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M I N O Ï S C H

In het najaar van 2005 werd het Museum verrijkt
met vier zeldzame aanwinsten voor de zeer bescheiden
collectie van Minoïsche Oudheden van Kreta 1. De term
Minoïsch is ontleend aan Minos, de naam van een
mythische koning van Knossos op Kreta en wordt sinds
de opgravingen aldaar gebruikt voor de Bronstijd cultuur
(ca. 3300-1050 voor Christus) op het eiland.

E E N V R O E G - M I N O Ï S C H E D R I N K B E K E R

Van de vier aanwinsten is de beker met één oor
(Pl. IIIb en afb. 1) de oudste. De beker behoort tot de
Vroege Bronstijd, om precies te zijn Vroeg-Minoïsch
IIB (ca. 2500-2300 voor Christus). In die tijd werd op
het eiland de metaalbewerking al uitgebreid toegepast,
evenals de cultivatie van de olijfboom en wijnstok.
Tegelijk was er sprake van een zekere sociale differen-

tiatie en ambachtelijke specialisatie. De beker is vrijwel
compleet bewaard, met slechts kleine aanvullingen in
gips aan de rand. De beker is met de hand gemaakt van
goed gereinigde, bleek oranje klei. Het oppervlak is
bedekt met een glad afgewerkte maar nu nogal
afgesleten sliplaag. Deze is in de oven zo gebakken dat
de kleur aan de buitenkant varieert van rood tot oranje
en zwart. Dergelijk versierd vaatwerk (bekers, zgn.
snavelkannen en andere vormen) staat bekend als Vasiliki
Ware, genoemd naar een bekende vindplaats nabij de
zuidoost kust van Kreta. Natuurwetenschappelijk
onderzoek heeft uitgewezen dat het gevlekte karakter

afb. 1

Drinkbeker.

Hoogte 6 cm;

diameter rand 9 cm.

Vroeg-Minoïsch IIB,

ca. 2500-2300 v. Chr.

APM 15.750

1 H.A.G. Brijder en G. Jurraans-Helle (red.), Een gids voor de collecties van het Allard Pierson Museum
Amsterdam, Amsterdam 2002, 92-97. Voor meer informatie over de Minoïsche beschaving, zie 'Kreta,
bakermat van Europa', Mededelingenblad Amsterdam 54/55 (tentoonstelling met bruiklenen uit binnen- en
buitenland, georganiseerd door Crouwel en het Museum). Mijn dank gaat uit naar Geralda Jurriaans-Helle
voor kritische lezing van de tekst.
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De vier voorwerpen die in deze tekst gepresenteerd worden, zijn verworven ter
gelegenheid van het emeritaat van Joost Crouwel als bijzonder hoogleraar in de Archeologie
van de Steen- en Bronstijd van het Aegeïsche gebied vanwege de Allard Pierson Stichting.
Op 17 november 2005, de dag van zijn afscheidsrede in de Aula van de Universiteit van
Amsterdam, zijn ze symbolisch aangeboden. Joost Crouwel was zeer betrokken bij het
museum In 1992 organiseerde hij de succesvolle tentoonstelling Kreta, bakermat van Europa,
waarvoor veel bijzondere bruiklenen naar Amsterdam kwamen.



van de oppervlakte versiering dikwijls opzettelijk is
gecreëerd door beïnvloeding van oxidatie- en reductie-
processen in de pottenbakkersoven. Vasiliki Ware is op
vele plaatsen op het eiland in gebruik geweest als
drinkgerei 2. De typische dekoratie ervan maakt het voor
archeologen - en hopelijk nu ook voor de lezers van dit
blad - direct herkenbaar.

T W E E M A N N E L I J K E V O T I E F B E E L D J E S

De twee onvolledig bewaarde terracotta
beeldjes, ook wel figurines genoemd, (afb. 2-3) zijn te
dateren in de periode van de Oude Paleizen (Midden-
Minoïsch I-II, ca. 2100-1700 voor Christus).
Zoals bekend, zijn in deze tijd in Knossos en op enkele
andere plaatsen in centraal en oost Kreta monumentale
bouwcomplexen in gebruik die de oudste paleizen van
Europa kunnen worden genoemd. De opkomst van de
Minoïsche paleizen, die ieder een omvangrijk landbouw-
gebied moeten hebben gecontroleerd, is te beschouwen
als een lokale ontwikkeling, maar zal zijn beïnvloed
door contacten met al veel langer bestaande koninkrijken
in het Nabije Oosten en met Egypte.

