Bladeren in het boek

Op deze en de volgende bladzijden worden ter illustratie van mijn boek een aantal pagina’s
getoond om een indruk te geven van de stijl waarin het boek is geschreven. Ik heb geprobeerd het
zo te schrijven dat de lezer kan zien wat ik waarneem bij de beeldjes, reliëfs en tekeningen uit de
oudheid, zodat iedereen de speurtocht kan afleggen die ik heb gevolgd.
De interpretaties van de prehistorische kunst wordt vergemakkelijkt doordat er een duidelijke
beeldtaal blijkt te bestaan. Bij die interpretaties ben ik voorts uitgegaan van de meest voor de
handliggende vooronderstelling, namelijk dat men tijdens het vroeg Jong Paleo in Europa geloofde
in een natuurgodsdienst, zoals b.v. die van de huidige jagers-verzamelaars rondom het
Noordpoolgebied. Reeds voor het Jong Paleo geloofden de Neanderthaler in een leven na de dood.
Zij gaven aan de doden grafgiften mee en hadden dus ook al een religie waarbij men geloofde dat
na de dood een essentieel deel van de overledene voortleefde.
Bij natuurgodsdiensten hoort het geloof dat de ziel na de dood het lichaam verlaat en voortleeft in
de onderwereld, in afwachting van een wedergeboorte. Die wedergeboorte wordt logischerwijs
geschonken door een moeder: de Moedergodin. Niet alleen mensen hebben een ziel, maar ook
dieren, planten, stenen en natuurlijke fenomenen zoals donder, meren, rivieren, bergen en rotsen.,
Voorouderverering, goden, gedaanteveranderingen en bezielde stenen zijn belangrijk. Stenen die op
een mens lijken kunnen in dit geloof religieuze objecten zijn, bezield door de geest van een
voorouder of een goddelijk wezen.
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Deel I. Hoofdstuk 3
Beeldjes en reliëfs van de Maangodin
Par. I. 3a. Venussen met een schijf op de buik
Van de Venusbeeldjes met onnatuurlijke kenmerken uit het vroeg Jong Palaeo worden een aantal
gekenmerkt door een buik die op zwangerschap lijkt aan te duiden. Maar bij nauwkeuriger
beschouwing lijkt het of er een schijf op de buik ligt. De vorm van deze buik is onnatuurlijk.
Ik beschouw deze Venussen daarom als goddelijk.
Bij onderstaand Venusbeeld uit Kostenki, is te zien hoe een buik er bij zwangerschap uit ziet.
De bolling vult de gehele bekkenruimte. Bij de in deze paragraaf beschouwde Venussen is (dat)
niet het geval. Op hun buik ligt een discus. Bij de tweehoofdige Venus is dit het beste te zien.

De Kostenki Venus
Foto: P. Bahn, 'Prehistoric Art'

'Tweehoofdige Venus’

‘Dubbele Venus’

Foto’s: Cook (2013).

Ook bolt bij deze Venussen
meestal slechts een klein
gedeelte van de buik op. De
navel ligt altijd in het
middelpunt.
Dit is het geval bij de
nevenstaande Venussen uit de
grotten bij Grimaldi (Italië).
Ook de Venus van Menton
komt uit deze grotten.
Venus van Menton.

Le Losange.

Foto : Cohen (2003).

Foto’s: Cohen 2003 en Don Hitchcock.

De schijf op de buik van deze Venussen kan m.i. de zon of maan voorstellen. In de bronstijd
werden deze hemellichamen niet als een bol, maar als een schijf gezien. Dat zal in de steentijd ook
het geval zijn geweest. De maan heeft een relatie met vrouwen en vruchtbaarheid omdat de
maancyclus ongeveer even lang duurt als de vruchtbaarheidcyclus van de vrouw. Het zachte licht
van de maan doet ook vrouwelijker aan, dan het felle licht van de zon.
Bij een schijf op de buik van een Venus moet daarom eerder gedacht worden aan een maanschijf
dan aan een zonneschijf.
Ik beschouw bovenstaande Venussen uit Grimaldi daarom als Maangodinnen.
Voor deze beeldjes is in de meeste gevallen een gele steensoort gebruik. De Venus van Menton is
ook gemaakt van gele steen, al is dit op de foto niet te zien. De steen is tot hoogglans gepolijst.
Daardoor stralen de Venussen met een geelkleurig licht, zoals de maan dat doet.

