
Hoe een artikel in TROUW veel stof doet opwaaien…. 
 
Op dinsdag 29 december 2015 stond onderstaand artikel in TROUW. In eerste instantie was Annine van der 
Meer zeer verheugd, maar deze vreugde bekoelde snel, ze voelde zich geroepen om er op te reageren en klom 
in de pen.  

Lees onder het artikel de 
ingezonden brief, die helaas 
niet werd geplaatst in 
TROUW. Er kwam echter wel 
een reactie van archeoloog 
Lucas Petit, deze vind je 
onder de brief van Annine.  
De reactie van Annine op 
deze brief staat er in het rood 
tussen.  



 



Ingezonden brief  
 
Oogkleppen af bij het wroeten in de Bijbelse aarde bij Adama  
Verheugd trof ik in TROUW van di 29 september 2015 een twee pagina groot artikel met diverse foto’s en veel 
info aan over de ontdekkingen van het opgravingsteam van het RMO in Adama in de Jordaanvallei in Israël.  
Maar die vreugde bekoelde toen ik in de tweede kolom las dat het team bij het ‘wroeten in de bijbelse aarde’ 
ook veel ‘figurientjes’ had aangetroffen. Ik citeer: ‘figurientjes, dat zijn kleibeeldjes om bescherming te vragen 
of boze geesten af te weren’.  
Er wordt een verkleinwoord gebruikt, er wordt een link gelegd met zwarte magie en bijgeloof en er wordt niet 
gemeld dat de beeldjes vrouwelijk zijn.  Vervolgens worden er zelfs een foto gewaagd aan twee van deze 
‘figurientjes’.  Links naast de foto’s staat het volgende bijschrift:  ‘Deze figurines werden gebruikt om boze 
geesten af te weren’.   
 
Beide afgebeelde goddelijke dames staan naar mijn mening in oeroude sacrale houdingen waarin men het 
goddelijk vrouwelijke in Israël sinds 10.000 v. Chr. veelvuldig aantreft. Belangrijke publicaties van de ‘Zwitserse 
school’ onder aanvoering van prof. dr. Othmar Keel en prof. dr. Silvia Schroer uit 2004 en 2008 hebben 
aangetoond dat de veelal vrouwelijke, kleine, goedkope en met de vrouwenhand gemaakte kleibeeldjes 
multifunctioneel zijn geweest. De linker afgebeelde vrouwelijke figurine in TROUW is naakt, staat met 
gespreide benen in barende houding en omvat beide blote borsten in een gebaar van zegening en voeding. Het 
tonen van volle blote borsten is een houding waarin we de godin Asjera van Israël vaak aantreffen. De rechter 
betreft een pilaarfigurine van een geklede en gesluierde Vrouwe, mogelijk een priesteres van Asjera. Ze houdt 
in haar handen een tamboerijn vast, om op het ritme daarvan in de tempel te dansen. Die tamboerijn kan ook 
een in de tempel gebakken sacrale koek, cake of sacraal brood zijn.  
 
De offeraarsters van de ‘figurientjes’ eren Asjera, de moeder en partner van Jahwe, die door de vrouwen in de 
tijd voor de ballingschap in de 6e eeuw v Chr. met name door de vrouwen zeer geëerd wordt. Ze wordt in 
allerlei situaties door hen aangeroepen: bij bepaalde standen van de maan, bij menstruatie, bij de wisseling der 
seizoenen, bij geboorte, ziekte, dood en de voorouderverering. Vrouwelijke figurines komen veelvuldig voor in 
de tijd voor de Babylonische ballingschap tot in de 6e eeuw v. Chr. Daarna volgt er een beeldverbod en mogen - 
wat een tegenslag voor de vrouwen - geen beelden meer worden gemaakt, ook niet van de Moedergodin 
Asjera. Het pluriforme Jahwisme ontwikkelt zich vanaf de 6e eeuw v. Chr. in monotheïstische zin waarbij 
andere goden en met name de zo geliefde Grote Moeder en Moedergodin Asjera, worden buiten gesloten. 
 