De twee figurines behoren, samen met vele
andere van mannen, vrouwen, menselijke ledematen en
veelsoortige dieren, tot de karakteristieke vondsten in een
bepaald type heiligdommen uit deze tijd. Deze
heiligdommen lagen op bergen in verschillende delen
van Kreta en behoorden zeer waarschijnlijk bij (veel)
lager gelegen nederzettingen, in sommige gevallen ook
bij paleizen zoals dat van Knossos. De verschillende
soorten beeldjes zijn te beschouwen als geschenken die
door de gelovigen zijn gewijd aan in de bergtopxheilig-
dommen vereerde goden 3. De nieuwe votiefbeeldjes in
het Museum zijn met de hand geboetseerd uit vrij grof
gemagerde klei, respectievelijk gelig en oranje-grijs van
kleur. Zij stellen mannen voor, gezien het ontbreken van
borsten en typische vrouwenkleding. Beide hebben een
samengeknepen neus; opgelegde kleibolletjes geven
haarlokken aan. In één geval zijn ook de ogen opgelegd.
Dankzij andere, beter bewaarde figurines weten we dat
de mannen staande waren uitgebeeld, met de benen
naast elkaar, en dat zij gekleed gingen in een plastisch
weergeven of opgeschilderde lendendoek met of zonder
gordel (zie afb. 4). Deze mannenbeeldjes hadden een nu
meestal grotendeels verdwenen donkere deklaag; de
ogen, het haar en andere elementen waren geschilderd
in lichtere kleuren. De meeste van hen zijn niet hoger
dan 15-17 cm.

De twee nieuw verworven figurines verschillen
van elkaar niet alleen in klei maar ook in details van het
hoofd en vooral in de houding van de armen. Het
beeldje van afb. 2a-b heeft het hoofd en de kin licht naar
boven gericht en korte, stompvormige armen die schuin
naar voren wijzen. Daarentegen kijkt het beeldje van
afb. 3a-b recht naar voren en houdt het de armen
gekruist voor de borst, waarbij de handen op de
schouders rusten. Deze laatste armhouding is nogal
ongewoon, maar keert terug bij een mannelijke figurine
uit het bergtopheiligdom in Piskopkephalo (afb. 4) en
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2 Zie P.P. Betancourt e.a., Vasiliki Ware. An Early Bronze Age Pottery Style in Crete. Studies in Mediterranean
Archaeology 56, Göteborg 1979; P.P. Betancourt, History of Minoan Pottery, Princeton N.J. 1985, 43-48.
Kreta. Das Erwachen Europas, Duisburg 1990, afb. 26 toont een kleurenfoto van een beker en snavelkan.

3 Zie o.a. B. Rutkowski, The Cult Places of the Aegean, Londen - New Haven 1986, 152-188; B. Rutkowski,
Petsophas. A Cretan Peak Sanctuary. Warshaw 1991; L.V. Watrous in T. Cullen (red.), Aegean Prehistory.
A Review, Boston 2001, 193-196, met verwijzingen naar belangrijke studies van A. Peatfield.

afb. 2a-b

Terracotta

mannenbeeldje.

Bewaarde hoogte

6 cm. Midden-

Minoïsch I-II, ca.

2100-1700 v. Chr.

APM 15.747

afb. 3a-b

Terracotta

mannenbeeldje.

Bewaarde hoogte

5,1 cm. Midden-

Minoïsch I-II, ca.

2100-1700 v. Chr.

APM 15.748



een vrouwelijke uit dat van Petsophas, beide in oost
Kreta 4. Weer andere terracotta en bronzen beeldjes -
maar niet allemaal uit bergtopheiligdommen en met
verschillende dateringen - tonen vrouwen met één arm
schuin omhoog tot op de schouder, terwijl de andere arm
schuin naar beneden wijst en op de heup rust 5. Deze en
andere armhoudingen en gebaren hebben ongetwijfeld
een speciale betekenis die ritueel is bepaald, maar welke
betekenis precies blijft vooralsnog onzeker 6.