Deel I. Hoofdstuk 4
Beeldjes van de Moedergodin
Par. I. 4a. Moedergodinnen met zeer grote borsten
Bij deze Venussen ligt de nadruk op de grote borsten. Het oudst bekende beeldje, de Venus van
Hohle Fels, behoort ook tot deze groep.
Hohle Fels is een Jong
Paleolithische site met grotten in
Duitsland. Hier zijn meerdere
beeldjes van mammoetivoor uit
het Aurignaciën ( 31.000 tot
33.000 V.H.) gevonden.
De Venus van Hohle Fels wordt
gedateerd in de oudste laag
Aurignaciën: 35.000 – 40.000
V.H.
Foto: Silosarg.
Bron: Urgeschichtliches Museum, Duitsland. Licensed under the Creative
Commons Attribution 3.0 Unported license.

Deze Venus heeft geen hoofd. Op de plaats van het hoofd zit een ring, zodat het beeldje als hanger
kan worden gedragen. De bosten zijn extreem vergroot. Ook de vulva is vergroot. In vergelijking
met de andere Venussen van het vroeg Jong Paleolithicum is de kwaliteit van het beeld zeer matig.
Op de buik, de borsten en arm zijn talloze evenwijdige graveringen gemaakt waarvan de betekenis
niet duidelijk is. Op de buik lijken ook drie stippen te zijn gemaakt. De vormgeving is m.i. nogal
gebrekkig. Zeker in vergelijking met de minder oude beeldjes die ook tot deze groep behoren.
Mogelijk is de Venus van Hohle Fels ook aan het bevallen en hebben haar kledingstukken daarbij
een functie. Haar openstaande vulva lijkt dit te bevestigen dat zij bevalt.
Er zijn in deze grot enkele jaren geleden fragmenten van een tweede soortgelijk beeldje gevonden.
De nadruk op borsten is nog extremer bij de rechts en onderstaand
getoonde beeldjes, die gevonden zijn op een woonplaats bij Dolni
Vestonice. Bij de Venus rechts zijn lijf, hoofd, armen en benen
gereduceerd tot een stok. Op deze stok prijken twee borsten. Op de
Venus staan verschillende groepen evenwijdige streepjes.

Bron: Moravaské Museum, Brno. Foto: Cook (2013).

Het beeldje links bestaat slechts uit borsten,
waarop een vulva is weergegeven en een
bovenlijf / hoofd dat is gereduceerd tot een
smalle kegel. Vanwege de doorboring aan de
achterkant wordt het omschreven als een
hanger.
Ook op dit beeldje staan verschillende
groepen evenwijdige streepjes.
Foto midden: http://www.istmira.com/foto-i-video-pervobytnoe-obschestvo/3924-iskusstvo-predystorii-pervobytnost-2.html.
Foto rechts: Cook (2013).

Een van mijn boeiendste ontdekkingen werd gedaan in de ‘eindkamer’ van de grot van Chauvet.
Hier werd tijdens het Aurignaciën (ca. 40.000-26.000 Voor Heden) grotkunst gemaakt.
Onderstaand is een vrouw van enorme afmetingen te zien. Deze door de natuurgevormde
afbeelding blijkt een nis.

Deel van Par. I. 6c. Moedergodinnen als bezielde rotsen uit Pech Merle en Chauvet.
De randen van de nis geven
bijna perfect de benen, het
middel en het bovenlijf tot
aan de borsten van een
vrouw weer. Ook is te zien
dat de vrouw borsten heeft.
Aan het plafond hangen
enkele borstvormige
stalactieten waarop de
tepelhoven van nature
zichtbaar zijn. Deze
gigantische, door de natuur
gevormde afbeelding van een
vrouw, domineert door haar
grootte de hele eindzaal. Haar
afmetingen passen bij een
godin.
Op de foto zijn ook de
contouren te zien van een
linkerarm en een hoofd. Maar
dat is schijn. Het is de
buitenrand van de
fallusvormige stalactiet die
deze indruk wekt.
Foto ontleend aan video: www.archeologie.culture.fr/chauvet.
In de nis kan een donkere holte worden gezien als een vergrote vulva die eigenlijk iets te laag zit.
Nog een wonder der natuur is de heupgordel die deze vrouw lijkt te dragen. Die heupgordel kan
worden gezien als een vruchtbaarheidgordels. Een grote venusheuvel of vulva wordt gezien als een
vruchtbaarheidsymbool dat verwijst naar geboorte of wedergeboorte.
Op de stalactiet tegenover haar werd, aan de naar haar gekeerde kant, een mammoet getekend.
Het dier wiens gestalte de Moedergodinnen uit Pech Merle en Cussac deels of geheel konden
aannemen.

