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Locatie 1, hoofdabri 

 
 

 

De Centrale Madhya Pradesh stijlschool kan worden gekarakteriseerd als 
een dierkunst waarin mensvoorstellingen zeldzaam zijn; over deze schaarse 

mensvoorstellingen is tot op heden niets gepubliceerd. Er zijn witte en ook rode 
evenals tweekleurige mensvoorstellingen. We beperken ons hier tot de oudste, 

namelijk de witte mensvoorstellingen; in totaal zes exemplaren. 
 

Het onderzoeksprobleem is: beïnvloedt de stijl van een dierkunst haar 
mensvoorstellingen en bestaat er een mensvoorstelling karakteristiek voor de 

CMP-stijlschool?  
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Abri’s  in Locatie 1; merk de talrijke bijenkolonies op 

 

 

 

Inleiding 
Rotstekeningen in een bepaalde stijl werken als aanduiding en afbakening van een 

territorium, de CMP-stijlschool vormt een typisch voorbeeld hiervan (Schaap 2017a).  
Stijl wordt gezien als een essentieel onderzoeksobject en in deze context opgevat als 

vormconstante inclusief rangschikking in de kunst van een individu of groep (Schapiro 1953, 
Ackerman 1962, Kubler 1962, Gombrich 1965, 1969, Pierce 1968, Finch 1974, Sacket 1977, 
Schaap 1982, 2017a, Chandramouli 1996.) 

Van de ruim veertig locaties die door ons in Centraal Madhya Pradesh werden 
bestudeerd, zijn er minstens twaalf met rotsschilderingen toe te rekenen aan de CMP-stijlschoo l. 

Locatie 1 (L.I), ontdekt in 1961, behoort tot de belangrijkste in India en vormt de beste 
locatie wat betreft conservatietoestand. Tijdens mijn vooronderzoek heb ik alle relevante zones 
in L.1 een eigen en veelal toepasselijke naam gegeven, sommige werden door mij in het Engels 

vertaald. Na publicatie van mijn onderzoek, inclusief inventarisatie, in 2013 in het Indiase 
rotskunst vaktijdschrift Purakala, Rock Art Society of India (RASI), is vervolgens de 

Archeologische Dienst van India (ASI) haar eigen inventarisatie gestart met bijbehorende ASI-
nummering van de belangrijkste zones. 

L.1 (ASI R.C.) is de enige locatie die volledig is voorzien van schilderingen in de CMP-

stijlschool. Zij heeft ook het grootste aantal en de grootste diversiteit evenals de best behouden 
schilderingen; verder bezit zij de meest gedetailleerde schilderingenstratigrafie.  

We gebruiken daarom L.1 als model en beperken ons in dit artikel over de witte 
mensvoorstellingen in de CMP-stijlschool tot deze belangrijke locus. 
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Als we om te beginnen de volgorde van vervaardiging van witte mensvoorstellingen 
willen reconstrueren dan kan de ruimtelijke verdeling aanwijzingen verschaffen over de 
vermoedelijke volgorde van ingebruikneming van de verschillende schilderingenzones. 

Uitsluitend in de indrukwekkende zogeheten “hoofdabri” van L.1 (ASI R.C.2) wordt werk van 
diverse oudere artistieke tradities aangetroffen. Het is hierom uiterst aannemelijk dat ook de 

CMP-stijlschool zal zijn gestart in de hoofdabri en dat het oudste werk ervan in deze zelfde 
hoofdabri zal kunnen worden aangetroffen. In verschillende andere zones van L.1, zoals 
bijvoorbeeld de zogeheten “topzoldering” (ASI R.C.17), bevinden zich eveneens meerdere 

andere tradities, het betreft hier echter uitsluitend later werk, geproduceerd tegen het einde of 
na afloop van de CMP-stijlschool. Aanwijzingen over de vroegste witte mensvoorstellingen 

mogen daarom bij voorkeur in de hoofdabri van L.1 worden verwacht.  
 
Drie belangrijke fasen in de diervoorstellingen kunnen in L.1 worden onderscheiden: 

wit, rood en tweekleurig; rode schilderingen overlappen witte. Een tweekleurige voorstelling 
van een neushoorn werd hier gedateerd op 14C AMS 4810 ± 370 years BP voor het witte - 

onderliggende - deel en 2780 ± 40 years BP voor het rode - overlappende – deel; stilist isch 

gezien oogt de rode toevoeging met golvende ruglijn als een latere. Tweekleurigheid, met name 
het tijdstip van de rode toevoegingen, vormt een belangrijk probleem binnen het onderzoek van 
de CMP-stijlschool.  

Relevante criteria bij de diervoorstellingen zijn de verschillende typen van invulling 
bestaande uit een vaste lijnencombinatie, opeenvolgend en deels parallel: V/W (ofwel 

driehoeken), horizontale lijnen, visgraat, zigzag, inversie van de invulling, verticale lijnen en 
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kruisarcering. Genoemde reeks geeft tot op zekere hoogte in voornoemde volgorde de globale 

ontwikkeling weer van de diervoorstellingen in de CMP-stijlschool, vermoedelijk immens 
langzaam en wellicht met een duur van tweeduizend jaar of meer. 

 
Bij ons onderzoek van de mensvoorstellingen onderscheiden we minstens vijf situat ies 

ten aanzien van de plaatsing: 

1) Mensvoorstellingen in series diervoorstellingen in de CMP-stijlschool; 
2) Mensvoorstellingen naast of dichtbij series diervoorstellingen in de CMP-

stijlschool; 
3) Mensvoorstellingen in overlapping over series diervoorstellingen in de 

CMP-stijlschool 

4) Mensvoorstellingen onder series diervoorstellingen in de CMP- stijlschool; 
5) Mensvoorstellingen niet in bovengenoemde situaties die wellicht tot de CMP-

stijlschool dienen te worden gerekend. 
 

Uitgangspunt 

Uitgangspunt bij ons onderzoek vormen witte mensvoorstellingen die zich bevinden in 
(situatie 1) en naast of dichtbij (situatie 2) series witte diervoorstellingen met V/W-invull ing. 

Vijf van de in totaal zes witte mensvoorstellingen beantwoorden qua plaatsing aan deze 
voorwaarden en één vrijstaande witte mensvoorstelling wordt niet: in, naast of dichtbij, in 
overlapping over, of onder series witte diervoorstellingen met V/W-invulling aangetroffen. 

 
Een diervoorstelling in de CMP-stijlschool is opgebouwd uit een rechthoek voorzien 

van een invulling bestaande uit een vaste lijnencombinatie (zie hiervoor: opsomming 
invullingen).  

Een witte mensvoorstelling bestaat uit twee driehoeken meestal aangegeven met witte 

omtreklijnen of uitzonderlijk uit twee driehoeken volledig met wit opgevuld.
Een voor de CMP-stijlschool karakteristiek geachte mensvoorstelling, in wit, 

tweekleurig of rood, vertoont een zandlopervorm, met een driehoekige romp, wespentaille en 
driehoekig onderlichaam. Vaak worden romp en onderlichaam in vooraanzicht getoond met 
hoofd, armen en voeten in zijaanzicht. Deze formele kenmerken gelden voor zowel witte, als 

tweekleurige en rode mensvoorstellingen.  
Wat we zien is dat er bij deze uitbeeldingswijze dus twee verschillende wijzen van 

uitwerken bij de witte mensvoorstellingen worden toegepast. Beide gaan uit van een 
driehoekige romp en idem onderlichaam, hierin bestaat geen formeel verschil. Echter de eerste 
manier, waarbij gebruik gemaakt wordt van meestal forse omtreklijnen, vertoont 

overeenkomsten met de uitwerking toegepast bij de diervoorstellingen, terwijl de tweede, 
waarbij de driehoekige vormen volledig zijn opgevuld met wit (of later rood), hier totaal van 

verschilt. Deze tweede versie waarbij de vormen volledig zijn opgevuld, biedt geen stilistische 
aangrijpingspunten, aangezien diervoorstellingen altijd in omtreklijnen werden uitgevoerd. 

