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Updating Venuskunst, 
Cyprus en de omslag van vrouwelijke naar mannelijke Venuskunst 

 
 

De omslag van vrouwelijk naar mannelijk. Cyprus is het eiland van de Grote Godin die later 
Aphrodite genoemd wordt. Dit beroemde schilderij van Sandro Botticelli toont een naakte Aphrodite 
die volgens de mythe op haar schelp in het schuim van de zee in Cyprus aan land komt. Op Cyprus 
zijn inmiddels ook de patriarchale Grieken geland. Zij kleden de veel oudere eilandgodin, die 
oorspronkelijk de Wanassa genoemd wordt, aan. Haar naaktheid moet bedekt. De patriarchale 
Grieken veranderen de naakte godin in een dik-aangeklede godin of een erotisch-naakte godin.  
 
Venuskunst op Cyprus toont de omslag van vrouwelijk naar mannelijk. Op Cyprus is iets heel 
bijzonders aan de hand. Hier kun je millennia lang zeer oude Venuskunst op het spoor komen. Het 
gaat van de stammoeder naar de oorspronkelijke eilandgodin de Wanassa of ‘Koningin’. Daarna gaat 
het naar haar hogepriesteres en haar vereerster, zij die de Grote Godin met een offer vereerd. Al 
deze groepen – de stammoeder- de godin-de priesteres-de offeraarster – zijn op Cyprus te 
onderscheiden. De eilandgodin of Wanassa wordt pas laat – en dan onder Griekse invloed – 
Aphrodite genoemd. Tot slot gaat Aphrodite over in de christelijke Maria. Dit alles is in een volle 
paragraaf beschreven in The Language of MA.  
Wat Cyprus extra interessant maakt is dat in Ayia-Irini 2000 mannelijke figurines gevonden zijn die de 
omslag naar de mannelijke kunst (625-500 v. Chr.) exact in beeld brengen. Dáár gaat deze update 
over. 

 
De groep van 2000 vnm mannelijke figurines vult een hele zaal in het Cyprus-museum te Nikosia. 
Sommige figurines bevinden zich in het museum voor de oudheid van de mediterrane wereld en die 
van het Nabije Oosten in Stockholm in Zweden. Uit: The Language of MA dl I h 7, p. 187 [I.7.8] 
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Van een ‘isola’ naar isolement. Cyprus is net als Sardinië, Sicilië, Malta, Kreta en de Cycladen een 
eiland, een ‘isola’ of ‘insula’ (latijn voor ‘eiland’). In het woord ‘isola’ herken je het woord ‘isoleren’. 
Een ‘isola’ of ‘eiland’ ligt dus vanuit het vasteland gezien geïsoleerd. Dat heeft tot gevolg dat zich hier 
de oorspronkelijke en authentieke cultuur langer kan handhaven. De patriarchale Kurgan-volken, 
waartoe ook de Hellenen of Grieken behoren, komen te paard over land. Het duurt langer voordat ze 
scheep gaan en per oorlogsschip een eiland bereiken. Dat heeft ook een rol gespeeld bij een eiland 
als Japan waar de egalitaire cultuur pas rond 300 BC (!) verdrongen wordt door de patriarchale.  

 
Vrouwe met geheven handen in de houding van de epifanie of manifestatie, de zogenaamde 
Hoerahouding waarin de adorant(e) de godheid rechtstreeks ervaart, hoort en ziet, de godheid 
belichaamt, Kalavassos-Tenta, Cyprus, 7000-6000 BC. The Language of MA, dl 1 h 7, 222 [1.7.114] 
 
Een oergodin. Zowel op Cyprus, Sicilië, Malta als Sardinië valt te achterhalen dat aan de basis van de 
oercultuur een clanmoeder staat die later wordt vergoddelijkt. In Cyprus kent men oorspronkelijk de 
‘Wanassa’ of de ‘koningin’. Pas wanneer de patriarchale Grieken per schip het eiland bereiken, wordt 
zij gedwongen zich aan te passen aan de Helleense smaak van de tijd. Nu verhult zij haar naaktheid 
en kleedt zich. Haar priesteres die haar manifesteert doet evenzo en kleedt zich in zeven lagen 
kleding. Als zij naakt blijft, spreidt zij haar verleidingskunsten ten toont. Zij wordt een lustobject.  
 