Gezien de vruchtbaarheidssymbolen, de afmetingen van deze Venus die een Godin waardig zijn en
de mammoet tegenover haar, zie ik haar als een Moedergodin.
Opmerkelijk is dat talloze mensen blijkbaar weinig bijzonders hebben gezien in de nis die zoveel op
een vrouw lijkt. Maar de belangrijkste vraag is: zagen de mensen uit de prehistorie in deze nis ook
het beeld van een vrouw van goddelijke afmetingen en beschouwde men haar als Moedergodin?
Gelukkig zijn er enkele argumenten voor mijn zienswijze.
Een zwaarwegend argument voor mijn zienswijze volgt uit par. I 6d. In de Hillaire kamer van de
grot van Chauvet is de Moedergodin alom aanwezig is. Zij is hier afgebeeld (gegraveerd) als een
liggende vrouw zonder armen, waarvan het lichaam eindigt bij de borsten. Een gedaante die
overeenkomt met de vorm van bovenstaande nis.
Een tweede argument is, dat op bovenstaande foto is te zien dat de stoet van leeuwen niet
doorloopt over de wand van de nis. Als men de nis niets bijzonders had gevonden had het voor de
hand gelegen om ook daar leeuwen weer te geven. Voorst zijn naast en in de nis enkele dieren
getekend die m.i. aantonen dat men deze nis destijds zag als bezield door een Moedergodin die
wedergeboorte kon schenken. Zie de volgende bladzijde uit mijn boek,

Links naast de nis is de kop van een leeuw
getekend. Die kop lijkt aan te sluiten op de
achterkant van een dier in de nis.
Die achterkant hoort echter niet bij de
leeuwenkop, maar bij een ander dier dat op
deze foto slechts ten dele zichtbaar is.
De rest van dit dier wordt door de
kromming van de nis aan het zicht
onttrokken.
Foto: http://www.bradshawfoundation.com/chauvet/chauvet_cave_UNESCO_world_heritage_site.php.

Om het dier in de nis helemaal te zien moet je
naar rechts lopen. Dan is te zien dat in de nis een
neushoorn werd afgebeeld. Deze neushoorn is
één van de drie dieren in en nabij de nis, die geen
deel uitmaken van de stoet van leeuwen.
De kop van de leeuw op bovenstaande foto lijkt
uit de rotswand (de onderwereld) te komen. Op
de foto rechts is hij niet te zien.

Detail van Alvarezphoto: http://www.bradshawfoundation.com/chauvet/chauvet_cave_UNESCO_world_heritage_site.php.

De twee andere dieren, die ook geen deel uitmaken van
de stoet leeuwen, staan aan de rechterkant van de nis.
Een bizon staat net boven de twee leeuwen uit deze stoet
met leeuwen. Hij verlaat de nis. Zijn kop en voorpoot
bevinden zich daar al buiten.
Naast de nis is voorts een neushoorn getekend die lijkt te
sterven. Twee rode speren steken uit zijn lijf. Hij spuugt
bloed. Het is zover ik weet het enige gewonde dier in de
grot van Chauvet.

Detail : http://uk.phaidon.com/agenda/art/picture-galleries/2011/march/10/inside-the-cave-of-forgotten-dreams/.

Binnen de kaders van een natuurgodsdienst vertellen bovenstaande afbeeldingen een verhaal over
dood en wedergeboorte. De geest van de stervende neushoorn aan de rechterkant, betreedt de nis
die bezield is door de Moedergodin. Omdat zij deel uit maakt van de onderwereld betreedt de
neushoorn ook de onderwereld. Aan de linkerkant verlaat een andere neushoorn het lichaam van
de godin. Rechts doet een bizon hetzelfde. Beiden ontvangen van de Moedergodin een
wedergeboorte in de reële wereld. Dit verhaal laat de jagers weten dat de dood van door hen
gedode dieren iets tijdelijks is.

