unieke kans om ons 
onder te dompelen in de vele facetten van een duizenden jaren oude cultuur.

En dat is precies wat beoogd wordt met Anatolia, een tentoonstelling  
over twaalfduizend jaar geschiedenis, met als centrale thema ‘continuïteit in 
verandering’ – of hoe de vele beschavingen die elkaar op Anatolische bodem 
zijn opgevolgd, een rijke erfenis tot bij ons hebben gebracht. Meer dan twee-
honderd zorgvuldig gekozen objecten uit Turkse en Europese musea, waar-
van de meeste nooit eerder in België te zien waren, bieden de bezoeker een 
kijk op een fascinerend erfgoed van de prehistorie tot de Ottomaanse tijd  
en op de grote geografische en historische complexiteit van Turkije. 

Zoals het hele festival is ook deze tentoonstelling de vrucht van een lange, 
nauwgezette voorbereiding en van een dag na dag waargemaakt geheel van 
wederzijds begrip, uitwisseling, nieuwsgierigheid en creativiteit. We danken 
hier graag van harte het ministerie van Cultuur en Toerisme van de Republiek 
Turkije en het hele team van Europalia voor wat ze bereikt hebben. Het resul-
taat zou overigens onmogelijk zijn geweest zonder de bijdragen van talrijke 
Turkse en Europese experten en de steun van een groot aantal instellingen. 
Aan allen onze oprechte dank. Ik ben er zeker van dat Europalia Turkey  
als weerspiegeling van deze samenwerking de banden tussen onze beide  
landen nog zal aanhalen.

didiEr rEYndErS
Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, België
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het midden
paleolithicum,  
epipaleolithicum  
en mesolithicum

gEMEEnSchAPPEn vAn  
jAgErSvErzAMElAArS  
40 000–7000 v.c.
M a rcel otte

Eerste sporen van rituelen
In drie Anatolische sites uit de periode van 

het paleolithicum tot het mesolithicum werd een 
vorm van ritueel aangetroffen. In de voornaamste 
grot van Karain (provincie Antalya) werd een 
platte steen ontdekt van zo’n veertigduizend jaar 
oud met een gegraveerd motief dat in die tijd in 
Europa wel vaker voorkwam: een van klauwen 
voorziene dierenpoot, gecombineerd met mense-
lijke silhouetten (afb. 1). De poot met klauwen 
verwijst zowel naar de mens – met afgebeelde 
handen – als naar een beer. Het rituele element 
bestaat in het combineren van beide in een 
magisch geheel. De context is duidelijk die van 
het sjamanisme: via voorstellingen poogt de mens 
greep te krijgen op de wilde natuur. Door zijn 
menselijke status op te geven, verlaat hij tijdelijk 
het domein van de levenden in een poging om de 
natuurkrachten onder controle te krijgen. Op 
deze steen gaat het precies om dat ogenblik 
waarop de mens zijn status als mens opschort. 
Dat stenen als deze ook in Europa te vinden zijn, 
wijst erop dat de betrokken rituelen een univer-
seel gegeven zijn in de religiositeit van jagersvol-
keren – die in het noorden van Azië trouwens 
nog steeds niet uitgestorven is.

Handen hebben een zeer breed expressief 
gamma, van de gebarentalen van doofstommen 
tot de mudra’s van Indiase dansen waarin elke 
geplooide houding van de vingers voor een 
bepaalde mythologische episode staat. Het beeld 
van een hand is wereldwijd verspreid. Steeds is 
de betekenis ervan dat een individu een plaats  
in bezit neemt. Zo ontstaat er een heilig contact 
tussen de magie van die plaats en die mens: de 
mens wordt er niet alleen doordrongen van die 
magie, maar hij laat op die plaats vooral een onuit-
wisbaar spoor na. Vandaar dat het geheel van 
geheiligde plaatsen (beschilderde grotten, tem-
pels) dan ook relaties in stand houdt die even sub-

Afb. 1

Voorzijde van een platte 
steen met drie soorten  
inkervingen: twee antro-
pomorfe, een schematisch 
voorgestelde dierenklauw  
en meerdere stroken 
Grot van Karain (provincie Antalya)
Middenpaleolithicum, 40 000 v.C.