 

Ten aanzien van de plaatsing dient voorlopig al te worden opgemerkt dat de volled ig 
opgevulde vormen altijd onder de witte diervoorstellingen staan en de uit omtreklijnen 

bestaande altijd ernaast. In de meeste gevallen gaat het om witte mensvoorstellingen naast witte 
diervoorstellingen, daarentegen vormen witte mensvoorstellingen onder witte 
diervoorstellingen een uitzondering. 

 
Er valt geen duidelijk onderscheid te maken naar leeftijd of geslacht; er zijn in ieder 

geval geen jongeren, kleine kinderen of baby’s, vermoedelijk zijn er geen vrouwen. De 
voorlopige stand van zaken lijkt dat het waarschijnlijk uitsluitend om mannen gaat, overigens  
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ontbreken ook mannelijke geslachtsorganen. De uitbeeldingswijze van mensen is weinig 
specifiek en maakt differentiatie daarom niet mogelijk. Seksuele activiteiten worden nooit 
afgebeeld en ook hinten in deze richting ontbreken.  

Mensen worden soms tegenover elkaar staand weergegeven, namelijk eenmaal in wit en 
driemaal in rood, tweekleurige mensen in een dergelijke schikking werden tot nu toe niet 

aangetroffen. 
Mensvoorstellingen zijn meestal in een combinatie van voor- en zijaanzicht. De 

diervoorstellingen zijn echter altijd en zonder enige uitzondering in zijaanzicht, hier ligt dus 

een verschil. De mensvoorstellingen vertonen een zandlopervorm met een wespentaille, 
hetgeen ook sterk afwijkt van de rechthoekige kern gebruikt bij diervoorstellingen. 

De driehoekige onder- en bovenhelft van het zandlopervormige lichaam zijn enerzijds, 
indien omtreklijnen werden gebruikt, min of meer op dezelfde wijze ingevuld of anderzijds 
volledig ingekleurd.  

Het hoofdhaar, voor zover gespecificeerd, lijkt op peperkorrel haar. Op het hoofd prijkt 
soms een verentooi, weergegeven door opstaande veren, het is een tooi die lijkt op een hoge 

hanenkam en deze wordt in de regel in zijaanzicht weergegeven.  
Hoewel het grootste deel van het lichaam, zoals de driehoekige romp en onderlichaam, 

in vooraanzicht wordt getoond, zijn hoofd evenals voeten bijna altijd in zijaanzicht; op die 

manier wordt ook richting gesuggereerd. 
Ondanks dat de mensvoorstellingen in hun weergave ietwat variabel kunnen zijn, ogen 

deze meestal geblokt en stijfjes en uitgesproken hoekig. In deze hoekigheid wijken de meeste 
mensvoorstellingen uiteindelijk niet veel af van de meeste diervoorstellingen en geven hiermee 
blijk van een vergelijkbaar vormgevoel. 

  
Gedurende de eerste periode en ongetwijfeld de meest authentieke fase, de zogeheten 

“Witte Periode” (Schaap 2013), waren al de bruikbare zones in L.1 bedekt met witte 
schilderingen met V/W-invulling, de eerste en oudste vaste lijnencombinatie. Deze periode, 
waaruit honderden witte schilderingen behouden bleven, duurde waarschijnlijk heel lang. 

Schilderingen toe te rekenen aan deze Witte Periode zijn ook overvloedig aanwezig in 
bijvoorbeeld L.2, te beschouwen als annex van L.1. 

 
Samenvattend kunnen we stellen dat we tot op heden in L.1 in totaal slechts zes witte 

mensvoorstellingen ontdekten, inclusief het fragment van een beschadigde witte schilder ing, 

die aan deze periode kunnen worden toegeschreven. Sommige van de witte schilderingen 
hebben overigens rode aanvullingen.   

 
 

De hoofdabri 

In de hoofdabri van L.1 (ASI R.C.2) die volledig en van onder tot boven is voorzien van 
honderden diervoorstellingen behorende tot de CMP-stijlschool, zien we uiteindelijk toch 

slechts één enkele witte mensvoorstelling plus voornoemd witte fragment! Aan de rechterkant 
van het zogeheten “rechter hoekpaneel” in deze hoofdabri (Schaap 2017a) is namelijk een zone 
met een groter aantal witte schilderingen verdeeld over meerdere reeksen of registers. Hier 

bevindt zich wat lager aan de linkerrand een opmerkelijke witte mensvoorstelling, helaas 
vlakbij een door sijpelwater beschadigd gedeelte. 
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     Rechter hoekpaneel, hoofdabri, L.1: witte diervoorstellingen, links witte mensvoorstelling en restant links 

 

 

         Wat hier het eerste opvalt, is een reeks witte diervoorstellingen, de meest linkse van ca. 
40 cm geeft een rund of buffel weer. Vermoedelijk onder deze witte diervoorstelling staat een 
op het eerste gezicht wat moeilijk te duiden witte voorstelling. Bij nader inzien blijkt het echte r 

te gaan om een witte mensvoorstelling van ruim 25 cm lang, met een driehoekige romp, idem 
onderlichaam en wespentaille ofwel een zandlopermodel. Deze staande persoon richt zich naar 

rechts (voor de beschouwer naar links) en houdt de beide licht gebogen armen horizontaal naar 
voren met gebalde vuisten. Bij zorgvuldige bestudering van dit aangetaste wandgedeelte blijkt 
dat links ernaast zich nog een tweede en vergelijkbare mensvoorstelling heeft bevonden; 

hiervan zien we met enige moeite nu vooral nog de armen, eveneens in dezelfde houding. Het 
lijkt te gaan om twee personen die tegenover elkaar staan en die beide armen op vrijwel gelijke 

hoogte houden en met gebalde vuisten, vechtend of bijvoorbeeld boksend of worstelend, elkaar 
begroetend, in een dans of wat voor performance dan ook. Deze houding met gestrekte armen 
en gebalde vuisten blijft niet beperkt tot de CMP-stijlschool en kan ook in andere artistieke 

tradities bijvoorbeeld ook in lijntekening worden aangetroffen. 
De romp en onderlichaam zijn in vooraanzicht, echter hoofd, voeten en armen in 

zijaanzicht. Feitelijk zijn de twee armen aan één zijkant geplakt, maar waren ongetwijfe ld 

bedoeld te zien als naar voren gericht. Aangezien het hier om twee tegenover elkaar staande 
mensen lijkt te gaan, is het perspectief dus inconsequent toegepast. 

 
De relatieve volgorde evenals relatie (dier-mens) bepalen van beide witte voorstellingen 

tot elkaar gaat in verband met de toeschrijving nu bijzonder belangrijk worden! De zwaar 

aangezette ruglijn van de witte diervoorstelling (rund/buffel) in een CMP-substijl ligt over de 
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witte mensvoorstelling of is, en dit is toch niet geheel uitgesloten, vervolgens later nog opnieuw 

extra aangezet. 
 

 
 

                  
Witte mensvoorstelling onder rund of buffel, L.1                      Rode mensvoorstelling ter vergelijking, L.1 

                                                                                                                                                                                     
 

 
Op dezelfde manier als men rode aanvullingen bij witte schilderingen aanbracht, zou 

men deze ook met wit hebben kunnen bijwerken, dit laatste is echter minder gemakkelijk vast 

te stellen. Zelfs indien met speciale apparatuur de volgorde zichtbaar kan worden gemaakt is 
de volgorde vaststellen één ding, de tijd meten tussen de verschillende interventies blijft iets 

totaal anders. Gaat het om twee uur, twee dagen, twee jaar, tweehonderd jaar of tweeduizend 
jaar?  

De omstandigheid dat de witte mensvoorstelling en de witte diervoorstelling over, of 

misschien naast en in ieder geval zeer dicht bij elkaar staan, impliceert niet per se samenhang. 
Overlappen kan namelijk zowel als continuïteit dan als discontinuïteit worden geduid. 

 
De topzoldering 

Afgezien van deze enige twee mensvoorstellingen in de hoofdabri bevinden zich op de 

verder gelegen topzoldering (ASI R.C.17) één mensvoorstelling in het centrum, één geheel aan 
de rechterkant en één mensvoorstelling in de overgangszone van de verticale wand met de 
zoldering. De topzoldering is dus de zone met de meeste witte of aangepaste 

mensvoorstellingen en heeft wellicht ook de oudste of eerste witte mensvoorstelling. 
Tenslotte bestaat er nog een andere mensvoorstelling rechts in de direct aangrenzende 

zogeheten “zone met de bijenkolonies” (ASI R.C.18), vergelijkbaar met deze op de 
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topzoldering. Hiermee zijn dus alle zes witte mensvoorstellingen mogelijk toe te rekenen aan 

de CMP-stijlschool in L.1 genoemd. 
 

