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Het Idolenkabinet

Vrouwenbeeldjes op de
afdeling Stad en Schrift
In het tijdvak Stad en Schrift (3500-1000 v.Chr.) van onze opstelling Van Nijl tot
Amstel neemt het Idolenkabinet een prominente plaats in. De collectie van het
Allard Pierson bevat uit deze periode diverse figurines, dat wil zeggen kleine
beeldjes, die een mens - meestal een vrouw - uitbeelden. Dergelijke figurines
komen vanaf de prehistorie tot ver daarna voor in Europa, het Middellandse
Zeegebied en het Nabije Oosten. Zo'n wijde verspreiding lijkt te wijzen op een
zekere mate van populariteit van deze beeldjes en op interculturele beïnvloeding.
De bekendste prehistorische figurines zijn de zogenaamde Cycladen-idolen, vernoemd naar de eilandengroep in de Egeïsche Zee bij Griekenland. Vanwege hun
moderne uitstraling hebben de Cycladen-idolen altijd veel aandacht getrokken.
Laurien de Gelder
Junior-conservator
klassieke wereld
Gert Jan
van Wijngaarden
Universitair hoofddocent
Mediterrane archeologie

Het tijdvak Stad en Schrift beslaat een periode
van twee millennia die de bronstijd wordt
genoemd en bestrijkt een enorm gebied dat
de oostelijke Middellandse Zee, Egypte en
het Nabije Oosten omvat. Tijdens de bronstijd
kwamen in dit gebied de beschavingen van het

oude Egypte en Mesopotamië tot grote bloei,
evenals de Hettitische cultuur in Anatolië en de
Minoïsche en Mykeense culturen in Griekenland.
Dit is het tijdperk van de Egyptische piramiden,
het epos van Gilgamesh, het paleis van Knossos
en de Leeuwenpoort in Mykene.

1.

Kaart van het oostelijke
Middellandse Zeegebied
en het Nabije Oosten in
deze periode.
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Een belangrijk uitgangspunt van de gehele
herinrichting van Van Nijl tot Amstel is het contact

tussen verschillende gebieden en culturen. In de
bronstijd vormden de winning en het vervoer van
metalen de basis voor een internationale economie. Scheepswrakken uit deze tijd, zoals het
bekende Ulu Burun-wrak bij Turkije, van rond
1300 v.Chr., bevatten aanzienlijke hoeveelheden
koper, samen met tin de grondstof van de legering brons, vaak in karakteristieke gestandaardiseerde baren. Door de onderlinge diplomatieke
en handelscontacten ontstond er in dit gebied een
gemeenschappelijke materiële cultuur.

Dergelijke beeldjes worden overigens niet alleen
gevonden in de Cycladen zelf, maar ook op
Kreta, het Griekse vasteland en in Klein-Azië
(nu west-Turkije). Hieruit blijkt dat de beeldjes
verscheept en mogelijk verhandeld werden.

2.

Vrouwelijke Cycladen-idool
van het zogenaamde Dokarhismata-type. Marmer,
h. 23 cm, Griekenland, ca.
2600-2300 v.Chr. De dikke
buik wijst op een zwangerschap en de idool zou opgevat kunnen worden als
vruchtbaarheidssymbool.
APM01872.
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Tekening van verfsporen
op een Cycladen beeldje.
Mogelijk zijn tatoeages of
lichaamsbeschilderingen
uitgebeeld. Naar een
tekening van E. Hendrix in
Hoffman 2002, 533 fig. 8.

De beeldjes zijn gemaakt van marmer, een
steensoort die op de Egeïsche eilanden veel
voorkomt. Het feit dat dit harde materiaal
moeilijk te bewerken.is en de vervaardiging
dus zeer arbeidsintensief was, is een aanwijzing voor het belang dat men aan de beeldjes
hechtte. De idolen werden over een zeer lange
periode geproduceerd: de vroegste beeldjes
dateren uit het neolithicum (ca. 5000 v.Chr.)
en de laatste van rond 2000 v.Chr. In deze tijdspanne werden de beeldjes in de loop der tijd
steeds abstracter.