Afb. 28

zittend vrouwenbeeldje
Köşk Höyük (provincie Niğde)
Museum van Niğde, inv. 8.24.88
H 7,5 x b 3,2 cm
Gebakken klei 
Neolithicum, tweede helft  
6de millennium v.C.
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tiel als complex zijn. Altijd is de opstelling geladen 
met betekenis en draait ze rond mythische figuren 
– paarden in het paleolithicum, de stier in het 
neolithicum. De houding van de vingers vormt 
een complementair spel – sommige gespreid, 
andere naast elkaar, volgens stereotiepe formu-
les die niets toevalligs hebben. Van deze gecom-
bineerde tekens dringt enkel de regelmaat tot 
ons door. Dat die regelmaat niet zonder beteke-
nis was, blijkt uit het feit dat ze millennialang 
gerespecteerd werd. Deze formules zeggen iets 
over de kracht van de intellectuele ontwikkeling 
die schuilgaat achter het gebruik van beelden 
om een esoterisch verhaal beter tot uitdrukking 
te brengen dan in woorden mogelijk was. 

Cultusplaatsen
In de grot van Öküzini, die bewoond werd  

tijdens het epipaleolithicum (16 000–9000 v.C.), 
zijn meerdere gedecoreerde stenen gevonden 
die typisch zijn voor het einde van het paleoli-
thicum. Het gaat dan om zeer geladen geometri-
sche figuren, met name abstracte en complexe 
lineaire composities (afb. 2 a), waarin de abstrac-
tie en het rekenen (aftrekken?) belangrijker lijken 
te zijn dan de kracht van het beeld. Er is echter ook 
een steen met de afbeelding van een rituele jacht, 
waarbij een groot rundachtig dier geconfronteerd 
wordt met een jager die gewapend is met een spies 

(afb. 2 b). Dit tafereel is klassiek voor de mytholo-
 gie van het paleolithicum: via dit tweegevecht 
wordt duidelijk gemaakt dat de mens de natuur 
uitdaagt. Het doet denken aan de geschilderde 
scène in de zogenaamde ‘put’ van de grot van Las-
caux en andere soortgelijke taferelen die in heel 
Eurazië te vinden zijn, tot bij de huidige bevolking 
toe, waar ze bij elke ceremonie door dans, trance 
en figuratie opnieuw tot leven worden gewekt. 

Geen dierlijk symbool heeft een even vitale en 
algemene kracht als de stier. In allerlei mythen 
daagt hij met zijn kracht en vitaliteit de mens uit. 
Het is geen toeval dat hij in Lascaux wordt voor-
gesteld als Minotaurus en dat er nu nog steeds 
stierengevechten plaatsvinden. De stier wordt 
altijd voorgesteld als het te bemeesteren dier of 
symbool, als belichaming van een even vijandige 
als vertrouwde natuur. Al in het paleolithicum 
vermomde de sjamaan zich als stier: hij nam 
diens houding en hoorns over om aan te geven 
dat hij ook zijn kracht bezat. Vaak staat een stier 
gewoon rechtop en verraadt alleen zijn houding 
de ambiguïteit van het beeld. Hij komt voor in alle 
religies, van de kribbe van Bethlehem tot de fres-
co’s van Knossos. In het laatste geval gaat het 
duidelijk om een geraffineerd spel van uitdagin-
gen, zoals dat nu nog gebeurt in de straten van 
Zuid-Europa (Pamplona). Vanwege zijn bevruch-
tende kracht werd de stier ontelbare keren afge-

Afb. 2a (links) en 2b (rechts)

gedecoreerde stenen: links een abstracte lineaire compositie en rechts een ritueel jachttafereel
Grot van Öküzini (provincie Antalya)
Epipaleolithicum, 16 000 tot 9000 v.C. 
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beeld in neolithische hypogea en tempels. Hij 
vervult dus een dubbele functie: als gesymboli-
seerde natuur is hij de uitdaging die de mens 
moet overwinnen om te leven en tegelijk moet 
de mens zich de kracht van de stier toe-eigenen 
om de reis naar het andere leven te kunnen aan-
vatten. Beide functies zijn elkaars symmetrische 
tegenpolen: van de kribbe/wieg tot het graf. In die 
context ontwikkelde zich een grafisch spel met 
het vooraanzicht van de hoorns, want dat ver-
wijst naar de wassende maan en dus naar het 
ritme van de regeneratie en leent zich tot een 
eindeloos spel van esthetiseringen (lieren, scep-
ters ...) – alsof de referent het met dit beeld ver-
sierde object heiligde. Het rund is als symbool zo 
krachtig dat het in ons alfabet, zowel grafisch als 
symbolisch, op de eerste plaats komt. De alef is 
inderdaad niets anders dan een omgekeerde 
rundskop: hier begint het abstracte discours. 

