
Updating Venuskunst, Japan en de Venuskunst van de Jomon 

   

De rechterkaart toont een pijl vanuit Siberië naar beneden. Siberische jagers- en verzamelaars 

zoeken - wanneer het waterpeil aan het eind van de ijstijd gaat stijgen en de kustgebieden blank 

komen te staan -, een weg via de Beringia-landbrug naar Alaska en British Columbia. Maar een deel 

blijft ook in Azië en zakt langs de kusten zuidwaarts af. Onderstaande kaart uit The Language of MA1 

toont - in het donkere deel - welke gebieden aan het einde van de laatste IJstijd verzinken. Japan zit 

aanvankelijk vast aan het continent. Jagers en verzamelaars uit Siberië kunnen Japan ongehinderd 

binnen trekken.2 Na het smelten van het ijs aan het eind van de IJstijd wordt Japan een eiland.     

 



Er blijkt zoveel voedsel in visrijke Japan dat de oerbevolking van jagers-verzamelaars die zich het 

noorden van Japan binnentrekt, hier niet meer hoeft rond te trekken. Op een gegeven moment 

vestigen zij zich zonder het nodig te achten het land te gaan bebouwen. Zij blijven jagen en 

voedselverzamelen. Landbouw verschijnt veel later in de zuidelijke streken met een milder klimaat.3 

Benadrukt wordt dit het egalitaire culturen zijn.4  

 
De Japanse oerbevolking van jagers en voedselverzamelaars heeft geen Mongoolse trekken zoals 
bovenstaande foto toont. Hun nakomelingen zijn de Ainu. Zij wonen nog steeds in Noord-Japan (zie 
foto). Zie voor meer info over de Ainu: Venus is geen Vamp 173; The Language of MA 236. 
 

 
 
De Jomonkunst, de nationale trots van Japan. ‘Jomon’ betekent ‘touwindruk’, dit omdat ze hun 
aardewerken potten en hun dogu-poppen met touwindrukken decoreren. ‘Dogu’ betekent ‘pop’ in 
het Japans. Het moderne Japan is uitermate trots op de oeroude Jomon-kunst; het vormt hun 
nationale trots. Kosten noch moeite werden en worden gespaard om oude sites bloot te leggen in dit 
drukbevolkte land. Deze houding kenmerkt de wetenschappers die zich met Jomon-kunst 
bezighouden. Enkelen werkten mee aan het Oxford Handbook of Prehistoric Figurines uit 2017 en 
maakten daar de nieuwste onderzoeksresultaten bekend… Wat een verademing kennis te maken 
met Japanse wetenschappers die gevoel hebben voor het symbolisch denken en het archaïsch 
bewustzijn van de ouden… Het is voor mij een grote verrassing deze parels van inzicht in dit 
handboek te vinden; parels tussen de andere bijdragen die tot in den treure in het teken staan van 
de Nieuwe Archeologie. Deze nieuwe Japanse inzichten werpen nieuw licht op Venuskunst uit Japan, 
maar ook op de Venuskunst als geheel. Dat maakt deze update uiterst noodzakelijk en belangrijk. 
 
Veel meer Jomon-kunst. Als eerste blijkt dat recente opgravingen veel meer Jomon-kunst hebben 
blootgelegd dan tot nu toe werd aangenomen. Stond de teller eerst op 10.000 figurines dan staat die 
nu op 18.000.5 En dat over een ongekend lange periode van16.500-300 BC van jagers-verzamelaars-



culturen. De Jomon vestigen zich zonder aan landbouw te gaan doen én produceren het oudste 
keramiek. Want de 18.000 dogu-beelden zijn gebakken. 
 
De meesten zijn vrouwelijk in Japan! Daarnaast is zeer verrassend dat de Japanse onderzoekers de 
vrouwelijkheid van de beelden, hoe abstract ze ook zijn, niet in twijfel trekken. Voor hen staat buiten 
kijf: een overweldigende meerderheid -ook van zogenaamde kiezelstenen en semi-abstracten- is 
vrouwelijk. Ik herhaal (!): in Japan wordt de semi-abstracte en schematische groep als vrouwelijk 
beschouwd. En dan de klap op de Japanse vuurpijl die uitmondt in een groots vuurwerk: in Japan 
wordt de latere groep der ‘transseksuelen’ als primair-vrouwelijk beschouwd. Hier geen gedoe over 
een ‘seksloze’ groep zonder geslacht waarvan men niet kan weten wat het is, waarvan het ‘ 
onduidelijk’ (‘ambiguous’) is, die misschien transseksueel is. Hier geen gedoe over ‘fantastische’ en 
‘supernatuurlijke’ mengvormen met de meest complexe combinaties van dier- plant- en 
menssymbolen. Al deze vraagtekens van de Nieuwe Archeologie worden in Japan op fundamentele 
wijze opgelost: deze groepen zijn primair vrouwelijk. Ik kom hier later op terug.   
 

