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VOORW OORD.
De golven van den Atlantischen Oceaan,
voortgestuwd in lange deining, spatten op tot
een rand van bruisend schuim, als ze stooten
op de rotsen van Bretagne, een vreemd element.
In het land, dat hun weerstaat, vormen ze grot
ten met grillige vormen in een spel van gebroken
kleuren boven rusteloos klotsend water. Is dit
het beeld van de eeuwenoude beschaving van
Egypte, op Kreta overgaande in nieuwe vormen,
die voor het eerst den Europeeschen geest open
baren? — Met een vraag te beginnen is zeker
geoorloofd op een nieuw terrein van onderzoek,
waar elke volgende vondst de pasgewonnen
kennis kan wijzigen, waar de grenspalen telkens
worden verzet. Terwijl de onderzoeker in Egypte
van te voren ongeveer weet, wat hij zal vinden,
al geldt ’t het graf van een Pharaoh, wachten
den archaeoloog op Kreta zelfs in een gewoon
burgerhuis altijd weer verrassingen. Dit is de
ervaring van Arthur Evans, aan wiens speurzin
het te danken is, dat in den bodem van Kreta
door internationale samenwerking opgravingen
zijn ondernomen, die geleid hebben tot de op
standing der begraven beschaving. Van zijn
hand is het meesterwerk T he Palace o f M inos,
V.UÖ.-XXXÏ.
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dat de geschiedenis vertelt van den paleisheuvel
van Knossos. Het onderzoek van de fundamenten,
die spreken van opbouw, verwoesting en her
stel, geeft den vasten grondslag, waarop alle
andere onderzoekingen rusten. De lezer wordt
vertrouwd met het paleis en zijn bewoners, hij
weet weldra den weg naar de troonzaal, naar
het appartement van de koningin, naar de schat
kamers en oliemagazijnen. Het geschiedverhaal
van het paleis vertelt ongezocht ook over andere
paleizen, over kunst en handwerk, over oude
gewoonten, over de geheele Kretische beschaving.
Het weinige, dat vroeger hierover bekend
was, werd door de Grieken in mythologischen
vorm overgeleverd : de macht van Minos, koning
van Knossos, dwong de Atheners tot een schat
ting van 7 jongens en 7 meisjes, die door den
Minotaurus, een monster met menschelijk lichaam
en stierenkop, werden verslonden Een Grieksche
ballade bezingt den moed van den jongen The
seus, die tegen Minos durft optreden om een
der meisjes te beschermen ; neergedoken in zee
om den ring terug te brengen, door Minos in de
diepte geworpen, wordt Theseus door Poseidon
als zijn zoon erkend. In het labyrinth doodt hij
het monster, waarop de ontsnapping volgt, met
behulp van den draad van Ariadne. Deze ver
halen werden door ieder bewonderd en door
niemand geloofd. Geleerde uitleggers zagen hierin
verbasterde mythen van góden en sterren. Minos
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was de zon, zooals Pasiphaë ( = de glanzende),
verliefd op den stier van Minos en moeder van
den Minotaurus, verklaard werd als de maan.
Totdat de wetenschap met de spade de werke
lijkheid der oude beschaving bewees.
Er zijn twee manieren om een tijdperk uit
het verleden te beschouwen, Zooals de plant
kundige elke orchidee belangrijk vindt als lid
van de groote familie, maar de leek alleen
vraagt naar de soorten met grillige bloem, in
wie hij door vorm en kleur zijn geestverwant
herkent, — zoo kan een geschiedkundige het
oude Kreta minder belangrijk vinden om zijn
eigen waarde, dan als schakel in een ontwikke
lingsreeks: met gelijke belangstelling bestudeert
hij de Grieksche eilanden, het vasteland van
Griekenland en de kusten van Klein-Azië, die alle
nauw samen hangen ; voor den liefhebber van
oude kunst echter staat Kreta geheel apart : daar
is een opflikkering, hoog boven het omringende
uit, een wonderlijk mengsel van veel primitiefs
en veel van onzen eigen nerveuzen tijd, het
zelfde en toch heel anders. Men voelt zich jong
met dit volk vol tintelende levenslust, dat opeens
de zware marschcolonne der Oostersche volken
verlaat en lang voordat de geregelde wetenschap
het gedoogt, een luchtsprong maakt, kort van duur,
niaar een blijde boodschap; de geest van Europa
was er reeds, strevend, zoekend, wagend, als Icarus
op-vliegend, al is de terugval te voorzien.
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Dit boekje wil een beeld geven van de kunst
van Kreta op zichzelf en van de beschaving,
voor zoover die door de kunstwerken wordt
geopenbaard. Deze nemen hier een bijzondere
plaats in. Zoolang het schrift niet is ontcijferd,
zijn ze de voornaamste bron van kennis. Men
kan dus niet beginnen met een schets van de
geestelijke stroomingen om met het materieele
leven te besluiten, het geheel voorafgegaan door
de vaststaande geschiedkundige feiten met hun
jaartallen.
Allereerst moeten de voorwerpen worden be
studeerd, die tot omstreeks 1900 of later in de
aarde waren verborgen ; het ontbrekende moet
in gedachte of door werkelijk restaureeren wor
den aangevuld. In het eerste hoofdstuk worden
de kunstwerken besproken, zooveel mogelijk
aan de hand der afbeeldingen, waarnaar steeds
met een cursief cijfer wordt verwezen. Deze
zijn uiteraard beperkt in aantal: de lezer vuile
dit aan met behulp van de werken, opgesomd
in de boekenlijst. Dit geldt vooral voor afbeel
dingen van gekleurde voorwerpen.
O V E R Z IC H T D ER T IJD P E R K E N
(m et

de

g e b r u ik e l ijk e

a f k o r t in g e n ).

De oudste sporen van bewoning op Kreta
vallen in het neolithische of jongere steentijd
perk, waarin gereedschappen en wapens van
gladgeslepen steen werden vervaardigd en het

D
gebruik van metalen nog onbekend was. Het
begin van dit tijdperk op Kreta wordt zeer ver
schillend geschat: afwisselend tusschen 8000 en
5000 v. Chr. Men laat zich daarbij leiden door
de dikte der lagen van puin en afval die het
peil van den bodem op den paleisheuvel van
Knossos geleidelijk hebben doen rijzen.
De Kretische bronstijd wordt in 3 hoofdtijd
perken verdeeld, elk weer met 3 onderafdeelingen. Deze worden door afkortingen aangeduid.
Steentijdperk......................... 8000
Vroeg-Minoïsch
I = V.M.I.
.
„
II =« V.M.II. .
III sss V.M.III. .
MiddeLMinoïsch I = M.M.I.
.
„
„
II = M.M.II. .
III = M.M.IIL .
Laat-Minoïsch
I « L.M.I.
.
M
tt
II = L.M.II. .
„
„
III
L.M.III. .

(of later)—3000,
. . 3000—2800.
. . 2800—2400.
. . 2400-2100.
. . 2100—1900,
. . 1900-1700.
. . 1700-1580.
. . 1580-1500.
. . 1500-1400.
. . 1400-1200.

Het begin van den ijzertijd valt samen met
het einde van de Kretische beschaving.
LAND EN Z E E .
Beschouwen wij eerst het land, dat deze be
schaving heeft gehuisvest, en begunstigd door
ligging, klimaat en grondstoffen uit den bodem,
dan begrijpen wij den lofzang van Homerus op
het eiland midden in de zee. Door zijn ligging
vormde het de schakel tusschen Griekenland
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en de landen der oude beschaving, met name
Egypte, Voor de scheepvaart van die dagen,
toen men zoo weinig mogelijk volle zee hield,
was de afstand tot de monden van den Nijl al
rijkelijk groot, Hogarth zag tijdens zijn opgra
vingen te Zakro, dat deze haven op de Oost
kust van Kreta nog altijd door de sponsenvisschers als laatste rustplaats wordt aangedaan,
voordat zij in hun open schuiten naar Afrika
oversteken. Zoo zullen ook de oude Kretensers,
uit Egypte terugkeerende, amechtig in Zakro
geland zijn : dat verklaart de rijke vondsten op
een plaats, die de stoombooten nu links laten
liggen, zooals de meeste ook geheel Kreta voor
bij varen, De Grieksche archipel, waarin de
afstanden gering zijn, lokte den schipper van
eiland tot eiland steeds verder, totdat hij het
vasteland bereikt, had. Vele eilanden hebben
hun eigenaardigen rijkdom; Paros bestaat ge
heel uit marmer, dat op Kreta ontbreekt ; Melos
bevat obsidiaan, een vulkanisch glas, waarvan
splinters, tot 15 c.M. lengte, werden afgespleten;
vóór het algemeen gebruik van brons waren
ze onmisbaar als scheermessen, pijlpunten en
tanden van de dorschslee, De betrekkingen tusschen Kreta en Thera zijn onder bijzondere
omstandigheden aan het licht gekomen : Kretisch
aardewerk van omstreeks 1600 v. Chr, is op
Thera nagemaakt en kort daarop door een vul
kanische uitbarsting bedolven. Deze vondst kan