In Engeland is er onder theologen nieuwe belangstelling voor de periode in Oud-Israël van voor de 
ballingschap, en juist die periode uit de IJzertijd van 1200-550 v. Chr. onderzoekt het RMO-team in Adama. 
Onlangs kwam hier uit de bundel:‘Religious Diversity in Ancient Israël and Judah’ ( 2010), een boek dat 
inmiddels al twee herdrukken heeft beleefd. Op de cover prijken drie Asjera-pilaarfigurines. Hierin wordt Asjera 
als Moedergodin en staand in verbinding met de Koningin-Moeder gerehabiliteerd. Zij wordt ontdaan van 
bijgeloof en zwarte magie. In ons land kent, getuige de bundel uit 1998 ‘Één God alleen...?,  ook diverse 
theologen die dit spoor volgen. Asjera wordt internationaal en ook in Nederland in wetenschappelijke kring 
gerehabiliteerd. Het is jammer dat deze nieuwe zienswijze van theologen, kunsthistorici en godin-onderzoekers 
niet doorklinkt in de conventionele en gedateerde 20e eeuwse beschrijving van de archeologische 
ontdekkingen van het RMO én de berichtgeving in TROUW.  
Heren archeologen, doe uw oogkleppen af en sta open voor nieuwe ontwikkelingen buiten uw vakgebied.  
Wroeten en ploeteren wordt dan schatgraven! 
 
Honselersdijk, Dr. Annine E. G. van der Meer, auteur en onderzoeker, 03.01.2016. 
 
 
 
Hieronder volgt het antwoord van dhr. Petit met in het rood de reactie van Annine van der Meer hierop.  
 
 
 
 
 
  



Geachte dr. Van der Meer, 
Zeer geachte dr. Petit, 
 
Ik dank voor uw snelle en persoonlijke reactie op mijn mail. Ik waardeer ten zeerste dat u zich de moeite nam 
persoonlijk contact op te nemen en om – ondanks uw drukke werkzaamheden als conservator Nabije Oosten 
en leider van het opgravingsteam van het RMO in Adama – zo uitgebreid te antwoorden. Graag ga ik in 
onderstaande in op delen van uw reactie. 
 