 
Kaart uit Simon Kaner, The Power of Dogu. Ceramic Figures from Ancient Japan,  

British Museum Press, London, 2009 p. 20 met 67 belangrijkste centra van Jomonkunst 
 

Jomonkunst weerspiegelt maatschappelijke ontwikkeling. Japans onderzoek maakt het mogelijk 

ontwikkelingen in de maatschappij te volgen. Hoe grootschaliger de Jomon-nederzettingen worden, 

hoe veeltalliger, uitbundiger en complexer de Jomon-kunst wordt. De Japanners brengen de 

toename van het aantal grootfamiliehuizen in een toenemend aantal nederzettingen systematisch in 

kaart. Dit is absoluut uniek in de wereld. Er zijn 67 voornaamste centra die uiteenvallen in 10.000 

vestigingen die met elkaar 18.000 meest vrouwelijke dogu-beeldjes (popjes) produceerden. 

Daarnaast zijn er 70 regionale pottenbakstijlen en 400 lokale stijlen. Wat een weelde, wat een 

variëteit.6  



 
De evolutie in de Jomonkunst. Al eerder heeft men ontdekt dat de kunst zich in zes verschillende 
stadia ontwikkelt over 16.000 jaar: het gaat van abstract en schematisch via realistisch en complex 
naar abstract en schematisch. Ze tonen een proces van opkomst, climax, tijdelijke neergang, 
continuering, trasformatie en verdwijning.7 (zie onderstaand diagram) 
 
Het einde van de Jomonkunst. De traditie om ‘poppen’ van keramiek te maken en aan de doden 
mee te geven, loopt vrij abrupt af wanneer ruitervolken vanuit Korea het eiland binnenvallen.8 Die 
periode loopt van 300 voor tot 300 na Chr. En ook in deze ontwikkeling is Japan uniek. Het laat zich 
hier precies vastleggen. Hetzelfde zagen wij in Cyprus, Sardinië en in het Oude Europa.  Maar daar 
gebeurde het eerder. De patriarchalisering slaat in Korea en Japan pas heel laat toe, rond 300 v. Chr., 
ook daarin is Japan uniek.9 In het Oude Europa lag dat tijdstip rond 3000 v. Chr, het begin van de 
Bronstijd. 
 
De duiding. Japanse onderzoekers zijn hun tijd vooruit in de duiding. Wanneer zij de ‘sending-off’ 
rituelen bespreken, schromen zij niet om spirituele verklaringen te zoeken; zonder enige gêne 
introduceren zij in hun academische artikelen begrippen als ziel en geest. Zij lijken deel uit te maken 
van de richting van de cognitieve archeologie die open staat voor de antropologie.  
 
Drie functies. Harada Masayuki noemt drie functies.10 
1. Het opzettelijk breken. Deze ceremonie houdt verband met de ‘sending off-rituals’.De figurine 
bevat en belichaamt een gebed of wens voor een veilige geboorte of voor een goede oogst. Daarna 
wordt de dogu ritueel gebroken. Het breken van het voorwerp houdt de bevrijding in van de wens. 
Het breken symboliseert het wegzenden van het gebed naar de geestelijke wereld. Het met opzet 
breken tijdens een begrafenis houdt in: het wegzenden van de dode persoon of het dode dier naar 
de geesteswereld. Men hoopt dat de geesten opnieuw terug keren als zaadjes en dat zij 
wedergeboren zouden worden zoals zaad dat opnieuw ontkiemt. In veel nederzettingen worden, 
zoals gezegd, de doden in het centrum van de site begaven; deze plek bevat ook grote aantallen 
gebroken potten en dogu. Dit bewijst dat voor de ouden de dogu heilig zijn en een sacrale betekenis 
hebben.   
Het is opmerkelijk dat de oudste dogu en tevens de kleinsten relatief heel zijn en niet gebroken. Men 
beschouwt de dogu als natuurgeesten en vooroudergeesten. Het met opzet breken begint tijdens het 
Vroege Jomon, wanneer de gemeenschappen beginnen te groeien.11 
 
2. Het ongebroken in een centrale schrijn of heiligdom plaatsen. Vaak gebeurt dit boven de 
vooroudergraven in centrum. Volledige dogu worden in het centrum van de gemeenschap in het 
midden van de nederzetting ritueel in een heiligdom geplaatst, vaak boven op een graf. De graven 
dienen als ontmoetingspunten voor de levenden en zijn een soort heiligdommen.  Bij de ritueel- en 
ongebroken ‘enshrinement’ is de hele gemeenschap betrokken. Volgens Harada Masayuki 
beschouwen de Jomon-clans de dogu als ‘kami’ of geesten en ‘godinnen’, vertegenwoordigers van de 
oude Aardemoeder.12  Lady nr 16 op het diagram is zo’n heilige dame die ongebroken ‘enshrined’ 
werd. Zij symboliseren de oorsprong van de clan, culturele identiteit. 
 