de geologie van dienst zijn bij het bepalen van
den tijd der vulkanische werkingen. Het eiland
Thera (thans Santorin), gevormd door den krater
rand van een onderzeeschen vulkaan, die ge
deeltelijk is ingestort, is het schitterendste voor
beeld van de natuurpracht in het eilandenrijk (7
Zonder de hulp van geboomte, alleen door vorm
en kleur der gesteenten in samenwerking met de
toovermacht van de zee wordt daar in Grieksch
Polynesië een afwisseling bereikt, die op Thera
aan het fabelachtige grenst. De onheilspellende
glans van de donkere lavalagen met daarboven
het juichende wit van puimsteenvelden wordt
in den gloed van de avondzon tot een vurige
pracht, die zijn vulkanischen aard geheel kan
uitleven. Dat de lezer hiervan iets kan meebe
leven, is te danken aan de liefde voor Grieken
land, die den Zwitser Boissonnas heeft bezield
bij het samenstellen van het prachtwerk: D es
C yclades en C rète. Kennismaking met het af
wisselende Grieksche landschap is een goede
voorbereiding voor een kunstbeschouwing.
Kreta zelf (1), langgerekt cn smal, hier en daar
door diepe baaien nog gemakkelijker toeganke
lijk, is in de eerste plaats kustland, dat voor
scheepvaart is geboren. Hooge bergen brengen
op het smalle eiland snelle afwisseling in land
schap cn klimaat, zorgen door langzaam smel
tende sneeuw voor watertoevoer en geven een
hoog zomerverblijf voor de kudden. Er blijft

nog ruimte voor kleine vlakten, die op deze
geographische breedte tot een paradijs van
plantengroei worden. Toch is de oppervlakte,
voor landbouw geschikt, betrekkelijk zeer gering (3l/a% van het geheele eiland); de bevolking
was dus aangewezen op scheepvaart, handel en
nijverheid. De land- en tuinbouw legde zich toe
op zeldzame gewassen en kostbare producten,
die in het buitenland gezocht waren. Voor de
ontwikkeling der Kretische beschaving zijn twee
vlakten het belangrijkst; ongeveer op het mid
den van het eiland gelegen, zijn ze slechts een
dagmarsch van elkaar verwijderd; de Noorde
lijke is de vlakte van de rivier Kairatos, die
langs den heuvel van Knossos stroomt, de Zui
delijke is de Messara-vlakte, waarboven zich
de heuvels van Phaistos en Hagia Triada ver
heffen. De bodem van Kreta is rijk aan grond
stoffen, waarvan de kunstenaars gebruik maakten;
leem voor den pottenbakker, kalksteen, waarvan
duurzaam stuc werd gebrand, en vele andere
steensoorten, die door bouwmeester en beeld
houwer werden bewerkt: leisteen, gipssteen mei
dofdoorschijnenden glans als van sneeuwijs (hel
werd verwerkt in den vorm van groote blokker
en ook in dunne, scherpe platen); breccia er
conglomeraat met bonte sSchakeeringen ; zachte
vettige speksteen, die de soepele lijn in de sculp
tuur in de hand werkte; daarnaast harde half
edelsteenen, die het vernuft van den stempel
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snijder scherpten bij het zoeken naar een doel
treffend werktuig.
Anders dan in de wijde vlakten van Mesopotamië en in het vette land langs den Nijl,
kweekte de bodem hier in verbond met de zee
een volk, dat zijn fortuin zocht in een bewe
gelijk bestaan, waarin ieder zichzelf kon zijn.
De Zuiderling heeft weinig voedsel en kleeding
noodig, veel minder dan de menschheid in het
Noorden, die zich moet pantseren tegen lange
maanden van koude of kilte. Het „Arbeid
adelt” is voor hem minder overtuigend dan
het „Dolce far niente”, of dan de bekoring van
het spel, van het avontuur, waarvoor hij volop
gelegenheid heeft. Muziek en dans ontwikkelen
zijn lichaam tot harmonische kracht. De groote
weldoenster is de zee, die in dagelijkschen om
gang de menschen vormt naar haar beeld. „Zee”
beteekent in den Griekschen archipel niet de ge
weldige ongenaakbare macht door een onge
broken kustlijn van het land gescheiden, een
element, dat de visschcr der Noordelijke zeeën
die er zijn leven lang op rondzwalkt, nauwelijks
durft aanraken; — met het land door baaien en
kreeken nauw verbonden, maakt de Grieksche
zee den eilandbewoner tot een amphibie. Plot
seling opstuivend dwingt zij haar gunsteling
telkens weer tot feilen strijd. Het heldere water
lokt den duiker naar de schatten, die op groote
diepte zichtbaar zijn. Wonderlijke en wilde woe

11 keringen van koralen en waterplanten schijnen
zich te vervormen in het deinende water. Veel
van het zeegedierte is ook nuttig, want de
Kretenser sjmult niet minder dan de Napolitaan
aan de meest onwaarschijnlijke „vruchten der
zee”. Het geestig golfspatten, de nooit rustende
kleurenwisseling, die de stoutste effecten aan
durft, prikkelt en boeit; is de beschouwer een
kunstenaar, dan leeft in zijn werk de geest van
de zee. Zooals hij zich ook een kind toont van
zijn land: de klare atmosfeer van het Zuiden
brengt de kleuren over zonder ze te verdoe
zelen ; de kantige berglijn zonder de franje van
bosschen loopt zuiver als van een bouwwerk
langs de lucht; het verschil in afstand schijnt
minder groot. Daar houdt de kunst zich weinig
op met perspectief en schaduw; scherp is de
omtreklijn, beslist de kleur. In het felle licht
ontsnapt niets aan de aandacht; de oogen, die
alles nauwkeurig waarnemen, hebben den smaak
verfijnd; men heeft geleerd hooge eischen te
stellen, het werk moet a f zijn, maar wordt dan
ook op zijn waarde geschat. De kunst is samen
gevlochten met het leven in al zijn uitingen, de
mensch verzorgt zijn gebaar, zijn houding, als
een mooi dier geniet hij van de sierlijke be
weging. De kunstwerken met hun kernachtige
taal zijn nog steeds de welsprekende getuigen
van de levenskunst dezer verfijnde en toch zoo
naieve menschcn.

H O O FD STU K L
BESCHRIJVING DER KUNSTWERKEN.

1 . Bouwwerken.

Bezoeken wij de Kretensers in hun woningen,
dan vinden wij soms de nauwe, onregelmatige
straten van een handwerkersstcidje als Gournia,
dat zich moet voegen naar de grillen van het
heuvelachtig terrein ; men was daar al even
zuinig met bouwterrein als tegenwoordig. De
dichtheid van bevolking op Kreta noopte tot
bewoning van het kleine eiland Pseira, ofschoon
dit aan een eersten eisch van bewoonbaarheid,
aanwezigheid van een bron, niet voldeed. Bij
het paleis van Knossos is een gedeelte van de
stad ontgraven : weldoorbouwde huizen van
gegoede burgers, die twee of drie verdiepingen
bevatten en met een pracht van muurschilde
ringen en huisraad versierd waren. Deze schilde
ringen vertellen van klaterende springfonteinen,
die voor koelte zorgden. Onze bewondering
voor de bewoners van Pompeii, in wier huizen
men sinds de nieuwe opgravingen de antieke
fonteintjes weer kan laten springen, mag dus
ook gelden voor de Kretensers van zestien
eeuwen vroeger.

13 Dit alles wordt in de schaduw gesteld door
het paleis zelf, dat met zijn oppervlakte van
twee hectaren een wereld voor zich vormde (2).
Hier zijn de meeste der vermissende vondsten
gedaan, die ons verder zullen bezighouden ; dit
gebouw werd de oorsprong van sagen en mythen,
die de Grieken vertelden van Minos en het
Labyrinth, van Theseus, Ariadne en den Mino
taurus, Dat het een labyrinth was in den gewonen
zin van het woord, toont een blik op het kaartje*).
De toestand, zooals die hierop is geteekend, was
geleidelijk ontstaan. Het paleis is niet naar een
ontwerp van een bouwmeester op een bepaald
tijdstip gebouwd: uit oudere, afzonderlijke ge
deelten is het paleis aaneengegroeid, waarbij de
gelijke richting der voornaamste muren, georiën
teerd naar de windstreken, en de groote open
hof in het midden een zekere eenheid bewerken,
Grootendeels zijn slechts benedenverdieping en
fundamenten bewaard, bijv, aan den Westkant,
waar wij niet weten, welke zalen of vertrekken
er boven de 18 lange, smalle magazijnen ge
weest zijn. Aan den Oostkant daalt de paleis
heuvel af naar het dal van den Kairatos. Tegen
deze helling waren drie verdiepingen gebouwd,
die thans gedeeltelijk weer in hun ouden toe*) Bij de beschrijving van het paleis wordt verwezen naar
de cijfers op den plattegrond
cijfers tusschen haakjes.