E E N ' C O N I C A L C U P '

Tenslotte is er het eenvoudige conische bekertje
van afb. 5, dat gemaakt is van vrij grof gemagerde, rode
klei en bedekt met een sliblaag van dezelfde kleur. Het
gaat hier om een exemplaar van de zgn. conical cup
(afb. 5), waarvan er letterlijk tienduizenden zijn
gevonden op Kreta en elders in het Egeïsche gebied 7.
De conical cup heeft voorlopers in de Oude Paleistijd
van Kreta maar is vooral geproduceerd in de periode
van de Tweede of Jonge Paleizen (Midden-Minoïsch III-
Laat Minoïsch IB, ca. 1700-1450 voor Christus of
eerder), en blijft ook daarna nog een tijdlang in
gebruik. Experimentele archeologie heeft uitgewezen
dat dergelijke kommetjes van gestandaardiseerde vorm
buitengewoon snel en in grote getale op de draaischijf
konden worden vervaardigd. Deze bekertjes waren
duidelijk multifunctioneel en kwamen letterlijk overal
voor: in de paleizen, rijke en eenvoudige huizen maar
ook in heiligdommen en graven. Er is wel verondersteld
dat de conical cups, met een gemiddelde inhoud van
slechts 10 centiliter, veelvuldig gebruikt werden om
een (rituele) dronk uit te brengen bij de aankomst van
gasten, waarna zij eenvoudig werden weggegooid.
Een andere functie was die van lampje, mede gezien
de aanwezigheid van brandsporen op verschillende

exemplaren. Recente analyse wijst ook op bijenwas
als brandstof 8.

Tenslotte, het is voor mij als veldarcheoloog
belangrijk te weten dat, hoewel hun vindplaatsen en
vondstomstandigheden onbekend zijn, deze vier
nieuw verworven Minoïsche voorwerpen zeker al in
het bezit van privé verzamelaars waren toen in 1974
een UNESCO verdrag uitvoer van na die tijd in
Griekenland opgegraven oudheden verbood.
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afb. 4a-b

Terracotta mannen- en

vrouwenbeeldjes.

Midden-Minöisch I-II,

ca. 2100-1700 v. Chr.

Piskokephalo, bergtop-

heiligdom. Heraklion,

Archeologisch Museum

9831 en 9832 (naar

foto op kaft van

G. Rethemiotakis'

Minoan Clay Figures

and Figurines, Athene

2001).

afb. 5

Conical cup.

Hoogte 6,9 cm;

diameter rand 9 cm.

Midden-Minoïsch III –

Laat-Minoïsch IIIB,

ca. 1700-1200 v. Chr.

APM 15.749

4 G. Rethemiotakis, Minoan Clay Figures and Figurines, Athene 2001, 125, fig. 135 en kleurenfoto’s op kaft
en titelblad (hier afb. 4), en E. Sapouna-Sakellaraki, To Minoïkon Zoma, Athene 1971, no. 56, fig. 5 en
pl. 17b; C. Davaras, Hagios Nikolaos Museum, Athene 1981, fig. 28; B. Rutkowski, Petsophas. A Cretan
Peak Sanctuary. Warshaw 1991, 55, fig. 31 - rechts.

5 Rethemiotakis (noot 4), 124-125, foto's op kaft en titelblad (Piskokepkalo); S. Marinatos and M. Hirmer,
Kreta, Thera und das mykenische Hellas, München 1973, pl. 17 (ook Piskokepkalo). Zie ook C. Verlinden,
Les statuettes anthropomorphes crétoises en bronze et en plomb du IIIe millénaire au VIIe siècle av. J.-C.,
Providence - Louvain-la-Neuve 1984, no 33, pl. 16 (bronzen beeldje uit Jonge Paleistijd).

6 Voor rituele gebaren in de iconografie van Minoïsch Kreta, zie o.a. M. Wedde in P.P. Betancourt,
V. Karageorghis, R. Laffineur en W.-D. Niemeier (red.), Meletemata deel III. Aegaeum 20, Luik - Austin 1999,
911-920; C. Morris in R. Hägg (red.), Potnia. Aegaeum 22, Luik - Austin 2001, 245-251.

7 Zie o.a. Betancourt 1985 (noot 2), 105, 122, 150, etc.; M.H. Wiener in The Minoan Thalassocracy (R. Hägg
en N. Marinatos red.), Stockholm 1984, 17-25; M.H. Wiener in Thera and the Aegean World I.1 (D.A. Hardy
red.) Londen 1990, 137-139; C. Knappett in Meletemata (zie noot 6) deel II, 415-420

8 D.W. Rupp en M. Tsipopoulou in Meletemata (zie noot 6) deel III, 730-739; R. P. Evershed e.a., Fuel for
thought? Beeswax in lamps and conical cups from Late Minoan Crete, Antiquity 71, 1997, 970-985.

S U M M A R Y

Four rare acquisitions belonging to different
periods of the Minoan culture of Bronze Age Crete
are presented. They include a one-handled cup of
so-called Vasiliki Ware, two (incompletely
preserved) male figurines of a class which is well
represented among the votive offerings at peak
sanctuaries, and an example of the ubiquitous
conical cup.




