En de mens
schiep kunst…
Het onderzoek naar onze vroegste creaties
Tekst Richard de Boer

Lange tijd werd gedacht dat de mens zich
plotseling kunstzinnig is gaan uiten. Recente
vondsten bewijzen het tegendeel. Over academische ego’s, esthetiek en spectaculaire ontdekkingen. Het ontstaan van beeldende kunst.

Grotschildering met
handnegatieven (minstens
10.000 jaar oud). In 1999
ontdekt in de grot Gua Tewet
op Borneo, Indonesië. Rode
oker. Foto: Luc-Henri Fage.

Volgens de archeologische kennis van nog maar
twee decennia geleden was het volkomen ondenkbaar: de honderden handnegatieven en figuratieve
voorstellingen die de Franse onderzoekers LucHenri Fage en Jean-Michel Chazine sinds 1994 in
grotten op Borneo hebben opgespoord. Borneo
werd tot dan toe in de literatuur aangemerkt als
een eiland waar prehistorische rotskunst volledig
zou ontbreken. Desalniettemin troffen Fage en
Chazine er pareltjes van holenkunst aan, die associaties opriepen met zowel de prehistorische handafdrukken uit Europese grotten als de röntgenkunst
uit de Aboriginalcultuur.
Sindsdien gaat er vrijwel geen jaar voorbij of
ergens op de aardbol wordt een archeologische
ontdekking tot de oudste kunst ter wereld verheven. Baanbrekend was de recente herdatering van
holenkunst op Zuid-Sulawesi. Hiervan werd lang
aangenomen dat ze niet ouder dan 12.000 jaar is,
maar de oudste tekeningen -een handnegatief en
een tekening van een afbeelding van een lokale

zwijnensoort- bleken volgens moderne dateringstechnieken maar liefst 35.000 tot 39.000 jaar oud
te zijn. De grotschilderingen van Sulawesi zijn
daarmee even oud als, of zelfs ouder dan hun veel
bekendere Europese tegenhangers.
Afgelopen voorjaar ging het nieuws de wereld rond
dat in de grot van Bruniquel in Zuidwest-Frankrijk
de oudste menselijke constructie was ontdekt: twee
steencirkels gemaakt van moedwillig afgebroken
stalagmieten. Een ‘prehistorisch Stonehenge’, meer
dan 300 meter diep in de grot, ongeveer 176.500
jaar geleden gebouwd door neanderthalers. Of ze nu
voor rituele doeleinden waren gemaakt of gewoonweg om de tijd te doden: de steencirkels tonen in elk
geval aan dat neanderthalers complexer gedrag aan
de dag legden dan lang werd aangenomen.

Cowboyfase
Door nieuwe ontdekkingen en inzichten is in de
afgelopen kwart eeuw menig heilig huisje over de
menselijke cognitie en het ontstaan van beeldende
kunst onderuit gehaald. De zogenaamde theorie
van de creatieve explosie bijvoorbeeld. Deze mede
door de beroemde grotschilderingen van Chauvet,
Lascaux en Altamira geïnspireerde theorie stelt
dat er hooguit zo’n 40.000 à 50.000 jaar geleden
een ‘oerknal van het menselijk bewustzijn’ heeft
plaatsgevonden, toen de homo sapiens Europa was
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Leeuwmens van
Hohlenstein-Stadel
(circa 40.000 jaar oud,
gereconstrueerd). In 1939
gevonden in de Zwabische
Jura. Mammoetivoor.
Hoogte 29,6 cm. Collectie
Ulmer Museum, Ulm.
Boven: Geperforeerde
schelpen van Nassarius
kraussianus (circa 75.000
jaar oud). Tussen 1992
en 2002 gevonden in
de Blombos-grot, ZuidAfrika. Foto: Christopher
Henshilwood.

binnengedrongen en de plek van de neanderthaler
innam. Maar deze eurocentrische theorie wordt
weerlegd door steeds meer vondsten.
De Australische archeoloog Robert G. Bednarik
wijst op een goed bewaard corpus van pleistocene
rotskunst in Australië, dat omvangrijker en ouder
is dan die van Europa. De stenen werktuigen die
de voorouders van de Aboriginals hierbij gebruikten, behoren tot een oudere categorie dan die van
de veronderstelde moderne mens toen deze zich
vanuit Afrika over de wereld zou hebben verspreid.
‘De oudste rotskunst in Australië is mogelijk meer
dan 50.000 jaar oud,’ zegt Bednarik. Het gaat om
vingergroeven in de Yaranda-grot, in de buurt van
Mount Gambier, waar krassporen overheen lopen
van een buidelleeuw, een uitgestorven diersoort.