3. Het bewust begraven. Dogu worden met zorg in een kuil in de aarde begraven. Bij dit ritueel is ook 
weer de hele gemeenschap betrokken. Het begraven, soms als gezelschap voor een dode voorouder, 
symboliseert een gebed voor vernieuwing en wedergeboorte.13 Lady nr 20 is met opzet begraven bij 
een voorouder. 
De dogu worden nu meer ontwikkeld qua stijl; ze worden volgens Harada Masayuki en anderen 
beschouwd als godinnen, of als manifestaties van de Aardegodin.  



 
Dogu met holtes, een van de vele voorbeelden 

 
De regeneratieve vrouwelijke vermogens. De vroegste vrouwelijke klei-figurines of dogu zijn nooit 

realistisch maar uiterst abstract. Gelaatskenmerken ontbreken, maar altijd worden de borsten 

duidelijk benadrukt. De meesten zijn platte stenen zonder armen en benen of hoofd. Ze zijn heel 

klein: de oudsten meten 6.8 in hoogte, 4.2 in breedte en 2.6 in diepte.14 Opmerkelijk is dat sommigen 

een holte tonen die hun verticaal doorboort.  Geleerden menen dat deze holte te maken heeft met 

de interne organen. Iets gaat in het lichaam en komt er ook weer uit. Deze figurines geven het 

vrouwelijk vermogen aan om dingen te kunnen transformeren. De mensen raakten ze aan en hielden 

ze in de hand.15 Zij symboliseren cyclische verjonging van de natuur. Ze staan in contact met de bron 

van leven en generen en regenereren van hieruit, zo stelt de Japanse hoogleraar Koji Mizoguchi in 

zijn bijdrage in het Oxford Handbook of Prehistoric Figurines in 2017.16 Momenteel is hij professor in 

de archeologie aan de Kyushu universiteit in Japan.  

De abstracten mogen in Japan ook vrouwelijk zijn. Koji Mizoguchi vervolgt zijn voor mij verrassende 

betoog. In het vroege Jomon zijn er hoogzwangere figurines die aan het baren zijn: het hoofd van de 

foetus komt al uit de baarmoeder.17 Dit type beelden symboliseert volgens Mizoguchi het 

levengevende vermogen van het vrouwelijke. Dit betekent volgens hem dat de schematische plank- 

en kruisvormigen uit het vroege Jomon ook deze transformerende capaciteit van het vrouwelijk 

vertonen. En daarom worden ook de abstracte figurines in Japan als vrouwelijk beschouwd.   

De groep der ‘transseksuelen’ worden als primair-vrouwelijk beschouwd. In de Vroege- en de 

Midden-Jomonfase III en IV ontstaat een groep met ‘rather fantastic non-human appearances’. 

Sommigen zijn duidelijk zwanger en daarom vrouwelijk, maar van anderen is het geslacht moeilijker 

vast te stellen.  Echter: - zo stelt Koji Mizoguchi - het werk van Yasushi Kosugi18 heeft duidelijk 

gemaakt dat vele van deze zogenaamd ‘transseksuele’ dogu kenmerken vertonen die herleid kunnen 

worden tot duidelijk vrouwelijke kenmerken zoals zwangerschap. De dogu wordt abstract gemaakt 

terwijl de oorspronkelijke betekenis van de ‘female body experiences’ - dus regeneratieve vermogens 

van het vrouwelijke - bewaard blijven.19 Dat betekent dat in Japan wanneer in de latere fasen de 

dogu met ‘rather fantastic, non-human and super-natural appearances’ toenemen – zij lijken 

seksloos omdat vrouwelijke lichamelijke kenmerken als borsten en/of vulva ontbreken – ook deze 

groepen als vrouwelijk beschouwd blijven worden.20 (zie Lady nr. 16 en 17 in het diagram) 

 

 



 

Uit: Koji Mizoguchi, The Oxford Handbook of Prehistoric Figurines, 531 fig. 23.4 
 

Communicatie. Mizoguchi is ervan overtuigd dat de levenden communiceren met de doden.21 Hij 

noemt het voorbeeld van Nishida, een Jomon-vestiging uit het Midden-Jomon die nauwgezet is 

opgegraven. In het centrum van dit grote regionale centrum - het volk der Jomon heeft zich hier 

inmiddels permanent in gevestigd en er heeft zich een supra-lokale clanorganisatie ontwikkeld - 

liggen de vooroudergraven, precies in het midden van het centrale plein. Ze liggen in twee rijen met 

daaromheen een cirkel van een groot aantal andere graven.  Die cirkel naar buiten toe wordt groter. 