Par. II. 3b. Het Heiligdom van Lascaux
Lascaux is beroemd om zijn schilderkunst. De kunst wordt gedateerd op ca. 17.300 V.H. Minder
bekend zijn het grote aantal gegraveerde afbeeldingen. In de grot bevindt zich een ‘Heiligdom’.
waar bijna elk plekje van de kalkstenen muren en het plafond bedekt is met overlappende
gravures. In totaal zijn er meer dan duizend: ongeveer 500 dieren en 600 geometrische en abstracte
tekens. Het Heiligdom is goed voor meer dan de helft van de decoratieve kunst in de gehele grot
van Lascaux.
De Heiligdom is een kleine halfronde ruimte. De
diameter is ongeveer 4,5 m. De vorm is
vergelijkbaar met de apsis in een romaanse
basiliek, vandaar dat het Heiligdom ook de naam
‘Apsis’ kreeg. Het plafond is 1,6 tot 2,7 meter
hoog. Het is zo volledig en rijkelijk ‘versierd’ met
gravures dat de prehistorische mensen die dit
maakten, eerst een steiger gebouwd moeten
hebben om dit te doen. Ook daaruit blijkt dat de
Apsis een belangrijk heiligdom was.
Bron: http://www.visual-arts-cork.com/prehistoric/lascauxcave-paintings.htm#apseT.
Foto: http://www.istmira.com/foto-i-video-pervobytnoe-obschestvo/3924-iskusstvo-predystorii-pervobytnost-2.html.

In het Heiligdom is het hert door veel (soms gekleurde) afbeeldingen nadrukkelijk aanwezig. Op de
foto is linksboven een gekleurd hertgewei op een prominente plaats te zien. Mogelijk is het bedoeld
als pars pro toto voor het Goddelijk reuzenhert.
Maar het belangrijkst in het Heiligdom zijn de graveringen die de Moedergodinnen aanduiden.
Ze worden ten onrechte als tovenaars beschouwd. De prominentste plaats kreeg de slanke
Moedergodin. Zij staat achterin het Heiligdom, waar de dichtheid van de afbeeldingen het grootst
is.
Op de foto linksonder staat de tekening van de ‘kleine tovenaar’ uit de grot van Lascaux.
Het kost weinig moeite om achter de talloze graveringen een vrouw te ontdekken. Gezien haar kort
weergegeven bovenbenen, werd zij zittend afgebeeld
Van haar bovenlijf
werden alleen de
borsten weergegeven.
Haar hoofd werd niet
afgebeeld.

Dit typeert haar als de
jonge Moedergodin
zoals die uit Bernifal.
Moedergodin Lascaux

Moedergodin Bernifal

Foto’s links ontleend aan lit. Pascal Raux. ‘Les Sorciers de la préhistoire dans l’art paléolithique’.
Foto rechts ontleend aan lit. J. Jelinek. De grote Encyclopedie van de mens in de oertijd.
.

Bij de Moedergodin van Lascaux beginnen de meeste gegraveerde lijnen nabij haar navel.
Op de tekening zit hier een kleine lege ruimte, waar graveringen ontbreken. Het kan een
natuurlijke holte zijn, die men als toegang zag tot de onderwereld.

Deel II. Hoofdstuk 4
De vruchtbaarheid van de Bizongod en de godinnen
Uit het Magdalénien zijn een aantal afbeeldingen bekend waarbij de (al dan niet gestileerde)
afbeelding van een vrouw (een godin) samenvalt met de afbeelding van een bizonstier of een man
(de Bizongod). Op een stenen plaat, die gevonden is in de grot van Enlène, staan zelfs twee van
zulke afbeeldingen. Een man en een vrouw en een enorme bizonstier met een menselijk persoon.

Par. II. 4a. de Bizongod
In abri Laussel (Gravettiën) werd, behalve
Maangodinnen en de ‘Speelkaart Venus’, ook een
man afgebeeld. Dit is mogelijk de partner van de
Maangodin uit Laussel: de Bizongod. Zie
nevenstaande foto. Het gezicht ontbreekt helaas.
Deze man draagt een gordel met een gesp die de
maanschijf kan voorstellen (Deel I Hst. 5).
Het gezicht van de Bizongod is wel te zien op de
‘Dubbele Venus’ van Grimaldi (Gravettiën). Zijn
gezicht is echter zo klein dat de vormgeving
summier is. Opvallend zijn de brede spitse neus
en de schuinstaande ogen.

Foto: Cohen (2003).