Op de topzoldering zien we in omtreklijnen een opmerkelijke witte mensvoorstelling in 
vooraanzicht met een zandlopervorm: vanaf de linkerschouder loopt een lange lijn die tot op de 
grond raakt. Mogelijk is de linkerarm buiten proportie lang weergegeven of houdt deze persoon 

iets vast, bijvoorbeeld een stok of speer. In deze laatste lezing gaan dan linkerarm, hand en 
speer of stok naadloos in elkaar over. Verder vallen de merkwaardige benen op die aan de 

uiteinden sterk zijn gebogen. Ongewoon zijn zowel de benen als de linkerarm en ook het hoofd 
dat slechts wordt weergegeven door een streepje. De rechterarm gaat op in de achterpartij van 
het flankerende hert, een achterpoot van dit hert staat diagonaal over deze persoon. Qua vorm 

lijkt hij uiteindelijk nog het meest op een individu met sneeuwschoenen en skistok. Deze 
persoon draagt een kledingstuk dat oogt als een vrij lange rok. Er zijn hier echter geen andere 

elementen aanwezig, zoals boezem of rondingen, om dit individu als vrouw te betitelen, iets 
wat overigens ook geldt voor al de andere nog te bespreken witte mensvoorstellingen. 

 

 

 
                           Mensvoorstelling op topzoldering, de enige voorstelling die wit is gelaten 

 

 
 
De witte mensvoorstelling in de hoofdabri wijkt dus qua kleding niet wezenlijk af van 

deze witte op de topzoldering. De houding hier op de topzoldering verschilt daarentegen wel 
van hetgeen we tot nu toe gewend waren in de CMP-stijlschool. Voornoemde houding met 

beide licht gebogen armen horizontaal naar voren en gebalde vuisten, lijkt op deze topzoldering 
nog niet te zijn uitgekristalliseerd; hier wordt duidelijk een ander verhaal verteld. 

De persoon in kwestie staat naast en tegelijkertijd gedeeltelijk achter de poot van een 

hert en is in verhouding tot dit hert opmerkelijk klein afgebeeld. Mogelijk probeert hij het hert 
vast te grijpen bij de ongewoon ver naar achteren gestoken achterpoot of het dier te laten 

struikelen. Beide zaken worden echter niet concreet uitgebeeld, de linkerarm lijkt immers op te 
gaan in de lange lijn die tot aan de grond reikt en de lijn van de rechterarm lijkt te stoppen bij 
de achterpartij van het hert. Indien men werkelijk het tackelen van een hert beoogde af te 
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beelden dan zou dit toch zeer ongebruikelijk zijn, in feite uniek, binnen de CMP-stijlschool. De 

interactie tussen mens en dier gaat hier meestal niet verder dan dat een jager een pijl richt op 
een dier en overigens is ook dit nog uiterst zelden het geval.  

Verder is er een duidelijk verschil tussen de witte hertafbeelding met de ongewoon ver 
naar achteren gestoken poot en de erop volgende omlijning in rood. Deze rode aanvulling volgt 
niet geheel de witte, oorspronkelijke, voorstelling en geeft een hert weer met de gebruikelijke 

neerwaartse stand van de poten. De omstandigheid dat de witte schildering dus een achterpoot 
toont die over de witte mensvoorstelling staat, werd volledig gemist door het individu dat 

vervolgens de rode lijnen toevoegde. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het lijkt 
alsof deze rode toevoeging door een andere persoon is gedaan, wellicht geen ingewijde.  

Op deze plaats willen we er opnieuw nog even aan herinneren dat de uitkomsten van de 

twee 14C AMS-dateringen de indruk kunnen wekken dat er wellicht minstens tweeduizend jaar 
zou kunnen hebben gelegen tussen dergelijke twee handelingen… 

Hier op de topzoldering werd bij deze witte mensvoorstelling één arm dus verticaal en 
heel lang weergegeven. Al met al heeft deze witte mensvoorstelling tal van ongewone 
eigenschappen. Merk op dat we hier op de topzoldering evenals bij de witte mensvoorstell ing 

op het rechter hoekpaneel in de hoofdabri een bijzondere plaatsing zien toegepast, namelijk half 
naast, tegen en achter de diervoorstelling; in de plaatsing ligt dus duidelijke overeenkomst. In 

de hoofdabri daarentegen worden bij de witte mensvoorstelling plus een restant ervan de beide 
licht gebogen armen horizontaal naar voren met gebalde vuisten getoond. 

De vormtaal die in bovengenoemde gevallen wordt gebruikt, lijkt echter niet de 

beweging van armen op overtuigende wijze over te kunnen brengen.  
 

Soms zijn bepaalde stilistische details voldoende om tot een voorlopige toeschrijving 
aan een bepaalde stijl te geraken. Het is echter ook de context van de schildering die af en toe 
kan helpen om aan te geven in welke richting we moeten denken bij toeschrijving van 

mensvoorstellingen. Soms moeten we locatie en context samen laten meewegen bij 
toeschrijvingen. Werkelijk doorslaggevend lijkt hier echter dat de betreffende witte 

mensvoorstelling volledig is ingebed, in feite volstrekt lijkt op te gaan, in de laag van witte 
diervoorstellingen in een CMP substijl. Deze gang van zaken vertoont veel overeenkomsten 
met die van de witte mensvoorstelling in de hoofdabri met als positie bij, tegen en achter een 

voorstelling van een rund of buffel. 
Ik zou daarom - ondanks verschillen in houding en formele details als armen, handen, 

benen en hoofd - verder niets relevants kunnen bedenken dat fundamenteel zou moeten pleiten 
tegen een toeschrijving aan de CMP-stijlschool. Sterker nog, ik kan me niet aan de indruk 
onttrekken dat de onderhavige tekening, ondermeer door haar plaatsing, van alle zes witte 

mensvoorstellingen voorlopig de sterkste troeven heeft om aan de CMP-stijlschool te mogen 
worden toegeschreven. Er is ook volstrekt niets dat geïnterpreteerd zou kunnen worden als een 

retouche.  
Bij deze witte persoon is de rok gedeeltelijk ingevuld, bij de romp is dit niet het geval; 

in de meeste andere gevallen zijn romp en onderlichaam echter wel ingevuld.  

Iets verderop zien we een oude beschadiging aan het zolderingoppervlak van de 
topzoldering en het lijkt dat destijds werd vermeden hierop te tekenen; wellicht heeft men 

hierom de benen niet laten doorlopen. Iets rechts hiervan bevindt zich echter een tot tweekleurig 
omgewerkte voorstelling van een hert waarbij geen enkele rekening werd gehouden met een 
soortgelijke beschadiging van de rotswand.  

Het blijft opmerkelijk dat deze mensvoorstelling de enige is die men wit heeft gelaten 
op de topzoldering! Alle andere witte voorstellingen op de topzoldering zijn, zonder 

uitzondering, tot tweekleurig aangevuld of omgewerkt. Deze terughoudendheid bij deze 
bijzondere mensvoorstelling is daarom des te opmerkelijker.  
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De uitbeelding van het hoofd verdient ook enige toelichting, want in de andere tot nu 

toe aan de CMP-stijlschool toegeschreven afbeeldingen wordt dit vooral in zijaanzicht getoond 
met peperkorrel haar en met een verenkam. Bij deze witte mensvoorstelling is het hoofd 

vermoedelijk eveneens voorzien van een verenkam maar deze lijkt nu in vooraanzicht, net als 
de rest van de voorstelling.  