Want daaromheen liggen een aantal bouwstructuren met verhoogde vloeren. Waarschijnlijk zij ze 

gebruikt voor excarnatie-riten of voedselopslag. Daar weer omheen liggen structuren van ronde 

huizen in kuilen. Deze ‘woonwijken’ of woonsegmenten worden bewoond door de levende 

clanleden. Ze maken deel uit van verschillende sub-clans die in nauwe relatie met elkaar staan. 

Mizoguchi: ‘it can be inferred from the presence of burials in the central plaza  of many of de circular 

settlements that the regulation and maintenance of those relations were conducted through the 

mediation of the dead and the ancestors’. Dus de overleden voorouders spelen een centrale rol van 

verbinding tussen de clans. Er wordt door de levenden met hen contact gezocht.22    

Sjamanisme. Van meerdere kanten is erop gewezen dat de eerste sjamanen vrouwelijk zijn. Oost-
Azië met China, Korea en Japan kent tot op de dag van vandaag een lange traditie van vrouwelijk 
sjamanisme.23 Ik heb dit vastgesteld op mijn reis naar Korea in 2016 en tijdens het vooronderzoek 
daarvan, waarvoor ik mij ook verdiepte in de His-story en onderliggende Her-story van China en 
Japan.24 Ik nam in mijn boek Vrouw Holle en de verborgen wijsheid in sprookjes uit 2017, een 
hoofdstuk op over het vroege vrouwelijke sjamanisme. Ik voegde eigen foto’s toe over het 
sjamanisme in Korea. Ik heb met eigen ogen kunnen vaststellen.25  
Heide Göttner-Abendroth wijst erop dat er op de meest zuidelijke Japanse eilandengroep van de 
Nansei- of Ryukyu-eilanden nog rituelen op de vooroudergraven gehouden worden door vrouwelijke 
sjamanen.26 Het herinnert je sterk aan de voorouderlijke grafrituelen van de visionaria’s in Sardinië.27 
Het is bekend dat in ons eigen land vrouwen op graven sjamaniseerden tot ver in de 
middeleeuwen.28 Kruidengenezeressen en vroedvrouwen vielen als eersten ten prooi aan de 
heksenvervolgingen.29  
Overal in Oost-Azië komen vandaag de dag - naast vrouwelijke sjamanen, helers en 

kruidengenezeressen op het platteland - ook de vrouwelijke zogenaamde ‘stads-sjamanen’ voor. Ze 



zijn de steun en toeverlaat van velen. Dit is een onderwerp, waarin ik in het zojuist genoemde boek 

uitgebreid op in ben gegaan.  

 
Uit: The Language of MA dl I h 8, 237 [I.82]  

naar Junko Habu, Ancient Jomon of Japan, Cambridge University Press, 2004, 143 fig. 5.1 
 
De periodisering. Bovenstaand schema toont niet minder dan 6 ontwikkelingsfasen.30 De 
Jomonkunst start dus al in de laatste IJstijd. Het kent de fases: incipient, initial, early, middle, late en 
final. 
Ik heb er nog een periode aan toegevoegd. In de voorfase rond 11.000 v. Chr. worden er 13 stenen 
gevonden met inkervingen. In Japan staat vast: deze ‘stenen’ zijn vrouwelijk. Waar men wel over van 
mening verschilt is de periodisering.31 
Ik hanteer de volgende tijdsindeling:  
0. Rond 11.000 v. Chr. 13 stenen of vrouwelijke figurines  
1. 9500-6000 v. Chr. Oer- Jomonfase: plankfigurines 
2. 6000-5000 v. Chr. Begin- Jomonfase 
3. 5000-3520 v. Chr. Vroege Jomonfase 
4. 3520-1500 v. Chr. Middel-Jomonfase 
5. 1500-1000 v. Chr. Late Jomonfase 
6. 1000-300 v. Chr. Eind-Jomonfase  
*  Na 300 v. Chr-300 AD: patriarchale Yayoi periode. 
 
De Yayoi-periode. Ook hier is er sprake van een gedetailleerde chronologie; iedere auteur hanteert 
een eigen indeling. 
De Yayoi Jomon periode strekt zich uit globaal uit van 500 BC- 300 AD. Men onderscheidt de 
volgende patriarchale periodes.32 
900-500 BC:     Beginnende Yayoi. 
500-200 BC:     Vroege Yayoi. 
200 BC-0     :     Midden Yayoi. 
0  250 AD    :     Late Yayoi. 
250 – 6e eeuw: Kofun-periode  
 



 
Jomon-nederzettingen zijn cirkelvormig. Ze worden groter naarmate de bevolking stijgt. 
 