Offers
In de befaamde beschutte plaats in de rotsen 

van Beldibi (mesolithicum, tussen 8000 en  
7000 v.C.), in het gebergte niet ver van Antalya, 
komen composiettaferelen voor met gehoornde 
sjamanen en groepen dieren die op het punt 
staan te gaan vechten (afb. 3). Bij de laatste vol-

keren die van de jacht leefden, werd het dieren-
offer de sym bolische prefiguratie van de domes-
ticatie. De stenen werktuigen die aan de voet van 
deze schil deringen werden teruggevonden, zijn 
afkomstig van de laatste jagersvolkeren, dus van 
de fase net voor het domesticeren van dieren. 
Ook hier weer gaat het mythische denken vooraf 
aan het denken toegepast op de reële wereld. 

Het oogsten en verbruiken van plantaardig 
voedsel had iets zeer paradoxaals: planten vorm-
den het hoofdbestanddeel van de voeding die werd 
opgenomen, maar ze verleenden hun verzame-
laars zo weinig prestige dat de hele gemeenschap 
ze mocht verzamelen, vrouwen en kinderen 
incluis. Voor het opsporen, opdrijven en doden 
van groot wild gold net het omgekeerde, want 
dat was gevaarlijk, mens en dier hadden gelijke 
kansen op overleving. Vandaar dat hier het begrip 
‘offer’ zijn intrede deed: vóór het doden moest de 
jager de heiligheid opheffen van een leven dat zeer 
dicht bij het zijne stond. Daar houdt het offer 
niet op. De mens blijft immers een primaat met 
dezelfde voedingsbehoeften als andere primaten. 
Alleen uitdaging en bevrediging dreven hem tot 
jagen. Tal van archeologische sporen wijzen in 
die richting: sleet op de tanden, vezels in hun 
email, resten van verkoolde planten, sleet op de 

Afb. 3

schilderingen van een  
gehoornde sjamaanfiguur 
(linksonder) en een groep 
dieren klaar om te vechten 
(rechtsboven) 
Grot van Beldibi (provincie Antalya)
Mesolithicum,  
tussen 8000 en 7000 v.C.
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snee van stenen werktuigen ... Zonder plantaardig 
voedsel kon de menselijke soort niet overleven. 
Uit onderzoek blijkt dat meer dan 70 procent van 
de voeding van verzamelaarsvolkeren uit planten 
bestond. Toch vind je in handboeken nog steeds 
het beeld van de ‘mens als jager’, terwijl er ‘mens 
als verzamelaar’ zou moeten staan, maar dat 
laatste zou ons waarschijnlijk te sterk herinne-
ren aan wat we gemeen hebben met de apen.

het neolithicum  
en het vroege  
chalcolithicum
vAn SEdEntAirE 
SAMEnlEvingEn vAn  
jAgErSvErzAMElAArS tot 
lAndbouWgEMEEnSchAPPEn
10 500–5000 v.c.
MeHMet ÖzDoğa n

Het neolithicum – Een overzicht
Het neolithicum geldt als de tijd van de grootste 

veranderingen in de beschavingsgeschiedenis. Na 
honderdduizenden jaren te hebben geleefd als 
rondtrekkende jagers-verzamelaars, gingen de 
mensen leven als sedentaire landbouwers. Dat 
ze een manier van leven konden ontwikkelen die 

steunde op de productie van hun voedsel, bracht 
diepgaande veranderingen mee voor elk aspect van 
dat leven, van landbezit, vererving, werkverdeling 
en maatschappelijke organisatie tot het bewerken 
en bereiden van voedsel, via nieuwe bouwwijzen 
en het bakken van potten voor opslaan, koken en 
vergisten. Daarom wordt de tijd van voedsel pro-
ducerende sedentaire gemeenschappen de neo-
lithische revolutie genoemd, niet omdat het snel 
ging – tegelijk leefden in andere streken nog lang 
gemeenschappen van jagers-verzamelaars – maar 
omdat de gevolgen revolutionair waren. Zelfs in 
de vroegste stadia van de neolithisering, toen het 
bestaan nog afhing van jagen en verzamelen, wer-
den er al blijvende vestigingen gesticht. Het in 
cultuur brengen van wilde granen en groenten 
en het domesticeren van dieren namen meer dan 
twee millennia in beslag. Het socio-economische 
model dat in het neolithicum ontstond, legde via 
de achtereenvolgende stadia van verstedelijking, 
stadstaten, koninkrijken en imperia de basis 
voor onze huidige beschaving. 