Sicilië: Hetzelfde is vastgesteld voor Sicilië. Daar kent men oorspronkelijk de Regina. Zij is net als op 
Cyprus de Moeder van de natuur, van de bergen, bossen en wateren én van de rommelende Etna 
waar zij in haar onderwereld woont. Ik schreef in 2013 hierover een uitgebreid reisverslag ‘Sicilië in 
vrouwelijk perspectief’ dat online te lezen is.1 En ook op Cyprus ondergaat de stammoeder, de latere 
eilandgodin, vele transformaties. Dit alles is - zoals gezegd - gestructureerd vastgelegd in The 
Language of MA dl 1 h 7 waar een hele paragraaf aan het unieke Cyprus wordt gewijd. Cyprus is 
uniek omdat je daar de evolutie van de Venuskunst kunt volgen.  
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De Frans-Cypriotische archeologe dr. Jacqueline Karageorghis (1933-2018), hier links op de foto en 
drs. Stella Lubsen-Admiraal, leidster van tal van reizen voor Academie Pansophia. Zowel over reizen 
naar Kreta, Malta, als Sicilië schreef ik reisverslagen.2  
 
De Marija Gimbutas van Cyprus. Het in kaart brengen van deze evolutie is het levenswerk van de 
Frans-Cypriotische archeologe dr. Jacqueline Karageorghis, in mijn ogen de Marija Gimbutas van 
Cyprus. Zij wijdde haar leven aan archeologisch onderzoek en schreef hierover baanbrekende 
artikelen en boeken. Zij bracht de voorgeschiedenis van Aphrodite  op Cyprus in kaart zoals Marija 
Gimbutas dat voor het Oude Europa zou doen.3 Zonder haar zag de His-story van Cyprus er anders 
uit. We zijn nu in staat om aan de His-story een ander verhaal namelijk Her-story vooraf te laten 
gaan: nu kunnen ze samenvloeien in Our-story. Natuurlijk wordt haar werk door archeologen uit de 
school van de Nieuwe Archeologie bekritiseerd.4 Zij zou de figuur van Wanassa-Aphrodite van Cyprus 
hebben uitgewerkt voor promotioneel-toeristische doeleinden. Ik heb het werk van deze grote 
geleerde bestudeerd en haar een keer ontmoet. Ik weet dat deze verfijnde vrouw volledig aan de 
wetenschap was toegewijd. Dit soort verdachtmakingen zijn niet kies.5 

 

 
De Cypriotische godin, haar hogepriesteres en de smekelinge of adorante, PP. Pres.  
 
De evolutie van het vrouwbeeld. Omdat Cyprus lang afgesloten was, kun je hier  – net als bij de 
Cycladen  – de ontwikkeling van het vrouwbeeld door de duizenden jaren heen op het spoor komen. 
Zij toont zich in de vroege Steentijd, late Steentijd, Kopertijd, Bronstijd, IJzertijd en tijdens het 
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Hellenisme in de eeuwen voor de jaartelling in velerlei vormen. Cultusbeelden, statuetten, figurines, 
bij duizenden worden ze gevonden. Zij is samen met haar mannelijke partner die vaak als stier wordt 
uitgebeeld. Van Venuskunst uit Cyprus kun je daarnaast leren hoe de ontwikkeling loopt van 
clanmoeder naar godin. Die godin wordt vertegenwoordigd door haar hogepriesteres. Je leert hier 
een hogepriesteres te onderscheiden van een godin. Er is een verschil in symbooltaal tussen de godin 
en haar (hoge)priesteres. Tot slot leer je op Cyprus de smekelinge of adorante te onderscheiden van 
de (hoge)priesteres. De offeraarster of adorante komt naar de tempel met een kleine figurine of met 
brood, fruit of een vloeistof (water, melk, wijn) om haar gaven aan de godin te offeren ter vervulling 
van een wens of als dank nadat een wens vervuld is. De votief beeldjes worden in ‘heilige putten’ 
(bothroi of ‘deposits’) bewaard wanneer de tafel of bank bij het cultusbeeld in tempel te vol wordt. 
Bij het opgraven van zo’n heilige put stuit je dus op een grote schat, een soort ondergronds magazijn. 