2 door middel van niet-curaieve
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stand zijn hersteld. Hier beleefden de onder
zoekers spannende oogenhlikken : de zuilen van
cypressenhout langs de trappen (86) waren ver
koold, niet door brand, maar door een lang-

2.

Plattegrond van het paleis van Knossos.

durig chemisch proces; dat de eerste verdieping
daarbij niet is ingestort, is te danken aan de
ongebakken steenen ; deze hadden intusschen tijd
gehad om uiteen te vallen en de leege ruimte
onder de eerste verdieping op te vullen. De

15 opgravers moesten dus als mijnwerkers gangen
graven en voortdurend stutten aanbrengen* tot
dat er nieuwe zuilen waren geplaatst, die de
oude houten zuilen zoo getrouw mogelijk na
bootsen. De Kretische zuil is beneden dunner
dan boven, als een paal die in den grond wordt
geheid ; bij de Grieksche zuil is juist omgekeerd
het bovengedeelte dunner, zooals een boom in
de natuur groeit.
Terwijl er te weinig is overgebleven voor
een oordeel over den bouw van het geheele
paleis, is hier een gedeelte bewaard, dat be
wondering wekt voor het ontwerp van den
bouwmeester, die in een eng bestek trappen
met portalen, lichtkokers en zalen, rustig en in
onderlingen samenhang deed aansluiten bij een
appartement, dat een kleine woning op zichzelf
vormt. Dat alles is drie verdiepingen hoog op
getrokken, waardoor deze vondst zelfs bij verge
lijking met de Grieksch-Romeinsche architectuur
tot een der modernste uit het verleden wordt.
Naast de trappen loopt een lichtkoker, van
boven open, die kenbaar is aan het plaveisel
van beton, dat tegen het invallende regenwater
bestand is. Een tweede lichtkoker brengt licht
in een zuilengalerij (88), die toegang geeft tot
een vernuftig gebouwde pijlerzaal. Deze getuigt,
hoe principieel de Kretensers de levenskunst
beoefenden, zoodat ze, belichaamd in de degelijkste der kunsten, de architectuur, voor ons

16
bewaard is. Om volop te genieten van licht en
lucht en toch te groote hitte af te weren, kon
men de zalen veranderen in een open zonnetent,
waar de wind onderdoor speelde, doch die aan
den zonkant gesloten werd : twee of drie van de
wanden bestonden geheel uit pijlers met wijde
tusschenruimten, die met deuren werden ge
sloten. Deze konden geheel worden samenge
klapt en verdwenen dan in uithollingen der
pijlers. Midden in de drukte van het paleis was
zorgzaam voor de koningin een rustig hoekje
vrijgehouden, toegankelijk door een nauwe, ge
bogen gang (van 88 naar 93); het bevatte
kamers (93) met eigen lichtkoker en zuilengalerij,
met een badkamer en een trap (naast de gang)
naar de vertrekken daarboven. In dit gedeelte
van het paleis zijn voorbeelden van modern
confort, die na den ondergang der antieke cul
tuur langen tijd vergeten zijn. De inrichting,
aangeduid door een Engelsche hiëroglyph, die
thans door alle geciviliseerde volken begrepen
wordt, beantwoordde in Knossos, dank zij een
weldoordachte waterspoeling, aan de eischen
der hygiëne. Er was een wijdvertakt systeem
van kanalen voor afvocr van hemelwater, een
zaak van belang bij de hevige stortbuien in het
Zuiden. Sommige afvoerkanalen bereikten mans
hoogte; luchtkokers zorgden voor ventilatie.
Voor de eigenlijke waterleiding dienden aarden
buizen, die zorgvuldig in elkaar sloten en door

-
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vernauwing de vaart van het water temperden.
In het bewerken der bouwmaterialen was men
reeds ver gevorderd, zooals is gebleken bij oude
stucbekleedingen, die sinds de opgravingen aan
weer en wind waren blootgesteld en na 10 jaar
eerder frisscher waren geworden. De vertrekken
aan den Oostkant gaven toegang tot terrassen
met uitzicht op het dal van den Kairatos en
de olijventuinen. Evenzoo uit de hoogte gezien
vertoont zich een dans bij olijf boomen op een
muurschildering in het paleis: het zoogenaamde
♦truiterperspectief” werd dus in dit geval door
de ligging van het paleis aan de hand gedaan.
Behalve woonruimte bevatte de Oosthelft van
het paleis talrijke werkplaatsen: een gang, die
van het midden van den binnenhof naar het
Oosten liep (85), scheidde de beide gedeelten.
Evenals in Sèvres, Meissen, Frankenthal was
in Knossos een Koninklijk Bedrijf. Hier werden
in het paleis zelf de weeldeartikelen vervaardigd,
die alom in den smaak vielen, zoodat men ze
terugvindt in de vorstengraven van Mykene en
in de paleizen van Egypte. Verschillende soorten
van handwerk werden beoefend : er is een
amphora van geaderden kalksteen gevonden,
in onvoltooiden toestand achtergelaten bij een
vijandelijken overval (83). Een werkman heeft
zijn gereedschapskist laten staan, voorzien van
goud, koper, rotskristal, jaspis, amethyst en
kyanos, een soort van blauwe ylaspate ter
V.U.&.-XXXI.
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18 imitatie van lapis lazuli. Deze werkman moest
waarschijnlijk een van de prachtige speelborden
vervaardigen, die de specialiteit van het huis
waren. Een vorstelijk exemplaar is in het paleis
gevonden (47); een goedkooper soort met faïenceversiering, gevonden in het 4de schachtgraf te
Mykene, draagt op den achterkant een soort van
fabrieksmerk van Knossos. Een werkplaats van
een pottenbakker (77) met een bergplaats voor
afgeleverde vazen strookt goed met de groote
rol van ceramiek in de Kretische kunst. In dit
gedeelte van het paleis bevond zich ook een
schooltje (82), waar de paleiskinderen leerden
schrijven op kleiplaatjes. Een vorm, gebruikt bij
het maken van faïencereliefs, is dicht bij het paleis
gevonden en legt dus verband tusschen dit hoog
staand handwerk en de „manufactures royales0.
Een groote ruimte was bestemd voor het ver
werken van olijfolie (79); vandaar liep een goot
naar de Oostelijke magazijnen (80), waarin de
reusachtige aarden vaten stonden, die gemakkelijk
een mensch kunnen herbergen (41). Tegen
woordig zou het op verzet der verzekcringmaatschappij stuiten, als men een paleis tevens
als oliepakhuis inrichtte; — de gevolgen zijn
dan ook niet uitgebleven. De oliemagazijnen
aan den Westkant zijn het best bewaard (1 — 18).
Door de zeer dikke muren werden temperatuur
wisselingen voorkomen, die schadelijk zouden
zijn voor de voorraden. De magazijnen schetsen
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door hun opeenvolgende verbouwingen een
brokje handelsgeschiedenis. Groothandel in olie
was een voorname bron van inkomsten voor
den vorst: het was de stoffelijke grondslag voor
nauwe geestelijke banden met Egypte. De voor
raden werden oorspronkelijk in groote aarden
vaten bewaard, De door den handel toenemende
rijkdom maakte een safe-inrichting noodig ; in
den bodem der oliemagazijnen werden recht
hoekige bewaarplaatsen aangelegd, die met stee
nen bedekt en onder de olievaten verborgen een
ongenaakbare, geheime, maar niet brandvrije ber
ging boden, Later bij verminderden rijkdom wer
den de bewaarplaatsen ondieper gemaakt en bij
gebrek aan kostbaarheden soms als kleine olie
tanks gebruikt.
Met verwondering merkte men op, dat bij
dit huis vol schatten de zware muren met kanteelen en poorten van een ridderburcht ont
braken. Ook zocht men tevergeefs naar vesting
werken om het eiland tegen buitenlandsche
vijanden te beschermen. Door nauwkeuriger
studie van een faïence-mozaïek met de afbeelding
van een stad zijn thans vestingmuren bekend.
Ook in het paleis heeft men eenige sporen van
bevestiging gevonden, maar toch zwak verge
leken bij de roofriddernesten van Tiryns en
Mykene. De „splendid isolation" van het eiland
werd het best verzekerd door de oorlogsvloot
van Minos, wiens heerschappij over de Cycladen
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door de beste Grieksche schrijvers als een his
torisch feit wordt meegedeeld.
Aan den Z .W , kant van het paleis vormde
een portaal (11) den offïciëelen toegang voor
bezoekers, die over den westelijken hof het
paleis naderden. Anders dan in de Grieksche
bouwkunst, waar een portaal gewoonlijk een
even aantal zuilen bevat, zoodat de toegang
in het midden is, was hier een zuil in het midden
geplaatst. Evenzoo worden sommige Grieksche
tempels door een zuilenrij in het midden in twee
schepen verdeeld, wellicht een erfenis uit den
Kretischen tijd. Omgekeerd komen portalen met
den doorgang in het midden reeds in dezen
tijd op het vasteland voor, in Tiryns en Mykene,
die in de bouwkunst dikwijls van Kreta afwijken.
Aan den N .W . hoek van het paleis zijn twee
breede trappen, loodrecht ten opzichte van elkaar
gebouwd. Het kleine pleintje, waarvan ze den
O.- en den Z. kant begrenzen, is wellicht een
plaats voor vertooningen. Sommigen laten in
deze kleine ruimte acrobaten met gedresseerde
stieren optreden; anderen zien hierin de dans
vloer, door Daedalus gebouwd en nog beroemd
ten tijde van Homerus; de bekende doolhoffiguren, die ook op een muurschildering voor
komen (3), zouden dan op het plaveisel ge
schilderd zijn om de dansers te leiden bij hun
Labyrinth-dans, Indien deze beide trappen wer
kelijk als zitplaatsen van een theater dienden,
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kan men de koningsloge zoeken op de verhooging, die aan den Z.O. kant bij de trappen aan
sluit. Op muurschilderingen ziet men dames in
loges en op eereplaatsen, gescheiden van de
volksmenigte.
Dergelijke breede trappen, aan twee kanten
van een vlakke plaats in de open lucht, zijn in
het paleis van Phaistos gevonden en bevestigen
het vermoeden, dat zulk een aanleg gediend
heeft voor de zitplaatsen van toeschouwers bij
vertooningen (17). De afbeelding toont den
ruimen bouw en de heerlijke ligging van het
paleis. Op een moeilijk toegankelijken rotsheuvel,
als op de plecht van een schip, verheft het zich
boven de Messara-vlakte (1), die tegenwoordig
behalve een overvloed van zuidvruchten en
graan, ook tabak en katoen oplevert. Naar het
Noorden omvat het uitzicht het Ida-gebergte
met de heilige grot van Kamares. Het paleis
met zijn grooten open binnenhof en talrijke
magazijnen toont veel overeenkomst met Knossos, De villa van Hagia Triada, die iets wes
telijk van Phaistos ligt met uitzicht op zee, is
vooral bekend door muurschilderingen naar de
levende natuur.
Lang is gezocht naar een tempel in het paleis
van Knossos; men meende dien te vinden in
een vertrekje van slechts 1,5 M. in het vier
kant, waar op een verhooging kleine terracottabeeldjes en offergereedschap stonden ( 100'). Dit
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werd tot huiskapel gedoopt. Maar hoe zou de
zwierige vorst hier zijn godsdienstplichten ver
vullen? Tenzij in een tijd van verval, is een
zoo kleine ruimte slechts geschikt voor berg
plaats, als sacristie. De plechtigheden, waarbij
het hier geborgen gereedschap gebruikt werd,
moeten elders gehouden zijn, misschien op een
altaar in den grooten binnenhof onder den
vrijen hemel. Het zoeken naar de plaats van
bepaalde altaren of kapellen wordt van onder
geschikt belang, als men met Evans het geheele paleis als een soort van tempel beschouwt.
Dan verklaart het zich, dat er behalve den
gewonen toegang aan den N. kant (67) voor be
zoekers, die van de haven kwamen, een tweede
bijzondere toegang was aan den N .W . kant,
waar een reeks van vertrekken (22 en 23) was
ingericht voor de zuiverings- en inwijdingscere
moniën van bedevaartgangers. Een dergelijke
aanleg herhaalt zich bij een gereserveerdcn toe
gang aan den Z.O. kant. Voor zulke plechtige
handelingen was ook de „troonzaal” ingericht (39),
die men zich vooral niet te groot moet voor
stellen. De lengte bedraagt 5,5 M. ; het gezel
schap, dat daar bijeen kwam, was dus streng
beperkt. Hier staat de beroemde troon van
Minos, in gipssteen gehouwen, geheel in den
stijl van een houten zetel. De steen is zoo smijdig
bewerkt, dat de zitting doet als fluweel. Twee
griffioenen, op den muur geschilderd, flankeeren
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den troon als bewakers van den vorst; eenige
treden dalen af naar een dieper gelegen gedeelte
van de zaal. Geschiedde daar de plechtige zal
ving? Is de allerlaatste van deze ceremoniën
door een overrompeling van het paleis verstoord,
zoodat de opgravers de omgevallen olievazen
nog ter plaatse vonden, waar ze achterbleven
bij de overhaaste vlucht? — Nog meer ruimten
in de West-helft van het paleis hadden wijding
ontvangen: twee donkere crypten (52 en 53),
elk met een vierkanten pijler van gipssteen in
het midden, bewijzen, dat daarboven een heilig
dom geweest is met zuilen, waarvoor de pijlers als
fundamenten dienden. Op de pijlers is ter wijding
29 maal het teeken van de dubbele bijl gegrift.
Het is het meest voorkomende godsdienstige
symbool, dat zich in het paleis in eindelooze
afwisseling herhaalt (49). Hierdoor wordt van
alle hoeken verkondigd, dat het werkelijke
Labyrinth is gevonden. W ant labrïjs beteekent
„dubbele bijl” ; de eigenlijke beteekenis van
labyrinth is dus huis of tempel, waar de dubbele
bijl vereerd wordt. De beschouwing van het
paleis in zijn geheel als tempel hangt samen met
den aard van het koningschap van M inos. Dit
woord is waarschijnlijk geen eigennaam; evenals
Pharaoh beteekent het „Vorst”, Hij is van god
delijke afkomst; behalve hoofd van den staat
is hij ook opperpriester, zijn woning is tegelijk
de tempel, waarin de góden vereerd worden,