Tot voor kort dacht men dat het neolithicum 
een tijd was van eenvoudige dorpsgemeenschap-
pen die probeerden te overleven. In de laatste 
decennia is ons inzicht in het neolithicum grondig 
veranderd. Bij recente opgravingen zijn zaken aan 
het licht gekomen die ons dwingen onze traditio-
nele visie op die periode te herzien. Het neolithi-
cum – en vooral zijn beginfasen, het prekeramisch 

Afb. 4

kaart met de belangrijkste 
prehistorische sites  
in turkije
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Afb. 5

rechthoekig cultusgebouw met terrazzovloer, 
banken en ‘pijlers’; rechts, de nog bewaarde 
muur van een ouder gebouw
Nevalı Çori
Prekeramisch neolithicum B, ca. 8500 v.C.

Afb. 6

cultusgebouw met cirkelvormig grondplan  
en ‘pijlers’
Gusir Höyük
Prekeramisch neolithicum A, ca. 9500 v.C.

neolithicum, dat wil zeggen de fase waarin men 
nog geen keramiek kon produceren – geldt nu 
als een tijd van grote innovaties en een gesofisti-
ceerde cultuur. De verandering in het beeld dat we 
van het neolithicum hebben – een verandering 
die nog steeds gaande is – omvat alle elementen 
van de cultuur. Op vroege neolithische gemeen-
schappen zijn nu begrippen van toepassing als 
gelaagde samenleving, ambachtelijke specialisatie, 
monumentale architectuur, kunst, uitwisseling 
van producten en grondstoffen over lange afstan-
den en de dominantie van een priesterkaste, alle-
maal culturele attributen die vroeger werden 
gezien als kenmerkend voor latere samenlevingen. 
Het belangrijkst, maar tegelijk het moeilijkst om 
te verwoorden, is wellicht de prominente rol van 
religie in de vorming van neolithische samen-
levingen.

Het neolithicum loopt van het midden van het 
11de tot het 7de millennium v.C. en valt uiteen in 
twee delen, het prekeramisch en het keramisch 
neolithicum, met daartussen een overgangs-
stadium. Het kerngebied van de eerste neolithi-
sering, de tijd van het prekeramisch neolithi-
cum, bestaat uit Zuidoost-Turkije en oostelijke 

delen van Centraal-Anatolië (afb. 4). Van ronde 
gebouwen ging het toen geleidelijk aan naar recht-
hoekige. Wat een onderkomen was, werd een 
echt huis. Het stadium met gebouwen met een 
cirkelvormig grondplan wordt prekeramisch 
neolithicum A (PPNA, Pre-Pottery Neolithic A) 
genoemd, dat met de rechthoekige constructies 
prekeramisch neolithicum B (PPNB). De voor-
naamste sites van deze periode zijn Çayönü, Körtik 
Tepe, Göbekli Tepe, Nevalı Çori en Aşıklı Höyük. 
Met het einde van het prekeramisch neolithicum, 
de zogeheten ‘instorting van de neolithische cul-
tuur’ in de tweede helft van het 8ste millennium, 
begint de expansie van de neolithische leefwijze 
naar West-Anatolië en verder naar de Balkan en 
Europa. Het grote verschil van het keramisch 
neolithicum met de voorgaande periode is dat in 
het socio-economische model van de nu stevig 
gevestigde landbouwgemeenschappen geen 
monumentale tempels meer voorkomen. Die 
culturele structuur duurde zonder onderbreking 
tot het einde van het vroege chalcolithicum, de 
kopersteentijd (6de millennium v.C.), die geken-
merkt wordt door de opkomst van rijkversierd 
vaatwerk. Domuztepe, Mezraa Teleilat, Çatal-
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Afb. 7

Drie van de aan elkaar grenzende cultusgebouwen met cirkelvormig grondplan  
en t-vormige ‘pijlers’; muren van vorige fasen zijn nog herkenbaar
Göbekli Tepe
Prekeramisch neolithicum A, ca. 9500 v.C.
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höyük, Hacılar, Ulucak en Aşağı Pınar behoren 
tot de belangrijkste sites van deze periode.

hEt PrEkErAMiSch 
nEolithicuM
(10 500–7600 v.c.)