Evolutie in dogu-stijl spiegelt evolutie in my 
 
0. Voor-fase, tot 9500: het einde van laatste ijstijd. Er worden ‘stenen’ gevonden die in Japan gelden 
als vrouwelijke figurines. 
 
1. Oerfase, 9500-6000 BC: de vestigingen worden groter, er zijn in deze tijd zeer abstracte figurines 
zonder gezicht of armen of benen. Ze zijn klein, hol en tonen transformerende, vrouwelijke 
vermogens die gerelateerd zijn aan de cyclische regeneratie van de natuur; de vrouwelijke 
vermogens manifesteren die kracht. De dogu worden in de hand gehouden. 
 
2. Beginfase, 6000-5000 BC: de niet permanente vestigingen worden groter. Kleine en holle figurines 
tonen opnieuw de cyclische, regeneratieve vermogens van het vrouwelijke. 
 
3. Vroege Jomon-fase 5000-3520 BC: er is sprake van een toenemend aantal cirkelvormige 
vestigingen met een toenemend aantal figurines in huizen en in nederzettingen.

 
De bovenstaande dogu stamt uit de Late Jomon-periode, 1500-1000 BC. Het gaat om een holle en 
gemaskerde dogu, van 34,0 cm uit Nakappara in de Nagano prefectuur. Deze dogu is een soort icoon 
in Japan, zoiets als de Venus van Wilendorf voor Oostenrijk is. Zij wordt beschouwd als belangrijk 
cultureel erfgoed. Waarom is deze dogu voor ons hier belangrijk? Waarom wordt zij hier getoond? 

Wel, men vond haar in de armen van een dode in een voorouderlijk graf.33  



 
4. Middel-Jomon-fase: 3520-1000 BC: de cirkelvormige vestigingen worden groter en onderverdeeld 
in circulaire sub-segmenten voor sub-clans; de woongebieden vind je buiten het centrum van de 
cirkelvormige nederzettingen. Men vestigt nu zich in permanente nederzettingen; men trekt rond 
langs niet-permanente seizoenskampen in de omgeving om de oogst van de natuur per seizoen te 
kunnen verzamelen. Er ontstaat een boven-lokale clanorganisatie in regionale centra. In het hart van 
het centrale plein liggen de vooroudergraven met de verhoogde platforms. Daaromheen zijn er in de 
sub-segmenten de woongebieden van de clans en sub-clans; zij onderhouden relaties met de 
voorouders in hun midden. Dogu’s worden complexer uitgevoerd en groter. Ze worden bijgezet in 
heiligdommen in het centrum; zij worden begraven in de centrale vooroudergraven. We hebben een 
bekende dogu teruggevonden in de armen van een voorouder.34 Deze dogu is hierboven getoond. 
 
5. Late Jomon: 1500-1000 BC: deze periode brengt een scherpe verslechtering van klimaat die 
gepaard gaat met een koude-golf. De periode na de IJstijd kent mini-ijstijden met koude en droogte. 
De bevolking neemt sterk af en de regionale verbanden vallen weg. Er ontwikkelt zich een elite die 
zich afzondert, zo blijkt uit structuren van graven en nederzettingen. Sterke vermindering van 
cirkelvormige vestigingen. Platte steen-of plankfiguren komen terug. Enerzijds worden de dogu 
realistischer en individueler. Anderzijds ook abstracter en schematischer. Er verschijnen maskers en 
brillen. De figurines met diersymbolen verbinden de mensen met de dierenwereld. Mensen kunnen 
zich in dieren transformeren en andersom. Nu krijgen de dogu dierkemerken. Later verdwijnen ze; nu 
dragen de dogu brillen en ze zitten in spreidstand (barende houding, sakrale houding 1).35  
 
6. Eindfase: 1000-300 BC: na een periode van verval toont de Eindfase gemaskerde en barende 
figuren. In de Late Jomon – en het Eind-Jomon worden de dogu in toenemende mate ‘transseksueel’ 
en onrealistisch. Er zijn touw-decoraties. Je ziet gemaskerde figurines en figurines in spreistand. Een 
masker geeft een verbinding met de bovennatuurlijke wereld. De gemaskerde persoon sjamaniseert 
voor de gemeenschap met de bovennatuurlijke wereld. De figurines worden in toenemende mate 
‘fantastisch’ en transcendentaal.36  
 
* de Yagoi: 300 BC-300 AD: onder invloed van de komst van de patriarchale Yagoi worden de dogu in 
West-Japan kleiner, platter en ze tonen geen borsten meer. Het is het einde van een lang tijdperk; de 
symbolische rol van de vrouwelijke regeneratieve vermogens wordt als minder belangrijk ervaren.37 
 
De evolutie in stijl in diagrammen 

 



Uit: Koji Mizoguchi, The Oxford Handbook of Prehistoric Figurines, 526 fig. 23.2 
 

Periodes 0-1-2. In het volgende ga ik op de eerste drie periodes in: periode -0-1-2 van de voorfase 
(0), de oerfase (1) en de beginfase (2). 
 

