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Updating Venuskunst, Venuskunst in Sardinië 

 

  

Het eiland Sardinië heeft als ‘insula’ of eiland heel lang een oorspronkelijk egalitaire cultuur 
behouden. Culturen in Nieuwe Steentijd en Kopertijd leveren tal van figurines op.1 Ze staan of zitten 
in de dea regeneratrix-vorm: dus óf met de armen stijf langs het lichaam en met gesloten (of geen) 
mond óf met de armen vierkant voor de borst gesloten. Je vindt de figurines die in deze houding 
staan of zitten in graven. Over de hele wereld zijn figureins vol en rond zijn maar ook langgerekt en 
stijf, waardoor ze de verstijfde rigor mortis tonen als willen ze zeggen: nu het lichaam verstijft, gaat 
de ziel heen. Het is duidelijk dat de Sardijnse Venuskunst het volle en ronde type kent, dat later 
overgaat in het slanke en stijve. In deze latere fase vertoont de Venuskunst van Sardinië een sterke 
overeenkomst met de Venuskunst van de Cycladen. 
 
Het volgende verdient speciale aandacht: 
*Er is in de Nieuwe Steentijd aanvankelijk het volle, ronde type, maar het slankt af en wordt 
schematischer, net als de Venuskunst op de Cycladen. De ervaring leert dat Venuskunst – wanneer er 
veranderingen op stapel staan – deze veranderingen weerspiegelt: het ronde en volle gaat verloren 
en de kunst wordt vlakker, schematischer en abstracter.  
*Venuskunst wordt ook in de ei- en niervormige en baarmoederlijk-ronde graven gevonden. Ook de 
megalithische tempels op Malta vertonen deze ronde vormen.  
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*Tot diep in de 20 eeuw kent men hier de visionaria’s, de vrouwen die op de graven de voorouders 
sjamaniseren. 
 
De zienaressen of visionaria’s. Rond de collectieve megalithische graftomben hebben tot in de 20e 
eeuw grafrituelen plaats gevonden. Hiervan volgt verderop een voorbeeld. Van deze tomben 
gebouwd uit grote stenen (mega-lithos) zijn er op Sardinië ca. 2500 terug te vinden. In haar boek 
‘Witches and Pagans’ uit 2016 bericht de Amerikaanse onderzoekster Max Dashu dat vrouwen die in 
Sardinië ‘visionaria’s genoemd worden tot in de 20e eeuw op of bij die tombes communiceren met de 
doden.2 Het is bijzonder een dergelijk verschijnsel tot op de dag van vandaag ook op een afgelegen 
eilandengroep in Zuid-Japan tegen te komen waarover meer bij de Venuskunst uit Japan.   
 
De evolutie van de Venuskunst.  
1. De Nieuwe Steentijd (midden-Neolithicum) kent het volle en ronde type, vaak gevonden in een 
graf.  
2. In de Late Steentijd slanken de figurines af en worden schematischer.  
3. In een laatste fase in de Kopertijd worden ze kruisvormig, plankvormig. Dus heel abstract. 
4. De Bronstijd brengt de omslag naar bronzen beeldjes van gewapende strijders. Maar daar gaat 
een lange ontwikkelding aan vooraf. 
 
De ontwikkeling kent de volgende periodes: 
1. Bonu Ighinu cultuur met de Midden-Steentijd: 4700-4000 v. Chr.: deze periode levert 20 volle en 
ronde figurines.3  
2. Vroege Ozieri cultuur uit de Late Steentijd: 4000-3200 v. Chr.: de figurines worden langgerekter en 
smaller. 
3. Late Sub-Ozieri cultuur uit de Kopertijd: 3000-2200 v. Chr.: de figurines worden kruisvormig en 
plankvormig. 
4. Nuragische tijd uit Brons- IJzertijd: 2300-500 v. Chr.: er verschijnt gewapende mannelijke strijders-
elite. 

    
Links: Dea di Olbia, 8.3 cm 4500 BC in de regeneratrix-positie. Uit: The Language of MA dl I, h 7, p. 
227 [I.7.133]; Venus is geen Vamp, dl I, h. 7, p. 165. 
Midden: Andere Dames van het volle type in de regeneratrix-positie 
Rechts: stijve vrouwe in regeneratrix-positie, 4500-400 BC, 7,35 cm, Monte Miana grot, Santani. 
Uit: The Language of MA dl I, h 7, p. 227 [I.7.135]; Venus is geen Vamp, dl I, h. 7, p. 165. 
 