 

 
De groep van 2000 vnm mannelijke figurines vult een hele zaal in het Cyprus-museum te Nikosia. 
Sommige figurines bevinden zich in het museum voor de oudheid van de mediterrane wereld en die 
van het Nabije Oosten in Stockholm in Zweden. Uit: The Language of MA dl I h 7, p. 187 [I.7.8] 
 
De omslag. Er is nog een andere reden waarom Cyprus van bijzonder belang is voor Venuskunst. Je 
kunt hier de chronologische vinger leggen op de omslag van de millennia oude egalitaire naar de 
patriarchale cultuur; je kunt hier de vinger leggen op de overgang van vrouwelijke en vrouw-
mannelijke of dubbelgeslachtelijke figurines6 naar puur-mannelijke figurines. Laatstgenoemden zijn 
strijders en soldaten uitgerust met allerlei wapens; er komt competitie, verdeeldheid tussen allerlei 
regionale koningen en oorlog over het eiland. Je krijgt die omslag wel vaker te zien, b.v. op Sardinië 
en ook b.v. bij Japan. En die is er ook bij het Oude Europa waar de Venuskunst na de komst van de 
patriarchale Kurgan-ruiters rond 3000 v. Chr. aan het begin van de Bronstijd schematisch en vlak 
wordt of helemaal wegvalt. Hetzelfde gebeurt op een mediterraan eiland als Malta.  

 



5 
 

 
Links: de uit Azië afkomstige ‘Smiting god’, LOMA [I.7.3].  
Midden: twee voorbeelden uit Cyprus van de ‘Smiting God’, hij is de partner van de Grote Godin van 
Cyprus, maar zal haar overvleugelen.  
Midden: Enkomi, Cyprus. Bronzen beeld van de Ingot-God, staande op een koper-baar, 35 cm, 1200-
1125 BC. Uit de The Language of MA 185-187 [I.7.7]. Eigen foto, Cyprus Museum, Nicosia. 
Rechts: Enkomi, Cyprus. Bronzen beeld van de ‘Horned God’, 54, 2 cm, 1200-1125 BC, Cyprus 
Museum, Nicosia. 
 

   
De tempel van de grote godin. De culturele omslag komt naar voren uit de architectuur. In de 13e 
eeuw zijn er in Kition bij het moderne Larnaca twee tempels, gebouwd naar oosters model met grote 
visvijvers en tuinen met vogels en geurende planten. In de grootste woont de Grote Godin, de 
Wanassa; onder haar toezicht wordt er ook koper gesmolten, haar naam luidt ook ‘Kypris’ of ‘zij van 
koper’ of ‘Cyprus’. Naast deze tempel is er een kleinere voor haar partner, haar ‘consort’, hierboven 
afgebeeld.  
In de 12 eeuw wordt er in de stad Enkomi niet ver van het moderne Famagusta een heiligdom 
gebouwd voor een gehoornde god. Híj beschermt nu het koper en is belangrijk voor de productie van 
brons, brons waarmee onder andere de vele wapens gefabriceerd worden. Zijn gemalin resideert in 
een klein zijvertrek. De rollen zijn nu omgekeerd. De Wanassa degenereert tot een echtgenote van… 
die op de tweede plaats komt.7  
Dezelfde ontwikkeling zie je bij de klei-figurines die in een mal gevormd en gebakken zijn, ze zijn er 
bij duizenden. De omslag vindt hier later plaats, tussen 650 en 480 v. Chr. 
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De groep van 2000 vnm mannelijke figurines vult een hele zaal in het Cyprus-museum te Nikosia. 
Sommige figurines bevinden zich in het museum voor de oudheid van de mediterrane wereld en die 
van het Nabije Oosten in Stockholm in Zweden. Uit: The Language of MA dl I h 7, p. 187 [I.7.8] 
 