 
 
 

Nr. 0 . Voorfase rond 11.000 v. Chr. met 13 stenen figurines, 2,3 cm. In Japan is men overtuigd dat de 

‘stenen’ vrouwelijk zijn met lange haren, borsten en grasrokjes.38  

 

 
Nr. 1 

 
 
Nr 1. Oer-Jomonfase. Kayumi Ijiri. 9500-6000 BC. Je ziet een plankfiguur uit Honshu.39 
 



 
 
 

Nr 3. Beginfase: 8000-5000 BC. Vrouwelijke Figurine uit Hanawadai, 4,8 cm, Ibaraki prefectuur. 
Vrouwe zonder gelaat met smalle taille en volle borsten.40  
 

De Periodes 3-4 van de vroege fase en de midden-fase 

 
Uit: Koji Mizoguchi, The Oxford Handbook of Prehistoric Figurines, 529 fig. 23.3 
 



 
 

Nr 8. Beginfase: 8000-5000 BC. Vrouwelijke figurine uit Shiogamori, 22,5 cm, Iwate Prefectuur. 

Vrouwe in de vorm van platte steen. Zij toont ingekerfde lijnen rond de baarmoeder gemaakt met 

het einde van een bamboestok.41  

 

 

 

 

 
 

Nr. 10. Middel-Jomon 3250-1500 v. Chr. De Tanabatake Venus, Tanabatake, Nagano 
prefectuur, 27 cm.42 



 
 
 
De Venus van Tanabatake. Deze Lady dateert uit 2500-1500 BC. In Japan vindt men haar de mooiste 
van alle ongedecoreerde en vrijstaande figurines en daarom ontvangt zij de naam ‚de Tanabatake 
Venus‘. 
Op haar hoofd draagt zij een hoge gedecoreerde kroon, dit in contrast met haar naakte lichaam. Die 

kroon is mogelijk gevormd door opgerolde haarstrengen. Haar ogen zijn amandelvormig. Haar neus 

houdt zij met de punt naar boven en haar mond staat open. Zij heeft kleine borsten en een plat 

bovenlichaam. Het herinnert aan de oudere figurines van platte stenen. Haar geslachtsdelen zijn fijn 

gevormd boven een gezwollen buik: dit duidt op zwangerschap. Zij heeft een vol onderlichaam met 

naar achter uitstekende volle billen. De benen zijn stabiel genoeg om haar staande positie te 

ondersteunen.  

Ze is gekleed in een kiel en neergelegd in een kleine kuil van 79 x 70 cm in een open ruimte in het 
centrum van de Tanabatake vestiging. Ze is waarschijnlijk met het gebeente van een dode persoon in 
de kuil begraven. Het vlees aan de botten is verdwenen en de botten zijn - voorafgaand aan een 
tweede begrafenis - gewassen. Zij moet de dode person gezelschap houden in de hiernamaals en is 
neergelegd in de Zuidwesthoek van de kuil. De kuil is omringd door talrijke grafkuilen, in sommigen 
liggen grafgiften zoals jade en ambersieraden. De figurine belichaamt symbolisch het potentieel tot 
wedergeboorte. Ze zorgt voor de rituele communicatie van de levenden met de doden, naar alle 
waarschijnlijkheid in een sjamanistisch ritueel.43  
 

 

 
Nr 11. Midden-Jomon-fase: 3520-1500 BC. Vrouwelijke figurine uit Imojiya, 25,5 cm, 2500-1500 BC, 
Yamanashi prefectuur. Deze lady van klei heeft een hol lichaam. Zij heeft kleine borsten en een 
gezwollen buik. De verticale lijn geeft haar zwangerschap aan. Onder de navel is er een driehoek te 
zien. Dit is een motief dat kenmerkend is voor deze periode en dat haar zwangerschap benadrukt. Zij 
plaatst haar linkerhand op haar buik om de foetus te beschermen. Er zijn tien voorbeelden van dit 
type gevonden. 
 