Als we deze voorstelling beschouwen als definitief tot de CMP-stijlschool behorend, 

dan zijn dus niet alle elementen doorslaggevend die aan de andere mensvoorstellingen worden 
toegerekend. Ik breng daarom mijn interpretatie van de gang van zaken in herinnering rond 

deze belangrijke witte mensvoorstelling, heel waarschijnlijk een vroege en mogelijk de eerste 
of oudste. Aanvankelijk moet er rechts van de witte mensvoorstelling nog enige ruimte hebben 
bestaan, namelijk de gebruikelijke afstand tussen twee voorstellingen. Toen vervolgens de witte 

diervoorstellingen in de directe nabijheid en iets verderop met rood werden aangevuld, heeft 
men de witte mensvoorstelling als enige ongemoeid gelaten! Verder heeft degene die de witte 

diervoorstelling bij de mensvoorstelling vervolgens met rood heeft aangevuld deze 
diervoorstelling niet goed begrepen of niet opgelet, bij de achterpoot is namelijk een verkeerd 
gedeelte nagetrokken… Keer op keer zien we dat rode aanvullingen niet geheel de 

oorspronkelijke basistekeningen volgen, hetgeen niet voor gelijktijdigheid pleit. Dit vormen 
belangrijke elementen in de discussie rond de tweekleurigheid ; het mogelijke tijdsverschil van 

tweeduizend jaar is bepaald geen sinecure. 
In mijn conceptie is deze witte mensvoorstelling, mede gegeven haar plaatsing, de 

voorstelling waarvan de toeschrijving aan de CMP-stijlschool het minst ter discussie zou mogen 

staan. 
Zonder hiervoor het directe bewijs te kunnen leveren, ben ik voorlopig geneigd om 

specifiek deze ene witte mensvoorstelling te zien als de eerste of desnoods tweede, dus 
alleroudste of op één na oudste, van al de witte, en de later nog te bespreken, tweekleurige en 
rode mensvoorstellingen die we in dit onderzoek aan de CMP-stijlschool toeschrijven. 

  Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of dit vermoeden juist is, want deze witte 
mensvoorstelling bevindt zich helaas in een beperkte rotstekeningenstratigrafie. 

Het is aannemelijk dat de voorstellingen van mens en flankerend hert onmiddellijk na 
elkaar werden vervaardigd. 

 

Discussie 
 

Het probleem van de witte mensvoorstellingen, waar bevinden zich de witte 

mensvoorstellingen uit de CMP-stijlschool? 

Tot op heden zijn mij dus slechts zes witte inclusief witte met rode aanvulling bekend, 

drie ervan hebben rode aanvullingen variërend van een toefje rood tot een rode contour. Dit 
beperkte aantal is opmerkelijk als wordt bedacht dat er in L.1 tientallen panelen zijn met vaak 

elk vijftig tot zeventig diervoorstellingen.  
We zouden daarom de vraag kunnen stellen: “Waar zijn de witte mensvoorstellingen in 

de CMP-stijlschool?” 

Stel dat men destijds de witte mensvoorstellingen bij voorkeur plaatste in de marge of 
als eerste of als laatste in of bij een reeks diervoorstellingen, dan bestaat het risico dat deze niet 

worden herkend als behorende tot de CMP-stijlschool. Een vertekening zou het gevolg kunnen 
zijn. De half dozijn mensvoorstellingen die we aan de CMP-stijlschool menen te mogen 
toeschrijven zijn immers stilistisch en qua afmeting niet altijd homogeen. Schilderingen aan de 

randen van abri’s lopen een verhoogd risico om ondermeer door watererosie te worden 
aangetast en in het ergste geval ook verloren te gaan; nogmaals een vertekening kan het gevolg 
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zijn. De vraag is dan ook of ons beeld van de mensvoorstellingen in de CMP-stijlschool als 

representatief mag worden beschouwd. 
In de hoofdabri zijn mij, op één uitzondering plus een restant na, geen andere witte  

mensvoorstellingen opgevallen die in verband kunnen worden gebracht met witte 
diervoorstellingen in de CMP-stijlschool. Verder is er niets dat ook maar enigszins in de 
richting komt van een witte mensvoorstelling in de CMP-stijlschool. Dergelijke voorstellingen 

zijn blijkbaar uiterst zeldzaam. 
Een witte mensvoorstelling in de CMP-stijlschool blijkt dus een bijzonder ongewoon 

onderwerp en meestal ontbreekt dit geheel. We zouden ons daarom kunnen afvragen waar zich 
de witte mensvoorstellingen in de CMP-stijlschool bevinden, of waarom deze ontbreken en 
eveneens waarom er later wel iets meer in de rode versie zijn? In dit stadium van het onderzoek 

is het al wel duidelijk dat het verschil tussen witte en rode voorstellingen verder reikt dan alleen 
kleur.  

Het probleem is echter toch nog iets ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt. 
Wat we zien is dat er hier namelijk niet alleen nauwelijks witte mensvoorstellingen in de CMP-
stijlschool zijn, maar ook niet uit andere artistieke tradities. Kortom er zijn in de hoofdabri 

nauwelijks witte mensvoorstellingen in welke stijl dan ook!  
Het is dus vooral niet zo dat wij witte mensvoorstellingen niet zouden herkennen als 

behorende tot de CMP-stijlschool. Wellicht is onze definitie van de mensvoorstellingen in de 
CMP-stijlschool ontoereikend en deze mogelijkheid moet zeker onder ogen worden gezien. 
Echter in dit specifieke geval kan dit toch niet doorslaggevend zijn. Zoals bekend gaat de 

definitie van de CMP-stijlschool uit van de diervoorstellingen en niet van de spaarzame 
mensvoorstellingen. De verwachting is dat er zich nog andere gelegenheden zullen voordoen 

waarin de doelmatigheid van onze definities van mensvoorstellingen kan worden getest.  
Als we toch mensvoorstellingen in de CMP-stijlschool in verband willen brengen met 

witte diervoorstellingen in deze school, dan kan men zich afvragen of men mensvoorstellingen 

wellicht in een andere kleur dan wit zou hebben geschilderd? Dit is niet onmogelijk maar tegen 
deze optie pleit dat er zich op voornoemd rechter hoekpaneel in de hoofdabri van L.1 bij witte 

diervoorstellingen een witte mensvoorstelling en een idem wit fragment bevinden. 
Verder wordt in de topzoldering, direct bij oorspronkelijk witte diervoorstellingen, wel 

degelijk één enkele witte mensvoorstelling aangetroffen en bij tweekleurige diervoorstellingen 

één enkele tweekleurige mensvoorstelling met een witte basis en in volstrekt dezelfde techniek. 
In feite is de eerste witte qua techniek identiek aan de haar omringende diervoorstellingen en 

ditzelfde geldt ook voor de tweede met haar tweekleurige uitvoering en techniek.  
In de enkele uitzonderlijke gevallen als er mensen zijn afgebeeld, wordt er dus voor 

dier- en begeleidende mensvoorstelling dezelfde kleur en techniek  gebruikt. 

Ik kan in de directe nabijheid van witte diervoorstellingen in de CMP-stijlschool geen 
mensvoorstelling vinden in een andere dan de witte kleur, behalve zoals we nog zullen zien 

twee paarsrode. De conclusie moet dan ook luiden dat de schaarste aan witte 
mensvoorstellingen geen toeval lijkt en de indruk geeft het gevolg te zijn van een bewuste 
keuze.  

Dit vrijwel ontbreken van mensvoorstellingen contrasteert sterk met sommige andere 
stijlstromingen waarin mensvoorstellingen en menselijke interactie een substantieel en niet weg 

te denken element vormen. Wat de mogelijke redenen van dit vrijwel ontbreken en verschil 
zouden kunnen zijn, is dan ook bijzonder intrigerend.  

Rode dier- en mensvoorstellingen in de CMP-stijlschool zouden volgens ons eigen 

onderzoek in meer of mindere mate later moeten zijn. Het is daarom niet geheel ondenkbaar 
dat oorspronkelijk witte mensvoorstellingen vervolgens in rood werden overgeschilderd. Dit 

procedé van aanpassen en omwerken is in ieder geval veelvuldig zichtbaar in de tweekleur ige 
diervoorstellingen in de CMP-stijlschool. Tweekleurige diervoorstellingen waren 
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oorspronkelijk altijd witte diervoorstellingen die direct aansluitend nog van rood werden 

voorzien, de zogeheten “echte tweekleurige”, ofwel later met rode omlijning werden aangevuld 
of omgewerkt. 