Het openlucht-heiligdom Ayia Irini. De groep van ca 2000 voornamelijk mannelijke figurines  vult 
een hele zaal in het Cyprus-museum te Nikosia. Sommige figurines bevinden zich in het museum voor 
de oudheid van de mediterrane wereld en die van het Nabije Oosten in Stockholm in Zweden. Er zijn 
ook enkele stieren en stiermannen. Je ziet mannenfiguren te voet of in een wagen, al dan niet 
gewapend. Het zijn wijgaven aan een mannelijke godheid aan wie de mannen offeren.8 Ze zijn met 
de hand óf met mallen gemaakt. Twee figurines zouden vrouwelijk zijn; een ervan betreft een 
dubbelgeslachtelijke figuur: een vrouwe met baard. De Venuskunst van Cyprus toont vanaf 6000 v. 
Chr.  dubbelgeslachtelijkheid, die zich de volgende millennia blijft voorkomen. Zelfs Aphrodite toont 
soms een baard. Zie voor afb. The Language of MA [I.1.31] 
 
Het openlucht-heiligdom Ayia Irini: periode 1. Plaats van handeling is Ayia Irini in het noordwesten 
van het eiland, de cultusplaats heeft een eenvoudig en landelijk karakter. Waar alle andere heilige 
plaatsen in de openlucht op niet-deskundige wijze zijn blootgelegd en geschonden, blijft dit landelijke 
openlucht-heiligdom ongeschonden. Het functioneert van 1200 BC tot 0. Rond 500 BC wordt het 
vernietigd door een vloedgolf. Daarna wordt het voor korte tijd verlaten maar de structuren blijven 
intact om na 500 BC  opnieuw op bescheiden wijze tot in de Hellenistische periode tot aan de 1e 
eeuw v. Chr. bezocht te worden. In totaal zijn er 7 bewoningslagen of periodes.  
De ongeschonden toestand maakte nauwgezet archeologisch onderzoek mogelijk. Zoals gezegd zijn 
andere openlucht-heiligdommen in Cyprus niet zorgvuldig opgegraven of niet goed gepubliceerd. 
Daarom zijn de bewoningslagen 1-7 en met name die van de periodes 4-5-6 van 700-500 BC in Ayia 
Irini van onschatbare waarde. De grote mannelijke terracotta-sculpturen – met mallen gemaakt –  
kunnen nu voor het eerst gedateerd worden.  
 
Het openlucht-heiligdom Ayia Irini: periode 2. De offers gedurende de vroege periode 1 (1200-1050 
BC) zijn naar alle waarschijnlijkheid vegetatief geweest. Er zijn geen dieren geofferd want er mag 
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geen bloed vloeien over de altaren van de Wanassa/Aphrodite. Men offert kleine beeldjes van klei 
van stieren. Deze vervangen het dieroffer. Alleen in periode 2 (850-700) zijn er bewijzen voor offers 
van reële dieren. Toch blijven de bezoekers kleibeeldjes van stieren en vee in het heiligdom brengen; 
er zijn fragmenten uit deze periode gevonden. Deze dier-figurines vervangen zoals gezegd de 
werkelijke dieroffers.   
Er is bewijs dat in de 9e eeuw BC in periode 2 een areaal met heilige bomen is aangelegd dat 
omgeven is door een stenen muur, een temenos met omwalling. De Cyprioten menen dat de godheid 
die in het heiligdom verblijft, aanwezig is bij religieuze ceremonies, bij banketten, bij het offeren en 
het branden van wierook. Tijdens rituele bijeenkomsten wordt gedanst. Daarbij worden de dansende 
mensen die tussen de bomen dansen, begeleid door mensen die de fluit, de lier en de tamboerijn 
bespelen. Terwijl ze dansen schudden ze aan de takken. Ze wachten op de verschijning  of de 
epifanie van de godheid. Vandaar dat de sacrale houding van de epifanie of manifestatie, de 
zogenaamde Hoera-houding, ook op Cyprus voorkomt, net als op Kreta.  