1. De Midden-Steentijd. De Bonu Ighinu cultuur: 4700-4000 v. Chr. In deze periode verschijnen 
volumineuze, compacte, ronde en semi-naturalistische figurines. Het zijn er twintig. De Dames staan 
of zitten; hun armen houden ze langs het lichaam (een oude, stijve, rouw-houding) of ze plaatsen in 
een vierkante gesloten houding op of onder de borsten. Twee van hen tonen hoofddeksels; hun haar 
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valt in lange strengen tot onder de schouders. Soms zijn er ronde haarspelden. De gemiddelde 
hoogte is 10,9 cm. De meesten zijn van been; dit is een hard en duurzaam materiaal, dat vaak ook in 
graven te vinden is. Isabelle Vella Gregory, een archeoloog uit richting van de Nieuwe Archeologie, 
stelt dat deze figurines geen specifiek seksuele kenmerken vertonen, ‘although they are often 
labelled als female in the literature’. Ze denkt dat hun geslacht onduidelijk is (‘ambiguous’). Het is de 
standaard-opstelling van de Nieuwe Archeologie in de trant van ‘we can not know’.4 
 

  
  
Een stijve witte vrouwe. In een ronde graf in Cuccuru S’Arriu uit ca. 4500 BC ligt een ronde ‘Stijve 
Witte Vrouwe’ (a stiff white Lady) direct naast het hart van overledene.5 Zij is rond. Het lichaam ligt 
in de feutuspositie. Mijn beide Venusboeken geven tal van voorbeelden van ronde megalithische 
tempels uit Malta. 
 

     
Vroege Ozieri-cultuur 4000-3200 BC. Laat-neolithisch. 

Midden-figurine is van albaster, Porto Ferro tombe, 44 cm.  
 
2. De Late Steentijd. Vroege Ozieri cultuur: 4000-3200 v. Chr. De figurines blijven hun realistische 
vorm houden maar worden langgerekt, Ze variëren in lengte van 3 tot 7.35 cm. Je ziet een 
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uitvergroot en lang hoofd en een hele smalle taille. Er is een toenemende neiging tot schematisering. 
Neuzen blijven prominent in beeld maar worden langer en meer driehoekig van vorm. Armen zijn 
voor de borst gevouwen. Isabelle Vella Gregory beschouwt dit type als vrouwelijk.6    
 
 

    
Links: idool van Senorbi foto en schets, 42 cm, 3000 BC, National Neolithic Museum in Cagliari.  
Uit: The Language of MA dl I h 2, 34 [I.2.3ab]; Venus is geen Vamp dl I h 2, 35. 
 
3. Kopertijd. Late sub-Ozieri cultuur: 3000-2200 v. Chr. Je ziet platte plank-figurines in kruisvorm. 
Alleen de schouders worden weergegeven zonder armen. Er zijn twee wijd gespreide borsten. En 
daarom wordt de figurine traditioneel als vrouwelijk gezien. Op het onderlichaam zijn er geen 
genitalia te zien en het lichaam eindigt in een verticale stompvorm. Altijd is er een verlengde, 
driehoekige neus te zien. De plankfiguren variëren in lengte van 9.7 tot 40 cm. Dertig figurines zijn 
gemaakt van klei, 14 van marmer en 5 van verschillende steentypes. Vella Gregory beschouwt ze als 
voornamelijk vrouwelijk.7  
Dan zijn er 20 figurines uit de Kopertijd van de Filigosa/Abealzu-cuttuur (3000-2200 BC), allen 
gemaakt van marmer en allen beschouwd als vrouwelijk.8 
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4. Brons- IJzertijd. Nuragische tijd: 2300-500 v. Chr. de figurines zijn gemaakt van metaal en tonen 
een mannelijke elite van soldaten en krijgers uitgerust met verschillende wapens.9 Het is gedaan met 
de Venuskunst op Sardinië. Alleen de visionaria’s houden stand tot in de 21e eeuw. 
 
Annine van der Meer 
©anninevandermeer 
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Collega drs. Stella Lubsen-Admiraal die tal van foto’s stuurde.  
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