De godenwereld bij gemeenschappen 
uit het prekeramisch neolithicum 
De sites van het prekeramisch neolithicum 

hebben een overvloed aan materiaal opgeleverd 
dat ons een zicht biedt op de spirituele wereld van 
deze periode. De leiding van de gemeenschappen 
van deze cultuur berustte duidelijk bij een pries-
terkaste: die stelde niet alleen rituele daden van 
verering, maar stond ook aan de top van het sociale 
systeem. De macht van deze leidersgroep uit zich 
niet alleen in de monumentaliteit van de cultus-
gebouwen, maar ook in de strakke ordening van 
de nederzettingen, waar een speciaal deel voor-
behouden was voor het rituele gebeuren. Dat die 
schikking vooraf gepland was, is duidelijk op sites 
waar archeologische opgravingen grote zones heb-
ben blootgelegd, zoals in Çayönü, waar de sector 
van de cultusgebouwen door een groot, netjes 
bewaard plein met twee rijen staande, in zijn 
oppervlak vastgezette monolieten, van de resi-
dentiële zone gescheiden wordt. Prestigeobjec-
ten werden gevonden in de huizen bij het plein, 
wat erop kan wijzen dat het hier gaat om wonin-
gen van de heersende groep. Cultusobjecten wer-
den gevonden in de zone van de cultusgebouwen 
of in graven, maar nooit in woonhuizen.

Woningen van de ‘goden’ –  
cultus gebouwen in het  
prekeramisch neolithicum
In het prekeramisch neolithicum zijn er qua 

monumentaliteit, grondplan, structurele details 
en bouwtechniek opvallende verschillen tussen 
gemeenschaps- of cultusgebouwen en woningen. 
De eerste werden opgetrokken als speciale bouw-
werken en hebben dus geen huiselijke voorzienin-
gen. Bovendien bleef hun grondplan het hele 
prekeramisch neolithicum lang zogoed als  
ongewijzigd. Dat wijst erop dat de symbolische 
waarden en de cultusgebruiken al die tijd door 
iedereen gedeeld werden. Alle cultusgebouwen 
hebben een ondoordringbare vloer (van terrazzo 
of gepolijste steen) en massieve muren met nissen 
en steunberen afgewisseld met zitbanken (afb. 5). 
Typisch zijn de rechtopstaande megalieten of ‘pij-
lers’ (vaak T-vormig) langs de muren of bevestigd 

in het midden van de vloer. In het stroomgebied 
van de Eufraat zijn ze van reliëfs voorzien, in het 
bekken van de Tigris zijn ze vlak of vertonen ze 
sporen van beschildering. In het begin van het 
prekeramisch neolithicum A hebben de cultus-
gebouwen een cirkelvormig grondplan (afb. 6), in 
de volgende stadia is dat grondplan rechthoekig 
en zijn de gebouwen kleiner (afb. 5). 

Er werden cultusgebouwen uit het prekera-
misch neolithicum ontdekt in Hallan Çemi, Gusir 
Höyük, Çayönü, Nevalı Çori en Aşıklı Höyük, maar 
Göbekli Tepe springt als cultuscentrum uit de 
band: tot nu toe werden daar al meer dan twintig 
cultusgebouwen opgegraven die veel monumen-
taler zijn dan elders – sommige hebben een dia-
meter van meer dan 30 meter en steunmuren van 
wel 5 meter hoog (afb. 7). Ze zijn de oudste ons 
bekende gebouwde ‘tempels’ in de wereld. De 
T-vormige monolithische ‘pijlers’ in de steun-
muren zijn verfraaid met een rijk gamma aan 
afbeeldingen. In het centrale deel van de gebou-
wen staan meer solide monolieten, van reliëfs 
voorzien of gewoon vlak gekapt, alleen of in 
paren (afb. 8–10). Het is duidelijk dat bij de ritu-
elen een of andere vloeistof werd gebruikt en dat 
ze plaatsvonden in aanwezigheid van een kleine 
groep deelnemers, die op de banken zaten.