Met interesse heb ik uw ingezonden brief op de website vrouwelijkgoddelijke.worldpress.com gelezen. Ik kreeg 
deze net ook via de journaliste Henny de Lange toegestuurd. Net zoals het betreffende artikel soms wat kort 
door de bocht is, krijg ik de indruk dat uw reactie gebaseerd is op zaken die niet direct met het artikel te maken 
hebben. U bent een specialist op het gebied en, zoals u ongetwijfeld zult beamen, worden krantenstukken 
geschreven door niet-specialisten voor een groot publiek. Dat is volledig juist. Maar dat rechtvaardigt niet 
denigrerend te spreken over vrouwelijke kunst. Het is dus niet te vergelijken met een zelfgeschreven artikel 
waarin men eigen kennis tentoonspreid. Dit gezegd te hebben, voel ik mij wel verplicht om op een aantal zaken 
in te gaan.  
“Er wordt een verkleinwoord gebruikt, er wordt een link gelegd met zwarte magie en bijgeloof en er wordt niet 
gemeld dat de beeldjes vrouwelijk zijn. Vervolgens worden er zelfs een foto gewaagd aan twee van deze 
‘figurientjes’”. Om voor mij onduidelijke reden ziet u het verkleinwoord als iets negatiefs, (het zal niet de eerste 
keer zijn dat vrouwelijke kunst ‘klein’ gemaakt wordt en gemarginaliseerd) de link tussen figurientjes en 
bijgeloof lijkt me evident (mij volstrekt niet), en niet alle beeldjes die we hebben gevonden zijn vrouwelijk. 
(juist daarom moet vermeld dat deze figurines vrouwelijk zijn, dat is een omissie die vrouwelijke kunst voor de 
zoveelste keer geen recht doet; ik neem aan dat er ws ook dierfigurines en enkele mannelijke figurines 
gevonden zullen zijn. De ervaring wijst uit: figurines zijn niet geslachtsloos, maar overwegend vrouwelijk; dit 
dient gemeld te worden net als onderzocht moet worden waarom dit zo is) De lezer is echter meteen verkeerd 
geïnformeerd (de lezer wordt verkeerd geïnformeerd juist door het feit dat u niet vermeldt dat ze vrouwelijk 
zijn en daarbij een onjuiste interpretatie van de kunst vermeldt). 
Zoals u zeker weet, is de functie van de beeldjes (o.a. de vrouwenbeeldjes) nog steeds onduidelijk, met name 
omdat ze zeer zelden in een goede context worden gevonden. De auteurs van de door u aangehaalde literatuur 
– trouwens, er zijn intussen veel recentere publicaties – proberen door middel van randzaken (stijl, parallellen, 
verwijzingen in de Bijbel, etc.) een functie en symbolische waarde aan de voorwerpen te geven. Ik ben het 
volstrekt niet met u eens dat dit randzaken betreft; het is veel meer dan dat. Heel nuttig en ik bewonder deze 
auteurs, maar het blijven assumpties. Ik verzet mij tegen het woord ‘aannames’. Ik spreek zelf liever over 
‘interpretatiemogelijkheden’ van de vele teruggevonden vrouwelijke kunst. Wat wel duidelijk lijkt, is dat de 
beeldjes een spirituele rol hebben gespeeld. Zeker. Ze worden soms in gewone woonhuizen gevonden en soms 
in de buurt van heiligdommen. En niet te vergeten in graven. Woonhuizen, heiligdommen en graven: die 
vindplaatsen geven aan dat zij multifunctioneel zijn. Maar goed, dat weet u allemaal. Inderdaad, daar schreef ik 
een omvangrijk boek over getiteld The Language of MA the primal Mother. The evolution of the female image 
in 40,000 years of global Venus Art  (2013) dat bestaat uit circa 1300 afbeeldingen van vrouwelijke figurines; ik 
catalogiseerde ze, gaf de soms uiterst negatieve, soms hilarische en altijd uiteenlopende 
beschrijvingen/interpretaties uit musea verspreid over de wereld weer en leverde zelf nieuwe ‘interpretaties’ 
aan die de vrouwelijke kunst duiden en begrijpelijk maken en die verder gaan dan de gebruikelijke 
vooroordelen van ‘bijgeloof’ en ‘boze geesten af weren’.  Concentraties, zoals we ze in Tell Damiyah, hebben 
aangetroffen zijn zeer zelden en lijken te bevestigen dat bezoekers dit soort beeldjes achterlieten in het 
heiligdom. Dr. Petit, ik ben hier zeer geïnteresseerd in en u zou mij een groot genoegen doen mij hierover 
mondeling meer te informeren. Het is trouwens nauwelijks te bewijzen dat het ‘offeraarsters’ zijn die de 
vrouwelijke beeldjes achterlieten, zoals u beweert. In vele gevallen elders zijn het vrouwen die aan vrouwelijke 
goden offeren; goedkope klei is voor hen nog te betalen, een van de redenen waarom dit type vrouwelijke 
kleibeeldjes massaal is opgegraven, elders, b.v. in Griekenland is het offerwaar van vrouwen. Vrouwen 
verzorgen de familie- en clan, de lokale en regionale heiligdommen. Mijns inziens stoten wij hier op een 
vergeten stuk vrouwengeschiedenis dat blootgelegd moet worden. Een mogelijkheid, en u zegt dat ook in uw 
reactie, is dat de figurines bedoeld waren om de eigenaar te beschermen tegen ziekte, dood, misgeboortes, 
etc. U noemt dat bijgeloof en haalt maar meteen de boze geesten uit de kast, vanuit een traditioneel bijbels-
christelijk dèdain naar rituelen uit natuurgodsdiensten; ik noem het ‘volksgeloof’, zonder daarbij een 
waardeoordeel uit te spreken. Door het woord ‘bijgeloof’ te gebruiken, treedt u in de gebaande paden van 
traditioneel overgeleverde vooroordelen en waardeoordelen, alsof er maar één waarheid is. Daar moeten wij 
nu juist van af, van dit elitaire en neerbuigende en achterhaalde Bijbelse neerzien op rituelen uit natuurreligies: 



rituelen uit natuurgodsdienst, zij zijn niet primitief, zij zijn niet barbaars alleen begrijpen we ze niet. En daarom 
noemen we het maar (primitief en heidens) bijgeloof. Prof. Keel schreef daar boeiende dingen over: dit heeft te 
maken met het veroordelen van de ‘correcting scribes’ van na de ballingschap van alles wat zogenaamd met 
Kanaän te maken had. De beeldjes van paarden in hetzelfde gebouw zouden dan de handelaar/reiziger op de 
lange tocht beschermen. Als dat waar is, is het een duidelijk geval van ‘bijgeloof’, lijkt me. Mij in het geheel 
niet. Die ‘paarden’ kunnen een geheel andere symbolische betekenis hebben. Misschien zou u het ‘geloof’ 
noemen, maar het blijft lastig om een onderscheid te maken tussen deze twee begrippen. Het spijt me zeer, 
maar volksgeloof (en vrouwengeloof, zoals gebaseerd op natuurgodsdienst) is iets anders dan ‘bijgeloof’ waar 
een minachting en neerbuigendheid in zit.  
 