-

24

als machtigste een godin, wier symbool de dub
bele bijl is. Het raadsel van het Labyrinth is
opgelost : het was de paleis-tempel van de iabrys,
die zich aan den vreemden bezoeker als een
doolhof voordeed ; waar huiveringwekkende vertooningen met stieren, misschien ook van als
stieren vermomden, de verhalen over den menschenetenden Minotaurus deden ontstaan ; waar
een dansvloer was met ingewikkelde meanderlijnen, die nog eeuwen later herhaald op de
munten van Knossos, deze maakten tot een
blazoen van oer-ouden adel. W ie nog twijfelt,
wordt door het Labyrinth zelf overtuigd, als
het den bezoeker zijn naamkaartje aanbiedt:
op een der muren geschilderd stond in strakke
lijnen, roodbruin op een gelen achtergrond, het
bekende ornament (3). De lotgevallen van dit
labyrinth-patroon stempelen een typisch stukje
Europeesche cultuurgeschiedenis tot erfenis van
Kreta. Het is ontstaan door het uitspinnen van
een letterteeken, een hieroglyph, die evenals in
Egypte „paleisM beteekent, een verkorte teekening van den pbittegrond. Op Kreta werd het
ornament, sterk vergroot, geschilderd op een
dansvloer om leiding te geven bij den labyrinth«*
dans. Deze is door de GrieksclvRomeinsche
cultuur overgenomen en heette ook kraanvogeldans, naar de lange rij van dansers, die elkaar
volgden als kraanvogels in een lange vlucht.
In Italië spreekt men van Trui a of Trojaspel.
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3,