seling gegaan, maar geleidelijk over een periode
van honderdduizenden jaren. Zo werd recent, in
2014, in een Leidse museumcollectie een fossiele
schelp van een zoetwatermossel gevonden waarop
een geometrisch zigzagpatroon gegraveerd is.
Het patroon moet minstens 430.000 jaar geleden
op Java zijn gemaakt door een vroege mensachtige,
de homo erectus. ‘De gegraveerde schelp is zonder
twijfel erg interessant,’ zegt de Leidse archeoloog
en kunsthistoricus Larissa Mendoza Straffon, die
promoveerde op de evolutionaire oorsprong van
beeldende kunst. ‘Het bewijst dat de cognitieve en
motorische vaardigheden die het mogelijk maken
om beeldende kunst te produceren al zeer vroeg
aanwezig waren bij mensachtigen.’ Maar bij deze
krassen is van kunst nog geen sprake…

Deze schelpen zijn
waarschijnlijk op
schoonheid gekozen

Schoonheid
Een vondst uit het pleistoceen moet volgens
Mendoza Straffon aan drie criteria voldoen om als
volwaardige kunst te worden erkend. ‘Een voorwerp moet allereerst door de mens zijn uitgekozen, gemaakt of gemodificeerd. Ten tweede moet
communicatie een belangrijke functie van alle
soorten kunst zijn. Dat hoeft geen ingewikkelde
boodschap te zijn, maar bijvoorbeeld een simpele
markering om de aandacht te trekken of om iets
te benadrukken.
‘Het derde criterium is terugkerend gebruik.
Zowel communicatie als terugkerend gebruik
impliceert dat binnen een groep mensen een traditie bestaat en conventies worden gedeeld, wat
alleen mogelijk is binnen een terugkerende context. Eenmalige unieke gevallen, zoals de schelp
van homo erectus, kunnen misschien wel voorbeelden zijn van menselijke vaardigheden, esthetiek of mogelijk zelfs van symbolisme, maar niet
van de systematische vervaardiging van kunst.’

In de beleving van Bednarik heeft de paleoarcheologie in de afgelopen eeuw zijn ‘cowboyfase’ gehad,
waarin het meer draaide om wishful thinking van
academische ego’s dan om waarheidsvinding en
toetsbaarheid van wetenschappelijke beweringen.
‘Het zal nog wel een generatie duren om de dwalingen van de wetenschap te corrigeren, maar het is
onvermijdelijk, net zoals de frenologie uiteindelijk
is vervangen door de neurowetenschappen.’
In de wetenschap begint het inzicht te dagen dat
de tegendraadse Bednarik al langer uitdraagt in
zijn publicaties: de ontwikkeling van het menselijk
bewustzijn en de beeldende kunst is niet heel plot-
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De eerste vormen van systematische kunstproductie die tot nu toe bekend zijn, zijn kralen van
zeeschelpen. De vroegste vondsten, afkomstig van
locaties in Israël, Marokko, Algerije en Zuid-Afrika,
zijn gedateerd tussen 130.000 en 100.000 jaar geleden. ‘Het zijn vaak kleine geperforeerde schelpen
van de Nassarius-slak die tot kralen zijn gemaakt,’
licht Mendoza Straffon toe, ‘Deze schelpensoorten
maakten geen deel uit van het dieet, en zijn dus
waarschijnlijk puur op hun schoonheid gekozen’.

In de ijstijd duiken
over de hele wereld
sculpturen op...
De grootste hoeveelheid kralen werd in de jaren
negentig opgegraven door het team van archeoloog Christopher Henshilwood, in de Blombos-grot
aan de Zuid-Afrikaanse kust. ‘Deze vindplaats
heeft onderzoekers gedwongen om alle ideeën
over de evolutie van menselijke cognitie en cultuur te herzien. Naast schelpenkralen zijn er ook
dierenbotten en stenen gevonden die gegraveerd
zijn met symmetrische vormen en sporen van
rood pigment. Voordat deze grotvondsten werden
gedaan, was het heel gewoon om te lezen dat de
moderne cultuur werd geboren in paleolithisch
Europa. Maar met de vondsten in de Blombosgrot hebben we voldoende bewijs dat de mens in
Afrika al even vindingrijk en capabel was als de
latere Europese jagers-verzamelaars.’

Venus van Hohle Fels (circa
40.000 jaar oud). In 2008
gevonden in de Zwabische
Jura. Mammoetivoor.
Hoogte 6 cm. Collectie
Urgeschichtliches Museum
Blaubeuren (foto: Hilde
Jensen, Universität Tübingen).
Rechts: Venus van
Brassempouy (circa 25.000
jaar oud). In 1896 gevonden in
de Grotte du Pape, ZuidwestFrankrijk. Mammoetivoor.
Hoogte 3,6 cm. Collectie
Musée d’Archéologie
Nationale, Saint-Germain-enLaye (foto: Jean-Gilles Berizzi).