Een Idolenkabinet
De Cycladen-idolen vormen het uitgangspunt
voor het Idolenkabinet. De beeldjes zijn gestileerde,
haast schematische mensfiguren van marmer,
doorgaans enkele decimeters hoog. Er zijn slechts
enkele grotere beelden bekend en hoewel er ook
enkele mannelijke figurines overgeleverd zijn,
is het merendeel vrouwelijk. Naar schatting zijn
enkele duizenden van deze beeldjes terechtgekomen in musea over de gehele wereld. Het
Allard Pierson heeft vier vrouwelijke Cycladenidolen (afb. 2). Helaas zijn de meeste beeldjes
illegaal opgegraven en direct op de kunstmarkt
gekomen, waardoor de archeologische context
ontbreekt. Ook zijn er heel veel vervalsingen in
omloop. Mede hierdoor is de functie en antieke
betekenis van deze beeldjes nog steeds onderwerp van onderzoek en discussie.

Bij het relatief kleine aantal Cycladen-idolen
waarvan we de vondstcontext kennen, betreft
het meestal grafvondsten. Daarbij valt op dat
er in die graven over het algemeen maar één
of kleine aantallen beeldjes aanwezig zijn,
dus geen grote hoeveelheden per overledene.
Dat ze ook in niet-funeraire context worden
aangetroffen, doet vermoeden dat deze beeldjes
persoonlijke bezittingen waren. De vorm en
grootte van de beeldjes wijzen op een mogelijke
individuele en rituele betekenis: van de meeste
beeldjes zijn de voeten gestrekt; zonder extra
steun konden ze niet rechtop worden gezet.
Ze werden dus mogelijk meegedragen. Wat de
precieze betekenis was van de Cycladen-idolen,
is moeilijk te zeggen, maar het is wel opvallend
dat het over het algemeen vrouwen betreft,
waarvan er bij een groot aantal duidelijk sporen
van zwangerschap zichtbaar zijn (afb. 2). Het
thema vruchtbaarheid zal dus waarschijnlijk
van belang zijn geweest. Recent technisch
materiaalonderzoek laat zien dat deze beeldjes,
net als de latere klassiek-Griekse sculptuur,
gekleurd waren: er zijn sporen aangetroffen
van pigment waaruit blijkt dat lichamelijke
kenmerken als de ogen geschilderd waren
aangebracht, evenals lichaamsversieringen die
lijken op tatoeages (afb. 3).
Een religieuze betekenis?
De beeldjes worden niet alleen in graven, maar
ook in nederzettingen gevonden. Belangrijke
nieuwe archeologische informatie is afkomstig
uit het langdurige onderzoek dat gedaan wordt
onder leiding van prof. Colin Renfrew (University
of Cambridge) op het eilandje Keros, iets ten
zuiden van het eiland Paros. Hier is een mogelijk
heiligdom opgegraven dat dateert uit de vroege
bronstijd (specifiek: ca. 2750-2300 v.Chr.).
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Op deze site zijn diverse kuilen aangetroffen,
waarin veel fragmenten lagen van marmeren
beeldjes, die - aan de breuklijnen te zien moedwillig lijken te zijn kapotgemaakt. Omdat
de kuilen over een langere periode in gebruik
lijken te zijn geweest, is er hier niet sprake van
één vernietiging (zoals in een oorlog), maar van
herhaalde rituele handelingen. Hoewel de exacte
aard van de cultus op deze plek ons ontgaat,
wordt het symbolische en rituele belang van de
figurines wel steeds aannemelijker.