De twee 14C AMS-dateringen laten ten aanzien van de tweede mogelijkheid zelfs ruim 
2000 jaar verschil vermoeden! Verder blijken veel diervoorstellingen die er op het eerste 
gezicht uitzien als rode bij nadere beschouwing toch ook omgewerkte witte schilderingen te 

zijn. Met uitzondering van een tweekleurige op de topzoldering, heb ik tot op heden geen rode 
mensvoorstellingen aangetroffen op een witte basis.      

 
We hebben dus tevergeefs geprobeerd of we bij witte diervoorstellingen ook 

mensvoorstellingen konden vinden in een andere kleur (zie hierna: de discussie over de twee 

paarsrode mensvoorstellingen aan de rand van het paneel).  
Afgezien van het kleuraspect zouden we ondermeer nog kunnen kijken naar de plaats 

van aanbrengen. Misschien waren er toch witte mensvoorstellingen maar werden deze op een 
volstrekt andere, wellicht speciaal hiervoor gereserveerde, plaats aangebracht? Zo zou men zich 
bijvoorbeeld kunnen afvragen of er wellicht ergens in de omgeving een abri of rotswand is met 

het accent op witte mensvoorstellingen, in een of enige CMP-substijl(en) of in welke stijl dan 
ook. Een dergelijke locatie hebben wij echter in de wijde omtrek tot dusver nooit aangetroffen.   

Dit vormt geenszins een overbodige vraag, want er bestaan meerdere artistieke 
stromingen die overwegend of zelfs uitsluitend op een bepaald onderwerp of thema zijn gericht. 
Op dezelfde manier als er een rotskunst bestaat specifiek gericht op de weergave van dieren in 

de CMP-stijlschool, zou men zich kunnen afvragen of er wellicht een groep werken bestond 
uitsluitend gericht op de weergave van mensen toe te rekenen aan de CMP-stijlschool. 

Wellicht zou de lokalisering van de iets talrijker rode mensvoorstellingen ons enigszins 
kunnen helpen bij het vinden of misschien uiteindelijk terugvinden van witte 
mensvoorstellingen. De later nog uitvoerig te behandelen rode mensvoorstellingen in de CMP-

stijlschool komen meestal voor in directe samenhang met rode diervoorstellingen in deze stijl, 
echter uitsluitend in kleine aantallen. Zij staan vooral te midden van de rode diervoorstellingen 

en vormen dan zichtbaar een onlosmakelijk onderdeel ervan. 
De enige, in mijn opvatting, onweerlegbaar echte witte mensvoorstelling in een CMP 

substijl die ik tot nog toe heb kunnen terugvinden in de gehele L.1 bevindt zich op de 

topzoldering. Deze staat te midden van een reeks witte dierschilderingen en is zelfs gedeeltelijk 
afgedekt door een witte schildering van een hert in de CMP-stijlschool. Zoals we weten, is dit 

witte hert later met rode omtreklijnen onnauwkeurig en onvolledig aangevuld en dus slordig 
omgewerkt tot tweekleurig. Bij de vijf andere witte mensvoorstellingen moet de belangr ijke 
kanttekening worden gemaakt dat de toeschrijving aan de CMP-stijlschool in meer of mindere 

mate waarschijnlijk is. De enige duidelijke tweekleurige mensvoorstelling staat eveneens op de 
topzoldering, echter aan de rechter rand, overigens identiek aan de plaatsing van de witte 

mensvoorstelling in L.2, annex van L.1.  
 
Afgezien van de witte mensvoorstelling in omtreklijnen is er aan de rechterzijde van de 

topzoldering dus nog deze tweekleurige mensvoorstelling, opnieuw met een zandloperachtige 
vorm en omtreklijnen. Zij lijkt - voor de beschouwer – naar links gericht, te oordelen naar de 

stand van de voeten; het hoofdgedeelte is echter vrijwel verdwenen door aantasting van 
uitgelopen bijenwas. De persoon staat in de richting van een olifant, die in exact dezelfde 
tweekleurige techniek is uitgevoerd. Het dier heeft de slurf naar beneden, met het uiteinde 

lichtjes naar binnen gekruld. Bij dit dier is het geslacht zeer nadrukkelijk aangegeven, het gaat 
om een mannetjesolifant. Hier wordt dus een ander verhaal verteld dan bij de twee individuen 

die met gebalde vuisten tegenover elkaar staan, of de persoon met een stok of speer in de hand 
die wellicht een hert probeert te tackelen. 
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Topzoldering: olifant en mensvoorstelling op rand van donkere zone met uitgelopen bijenwas  

 
  

 
 

Donkere zone aan bovenzijde, veroorzaakt door uitgelopen bijenwas  uit naburige bijenkolonies 

De tweekleurige mensvoorstelling bevindt zich op grens van de aantasting 
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Eveneens aan de rand van de topzoldering, maar nu dichtbij de overgang met de 

verticale rotswand, bevindt zich een kleine witte mensvoorstelling in een afgezwakte 
zandlopervorm, mogelijk was een dansende persoon bedoeld. Verder in de “zone met de 
bijenkolonies” te midden van een reeks witte en aangepaste diervoorstellingen zien we een, met 

de eerste vergelijkbare, maar net iets duidelijker mensvoorstelling.  
Voornoemde kleine witte mensvoorstelling met een rood detail op de topzoldering en 

deze in de vlakbij gelegen zone met bijenkolonies vertonen enige formele gelijkenis. Dit 
vormde de reden waarom deze twee, weliswaar met een zeker voorbehoud, aan de CMP-
stijlschool werden toegeschreven. Strikt gesproken zijn deze twee kleine witte 

mensvoorstellingen echter nauwelijks van enig belang en geeft het een nogal geflatteerd beeld 
van het aantal witte mensvoorstellingen toe te rekenen aan de CMP-stijlschool. Ook is het maar 

de vraag of deze twee kleine mensvoorstellingen werkelijk tot de CMP-stijlschool mogen 
worden gerekend, want in ieder geval één ervan wordt namelijk noch in een stratigrafie noch in 
samenhang met andere witte CMP-stijlschool schilderingen aangetroffen. 

 
 

 
                         Topzoldering: kleine mensvoorstelling 

 
 

Afgezien van rode mensvoorstellingen die midden tussen rode diervoorstellingen staan, 
ken ik ook twee paarsrode mensvoorstellingen in de hoofabri van L.1 die al eerder werd 
genoemd. Deze bevinden zich niet tussen rode diervoorstellingen, doch staan afzonderlijk onder 

aan de rand van het “rechter hoekpaneel” met de reeksen witte schilderingen, precies aan de 
onderkant van dit paneel. Zouden deze twee paarsrode mensvoorstellingen misschien dan toch 

deze witte dierschilderingen completeren? Ik noem deze twee paarsrode nadrukkelijk omdat zij 
zich uiteindelijk niet ver van de witte diervoorstellingen bevinden. We zien hier onderaan het 
rechter hoekpaneel enkele rode schilderingen deels van onbekende herkomst, dicht bij elkaar 

of elkaar overlappend, waaronder de twee paarsrode mensvoorstellingen in vooraanzicht 
waarvan de rechtse het best behouden is gebleven. De armen zijn gespreid en rond de heupen 
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zien we de voor de CMP-stijlschool bij rode schilderingen gebruikelijke afhangende golvende 

lijntjes. Verder is er nog een grote rode boogvormige lijn zichtbaar, mogelijk de ruglijn van een 
dier, evenals onderaan een rode horizontale lijn, wellicht een buiklijn. 

 Tegelijkertijd staan deze ook nog bij, maar niet tussen, een slecht behouden rode 
diervoorstelling van onbekende herkomst. In dit verband dient te worden opgemerkt dat een 
mogelijke kandidaat, namelijk de Aziatische olifant, in tegenstelling tot de Afrikaanse, een 

bolronde ruglijn vertoont en in de CMP-stijlschool worden olifanten daadwerkelijk met een 
bolronde in plaats van holronde of rechte ruglijn weergegeven.  

Overigens wijkt een dergelijke bolronde weergave af van de stelregel binnen de CMP-
stijlschool dat het lichaam en, in ieder geval zeker de kern ervan, door een rechthoek wordt 
aangeduid. 

 
Deze uitweiding was noodzakelijk om de vraag te kunnen beantwoorden of we de twee 

paarsrode mensvoorstellingen en de hoger gelegen witte diervoorstellingen mogen koppelen. 
Dit als uitvloeisel van de omstandigheid dat er in de hoofdabri geen witte mensvoorstellingen 
uit andere stijlstromingen worden aangetroffen.  