  
 

 
Nr 12. Midden-Jomonfase, 3520-1500 BC. Vrouwelijke figurine uit Nishi-nomae, 45 cm, 2500-1500 
BC., Yamagata prefectuur. Het hoofd is boogvormig. Ze heeft geen gezicht, mond, neus of ogen. 
Mogelijk draagt ze een (dier)masker dragen dat met vier gaten aan het hoofd bevestigd is. Haar 
borsten zijn klein; haar taille smal. De navel wordt gemarkeerd door een insnijding. De vulva en buik 
worden speciaal gemarkeerd. De benen zijn gedecoreerd met horizontale lijnen.44 
 

 
 
 
Nr 13. Midden-Jomon-fase, 3520-1500 BC. Vrouwelijke kruisvormige figurine uit Sannai, Maruyama, 
32,0 cm, uit 2500-1500 BC uit de Aomori prefectuur. Het noorden van het eiland Honshu produceert 
kruisvormige dogu, sommigen zijn groot en uitbundig gedecoreerd.45 Hier is een enorme hoeveelheid  
fragmenten van 1600 dogu tussen 1992-1994 gevonden.46 De meerderheid is plankvormig en met 
opzet gebroken. Hier zijn ook vele aarden kuilgraven gevonden, ook zijn er 200 kuilhuizen gevonden 
en lange grootfamiliehuizen, gebouwen met verhoogde vloeren en zware rechthoekige pilaren.47  



Haar gezicht is driehoekig en door de mond loopt er een holte naar de bodem van de figurine, iets 
dat bij vele dogu het geval is. Borsten en navel zijn weergegeven. Daaronder is er een driehoekig 
vulva-gebied.48  
Dit is de grootste volledige kruisvormige dogu die tot op heden gevonden is, iets dat suggereert dat 
de stukken hier zijn neergelegd nadat de figurine gebroken is. Zij is bij de nek in tweeën gebroken en 
de twee delen zijn 90 meter van elkaar teruggevonden.    
 
De Periodes 5-6 met de late en de eindfase 
 

 
Uit: Koji Mizoguchi, The Oxford Handbook of Prehistoric Figurines, 537 fig. 23.5 
 
 



 
 

 
 
Nr 14. Late Jomon 1500-1000 BC. Vrouwelijke figurine uit Takibamuro, 18,2 cm, Saitama prefectuur. 
Dit is een zogenaamde ‘gehoornde uil-dogu‘. Haar gelaatstrekken zouden lijken op die van een uil 
met hoorns. De uilvormige ogen van dit type zijn groot. Soms worden haarkammen op het hoofd 
bevestigd; echte kammen worden in huizen en graven gevonden. Dit type kan meestal niet 
zelfstandig staan omdat de voeten te klein zijn. Haar armen zijn zeer klein en we zien twee 
uitsteeksels die haar zeer kleine borsten voorstellen. Haar taille is smal en haar billen zijn breed. Haar 
haar voeten zijn klein, zij heeft benen die naar beneden in de breedte uitlopen. Zij is gedecoreerd 
met indrukken van touwen. Dit type is vaak bedekt met rode pigment.49  
 

 



 
Nr 15 late Jomon 1500-1000 BC. Vrouwelijke figurine uit Shiizuka, 12,2 cm, 1500-1000 BC, Ibaraki 
prefectuur. Het driehoekig hoofd van dit type dogu wordt beschreven als ‚bergtop-vormig‘. De armen 
staan uit en zijn bij de polsen naar buiten gericht. De forse hals toont cirkelvormige touwpatronen 
die op een boord lijken. Zij heeft volle borsten. Over de centrale as loopt een verticale lijn. Rond de 
taille is een zig-zag-patroon, ook weer in driehoeksvorm.50 De oude Japanners kenden geesten en 
godheden onder de naam ‚kami‘. Zij vereerden berggodinnen, net als andere volkeren uit Oost-
Azië.51  
 

 
Een kruisvormige figurine uit de Late Jomon-fase, 1500-1000 BC, Akita, 18.5 cm.52 

 

 
 
 
Nr. 16 Late Jomon 1500-1000 BC. Vrouwelijke figurine uit Gohara, 30, 3 cm, 1500-1000 BC., Gumma 
prefectuur. Dit is het meest bekende voorbeeld van een ‚hart-vormige‘ dogu. Haar hoofd heeft een 
driedimensionale neus met neusgaten. Ze heeft diepliggende ronde ogen en geen mond. Haar 
lichaam heeft een extreem smalle taille. De billen en benen zijn goedgevormd. Ze heeft kleine maar 
duidelijke borsten. Spiralen, lijnen en puntpatronen decoreren het lichaam tussen schouders en 
benen. Zij kan zelfstandig staan. Deze figurine is samen met Lady nr 20 de meest bekende dogu en 
prijkt op vele Japanse middelbare schoolboeken.53  
 



 
 