Nog meer vrouwen
De Cycladen-idolen maken deel uit van een
lange prehistorische traditie van voornamelijk
vrouwelijke figurines in klei en steen. Deze
traditie begint mogelijk al in de oude steentijd, zoals de Venus van Willendorf (ca. 23.000
v.Chr.), maar vergelijkbare figurines komen
vooral veel voor in de landbouwsamenlevingen
van het neolithicum en de vroege bronstijd
(grofweg vanaf ca. 8000 v.Chr.).
Uit dezelfde periode als de Cycladen-idolen
dateren vergelijkbare beeldjes uit de Balkan
en Anatolië, die gemaakt zijn in diverse
steensoorten, metaal en keramiek. De gelijkenis tussen sommige Anatolische (afb. s) en
Cycladische beeldjes is zelfs zo groot dat onderlinge beïnvloeding waarschijnlijk wordt geacht.
De Amerikaanse archeoloog Douglas Bailey
heeft gewezen op de grote onderlinge gelijkenis
van de prehistorische beeldjes. Volgens hem
is het mogelijk dat ze overeenkomstige ideeën
weergeven over individualiteit, lichamelijkheid
engender in vroege landbouwsamenlevingen.
Het Allard Pierson heeft ook een omvangrijke
collectie figurines van klei uit de nederzetting
Selenkahiye in Syrië (afb. 6), waar de Universiteit
van Amsterdam opgravingen heeft gedaan
onder leiding van prof. Maurits van Loon (19232006), die dateren uit de vroege bronstijd (in dit
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geval, ca. 2400-1900 v.Chr.). Deze figurines zijn
te herkennen aan de opvallend grote ogen, de
kettingen om de hals en de weelderige kapsels
en hoofdtooien.
Uit de late bronstijd (ca. 1600-1100 v.Chr.) in het
Egeïsche gebied kennen we de Mykeense Psi- en
Phi-figurines van aardewerk, die vernoemd
zijn naar de gelijkenis in vorm van de Griekse
letters '¥ en <D. Ze zijn meestal beschilderd (afb.
7). Ook dergelijke beeldjes beelden vrouwen
uit, maar ze lijken gekleed en de hoofddracht
en houding lijken een directere rituele connotatie te hebben: waarschijnlijk gaat het hier om
priesteressen of aanbidders.
De belangwekkende en omvangrijke collectie
vrouwfigurines in het Idolenkabinet is een van
de hoogtepunten binnen het tijdvak Stad en
Schrift. De verzameling laat overeenkomstige
visies op de mens, het lichaam en vruchtbaarheid zien. De grote verspreiding van deze ideeën
wijst erop dat over een lange perioden niet alleen
objecten werden uitgewisseld. Ook gedachtegoed, kennis en geloof maakten deel uit van
de contacten tussen verschillende gebieden
in Europa, de Middellandse Zee en het Nabije
Oosten in de bronstijd. Tegelijkertijd illustreren de beeldjes de grote onderlinge culturele
verscheidenheid in de manier waarop de mens en
dan vooral vrouwen worden afgebeeld. Daarmee
onderstrepen de beeldjes perfect het uitgangspunt van culturele verbondenheid en diversiteit
bij de nieuwe opstelling Van Nijl tot Amstel.

4.

Vroege Cycladen-idool van
het Louros-type. Marmer,
h. 7,8 cm, Griekenland,
ca. 2800-2750 v.Chr. APM
3504.
5.

Gestileerde, vioolvormige
idool uit Anatolië. Kalksteen, h. 10,3 cm, Çeltek
(Anatolië), ca. 2750-2300
v.Chr. APM 4392.
6.

Een groot deel van de collectie idolen en vrouwen figurines in het Allard Pierson
bestaat uit de (omvang)rijke
schenking van mevrouw
Marianne E. Willems-Hendrix. In deze collectie bevonden zich ook enkele
vrouwfigurines uit andere
vindplaatsen in Syrië die
gelijkenis vertonen met de
beeldjes uit Selenkahiye.
Aardewerk, Syrië, ca. 24001900 v.Chr. APM 15713.
7.

Beschilderde Psi-idool.
Aardewerk, h. 12,5 cm,
Mycene (Griekenland),
ca. 1375-1275 v.Chr.
APM4506.
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