De paarsrode kleur van de twee mensvoorstellingen en de rode kleur van de grote 
fragmentarische diervoorstelling komen volstrekt niet overeen. Deze paarsrode 

mensvoorstellingen en bovengenoemde rode diervoorstellingen staan weliswaar min of meer 
bij elkaar, maar de vraag is of zij ook daadwerkelijk bij elkaar behoren. Hetzelfde geldt voor 
hun eventuele relatie tot de grote rode boogvormige lijn van onbekende herkomst, mogelijk 

fragment van een diertekening. Alleen al de afmeting van deze rode “ruglijn” pleit niet voor 
een toeschrijving aan de CMP-stijlschool; diervoorstellingen in de CMP-stijlschool waren tot 

nu toe namelijk nooit groter dan maximaal ca. 45 cm. Een objectief argument om de paarsrode 
mensvoorstellingen aan de nabijgelegen witte diervoorstellingen te koppelen heb ik niet kunnen 
vinden.  

De conclusie moet dan ook nogmaals luiden dat de enkele spaarzame voorbeelden lijken 
te suggereren dat diervoorstellingen en begeleidende mensvoorstellingen in dezelfde kleur en 

techniek worden uitgevoerd. 
 
Als het om aantallen gaat bestaat er geen fundamenteel doch slechts een gradueel 

verschil tussen witte en rode mensvoorstellingen. Er zijn slechts zes witte en slechts enkele 
tientallen rode mensvoorstellingen. Van het fenomeen CMP-stijlschool lijken de witte 

schilderingen de oudste fase te vertegenwoordigen, dit geldt in ieder geval voor L.1. Deze 
schaarste in aanmerking nemend mogen we de witte fase van de CMP-stijlschool karakteriseren 
als in essentie een dierkunst. Er lijkt dus wel degelijk een zekere tijd te zijn geweest waarin 

men het afbeelden van mensen niet bijzonder belangrijk lijkt te vinden. Laten we deze “zekere 
tijd” gemakshalve de Witte Periode noemen, in aanmerking genomen de zeer grote aantallen 

diervoorstellingen, uiting van een immens langzame productie.   
Zoals we later nog zullen zien lijken er bij rode diervoorstellingen iets meer 

mensvoorstellingen voor te komen. Echter omdat de rode mensvoorstellingen op grond van hun 

stratigrafische positie plus samenhang met rode diervoorstellingen worden geacht minder oud 
te zijn, zullen we deze uitspraak misschien moeten nuanceren door te zeggen “behouden zijn 

gebleven”.  
We zijn hier verder tevens getuige van interessante veranderingsprocessen. Allereerst is 

er de afsplitsing van de meer algemene trend van rechthoekige diervoorstellingen in Centraal 

India naar wat ik omschreef als de CMP-stijlschool (Schaap 2013). Ik sluit niet uit dat er in het 
begin van de productie van witte schilderingen een fase is geweest waarin er geen enkele 

mensvoorstelling werd vervaardigd doch uitsluitend witte diervoorstellingen. In ieder geval 
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lijkt het menstype gedurende de Witte Periode nog niet uitgekristalliseerd, dit bemoeilijkt 

toeschrijving. 
Binnen de Witte Periode waarin mensvoorstellingen vrijwel ontbreken, voltrekt zich een 

verandering, deze verandering zal op termijn resulteren in meer mensvoorstellingen, nu echter 
rode, bij rode diervoorstellingen in CMP-substijlen.  

  

 

Relatie witte mens- versus witte diervoorstellingen 

Afgezien van het gebruik van dezelfde kleur, techniek en hoekige vormtaal bij witte 
mens- en diervoorstellingen, zouden we ons vervolgens kunnen afvragen of er een relatie 
bestaat tot andere onderwerpen, en zo ja welke.   

Van de in totaal slechts zes witte mensvoorstellingen staan er twee tegenover elkaar bij 
rund of buffel, één tussen herten, een ander met pijl en boog tegenover een olifant. Van de twee 

resterende voorstellingen is er één vrijstaand; hiermee wordt ook de toeschrijving van deze 
laatste problematischer. 

In de CMP-stijlschool zijn de enige onderwerpen dieren en mensen. De precieze 

vraagstelling moet hier dan ook luiden of er wellicht een relatie bestaat tussen witte 
mensvoorstellingen en witte voorstellingen van bepaalde dieren.  

Witte kleur en schaarste aan witte mensvoorstellingen evenals schaarste aan witte 
voorstellingen van olifanten lijken samen te gaan. Opmerkelijk is het daarom dat er in L.1 echter 
wel een witte mensvoorstelling tegenover een olifant wordt aangetroffen, hetzelfde doet zich 

ook voor in L.2. 
           Zoals we bij de behandeling van de rode voorstellingen nog zullen gaan zien, zijn er bij 

het rode werk zowel meer mens- als olifant voorstellingen. Wat betreft een eventueel verband 
tussen deze twee onderwerpen dient echter onmiddellijk te worden opgemerkt dat de rode 
mensvoorstellingen en rode voorstellingen van olifanten nooit direct bij of in de omgeving van 

elkaar worden aangetroffen. In tegenstelling tot bij het witte werk zullen we dus nooit een rode 
mensvoorstelling bij een rode voorstelling van een olifant zien staan. 

 
Voor zover bij dergelijke geringe aantallen van een thema mag worden gesproken, zien 

we bij de witte mensvoorstellingen: 

a)  een witte boogschutter die een pijl richt op een olifant, ook in L.2;  
b)  twee witte personen met gebalde vuisten tegenover elkaar. Het komt ook meermaals     

voor in rode schilderingen, dit is tevens een frequent thema in meerdere andere artistieke 
tradities;  
c)  een witte persoon waarbij de suggestie wordt gewekt dat deze het zich ernaast 

bevindende hert bij de achterpoot grijpt of het laat struikelen, het blijft hier bij een 
unieke voorstelling. 

 

Ontwikkeling witte mens- en witte diervoorstellingen in CMP-stijlschool                    

Het is mogelijk en zelfs aannemelijk dat de ontwikkeling van de uitbeeldingswijze van 

witte mens- en witte diervoorstellingen niet parallel loopt. Ook is het verre van zeker dat de 
stijlomslag naar de CMP-stijl in zowel witte dier- als mensvoorstellingen volledig op hetzelfde 

tijdstip plaatsvond. Het zou zelfs een bijzonder onwaarschijnlijke samenloop van 
omstandigheden zijn geweest als de onderwerpen dier en mens plotseling en precies op 
hetzelfde moment qua stijl veranderden. Het is namelijk volstrekt onbewezen dat witte dier- en 

mensvoorstellingen een vergelijkbare stijlontwikkeling met dezelfde snelheid hebben 
ondergaan; met een afwijkende ontwikkeling moet rekening worden gehouden. In aanmerking 

genomen de schaarste aan mensvoorstellingen in de CMP-stijlschool ligt een orthodoxere 
behandeling ervan meer in de lijn der verwachting.  
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De mogelijkheid bestaat dat er pas in een later stadium mensvoorstellingen worden 

afgebeeld met stijlkenmerken die wij hier CMP-stijl noemen. Het is zelfs onzeker of er in de 
allereerste fase van de CMP-stijlschool mensen werden afgebeeld. Een moeilijkheid met 

betrekking tot de mensvoorstellingen in de CMP-stijlschool en mensvoorstellingen die 
mogelijk aan deze stijlschool zouden kunnen worden toegerekend, is de variabele 
uitbeeldingswijze inclusief afmeting. Bij de latere behandeling van de rode mensvoorstellingen 

zal daarom nog aan de orde komen, dat dit het bestaan kan verklaren van een heel beperkt aantal 
bruinrode en rode mensvoorstellingen in een niet-eenduidige stratigrafie waarvan de 

toeschrijving onduidelijk is. 
  