Nr. 17. Late Jomon, 1500-1000 BC. Vrouwelijke figurine uit Nomotetai, 8,2 cm, 1500-1000 BC., Ibaraki 
prefectuur. Ze zit met gekruiste armen, haar rechterarm in de linker. Haar linkerhand raakt het 
gezicht niet. Men meent dat zij in de houding van de sjamaan zit, die communiceert met de 
‚spiritworld‘ van de voorouders en die de rituelen organiseert. De ogen en wenkbrauwen zijn 
gevormd uit klei-repen, daarmee het masker benadrukkend dat zij draagt. Er zijn decoraties van 
touwafdrukken, maar zij zijn afgesleten.54 
 

  
 
 
Nr. 20 Jomon-eindfase 1000-300 BC. Figurine uit Kamegaoka, 34,8 cm, 1000-300 BC., Aomori 
prefectuur in het noordelijk deel van het eiland Honshu. Hier werden 3000 exemplaren van het 
‚uilenbrildragende‘ type met de enorme uitpuilende ogen teruggevonden. Meer naar het zuiden 
werden er 600 anderen van dit type gevonden.55 De meesten tonen zorgvuldige touwindrukken die 
gemaakt zijn door gedraaide plantenvezels in de klei te drukken. Deze dogu is zwart gebakken en 
wordt later met rood pigment bedekt. In de late 19e eeuw ziet een Japanse geleerde de 
overeenkomst met beschermende sneeuwmaskers- en brillen bij Siberische Yakut en Tungusvolken; 
ze werden ontwikkeld om sneeuwblindheid te voorkomen.56 Men vraagt zich af of dit iets met de bril 
van deze dogu te maken heeft. Het klimaat in deze fase van de Japanse prehistorie is zeer koud en 



kent veel sneeuw. Zij draagt duidelijk een brilmasker met grote brilleglazen. De Kamegaoka dogu is 
een van de meest bekende ikonen van de Japanse archeologie sinds haar ontdekking in 1886. Zij 
bevindt zich in het Tokyo National Museum.57  
 
De Yayoi en daarna volgende Kofun-periode 

  
 
Hier figurines van soldaten en een ruiter te paard. Kofun periode, 250-500 AD. De rechter Kofun- 
soldaat stamt uit Haniwa, Osaka  
 
Conclusies 
1. In Japan zijn 18.000 meest vrouwelijke dogu-figurines uit de Jomon-periode van 16.500-300 BC 

opgegraven. 

2. De vroegste schematische Japanse dames tonen een aantal abstracte vormen die wij ook in het 

Nabije Oosten, in Cyprus, de Cycladen en andere delen van Zuidoost-Europa ontmoeten: de 

plankvorm, de kruisvorm, het viooltype en de grote ronde ogen van de uilgodin. In Japan worden zij 

als vrouwelijk beschouwd.  

3. De dogu-dames tonen een evolutie in stijl: opkomst, climax, tijdelijke neergang, continuering, 

transformatie en verdwijning. Veranderingen in de Jomon samenleving worden weerspiegeld in de 

kunst. Hedendaagse Japanse geleerden zijn in staat de evolutie van de vrouwelijke Jomon-kunst te 

verbinden met veranderingen in de samenleving.  

4. Vele dogu-figurines worden met opzet en ritueel gebroken. Anderen worden met opzet in een  

heiligdom bijgezet in het centrum van de ronde nederzetting van de clans en sub-clans. Of de dogu 

wordt begraven in een belangrijk en centraal gelegen vooroudergraf. Dit graf functioneert als 

heiligdom en als plaats van samenkomst van de gemeenschap. De ceremonie van het met opzet 

breken van aardewerken potten en dogu-figurines heeft te maken met de ‘sending-off’-rituelen.  Het 

heengaan van het stoffelijke lichaam houdt - in de beleving van de ouden - de bevrijding van de ziel 

van de dode in. Ook slaat men aardewerk kapot bij het uitzenden met een speciale wens. Het 

begraven van de dogu dicht bij een overleden voorouder of zelfs in diens armen, houdt een gebed in 

voor vernieuwing en wedergeboorte.  

5. De oude Japanners beschouwen de dogu als ‘kami’ of ‘natuurgeesten’, ‘vooroudergeesten’ en 

‘godinnen’. Ze zien ze als vertegenwoordigers van de oude Aarde Moeder. Ze zijn overtuigd van het 

voortbestaan na de dood en de terugkeer op aarde bij een wedergeboorte. 



6. Met de Yagoi periode (300 BC – 300 AD) dringen de patriarchale ruiters Japan en de Japanse His-

story binnen. Dit betekent het definitieve einde van de dogu-traditie en de Jomon kunst.   

 

Annine van der Meer, februari, 2019.   
©anninevandermeer 
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