Labyrmth-fresco uit Knossos (M.M.HI).
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De afbeelding van het Labyrinth heeft zijn weg
voortgezet tot in de Roomsche kerk en versiert
o. a. de vloer in de kathedraal van Chartres:
de doolhoflijnen voerden naar Theseus en den
Minotauros in het midden van het mozaïek, dat
12,5 M. middellijn heeft. Het practisch nut van
zulk een versiering was, dat het breken van
een gelofte om het heilige land te bezoeken kon
gestraft worden met een gang langs de labyrinthlijnen: deze heetten toen „chemins de Jerusalem0,
in het midden was de „del”. Langs onnaspeurlijke
wegen heeft het labyrinth Engeland en Skandinavië bereikt. Dicht bij de kerk werden de
dwaalwegen voor het dansspel met groote kiezels
afgebakend. In Noorwegen en Zweden heet
het Trojeborg of Tröborg. De bezoeker van
Skansen in Stockholm, die de lange rij van
dansers in Zweedsche volksdracht zich ziet ver
warren tot ingewikkelde slingeringen en weer
ontwarren in snelle vaart, meesleepend en dui
zelingwekkend, heeft dat te danken aan het
voorbeeld van Minos, die zich den labyrinthdans
liet voordansen op Daedalus' dansvloer.
D e geschiedenis van het paleis, ~~ De platte
grond (2) met de bouwvallen van het laatste
paleis, dat aan het einde van L. M. II is ver
woest, en van enkele oudere muren, geeft geen
denkbeeld van de vele lagen, die hier boven
elkaar liggen en van de geschiedenis, die zij
vertellen. Tezamen met de ceramiek geven ze
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den grondslag voor de Minoïsche tijdsbepaling*
De losse groep van oudere gebouwen is in
M. M. I ( ± 2000 v. Chr.) door een samenhan
gend bouwwerk vervangen ; naar dit paleis is
de „vroege paleisstijl” in M. M. II genoemd*
De verwoesting van dit paleis bepaalt het einde
van M. M. II. Het paleis van Phaistos, dat
ongeveer gelijktijdig met dat te Knossos was
gebouwd, is toen ook verwoest. In M. M* III
wordt na een tijd van inzinking het monumen
tale nieuwe paleis van Knossos gebouwd, waar
van wij het Z. O. gedeelte hebben bewonderd*
Ook in Phaistos verrijst een nieuw paleis en in
H* Triada een koninklijke villa. Plundering en
brand in het W . gedeelte van Knossos bepalen
het einde van M. M. III. Het herstelde paleis
ziet den natuurstijl van M. M, III en L. M. I
overgaan in den hofstijl van L. M, II, den „laten
paleisstijl". Op de verwoesting, die aan L* M* II
een einde maakt, is geen herbouw gevolgd.
Pogingen om de verwoestingen met historische
gebeurtenissen in verband te brengen missen
bewijskracht. Dat bijv* de algemeene verwoes
ting in Knossos, Phaistos en elders zou zijn
aangericht door overzeesche vijanden, die een
vreemde overheersching hebben gevestigd, is in
strijd met den verderen gang der Kretische be
schaving, die wel tijdelijk gestoord, maar daarna
in denzelfden geest is verloopen. Men kan gissen,
dat een strijd in den boezem der dynastie of
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een binnenlandsche oorlog, die het vorstenhuis
verdreef, de oorzaak is, — veel verder komt
men niet. Het einde van L. M. II, niet gevolgd
door herstel, is met groote waarschijnlijkheid
toe te schrijven aan Grieken van het vasteland,
waar L. M. III zich vertoont als een tijdperk
van nieuwen bloei.
2. Muurschildering.
Veel wanden en ook sommige vloeren en
plafonds waren met schilderwerk versierd,
Dit is een uitvloeisel van den aard der bouw
stoffen op Kreta. Bij gebruik van ongebakken,
in de zon gedroogde steenen of van gevoeligen
gipssteen, was een bedekking met stuc geraden.
Dit leidde spoedig tot beschildering, die men
a l fresco aanbracht, voordat het stuc geheel
droog was geworden. Met vlugge streken zijn
de lijnen gezet, de kleuren neergeveegd. Lenig
en bewegelijk is ook de handeling, die men afbeeldt. De stuclaag bleef vrij lang vochtig,
daar de dikte niet minder dan 5c.M . bedroeg.
Daarvan was het bovenste laagje ( 1V* c.M,)
bijzonder ffjn bereid. Grootendeels bestond het
stuc uit zuivere pleisterkalk, zonder toevoeging
van marmerslijpsel, zooals in Pompeii en elders
het geval was. W at er verder aan werd toe
gevoegd, is het geheim van de Kretensers, dat
nog niet ontdekt is, zoodat men deze muur
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schilderingen evenmin kan namaken als een
echte Grieksche vaas. De schilder beschikte
over een keus van sprekende kleuren : rood»
hemelsblauw, marineblauw, overgaande in groen ;
verder geel, bruin, wit en zwart. De omtrek
werd dikwijls eerst met een dunne verflijn ge
schilderd of ingekrast. (De gewichtige, zwarte
omtreklijnen (27), die als blijvend zijn bedoeld,
2ïjti een kenmerk van den stijl van het vaste
land van Griekenland.) Daarna werd het vlak
raet een egale kleur gevuld ; schaduw werd niet
aangebracht, evenmin als wolken. De details,
zooals een oog, een hedssnoer werden in afzon
derlijke kleuren over de grootere kleurplekken
heen geschilderd, niet om de onderkleur door
de bovenkleur heen te laten spelen, maar op
de wijze der Grieksche vazenschilders, die eerst
de yeheele figuur in zwart neerzetten en daar
overheen sommige gedeelten wit kleurden. Bij
vergelijking met Egypte, waar in dcnzelfden
tijd groote muurschilderingen werden gemaakt,
treft een verschil in techniek en stijl, dat beant
woordt aan het verschil in algemeenen aanleg
van beide volken. De Egyptenaar schildert niet
a/ fresco, hij behoeft zich niet te haasten en
kan zijn werk corrigeeren. Als de Kretenser
zijn kleur heeft neergezet is het onherroepelijk:
getuige het stierfresco in Tiryns, waar de stier
behalve den goeden ook den fouten staart heeft
behouden. De Egyptenaar geeft den menschen
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graag vasten grond onder de voeten en zorgt,
dat ieder tenminste een stukje grondlijn heeft
om op te staan. Op Kreta is dat niet noodig,
menschen en dieren kunnen vrij in de ruimte
worden afgebeeld en schijnen soms in de lucht
te zweven. Dat werkt zeer suggestief bij het
roofdier van H. Triada, dat onhoorbaar voort
sluipt, alsof het de zwaartekracht buiten werking
heeft gesteld. Men heeft sommige schilderwerken
naturalistisch genoemd om ze te onderscheiden
van meer gestileerde; maar er blijft steeds veel
onwerkelijks: de achtergrond is vaak verdeeld
in willekeurige strooken van phantastische kleur,
zooals ook bij scherp-waargenomcn dieren en
planten de kleuren afwijken van de werkelijkheid.
Het schilderen op den vlakken wand werd
afgewisseld met in stuc geboetseerd relief, in
fijner materiaal op den ruw gemaakten wand
aangebracht. Daarmee wilde men eenige diepte
brengen in de figuren, een effect, dat de schilder
kunst elders gewoonlijk met schaduwen bereikt.
Men ging niet verder dan een zeer laag relief,
waarnaast op hetzelfde tafereel vlakke schildering
voorkwam. Deze versiering met stucreliëfs is
slechts van korten duur geweest en is te be
schouwen als een zijweg van de schilderkunst.
Groote steenen reliefs zijn op Kreta niet ge
vonden.
Daar de beschilderde vazen dikwijls een echo
geven van de ornamenten en kleureffecten op
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de muren, kunnen ze het ontbrekende of onvol
ledige aanvullen. Hieraan is vooral behoefte in
de oudere perioden (M. M>). Daarin vinden wij
dikwijls gekleurde figuren op een donkeren
achtergrond, hetgeen een stemmiger indruk
maakt, dan de lichtgekleurde, bonte velden*
Bij onze afbeeldingen, die min of meer een
indruk van volledigheid geven, is de waarschu
wing niet overbodig, dat het meestal reconstructieteekeningen zijn. Slechts enkele muur
schilderingen zijn gevonden op hun oorspron
kelijke plaats aan de wanden, en ook dan zeer
beschadigd. Vooral uit de oudere perioden is
meestal slechts de afval bewaard, die werd
We9gegooid, als de muren bij een vernieuwing
Werden afgehakt. Bij een der laatste ontdek
kingen in Knossos vond men dicht bij den
Westkant van het paleis een kamer, gevuld met
brooze schilfers stuc van ± 1 c.M. dikte (L. M. I).
Lange dagen waren de onderzoekers bezig als
met een legkaart, waarbij men zelf het ont
brekende moet aanvullen. De moeite werd be
loond: de vroegste rozenstruik in vollen bloei
werd hier in frissche kleuren gevonden ; verder
een springfontein; struikgewas met apen, die
uit Soedan moeten zijn ingevoerd, (een geschenk
van den Pharaoh aan den Minos?); een inheemsche legeraanvoerder met koolzwarte negersoldaten ; een aanwijzing, dat in het paleis vreemde
huurlingen werden gehouden.

-

32

Bij het volgende overzicht van de voornaamste muurschilderingen kunnen onze afbeeldingen
slechts ter aanvulling dienen, daar de meest
bekende werken hier niet opnieuw zijn afge^
beeld. In het M, M. IILtijdperk vertoont zich de
bekende neiging, om kostbare bouwstoffen na te
bootsen, in de „gemarmerde" versiering. Aderen,
als van gips of albast, zijn hier in roodbruin,
oranje en zwart op een lichtgelen achtergrond
geschilderd. Ook de afscheiding der afzonder
lijke steenen platen is nagebootst. Deze schijnen
te rusten op een balk, die daaronder geschil
derd is. Uit denzelfden tijd dateert het Laby
rinth-fresco (3). Men ziet, dat in dezen tijd een
lichte achtergrond met donkere versiering even
goed voorkomt als de donkere achtergrond, die
in de gelijktijdige ceramiek den voorrang heeft.
Zoo zijn er lelies, helderwit met oranje meel
draden op den donkerrooden wand; een afge
waaid bloemblad toont den zin voor de wer
kelijkheid, die zich bij den decoratieven stijl niet
geheel verloochent. Een der vroegste tafereelen
uit het volle leven der natuur brengt ons schijn
baar buiten de kunst van Kreta, want het fresco
is gevonden in een huls te Phylakopi op het
eiland Melos (/9). Toch maken stijl en uitvoering
waarschijnlijk, dat het daar door een Kretenser
is geschilderd. Men heeft tijdelijk gemeend, dat
het, in een houten lijst gevat, als een losse
schilderij van 21 c.M. hoog en i I M. lang
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uit Kreta naar zijn bestemming is vervoerd*
Maar de sporen van een houten begrenzing zijn
waarschijnlijk afkomstig van de balken, die boven
en onder de fries in de muur waren verbouwd.
Het geheel geeft een typisch beeld uit de Middellandsche zee, waar de „zwaluwvisschen”, zooals
de Grieken ze noemen, in lenigen zwier op en
neer zwemmen of vliegen naar verkiezing, tusschen spattend schuim en opborrelende water
bellen. De rotsige bodem is bezet met sponsen
en grillige koralen. De kleuren zijn sober ge
kozen : op een geelwitten achtergrond de grijs
blauwe visschen met okergelen buik ; de sponsen
zijn van dezelfde kleur; hier en daar was rood,
dut een iets luider toon aansloeg. Er heerscht
een waarlijk klassieke harmonie in compositie
en lijn. Dit houde men in het oog, als andere,
slappere vormen soms den indruk zouden wek
ken, dat de Kretische kunst wel leven, maar
Geinig stijl vertoont. Uit denzelfden tijd is een
fresco met dolfijnen, de vreugde der schippers
° P de Middellandsche zee; de veelsoortige
visschen rondom verzinken bij hen in het niet*
He bewegingen zijn hier minder levendig, dan
°P het fresco uit Melos; de kleuren der visschen
zijn impressionistisch gekozen: diepblauw tegen°ver wit, met een overgang van oranje.
Van de afbeelding van een tempelgevel is een
rfi Kretische zuilen bewaard, beneden veel dunner
dun boven ; in de zuilen zijn dubbele bijlen gestoXXXI.