Volgorde van witte mensvoorstellingen volgens de ruimtelijke verdeling 

Bij het onderzoek van de volgorde van diervoorstellingen wordt er gebruik gemaakt van 
vijf criteria, in volgorde van belangrijkheid: stratigrafie, invulling, kleur, ruimtelijke verdeling, 

stilistische aspecten. Naast onderwerp en afmeting zijn er ondermeer nog aandachtspunten als 
bijvoorbeeld kwaliteit en uitvoering ofwel factuur. Een veel gebruikt criterium als patina blijkt 
hier voor het onderzoek van de diervoorstellingen weinig zinvol (Schaap 2017a). Uit deze reeks 

criteria en aandachtspunten is in deze fase van ons onderzoek van de mensvoorstellingen vooral 
het punt van de spreiding of ruimtelijke verdeling bruikbaar.  

Zoals we hiervoor al hebben gezien, starten oudere artistieke tradities voorafgaand aan 
de CMP-stijlschool altijd in de ideaal gelegen en opvallende grote hoofdabri en worden deze in 
L.1 nooit in andere abri’s aangetroffen. Zij beperken zich uitdrukkelijk tot deze hoofdabri. Het 

is hierom uiterst aannemelijk dat de CMP-stijlschool eveneens in genoemde hoofdabri startte. 
De hoger gelegen topzoldering daarentegen vereiste ten eerste hulpmiddelen als bomen 

of ladders om deze te bereiken en vervolgens steigers, platformen of werkvloeren om het grote 
aantal over de gehele zoldering verspreide schilderingen veilig en in alle rust te kunnen 
aanbrengen. Hierbij dient nog bedacht te worden dat het werk op de topzoldering het allerbeste 

vertegenwoordigt wat de CMP-stijlschool heeft voortgebracht. Bij dit alles komt nog dat de 
topzoldering, evenals trouwens vrijwel de gehele L.1, bij uitstek een zone is met de gevaarlijke 

reuzenhoningbij (Apis dorsata). De talrijke grote kolonies moesten eerst grondig geruimd 
worden alvorens in deze zone veilig gewerkt kon worden. Bij deze soms zeer laaghangende 
grote kolonies kan men hooguit enkele minuten in de buurt komen zonder te worden opgemerkt 

en zonder door een zwerm grote agressieve bijen te worden aangevallen. 
De hier op de topzoldering aanwezige schilderingen moeten dus onherroepelijk een 

gevorderd stadium vertegenwoordigen, progressie in de ruimte weerspiegelt hier progressie in 
tijd. 

Zo tekent zich een ontwikkeling af die start met een fase zonder mensvoorstellingen en 

vervolgens met enkele witte mensvoorstellingen in een zone die, op basis van argumenten 
ontleend aan de ruimtelijke spreiding, pas later in gebruik lijkt te zijn genomen. Voegen we hier 

de kennis omtrent de ontwikkeling van de rode mensvoorstellingen aan toe, dan is het thema 
van twee tegenover elkaar staande mensen met gebalde vuisten waarschijnlijk geen vroeg thema 
binnen de CM-stijlschool. 

  

Conclusies 
 

 Voor de beeldvorming ten aanzien van de dierkunst maakt het uiteindelijk weinig uit of 
er nu wel of niet vijf of zes witte mensvoorstellingen aan het totale oeuvre van de CMP-

stijlschool worden toegevoegd. Het gaat hier namelijk om een artistieke traditie met alleen al 
in L.1 honderden diervoorstellingen, laat staan in de tot nu toe minstens twaalf 

geïnventariseerde vindplaatsen. Het betreft hier een echte dierkunst of art animalier, een 
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dierkunst met het accent op de weergave van herten. De weinige witte mensvoorstellingen tonen 

vooral individuen die meer met elkaar dan met dieren of de jacht erop bezig zijn.  
 De verwondering moet echter niet alleen het beperkte aantal mensvoorstellingen 

betreffen, ook ontbreken hier de in andere artistieke tradities in India zo talrijke geometrische 
patronen, handen, voetsporen, afbeeldingen van vissen enz. enz.; verder lijkt zij bijvoorbeeld 
ook weinig verhalend (zie noot).  

Zoals elders al betoogd (Schaap 2017a) gaat het om samenlevingen die in het oerwoud, 
in India jungle genoemd, leefden met een vegetatie die het gehele jaar door ruimschoo ts 

allerhande gevarieerd plantaardig voedsel opleverde. Echter niets van deze overvloed wordt 
teruggevonden in het beeldmateriaal toe te rekenen aan de CMP-stijlschool.  
 

Wat dit betreft kennen we een interessante voorstelling die in L.1 wordt aangetroffen in 
de context van rode schilderingen met ondermeer zigzag invulling en onmiskenbaar toe te 

rekenen is aan de CMP-stijlschool. We zien in een verzorgde techniek een rode vrij 
naturalistische voorstelling van een persoon in voorover gebogen houding, voor op de borst 
hangen zakken of manden, de toeschrijving is onzeker. Dit individu lijkt bezig met iets op de 

grond; voedsel verzamelen is echter iets van alle tijden en behoeft niet noodzakelijkerwijs op 
vroege landbouw te wijzen. Een dergelijk naturalisme, uitbeeldingswijze en thema zijn 

onbekend bij de witte mensvoorstellingen uit de CMP-stijlschool.    
 

 

 
Paneel met onvoltooide schilderingen: een voorover gebogen persoon, toeschrijving  CMP-stijlschool? 
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In het hedendaagse rotskunstonderzoek in India, met veel ervaring op het gebied van 
primitieve samenlevingen in India en theoretische invloeden vanuit Australië, overheerst de 

tendens om reconstructies van aanleiding en betekenis als onwetenschappelijk en dus niet 
relevant te beschouwen, echter m.i. mag diermythologie als mogelijke verklaring voor specifiek 
deze dierkunst toch in gedachten worden gehouden.  

Zoals eerder aangegeven (Schaap 2017a) kan deze in hoge mate gecodificeerde CMP-
stijlschool alleen goed begrepen worden als men zich realiseert dat traditie, strakke regie met 

regels en ordening het wezen uitmaken van het werk in deze stijlschool.  
 

 

 

 
Jungle landschap: aan de horizon deel van rotskunstlocatie L.10, de grootste van India 
 

  
Het beperkte aantal witte mensvoorstellingen roept meerdere vragen op. Eén van de 

belangrijkste methodologische punten was de toeschrijving van de witte mensvoorstellingen 
die in de context van de witte diervoorstellingen in de CMP-stijlschool worden aangetroffen. 
In hoeverre kunnen we er zeker van zijn dat deze daadwerkelijk van de hand van de makers van 

de witte diervoorstellingen zijn?  
Het eerste punt was dus bepalen of er witte mensvoorstellingen aan de CMP-stijlschoo l 

toegerekend mochten worden. Aangezien er in L.1 vrijwel geen witte mensvoorstellingen 
voorkomen in welke stijl dan ook, bestond er vanzelfsprekend weinig keuze! De enige 
aanwezige witte mensvoorstellingen moesten als serieuze kandidaten worden beschouwd, ook 

al omdat deze zes witte mensvoorstellingen bijna altijd in zeer nauwe samenhang worden 
aangetroffen met witte diervoorstellingen in de CMP-stijlschool. 

We menen de witte mensvoorstellingen met een zandlopervorm dus op grond van hun 
samenhang met witte diervoorstellingen aan de CMP-stijlschool te mogen toeschrijven. Hier 
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dient onmiddellijk aan toegevoegd te worden dat deze uitbeeldingswijze, gekenmerkt door de 

zandlopervorm, niet beperkt blijft tot deze stijlschool. Door dit laatste is de hardheid van de 
conclusies mede op basis van het argument samenhang afgenomen. 

Ook kan er geen directe vormovereenkomst worden vastgesteld tussen witte 
mensvoorstellingen en witte diervoorstellingen, hetgeen begrijpelijk is, want het gaat om 
verschillende onderwerpen met onderling verschillende vorm. 

Verder bestaat er binnen het huidige beschikbare materiaal geen witte mensvoorstelling 
die als karakteristiek mag worden beschouwd voor de Witte Periode van de CMP-stijlschool en 

dit vormt dan het definitieve antwoord op het tweede deel van het onderzoeksprobleem, 
namelijk: “bestaat er een witte mensvoorstelling karakteristiek voor de CMP-stijlschool?” Het 
is dan ook maar zeer de vraag of dergelijke witte mensvoorstellingen indien deze - bij wijze 

van test - in een andere artistieke context met witte schilderingen zouden worden geplaatst, echt 
herkenbaar zouden zijn en blijven als behorende tot de CMP-stijlschool. 