Foto: Cook (2013).

Een veel duidelijker beeld van de Bizongod is te zien op het onderstaande godenpaneel van Les
Trois Frères (deel II hoofdstuk 3).
De Bizongod heeft een forse kaak en een kale schedel
met slechts een kleine pluk haar (een staartje?) aan de
achterkant. Hij heeft een zeer brede glimlach.
De lijn van zijn arm gaat via de lies eerst achterlangs
een kleine bizon, om vervolgens te eindigen in de lies
van de grootste bizon van dit paneel. Dit getuigt van de
betrokkenheid van deze man bij de potentie van de
bizons.
Detail van foto: Bégouën et Bégouën. (2013a).

Dat deze Bizongod een bekend persoon was, blijkt uit het feit dat zijn hoofd
op meerdere plaatsen werd afgebeeld. Rechts een afbeelding van zijn hoofd
met brede lach, een kale schedel en een staartje aan de achterkant, uit Abri
Bourdois.

Foto: Ralph Frenken 2015.

In de grot van Rouffignac (Magdalénien) werd nog zo’n soort hoofd
gegraveerd. Ook hij is kaal een heeft een brede lach. Een staartje is
echter niet te zien.
De context van deze afbeelding is mij helaas niet bekend.
Foto: Leroi-Gourhan (1973).

Par. III. 3b. Moedergodin Ereshkigal
In Soemerië kende men niet één maar twee onderwerelden. In het westen, waar de zon ondergaat,
bevond zich de onderwereld die werd geleid door de bekendste Moedergodin, Ereshkigal. Zij is een
dochter van Nammu. In het oosten, waar de zon opkomt, bevond zich de tweede onderwereld die
werd geleid door de Moedergodin Nungal, ook wel Manungal genoemd. Op website
http://www.nissaba.nl/oud/beschrn.shtml wordt vermeld dat zij in de mythologie wordt genoemd
als een dochter van Ereshkigal en broer van Enki. Naar mijn mening zijn Ereshkigal en Nungal
mogelijk de opvolgers van de oudere Moedergodinnen Nammu en Ninhursag. Bij beiden gaat het
om een Moeder en een dochter. Van het scheppend vermogen van Nammu (de moeder van alles)
en Ninhurssag (moederaarde) is bij Ereshkigal en Nungal echter weinig terug te vinden. Alleen
Nungal is een schenkster van nieuw leven.
De oorzaak hiervan is m.i. dat vooral Enki veel van dit scheppend vermogen heeft overgenomen
van de Moedergodinnen. Hij is in Soemerië de god van de Apsu, het zoete water dat zich
ondergronds bevindt en de bronnen, meren en rivieren, zoals de Eufraat en de Tigris, voedt. De
Apsu is de bron van het levenschenkend water, dat onmisbaar is voor het grootste deel van de
natuur, de dieren en mensen in Mesopotamië. Enki woont ondergronds in de Apsu en wordt
meestal afgebeeld met twee rivieren, waarin vissen zwemmen, die uit zijn schouders stromen. Zie
par. III. 3c. 4.
Rivieren zoals die uit Enki schouders
stromen, komen ook uit nevenstaande pot.
Het is een veel voorkomend symbool dat
bekend staat als de ‘stromende vaas’ of de
‘vruchtbaarheids vaas’. Het kan m.i.
geïnterpreteerd kan worden als een
baarmoeder waaruit levenschenkend
vruchtwater stroomt. Op de afbeelding
rechts wordt de Apzu, met daarin Enki,
weergeven als een verzameling baarmoeders
waaruit het levenschenkend water stroomt.
Oorspronkelijk kan men de Apzu hebben
gezien als de baarmoeder van Moederaarde,
de bron van het leven
Bron foto’s: Jeremy Black and Anthony Green. Gods, Demons and Symbols of ancient Mesopotamia. 2006.