3

34 ken, zooals ze in de heilige grot van het Lasithigebergte in de natuurlijke druipsteenpijlers werden aangetroffen. Dit fresco opent de rij der
godsdienstige voorstellingen, die in het paleis van
Knossos de overhand hebben, vermoedelijk zelfs
de alleenheerschappij ; want ook een groep lelies
of een bloeiende olijftak, schijnbaar louter deco
ratief, kan een hulde zijn aan de godin. Tot de
oudstemuurschilderingen met menschelijke figuren,
in dit geval levensgroot, behoort het edele stukje
fresco, waarvan zoo weinig over is, dat de phantasie ruim spel krijgt (27). De donkergekleurde
hand van een mannelijke figuur, een god waar
schijnlijk, bevestigt een snoer van gouden kralen
met hangers in den vorm van negerkoppen op
het blauwe gewaad van een godin, die volgens
gewoonte wit geschilderd is. Terecht denkt men
hier aan een bruidsgeschenk : een heilig huwelijk
van góden werd ook door de Grieken met plech
tige feesten herdacht. De hand is scherp in relief
geboetseerd, het halssnoer op het stuc vlak ge
schilderd, De negerkoppen hebben een doboranje
gezicht, als goud bedoeld, hun kroeshaar is zwart,
de dikke lippen, de stompe neus en ook de schakels
der oorhangers zijn met hclderroode detaillijnen
aangegeven. Een der gezichten wordt half bedekt
door een ravenzwarten haarlok, blijkbaar van de
godin, die getooid wordt. De diepblauwe stof is
geruit als een Schotsch weefsel. Uit dezelfde
sfeer van verfijnde voornaamheid is een groep
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bare japonnen, waarop een veel voorkomen
schubbenpatroon (15; 27) is geborduurd. Zij
dragen armbanden aan den pols, halskettingen
en snoeren in het haar. Deze bestaan uit aaneen
geregen gouden bloemkelken zooals er wer e
lijk in Kreta gevonden zijn. De keurige gebaren
maken duidelijk, dat kleeding en tooi het on er
werp der conversatie zijn. — Reeds in M.
komt een „miniatuur-fresco" voor (een later voor
beeld geeft afb. 23) met een dichte volksmenigte
bij de stierenspelen. De kop van een stier hee t
een warmkroezige detailleering van den donkeren
glans op de harige huid en van de rimpels in
den hals.
Uit een later tijdperk (L . M. ïl) dateert een
fresco (22), dat een volledig denkbeeld geeft van
de kracht zoowel als van de zwakke kanten
dezer kunst, In dit geval is ook de omlijsting
bewaard: een rustelooze opeenvolging van ïoodbruine, lichtgele, blauwe, bruingele ornamenten
met golvende lijntjes en vullingen, die bonte
steensoorten nabootsen. Daarbinnen speelt zich
een echt Minoïsche rodeo af, een stierenspel,
waarop wij later terugkomen. Het sterke dier
is hier tot de grenzen van het mogelijke gestrekt,
de bewegingen laten aan hoofschheid niets te
wenschen over; maar de botten, die zij toch
ter dege noodig hebben, schijnen bij deze gummimenschen te ontbreken. Speelsch en luchtig is
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het als een sprankelend scherzo, pizzicato ge
speeld, — Het zoogenaamde miniatuurfresco (23)
toont een bijzonder stout stukje : de Stenographie.
De schilder had weinig tijd en veel te vertellen :
een volksmenigte is bijeen voor een tempel,
waarbij aanzienlijke dames een eereplaats innemen. De schilder verdeelt de volksmassa in
twee groepen : de groote menigte mannen vormen
samen een roodbruin veld, waarin de wijdge
opende, levendige oogen wit Hitsen ; als een
lichtplek in het midden teekent zich een groepje
vrouwen af (op onze afbeelding beneden in het
midden). Bij deze massa-behandeling worden
enkele kopjes afzonderlijk met luchtige streken
geschetst. De drommen menschen omstuwen een
tempel, die in tegenstelling met de neergeveegde
volksmenigte in bijzonderheden met veel eerbied
geschilderd is. Met den rijkdom van kleuren is
dit een kostbaar document voor de kennis der
grootendeels verloren bouwwerken, Opeen fun
dament van witten gipssteen verheft zich de tempel
in drie afdeelingen ; de middenbouw is hooger
en breeder opgetrokken dan de vleugels en rust
op een verhooging, gevormd door twee lagen van
afwisselend zwarte en witte steenen met een
korte metopenfries daarboven; ter vulling der
metopen dient een bekend motief, een langwerpiggerekte halve rozet; de muren zijn van leem,
waarin men de einden der zwarte balken kan
onderscheiden (wellicht is een geschilderde imita-
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:ie van deze bouwwijze bedoeld). Tusschen de
miren staan twee geelbruine zuilen, rustende in
„horens ter wijding"» waardoor ze als heilige
suilen worden gekenschetst. Boven de architraa
komen de koppen van ronde dwarsbalken te
voorschijn : op het dak staan zes horensymbolen
naast elkaar (altaren worden op dezelfde wijze
door dit symbool bekroond, ter wijding van de
daarop geplaatste offers). In de zijvleugels is
slechts één zwarte zuil tusschen twee horensymbolen ; ook het dak is daarmee bezet. De nissen,
die men zich achter de zuilen kan denken, hebben
elk een verschillend geklcurden achterwand: de
linkernis donkerrood, de hooge middennis hel
blauw, de rechtsche geel. Volgens een andere
iverklaring zijn de zijvleugels door den schilder
bedoeld als portalen, die van twee kanten toeIgang gaven tot een groote zaal; het portaal
met één zuil in het midden is ons uit het paleis
Ibekend (2, 11). De dames, die naast (of voor)
pen tempel op een eereplaats zitten, zijn prieste
ressen, wellicht leden van het vorstenhuis; haar
Weed is blauw met geel.
Brengt het volgende tafereel ons aan de voeten
an Zijn Goddelijke Majesteit Minos zelf (24) ?
)e figuur is meer dan levensgroot. Houding en
ebaar wijken sterk af van Europeesche hoftiquette, maar vorstelijk en gracieus is de verichijning zeker. Als een sprookjeskoning beweegt
lieh de rijzige gestalte in een veld van leliën,
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vlinders fladderen rond. Door de reliefbehande*
ling komen de krachtige lichaamsvormen nog
meer tot hun recht ; de eenige bekleeding is
een schort, bevestigd met een gordel, die de
enge taille omsluit : aan dit kenmerk van schoon
heid hechten de mannen op Kreta tegenwoor
dig nog even zeer als hun vaderen. Zooals later
de Fransche koningen, voerde Minos de lelie
in zijn blazoen : halssnoer en hoofdtooi zijn er
mee versierd en in een groote lelie midden op
het hoofd zijn de bonte veeren gestoken, als
wuivende bekroning van deze zwierige voor
naamheid. De achtergrond is door een horizon
tale golflijn in twee velden verdeeld: geel be
neden, roodbruin boven. De lichaamskleur is
donkerder dan de geelbruine gelaatstint. Dit
heeft critiek gewekt, want ook in dit geval is
het geheel uit vele stukjes gereconstrueerd. Som
migen meenen, dat hier een vrouwenhoofd ver
keerdelijk met den mannelijken romp is samen
gevoegd. Ook de aanvulling bij de linkerhand
is onzeker: een lange scepter past goed; maar
het is ook niet ondenkbaar, dat de koning een
griffioen met zich voert, als goddelijken bescher
mer van zijn macht. Dat is de taak der griffi
oenen, geschilderd op de wanden van de troon
zaal (2, 39). Het slanke leeuwenlijf ligt daar met
den ge vlekten staart opgekruld en den scherpen
toofvogelkop omhoog. In den hals hangen veeren
in diep doorbuigende spiralen; een prachtige
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rozet, in een krul gevat, dreigt bij de minste
beweging uit zijn verband te raken. De phantas
tische wachter ligt in een landschap, dat voor
de bestudeerde ceremoniën der hovelingen een
passend milieu geeft. Door een vernuftige ver
klaring van een fresco-fragment, in lylissos
gevonden, kan men zich een dienaar van den
vorst voorstellen, die een ovaalronden vliegtnwaaier aan een steel, grooter dan hij zelf, doet
heen en weer wuiven ; in de concentrische kringen zijn de veeren van den waaier aangeduid door
een conventioneel ornament, roodbruin op groe
nen achtergrond, dat ten onrechte als een afbeel
ding van wolfstanden is verklaard. De weidsche
verschijning van den vorst geeft een denkbeeld
van den luister der processiefriezen, waartoe de
reeds beroemd geworden „Cup-bearer behoort.
De krachtige gestalte draagt met aandacht een
groot rhyton, een plengvaas in den vorm van
een trechter, De vreemde bezoekers, die vat
baar waren voor uiterlijk vertoon, moesten wel
onder den indruk komen van de pralende vroom
heid dezer offerdienaren, die, aan beide kanten
op de muren geschilderd, hun terstond bij het
binnenkomen geleide gaven. Deze plechtige pro
cessie schiep een sfeer, als geur van wierook in
een tempel.
Niet minder beroemd is „la Parisienne , het
kopje met een grappig wipneusje, kersroode
lippen en een oog, dat zoo moest glanzen, dat
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de schilder aan geen verhoudingen meer dacht»
De moderne geest van zulk werk blijkt uit de
vreugde van een Engelschman bij de herken
ning van zijn eigen ideaal: „the little girl, who
had a little curl, right in the middle of her
forehead". Dit citaat maakt ons er op attent,
dat de gangbare naam moet vervallen, want
het is werkelijk een lichtelijk ingénu Engelsch
kopje. Een dergelijk fragment met lange lokken,
die in een kring om de schouders zwaaien, is
waarschijnlijk afkomstig van een groep dan
sende vrouwen ; zulke orgiastische dansen zijn
het volledigst bekend door gouden zegelringen.
De snuivende kop van een stier (25), 44 c.M.
hoog, in stuc geboetseerd en roodbruin gekleurd,
maakte deel uit van een groote wandversiering,
Er zijn fragmenten gevonden van minstens twee
stieren, van boomen, van een man : er was dus
een landschap met meer dan levensgroote figuren,
vermoedelijk een dergelijk tafreel, als op de
beroemde bekers uit Vaphio in goud is ge
dreven. De romp van de vorige afbeelding en
deze kop bewijzen, dat de plastische kunste
naars van Kreta levendige beweging met stevig
stileeren wisten te vcrcenigen. Deze reliefs geven
eenigszins een vergoeding voor het ontbreken
van groote beeldhouwkunst op Kreta,