 

  
Links: de zwarte steen van Aphrodite van 122 cm hoog, LOMA dl 2 h 2, 334 [II.2.84] VIGV dl II h 2, 230 
[II.2.55] 
Rechts: het heiligdom Aphrodite op Paphos uit de 13e eeuw BC. LOMA dl 2 h 2, 334 [II.2.87]; VIGV dl II 
h 2, 230 [II.2.56]  
 

De godheid. De godheid - de traditionele wetenschap laat het geslacht in het midden - wordt in een 
ronde cultussteen vereerd; in vaktermen spreekt men van een ‘anikonische’ steen. Daaraan worden 
de krachten der vruchtbaarheid toegeschreven. In een egalitaire samenleving speelt bij de 
vruchtbaarheid wisselwerking tussen vrouwelijke en mannelijke vruchtbaarheid. Deze ronde steen – 
een andere steen is op bovenstaande afbeelding op het altaar van Aphrodite te zien – is in Ayia Irini 
uit een holte in het altaar op de grond gevallen. Deze ronde steen is hier al in de late Bronstijd, dus in 
periode 1 rond 1200 BC vereerd. De steen is in de navolgende periodes steeds opnieuw gebruikt in 
het heiligdom, volgende generaties vernieuwen de sacrale openlucht-plaats met omheining. Er zit 
dus een continuïteit in de cultus. Aphrodite van Cyprus is vereerd als zwarte cultussteen. Ook de 
godheid in Ayia Irina resideert in de cultussteen; van deze gaat vruchtbaarheid uit, zo menen de 
Cyprioten.  
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Rechts: Kreta, vrouwelijke en mannelijke acrobaten bedrijven het stierspringen. Uit: Venus is geen 
Vamp dl II, h 3, p. 274 [II..3.89]; The Language of MA dl II h 3 p. 392 [II.3.63]    
Links: Cyprus, een priester(es) met een stiermasker. Uit: Venus is geen Vamp dl II, h 3, p. 274 
[II..3.88];  The Language of MA dl II h 3 p. 392 [II.3.62]     
 
De stier in de iconografie. Tal van stier-figurines zijn er gevonden; daarom moet de godheid een 
vruchtbaarheid schenkende godheid geweest zijn. Vanaf de Bronstijd, vanaf 2500 BC zijn stieren een 
symbool van vruchtbaarheid en spelen zij een belangrijke rol in de religieuze rituelen van Cyprus. Het 
is een mannelijk vruchtbaarheidssymbool. De priesters voeren gemaskerde dansen uit waarbij zij 
stierschedels dragen. Dit om de vruchtbaarheid die gesymboliseerd wordt door de stier, verder te 
verspreiden. Op het naburige Kreta verhaalt de mythe over de Minotaurus. Venuskunst op Cyprus 
toont beeldjes van stiermensen: half mens - half stier. Op Kreta wordt de Minotaurus verslagen door 
een oorlogszuchtige Griek afkomstig van Athene. En ook de Venuskunst toont deze evolutie: stieren 
en stiermensen raken bij de opkomst van strijders-figurines in de minderheid om te uiteindelijk 
helemaal te verdwijnen. 

 
De groep van 2000 vnm mannelijke figurines vult een hele zaal in het Cyprus-museum te Nikosia. 
Sommige figurines bevinden zich in het museum voor de oudheid van de mediterrane wereld en die 
van het Nabije Oosten in Stockholm in Zweden. Uit: The Language of MA dl I h 7, p. 187 [I.7.8] 
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Het openlucht-heiligdom Ayia Irini: periode 4. Vanaf 650 BC verandert het type votief-gaven. Er 
verschijnen gewapende mannelijke figuren met strijdwagens. Vanaf dat moment ondergaat de 
vruchtbaarheidsgod(in) een metamorfose; hij ontwikkelt zich tot mannelijke oorlogsgod. De grote 
meerderheid van de ca. 2000 figurines dateert uit de periode 625-500 BC. Het gaat van levensgrote 
mannelijke figuren tot kleinere statuetten en figurines tot 10 cm hoog.9 De meerderheid is gevonden 
in een ongeschonden laag: de kleinste figurines en statuetten staan het dichtst bij het altaar, de 
grotere staan achter de kleinste; helemaal achteraan volgen de levensgrote beelden. Een aantal 
terracotta’s is ook gevonden in heilige putten (bothroi of ‘deposits’). 