In het Soemerië van Ereshkigal en Nungal waren beide onderwerelden verschrikkelijke plaatsen.
die in vrijwel niets leken op de onderwereld van de huidige jagers-verzamelaars die rondom de
Noordpool leven. Omdat de kunst uit het Jong Paleo kan worden geïnterpreteerd binnen de kaders
van deze natuurgodsdienst, kan worden verondersteld dat de Europese jagers-verzamelaars uit het
Jong Palaeo geloofden in een onderwereld waar de zielen van overleden mensen en dieren na hun
overlijden het leven voortzetten, in afwachting van een wedergeboorte die een Moedergodin kon
schenken. Mogelijk bestond er in de Ubeid periode in zuidelijk Mesopotamië (8.500 tot 5.800 V.H.)
nog steeds zo’n soort geloof. De Koningsgraven uit Ur (hoofdstuk III. 5) uit ca. 4.500 V.H. lijken te
getuigen van een geloof in een onderwereld, waarin men voortleefde als op aarde.
Dit beeld van de onderwereld is in de tijd dat Ereshkigal wordt aanbeden, drastisch veranderd.
Volgens literatuur: Joshua J. Mark: ‘Ereshkigal’, gepubliceerd op het internet op 11 Januari 2017,
kan de naam Ereshkigal vertaald worden als Koningin van het grote onderaardse of als Vrouwe
van de grote ruimte. Het land van de doden bevond zich onder de bergen waar de zon in het
westen onderging. Het werd ook wel Kurnugia genoemd (het land waaruit geen terugkeer mogelijk
was). Kurnugia was een enorm schemerig rijk waar de zielen van de overleden mensen stof aten en
dronken uit modderig poelen. Om er te komen moest men zeven poorten passeren die werden
bewaakt door Ereshkigals trouwe dienaar Neti. Ereshkigal regeerde hier van uit haar paleis Ganzir
dat bij de ingang van de onderwereld lag. Haar voornaamste taak lijkt te zijn geweest er voor te
zorgen dat de zielen van overledenen voor eeuwig in de onderwereld bleven.

Deel III. Hoofdstuk 4
De Bizongod en de Maangodin uit de vroeg-dynastische periode
In de vroeg-dynastische periode van de Urukcultuur (ca. 5.100 – 4.400 V. H.), was de stad Ur in
zuid Mesopotamië enige tijd de welvarendste stad van Soemerië. Dit blijkt uit de ‘Koningsgraven’
uit die tijd. Hier kent men, net als in Uruk, een Maangodin. Haar partner is echter een Bizongod,
zoals dat ook het geval was in het Jong Paleo. Voorts was hier de onderwereld niet zo’n vreselijke
plek als in Uruk., maar een plek waar men het leven voortzette. Mogelijk in afwachting van een
wedergeboorte.
In Mesopotamië schijnt de bizon uitgestorven te zijn in pre-Soemerische
tijden. Desondanks werd de Soemerische term ‘gud-alim’ (bizonstier)
gebruikt voor de bovennatuurlijke figuur van de stierman en mogelijk ook
voor de stier met menselijk hoofd.
Op de lieren uit de Soemerische koningsgraven van Ur, staan stierkoppen
met baarden die doen denken aan de baard van de bizon.

Foto en bron: Jeremy Black and Anthony Green. ‘Gods, Demons end Symbols of Ancient
Mesopotamia.1992.

Zo’n lier werd gevonden in het graf van ‘koningin’ Pu-Abi. Dit graf maakt deel uit van het
koninklijk kerkhof uit de vroeg dynastieke periode van Soemerië (ca. 4.600 V.H.). Het werd
opgegraven door Sir Charles Leonard Woolley. Het is echter discutabel of zij een koningin was.
Diverse cilinderzegels uit haar graftombe identificeren haar als ‘nin’ van ‘eresh’. Dit kan koningin
of priesteres betekenen. Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Puabi.
Haar onderstaande juwelen geven m.i. aan dat zij een priesteres was. Zij droeg een hoofdtooi met
gouden bladeren en bloemen en een diadeem met schapen, herten, bizons en antilopen. Deze dieren
staan tussen de mannelijke en vrouwelijke bloem van de dadelpalm. Voorts worden appels
afgebeeld. Naar men aanneemt symbolen voor vruchtbaarheid. Ook haar dienaressen die
(waarschijnlijk vrijwillig) mee waren gegaan in haar graf, droegen hoofdtooien zoals Pu-Abi.

Foto’s: http://sumerianshakespeare.com/117701/118101.html.

Pu-Abi droeg voorts gouden oorringen, die de vorm van een
maansikkelboot hebben.
Ook droeg zij een halssnoer met driehoekige motieven van
goud en lapis lazuli. Zulke halssnoeren werden ook gedragen
door haar priesteressen.
Foto’s: http://sumerianshakespeare.com/117701/118101.html.