Een volledigen indruk van het effect van
decoratief schilderwerk geeft de sarkophaag uit
Hagia Triada, die vooral belangrijk is voor de
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kennis der begrafenisgebruiken (26). De steenen
sarkophaag, afkomstig uit de allerlaatste periode
der schilderkunst op Kreta (L. M. II) is met stuc
bedekt en aan alle kanten in bonte kleuren
beschilderd. Spiralenreeksen, lange rijen rozetten
omlijsten de vier tafreelen, die betrekking heb
ben op doodenoffers en leven na den dood.
De hier afgebeelde achterkant plaatst de hande
lende personen tegen een achtergrond, die in
drie velden is verdeeld: wit, blauw en wit. De
handeling wordt later besproken. I hans letten
wij op de wijze, waarop de menschen, van ter
zijde gezien, zijn weergegeven. Het oog, als
werd het recht van voren gezien, is in zijn
geheel afgebeeld en nog wel bijzonder groot,
om den levendigen glans te doen uitkomen.
De linkerschouder is niet verkort weergegeven,
maar men heeft de figuur als het ware naar
voren dichtgeklapt, zoodat de linkerhelft van
rug en schouder in volle breedte wordt ge
schilderd. Dezelfde wijze van uitdrukking illu
streert een fresco uit Tiryns. De statige vrouwen
figuur (27), iets minder dan levensgroot, die in
alle opzichten herinnert aan Kreta, maakte deel
uit van een fresco, dat een echo geeft van de
groote processie-friezen in Knossos.
De schilderkunst op het vasteland van Grieken
land is zoo nauw met de Kretische verbonden,
dat de bespreking hierbij moet aansluiten, terwijl
de verdere behandeling van de vasteland-cultuur,