 
Figurines van terrakotta. De betrokken archeologen zien in de beelden priesters én strijders. Ze staan 
in een frontale houding met de armen langs het lichaam. Ze maken hun opwachting  als adorant of 
offeraar in eeuwige aanbidding. Het verschil in omvang weerspiegelt waarschijnlijk de sociale status 
van de offeraar. Een welgestelde Cyprioot geeft een levensgroot beeld van zichzelf; iemand met een 
smalle beurs schenkt een klein beeldje. De bemande strijdwagens worden getrokken door paarden; 
ook zijn er mannen te paard, ringdansers en enkele minotaurussen, een soort kruising tussen en stier 
en een man, en er zijn stier-statuetten, maar het zijn er weinig.    
 
Individualisering. De bemande strijdwagens verschijnen in de late 7e eeuw. De mannen in de 
strijdwagens hebben een prominente neus en vlezige lippen. Ze dragen een lange baard, meest met 
verticale groeven. Men zegt dat zij behoren tot het Assyrische baard-type.10 
In Ayia Irini zijn alle mannelijke figuren uit de periode 625-500 BC gekleed in lange kleding. Ze dragen 
helmen en conische kappen met wangbeschermers. Zij dragen bijna allemaal een baard en 
sommigen dragen oorringen. Variaties in haardracht, baarden, hoofddeksel en uitrusting geven de 
beelden een individuele uitstraling. De uitvinding van de mal maakt massaproductie mogelijk. Op de 
figurine die uit de mal tevoorschijn komt, schildert men individuele kenmerken. Juist de uitvinding 
van de mal versterkt daardoor de sterke neiging tot individualisering. 

 
De groep van 2000 vnm mannelijke figurines vult een hele zaal in het Cyprus-museum te Nikosia. 
Sommige figurines bevinden zich in het museum voor de oudheid van de mediterrane wereld en die 
van het Nabije Oosten in Stockholm in Zweden. Uit: The Language of MA dl I h 7, p. 187 [I.7.8] 
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De evolutie in de mannelijke iconografie. Vergelijking met andere Cypriotische heiligdommen toont  
dat de stieren met de gekrulde slang op de voorpoten zowel in Ayia Irini als overal elders geofferd 
worden in de oudste Ayia Irini-periodes 1-2-3. Dat is de periode waarin de godheid primair een 
vruchtbaarheidsgodheid is.11 Er is een wisselwerking tussen vrouwelijk en mannelijk waardoor 
vruchtbaarheid voor plant, dier en mens tot stand komt.  
 
Strijdwagengroepen en ruiters verschijnen pas in de late 7e eeuw. Ze worden heel populair als 
votief-offer. Zij blijven in de mode tot in de 4e eeuw B.C. Gedurende de 6e eeuw zijn de ruiters de 
voornaamste offergave.  

 
Het einde van de Venuskunst. De periode 750-475 v. Chr. valt samen met toenemende expansie 
vanuit Assyrië in Noord-Mesopotamië. Nadat Syrië en Phoenicië onderworpen zijn, richten de 
Assyriërs zich op Cyprus. In de 8e eeuw kent Cyprus zeven koninkrijken, in de 7e eeuw zelfs tien. 
Cyprus is politiek gezien verdeeld in deze zogenaamd Cypro-Archaïsche periode in onafhankelijke 
koninkrijkjes met een eigen centrum. De Griekse en later de Romeinse invloed wordt sterker. Nu 
komen nog slechts enkele hooggeplaatste dames in beeld, de echtgenotes van. De bron van de 
Venuskunst droogt op.   
 
 
Annine van der Meer, februari 2019. 
©anninevandermeer 
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