Humanisering van gebouwen –  
cultus van gebouwen
Alle cultusgebouwen werden zorgvuldig 

begraven door ze op te vullen. Soms werden er 
ook grafgiften in geplaatst. In Göbekli Tepe is het 
volume van de opvulling zo groot dat het begraven 
duidelijk een veel grotere inspanning moet heb-
ben gevergd dan het bouwen van de structuren. 
Maar het is wel dankzij dit proces dat de gebou-
wen uitzonderlijk goed bewaard bleven. Vaak 
werd binnen een bestaand gebouw een kleinere 
versie ervan opgetrokken (afb. 5, 7) . In die gevallen 
werden de ‘pijlers’ en andere uit steen gekapte 
stukken vóór het ondergraven bewust gebroken. 

Dualisme tussen vrouwelijke  
en mannelijke godheden
Er is duidelijk sprake van genderdualisme tij -

dens deze periode. De meeste gebeeldhouwde figu-
ren die in de cultusgebouwen gevonden werden, 
zijn mannelijk (afb. 11–12). Sommige, zoals een 
levensgroot beeld uit de Yenimahalle van 
Şanlıurfa, zijn ithyfallisch, dat wil zeggen dat ze 
een erectie hebben (afb. 13). Ook in andere sites 
van het prekeramisch neolithicum werden veel 

Afb. 8

kopie van een t-vormige 
centrale ‘pijler’ met langszij 
gevouwen armen, en aan de 
voorzijde handen en een gor-
del, waaraan een afhangende 
dierenhuid is bevestigd; de 
pijler was vastgezet in een 
met zeven vogels versierde 
stenen basis
Göbekli Tepe,  
rond cultusgebouw D
Museum van Urfa
H 332 x b 195 x d 40 cm
Kalksteen
Prekeramisch neolithicum,  
10de millennium v.C.
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fallische beelden gevonden (afb. 14–16). Maar ter-
wijl in de tempels duidelijk de mannelijke figuren 
domineren, zijn de meeste beeldjes die in de 
woon zones gevonden werden eenvoudig en niet 
gesofisticeerd en stellen ze zwangere vrouwen 
(afb. 17) of huisdieren voor. We mogen dus ver-
onderstellen dat de belangrijkste godheid van de 
gewone mensen vrouwelijk was. Het domein van 
het bestuursysteem was mannelijk – en het ithy-
fallische was hier sterk vertegenwoordigd. 

Verering van de natuur
Ons inzicht in de geloofssystemen en de sym-

boliek van het prekeramisch neolithicum werd 
aanzienlijk verrijkt door de vondst van veel cul-
tusobjecten: beeldjes, plaatjes van steen of been, 
gebeeldhouwde stukken, afbeeldingen op de ‘pij-
lers’ ... Het vruchtbaarst in dit verband waren 

Körtik Tepe, Nevalı Çori en Göbekli Tepe. Aller-
eerst is duidelijk dat alle levende wezens, of ze 
nu eetbaar waren of niet, deel uitmaakten van de 
symbolische wereld van deze mensen. De dieren 
die zijn afgebeeld op de ‘pijlers’ van Göbekli 
Tepe variëren van vredelievende watervogels tot 
gieren, van roofdieren (leeuwen) tot beren, stie-
ren en vossen, van schorpioenen tot slangen en 
hagedissen. De natuur speelde dus een grote rol 
in de geloofsovertuigingen van die tijd (afb. 
18–21). Dat veel van de afgebeelde vogels vlees-
etend zijn, wordt in verband gebracht met het 
dodenritueel (afb. 21). Langs de muren van cul-
tusgebouwen werden soms hoorns van oerossen 
gevonden. Ook de slang was een belangrijk ele-
ment van de symboliek: ze werd niet alleen afge-
beeld op ‘pijlers’ (afb. 10, 20–21), maar er werden 
ook talrijke slangvormige beeldjes gevonden.

Afb. 9 a–b

totempaalvormige mono-
lithische ‘pijler’ met in haut-
reliëf een grote vogel die op 
de hoofden van twee mense-
lijke figuren zit. De kop van 
de vogel ontbreekt
Nevalı Çori, zone van  
de cultusgebouwen
Museum van Urfa
H 100 cm
Kalksteen
Prekeramisch neolithicum B,  
ca. 8500 v.C.
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Afb. 10

centrale ‘pijler’ (de  
zogeheten totem) die  
in de muur van een  
cultusgebouw uit het pre-
keramisch neolthicum B 
begraven was; in haut- 
reliëf een composiet- 
figuur van een man  
met slangenmotieven
Göbekli Tepe
Museum van Urfa
H 195 cm
Kalksteen / Ca. 9500 v.C.