Tenslotte wordt het getalsmatig belangrijkste thema, namelijk mensen met gebalde 
vuisten, al dan niet paarsgewijs tegenover elkaar, eveneens in andere artistieke tradities over 
een groter gebied in India aangetroffen.  

Verband wordt daarentegen wel degelijk gesuggereerd door de vergelijkbare techniek 
zoals penseelvoering evenals kleurgebruik zonder afwijkende schakeringen in mens- en 

diervoorstellingen bij zowel het witte als rode werk. Tevens is de uitgesproken hoekigheid van 
de rechthoekige kern bij diervoorstellingen en de dubbele driehoeken van de zandlopervorm bij 
mensvoorstellingen een gemeenschappelijk kenmerk.  

Aangezien het hier echter om uiterst geringe aantallen gaat, namelijk slechts zes witte 
mensvoorstellingen, is het de vraag welk gewicht we aan dergelijke bevindingen mogen 

toekennen. 
 
Plaatsen we de zes witte mensvoorstellingen terug in de context waaruit zij voor ons 

onderzoek tijdelijk werden gelicht, dan zien we in de CMP-stijlschool een indrukwekkende 
dierkunst uit het Chalcolithicum die qua artistieke kwaliteit en omvang tot de belangrijkste van 

geheel India wordt gerekend en qua conservatie tot de allerbeste… 
 
Te oordelen naar stratigrafieën kunnen in Centraal Madhya Pradesh meerdere 

rotskunstscholen aan het Chalcolithicum worden toegeschreven en is er zeker geen sprake van 
de chalcolithische rotskunst. 

De CMP-stijlschool met haar culturele wortels in het Mesolithicum vormt een van deze 
rotskunstscholen en lijkt een groot deel van het Chalcoliticum te bestrijken. Op termijn zal zij 
via haar rode schilderingen evolueren richting "protohistorisch” en uiteindelijk "historisch”, 

hierbij nadrukkelijk gepaard gaande met een teruggang in technische kwaliteit en minder 
nadruk op strikte ordening en grotere verschillen in afmeting.  

Afgezien van diverse fases in L.1 met talrijke rode schilderingen van wilde dieren, soms 
zelfs heel fraaie, is er later ook een fase met rode schilderingen waarin het accent niet meer 
overwegend ligt op de weergave van wilde dieren. Deze diverse fases met rode 

dierschilderingen gaan gepaard met zeer bescheiden aantallen rode mensvoorstellingen; de 
thema’s wijken nauwelijks af van deze aangetroffen bij hun voorgangers, de witte 

mensvoorstellingen. 
We zien dan vervolgens in L.1 bijvoorbeeld een persoon staande achter twee 

ingespannen runderen. Bij dit ploegtafereel zijn de duidelijk gedomesticeerde runderen 

voorzien van een hoge rugbult. Dergelijk werk kan als een uitloopfase van de CMP-stijlschoo l 
worden beschouwd, ook de mindere technische kwaliteit weerspreekt deze opvatting niet. Dit 

late thema kennen we echter volstrekt niet bij de witte mensvoorstellingen. 



Mensvoorstellingen in de Centrale Madhya Pradesh stijlschool rotskunst   ©Bert Schaap  

Over stijl en mensvoorstellingen in dierkunst 
 

21 
 

Verder lijkt het bijvoorbeeld alsof in sommige gevallen bestaande rode 

diervoorstellingen in de CMP-stijlschool later door anderen zijn becommentarieerd door deze 
aan te vullen met kleinere rode mensvoorstellingen, soms in lijntekening. Deze werkwijze 

bemoeilijkt toeschrijving. Overigens is ook dit nog nooit bij witte mensvoorstellingen 
aangetroffen. 

 

 

 
Abri met grote hert: hert 44 cm, met V/W-invulling, omringd door latere toevoegingen, o.a. personen bij gewei; 

Bovenaan: sterk vervaagde voorstellingen van personen die met een draagstok delen van het dier afvoeren 

 
Zo zien we dus een hergebruiken van diervoorstellingen in de CMP-stijlschool door 

andere artistieke tradities. Een voorbeeld van deze opmerkelijke gang van zaken vormt een op 
zichzelf staand en opvallend aantrekkelijke grotere rode voorstelling van een hert (44 cm) 
voorzien van een imposant gewei omringd door rode kleine mensvoorstellingen vrijwel zeker 

toe te rekenen aan een andere artistieke traditie dan de CMP-stijlschool. Zo er al enige twijfe l 
mogelijk was over de toeschrijving, dan dient hier toch vastgesteld te worden dat een grotere 

tegenstelling in expressie nauwelijks denkbaar is. Allereerst is er het verschil in onderwerp, 
verder de afmeting, vervolgens de kleur en techniek evenals stilistische kenmerken. Er bestaat 
een groot onderscheid tussen enerzijds de fraaie maar statische afbeelding van het hert en 

anderzijds de dynamische mensvoorstellingen in miniatuur, vol beweging, gesticulerend en 
drukdoende met het slachten van het hert en transporteren ervan. Het kwam hierbij niet alleen 
tot een hergebruiken doch ook een herinterpreteren van onderhavige hertafbeelding. Het is 

namelijk verre van zeker dat het hert in de eerste versie, namelijk CMP-stijlschool, bedoeld was 
als afbeelding van een gedood hert. In de regel lijkt het, in ieder geval bij de reeksen 

diervoorstellingen, vooral om kuddes of optochten van wilde dieren te gaan. Echter door 
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vervolgens nadrukkelijk het slachten inclusief bloedsporen van het dier uit te beelden heeft een 

en ander duidelijk een betekeniswijziging ondergaan. Ook dit soort toevoegingen kennen we 
niet bij de witte mensvoorstellingen. 

 
 

 
Abri met grote hert: detail van vorige opname: hierop is te zien dat men bezig is met het grote gewei 

 
 

De witte dierschilderingen in de CMP-stijlschool met reeksen wilde dieren tot 
onderwerp beschouwen wij als de oudste en meest authentieke groep. De artistieke kwalite it 
ervan en hang naar voorstellingen met grotere afmetingen lijkt te zijn geërfd van tradities uit 

het Mesolithicum. Het verschil is echter dat de CMP-stijlschool meer gericht is op grotere 
aantallen werk in de vorm van reeksen voorstellingen, terwijl de kracht van werk uit het 

Mesolithicum is gelegen in de perfectie van een enkele op zichzelf staande voorstelling. De 
witte dierschilderingen in de CMP-stijlschool kunnen aan een vroege fase van het 
Chalcolithicum worden toegerekend. Het bewijs ontbreekt dat er in de beginfase al 

mensvoorstellingen werden vervaardigd. 
Bij witte diervoorstellingen bestaan strakke regels ten aanzien van de ordening (Schaap 

2017a); een dergelijke ordening zien we terug bij de plaatsing van witte mensvoorstellingen. 
De CMP-stijlschool is opvallend sober in haar thematiek en concentreert zich op de 

weergave van een beperkt aantal diersoorten, getalsmatig gaat het om herten, met name het 

prachtige Axis hert, een kleiner hert met series witte stippen op de flanken. Iets vergelijkbaars 
vinden we tot op zekere hoogte terug in opgravingsresultaten waarbij, hoewel toch al uit het 
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Chalcolithicum afkomstig, nog steeds opvallend veel botmateriaal van wilde dieren wordt 

teruggevonden.  
Het verspreidingsgebied van de CMP-stijlschool, ofwel het territorium van de makers 

van de schilderingen in de CMP-stijlschool, bevond zich in een dicht en het moet gezegd 
worden, culturele isolatie bevorderend, oerwoudgebied. Hier dient aan toegevoegd te worden 
dat de gehele locatie L.1 van begin tot eind en van onder tot boven planmatig lijkt te zijn 

voorzien van schilderingen in horizontale reeksen in de CMP-stijlschool. 
Zoals in onze inleiding al aangegeven zijn wij de mening toegedaan dat “rotstekeningen 

in een bepaalde stijl werken als aanduiding en afbakening van een territorium, de CMP-
stijlschool vormt een typisch voorbeeld hiervan.” 
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