Het is goed dat het artikel iets bij u heeft losgemaakt, maar het is jammer dat u uw beschuldigingen zo fel en 
kort door de bocht het publiek presenteert zonder eerst even het RMO te benaderen. Ik heb kritiek gehad op 
uw beschrijving van figurines die - in uw bewoordingen - ‘worden gebruikt om boze geesten af te weren’. Mijn 
betoog is onderbouwd door internationaal onderzoek en de harde feiten van vele opgravingen. Ik heb niet 
zomaar beschuldigd. Ik heb het debat gezocht. Uit uw reactie blijkt dat u volhardt in uw interpretaties en dat ik 
volkomen terecht in de pen gekropen ben om te reageren. De vrouwelijke en mannelijke teamleden en 
specialisten van de Tell Damiyah opgraving zijn zeer vooruitstrevend en zijn in tegenstelling tot veel andere 
opgravingen juist niet bezig “met oogkleppen in de Bijbelse grond te wroeten”. We willen als team wat 
bewegen; zo werken we samen met (vrouwelijke, maar dat doet er eigenlijk niets toe op de foto’s in de krant 
zie ik uitsluitend mannelijke archeologen en opgravers aan het werk; dit doet er veel toe want het maakt de 
visie op de geschiedenis genuanceerder) wetenschappers die gespecialiseerd zijn in figurientjes uit Jordanië, 
testen nieuwe methodes, stimuleren studenten, en proberen de opgravingsresultaten niet te laten 
beïnvloeden door religieus gemotiveerde publicaties over ‘Het land van de Bijbel’. Mijn bevindingen zijn mede 
gebaseerd op archeologische feiten en niet alleen op informatie van theologen. Het is jammer dat u dat als 
leider van het team negeert. U weet ook dat interdisciplinaire kruisbestuiving in de wetenschap een must is. Uit 
uw reactie kan ik helaas weinig vooruitstrevendheid afleiden.  
 
Het is jammer dat die boodschap niet is overgekomen. Inderdaad zeer jammer. En daarom het volgende. 
Ik van mijn kant vind deze manier van communiceren niet erg bevredigend. Ik kan u niet werkelijk duidelijk 
maken wat ik bedoel en wij blijven dan in een soort loopgraven-debat steken. Het brengt ons mijns inziens niet 
verder. Graag zou ik u mijn MA-boek over de figurines aanbieden waarin tal van Asjera-figurines zijn 
opgenomen en waar ook de types figurines in vermeld staan uit het krantenartikel.  
Ik stuurde het MA-boek van 592 pagina’s al in april 2013 naar het RMO ter beoordeling voor opname in het 
winkelassortiment maar hoorde er nooit meer van, ook niet na telefonische navraag: het is gewoon 
verdwenen. Dit in tegenstelling tot het Allard Pierson Museum in A’dam waar men sins de publicatie in maart 
2013 ter gelegenheid van de opening Divine Surprise, de vrouwelijke kant van God, in het Bijbels Museum te 
Amsterdam, blij is met het boek en het keer op keer nabestelt.  
Navraag naar het boek in het RMO, toen ik als docent van de Vrije Academie najaar 2014 vier keer in het RMO 
in de Nehalennia-zaal lesgaf, leverde niets op. Tot nu toe is het RMO voor mij een gesloten bastion geweest. 
Omdat TROUW afgelopen september een tweepagina’s groot artikel aan mij wijdde, zijn voor mij tot op heden 
de lijnen naar TROUW  meer toegankelijk dan de lijnen naar het RMO. Vandaar dat ik mij naar TROUW wendde 
en niet rechtstreeks naar u. 
 
Ik hoop dat u op aanbod wilt ingaan en u mijn MA-boek in ontvangst wilt nemen. Zie 
www.anninevandermeer.nl onder boeken en verbinding naar webshop voor meer info over het MA-boek. Ik 
stuur een recensie mee die vlak voor Oudjaar binnenkwam en mijn eerste boek betreft uit 2006, in herdruk in 
2015. Een groot hoofdstuk uit dit boek betreft Asjera van Israël. 
 
Met vriendelijk groet en veel succes met uw verdere werk, ook voor de tentoonstelling over Ninivé in 2016. 
Dr. Annine E. G. van der Meer 
 
Met vriendelijke groet, 
Lucas Petit, co-director van de Tell Damiyah opgraving 
 
Ik ben in mijn reactie ingegaan op citaten in het krantenartikel, over door het RMO-opgravingsteam gevonden 
en geïnterpreteerde (vrouwelijke) kunst. 

http://www.anninevandermeer.nl/