Spectaculair
Om te begrijpen hoe de mens op een bepaald
moment in de tijd beeldende kunst begon te ontwikkelen, moeten we volgens Mendoza Straffon
kijken naar de omstandigheden tussen 130.000
en 75.000 jaar geleden. In die periode, waarin de
vroegste sporen van kunst in Afrika zijn aangetroffen, vindt tegelijkertijd een andere ontwikkeling
plaats. ‘De mens leefde altijd in geïsoleerde kleine
groepen, maar gaat zich dan voor het eerst organiseren in iets grotere groepen -die bovendien meer
contact met elkaar hebben. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom ze dit deden, maar mogelijk
heeft de klimaatverandering aan het begin van de
interglaciale periode van ongeveer 135.000 jaar
geleden hierin een rol gespeeld.
‘Dat mensen toen anders gingen leven, spreekt
uit aanwijzingen dat zij grondstoffen over grotere afstanden gingen vervoeren en materiaal uit
zowel kustgebied als binnenland gingen gebruiken. Groepen mensen kregen dus vaker en intensiever contact met onbekende andere groepen.
Persoonlijke ornamenten en versieringen zullen
bijgedragen hebben om de identiteit van het individu en de groep kenbaar te maken aan die anderen.’
Pas veel later, diep in de ijstijd, duiken over de hele

wereld sculpturen en grotschilderingen op van
verschillende paleolithische culturen. Spectaculair
is een reeks figuurtjes van mammoetivoor, waaronder de Venus van Hohle Fels en de Leeuwmens
van Hohlenstein-Stadel, die in de Zwabische Jura
in Duitsland zijn opgegraven. ‘Tot op heden zijn,
verspreid over een aantal locaties in deze regio,
een paar dozijn van deze beeldjes gevonden. De
figuurtjes zijn tussen de 40.000 en 30.000 jaar
oud en zijn daarmee niet alleen de oudste bekende plastische sculpturen ter wereld, maar ook het
vroegste voorbeeld van de figuratieve kunsttraditie, vol conventies en met een heel specifieke en
herkenbare stijl.’

Witte vlekken
Uit hetzelfde tijdvak, zo’n 33.000 jaar geleden,
stammen de in 1994 ontdekte grotschilderingen
van Chauvet in de Franse Ardèche. De realistische panelen van mammoeten, neushoorns,
paarden, leeuwen en andere diersoorten hebben
de conventionele ideeën over het ontstaan van de
schilderkunst op zijn kop gezet, vertelt Mendoza
Straffon. ‘Vóór Chauvet waren experts ervan
overtuigd dat de evolutie van de schilderkunst
langzaam verliep van simpele abstracte motieven
naar realistische figuren. Chauvet laat zien dat
figuratieve en complexe schilderingen al zeer
vroeg voorkwamen.’
Wat de vroegste kunstvormen betreft, zijn er nog
veel witte vlekken op de wereldkaart. Er is een
aanzienlijk verschil in onderzoeksintensiteit over de
wereld, stelt archeoloog Bednarik. Zo is in landen als
China en India wel degelijk kunst uit het pleistoceen
te vinden, maar het aantal bevestigde vondsten is
ontzettend klein. Bovendien zijn de bekendste en
meest tot de verbeelding sprekende kunstvormen
uit het pleistoceen -de grotschilderingen- slechts
fragmentarische overblijfselen van verdwenen
paleolithische culturen, die niet meer volmaakt te
reconstrueren zijn.
‘De holenkunst heeft overleefd bij de gratie van
diepe kalksteengrotten. Geen enkel motief had in
de openlucht de tand des tijds kunnen doorstaan.
De meeste kunst in het late paleolithicum werd
buiten de grotten vervaardigd, op rotsen, bomen,
tenten, lichamen of voorwerpen, maar bestaat
niet meer. We zijn op zoek naar het topje van een
ijsberg die niet meer bestaat.’
Meer weten
Over de vroegste beeldende kunst zijn verschillende boeken verschenen. Robert G. Bednarik,
The Human Condition (New York 2013); Luc-Henri
Fage en Jean-Michel Chazine, Borneo, Memory of
the Caves (Caylus 2010); Larissa Mendoza Straffon,
Art in the Making, The Evolutionary Origins of Visual
Art as a Communication Signal (Amsterdam 2014).
Bij Filmfreak Distributie verscheen een dvd van
Cave of Forgotten Dreams, de 3D-documentaire
die Werner Herzog in 2010 maakte over de rotsschilderingen in de grot van Chauvet.
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