42 die in veel opzichten zijn eigen weg ging, afzon
derlijk in het 4<te hoofdstuk geschiedt. De schilder
kunst is daar in twee perioden te verdeelen, de
Vroeg-Mykeensche, samenvallend met L. M. I
en II en de Laat-Mykeensche, die nog een eeuw
langer duurt dan L. M. III. De eerste schilders
in de paleizen van Mykene, Thebe en Tiryns
waren Kretensers, wier werk in stijl, techniek
en kleurenpracht voor de fresco’s op Kreta niet
onderdoet. De stof, die zij behandelden in op
dracht van hun lastgevers, betrof vooral jacht
en strijd. Daaruit spreekt de zin voor het helden
dicht, dat reeds lang voor Homerus moet ge
bloeid hebben. Uit deze tafreelen blijkt het
verschil in levenswijze en kleeding tusschen
Kreta en het vasteland, waar de mannen in
het koudere klimaat een chiton droegen. De
dames volgen gaarne de Kretische mode. Zoo
zijn ze afgebeeld in een loge met guirlanden
behangen, waarschijnlijk als toeschouwsters bij
een stierenspel, want deze echt Kretische sport
was ook in Griekenland geïmporteerd : een der
mooiste fresco’s van Mykene was er aan gewijd,
Uit de oudere periode is ook een fresco af
komstig, geschilderd in een groote zaal te M y
kene, dat kenmerkend is voor de Kretische wijze
van uitdrukking in het algemeen. In een hoog
paleis met eenige verdiepingen ziet men dames
voor de ramen zitten, uitziende naar den strijd
in de vlakte, zooals Helena uitkeek van de
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muren van Troje. Nu schijnt het, alsof van het
dak van het paleis een krijgsman achterover
naar beneden stort, een verklaring, die onhoud
baar blijkt, als men boven hem nog lijnen
ontdekt, die deel uitmaakten van een rennend
paard. Het behoort bij een strijdwagen met
paarden bespannen, die door de lucht schijnt
te rijden. Evenals de neerstortende krijgsman
was deze hier weer gegeven, zooals men ze
van aanzienlijke hoogte zou waarnemen; men
noemt deze wijze van uitdrukking ruiterperspectief, een naam, gegeven in den tijd, toen de
juistere naam vlieger-perspectief nog in de toe
komst lag. De achtergrond, gekleurd in breede
golvende strooken grijsblauw en geel, bewijst,
dat hier is afgezien van landschap- of terreinschildering. Andere fragmenten van dit fresco
met een legerkamp, waar paarden worden aan
gespannen, bewijzen, dat de heldenfeiten in
epische breedheid werden verteld.
In het paleis van Tiryns zijn de beide perioden
volledig te bestudeeren. Uit het Vroeg-Mykeensche tijdperk dateert een fresco, dat met
een weelde van kleuren het groote achtvormige
schild verheerlijkt, dat als symbool van de oorlogsgodin, de latere Pallas Athena, hier in hooge
eere was. Homerus noemt het schild kort en
krachtig het „rund”. Okergele en groene spira
len met grijsblauw ertusschen omlijsten een
breede rij schilden, die voor een achtergrond
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derhuiden zijn afwisselend geelbruin, donkergrijs
of lichtgrijs, met grillige witte plekken onrustig
versierd. In het midden geeft een ribvormige
verdikking rust en vastheid. Op een ander fresco
is een ingewikkeld patroon van spiralen met
bloemen in de tusschenruimten, dat verband legt
tusschen den stijl van Kreta en dien van Egypte,
waar het ook voorkomt. Jachttafreelen in warme
bruinroode en donkerblauwe kleuren maken een
stemmigen indruk. Hierbij vergeleken geeft het
latere paleis de bewijzen van verval en geestelijke armoede, ofschoon juist de rijkdom toe*
neemt. Bij gebrek aan phantasie herhaalt men
de versiering van het vorige paleis : dezelfde
jagers verschijnen hier in verstijfden stijl, het
werk van inheemsche schilders. Door de talrijke
resten kan men zich een vrij volledige voor
stelling maken, vooral van de versiering van
het megaron, de groote zaal met een ronden
haard in het midden tusschen vier zuilen. Evenals
van de beide voorportalen was de vloer der
zaal met stuc bedekt en beschilderd. Het gedeelte
rondom het middenvak met de zuilen was door
versierde lijnen verdeeld in vakjes van 60 c.M.
in het vierkant, regelmatig als vloertegels. De
helft van deze vakjes was versierd met het
schubben patroon, dat als schematische aanduiding
van een landschap zeer verbreid was; afwisse
lend waren de ornamenten zwart op grijs en
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inktvisch of een paar dolfijnen, die beurtelings
een der overige vakjes vulden, De blauwgrijze
inktvisschen, die al een lang verleden achter zich
hebben, kronkelen hun vermagerde armen niet
zonder precieuzen zwier ; als ornament zijn ze,
ofschoon wat peuterig, zeer fraai en behagelijk.
De dolfijnen, in benauwende regelmatigheid ge
bogen, hebben hun Kretische voorouders niet
geheel vergeten: de witte buik, in sprekend con
trast met de blauwgrijze tint van rug en vinnen,
beeft bij den bovenrand een bruinrooden streep
een verstarde herinnering aan het impres
sionisme der dolfijnen van Knossos. Een gedeelte
van de vloer, rechts van den binnentredende,
bad een afzonderlijke omlijsting, waarschijnlijk
'was daar een verhooging voor den troon.
Van de muurschilderingen uit de Laat-Mykeensche periode geeft vooral de groote processiefiguur (27) gelegenheid tot vergelijking met
Kreta, Op een eifen hemelsblauwen achter
grond beweegt zich een optocht van 1 irynthische dames, die trotsch zijn op haar fraaie
bleeding, een „nouveauté de Knossos". Van het
corsage, dat de borst onbedekt laat, geeft de effen
donkerroode kleur den oogen rust boven de
veelkleurige glinstering van den rok. Deze sluit
nauw om de heupen en verwijdt zich dan tot een
crinoline, die vermoedelijk de hulp van hoepels
niet kon missen. Om een indruk te krijgen van
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den kleurenrijkdom moet men de groote gekleurde plaat in het werk over Tiryns raadplegen, De strooken zijn versierd met groepjes
van afwisselend geel, blauw, wit en rood ge
kleurde staafjes, misschien van edel metaal of
bonte steenen op de stof genaaid. De onge
schoeide voeten, die hier in het bijzonder ver
klaard zouden kunnen worden uit de godsdienstige
handeling, zijn waarschijnlijk, evenals in den tijd
van Homerus, algemeen gebruik geweest in deze
paleizen, anders zou men de vloeren niet met stuc
bedekt en beschilderd hebben. Lange golvende
haren en korte krulletjes, die boven het voor
hoofd krinkelen, zijn op Kreta een sieraad van
mannen evenzeer als van vrouwen. Dat weten
ook de Egyptenaren, die gezanten uit Kreta op
hun muurschilderingen afbeelden. Een fijn stijl
bloempje is het hoekige elleboogpuntje, dat de
ronding van den arm onderbreekt, Alle aan
dacht van de dame is gevestigd op het ivoren
kistje, dat zij draagt met een eerbied, die uit
straalt tot in de toppen der slanke vingers. De
rechterhand raakt het kistje niet aan, maar blijft er
behoedzaam vlak boven. De kostbaarheden van
ivoor en goud, die werkelijk gevonden zijn,
zooals het speelbord (47), komen onze phantasie
te hulp bij de beschouwing van dit kistje van
ivoor, beschilderd met twee friezen boven elkaar,
die rijen rammen afbeelden. Het is een van de
vele offergaven, die hier in processie worden
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voortgedragen, bestemd voor de godin, die later
door de Hera van Tiryns is opgevolgd. Dit
fresco toont de verstijving van deze provinciale
kunst ; het „toegeklapt" zijn van het bovenlijf
is hier nog hinderlijker, dan op Kretische fresco’s ;
de haren drukken als houtsnijwerk op de borst;
de zwarte omtreklijnen werken ook verzwarend.
Onder de fries is een versiering, die de reeds
besproken neiging tot nabootsen openbaart :
alsof daar werkelijk een zware houten balk de
hechtheid van den wand moet verzekeren, heeft
®en de geelbruine houtkleur bruinrood geaderd
®et nerven en knoesten als van echt hout.
De jachttafereelen worden ingeleid door die
naren met groote jachthonden aan de lijn, stijf
in houding en gebaar, gevolgd door twee dames,
die uitrijden, rechtop staande in een jachtwagen
°P twee wielen. Of zijn het prinsen, die evenals de
vorstenkinderen in de Egyptische kunst de bruine
Qezondheid der normale mannen moeten missen ?
De lange krullende lokken geven geen beslissing,
evenmin de kleeding, want op de jacht moeten
dames haar Kretische kleeding tijdelijk ver
loochenen. Onaannemelijk is het niet, dat hier
vrouwen op de jacht gaan : Atalante inoet in
^ezen tijd geleefd hebben in Kalydon, waar vermoedelijk bij geregelde opgravingen de sporen
^er ° Ucle cultuur zouden worden gevonden. Het
jachtterrein wordt geschetst door boomen uit
e speelgoeddoos, donkeroranje of grijsblauw,
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gevat in een regelmatig gebogen gele omtreklijn.
Even onbewogen als de honden staat een groep
of liever een bouquet herten, p aars, geel en
lichtblauw; paars is eerst in de laatste periode
voor herten gebruikt. Van sommige dezer dieren
is een gedeelte van het lichaam anders gekleurd
dan de rest. Terwijl deze groep nog onbewe
gelijk staat, totdat, als bij afspraak, alle tegelijk
zullen wegvluchten, is die vlucht op een ander
fresco werkelijkheid geworden : treffend vertolkt
het de angst van het snelle dier. Een ander
mooi fragment bewaart de herinnering aan een
tafereel uit het dierenleven, niet door menschen
gestoord. Een hert staat hoog opgericht op de
achterpooten, driftig krult het korte staartje;
het lijf is oversneden door het gewei van een
ander hert. Hier is dus geen heraldieke groep
van twee dieren, decoratief tegenover elkaar ge
plaatst; het is een strijd, waarbij de wijfjes zeker
tegenwoordig zijn. Dat men slechts herten met
gewei ziet afgebeeld, is geen bezwaar; want
deze schilders zijn even vrij in het toekennen
van gewei aan een hinde, als in het gebruik van
kleuren in strijd met de werkelijkheid.
Met de everjacht (28) is de geest van Kreta
geheel ontwaakt, alles vliegt door de ruimte;
het wilde zwijn, dat de jachtsperen tegemoet
stormt, en de honden, harmonisch daaromheen,
strekken lijf en leden naar het bekende voor
schrift. Het ontbreken van een gekleurde af-
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bedding is hier weer zeer te betreuren, want
vooral het zwijn vertoont een merkwaardige
samenvoeging van kleuren, die verschillend
wordt verklaard. De huid is grauwgeel met geel
bruine strepen; daartusschen zijn zwarte haak
vormige lijntjes. De vraag is nu, hoe men dit moet
opvatten; want een dergelijke gestreepte huid
komt bij het volwassen wilde zwijn niet voor. Men
heeft een uitweg gezocht door hier een uiting
van impressionisme aan te nemen, waarbij de
lichtglanzen op de borstelige huid op zeer kun
stige wijze zouden zijn ontleed. Dit zou zeer
merkwaardig zijn, maar er is een meer aan
nemelijke verklaring : een dierkundige heeft op
gemerkt, dat jonge wilde zwijnen zulke strepen
op de huid hebben, die dan spoedig weer ver
dwijnen. Zulk een tijdelijk, rudimentair ver
schijnsel bij jonge dieren is dikwijls een naklank
van eigenschappen, die vroeger algemeen bij
bet ras voorkwamen. Dit fresco zou dus de her
innering bewaren aan een thans verdwenen af
wijking. De buik van het zwijn, die zich als een
breede witte streep zonder overgang afteekent
tegen de donkere omgeving, vertoont dezelfde
sprekende verdeeling van klcurvakken als het
woerasriet op dit fresco en als de vliegende
visschen uit Phylakopi (19). Het is een stileering
°P het gebied der kleuren, te vergelijken met
bet ontleden in vlakken door den beeldhouwer.
honden zijn wit met lichte en donkere vlekV.u . b .~ x x x i .
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50 ken (lichtblauw, dofrood en zwart); de buik is
hier bij alle drie door een scherp afgescheiden,
roodbruinen streep aangegeven. Om den hals
zijn halsbanden gestrikt van dezelfde kleur, De
achtergrond is effen blauw, De voor een wildernis
wel wat schaarsche planten duiden waarschijnlijk
moerasriet aan ; ze zijn wit of geel, afgezet met
besliste roode randlijntjes. De uitvoering van het
werk blijft ver beneden de Kretische voorbeelden,
waardoor het geïnspireerd is; de werkelijke vrij
heid van beweging ontbreekt, de achterpooten
van het zwijn zijn zonder levenskracht.
De gestrekte houding der dieren, die een vin
ding is van de Kretische kunst, heeft een groote
toekomst gehad. Wanneer zulk een motief een
maal gevonden is, wordt het evenals de letterteekens in de taal, door andere volken in hun
kunsttaal overgenomen. Het motief van den
vliegenden galop in de Egyptische kunst van
het Nieuwe Rijk is afkomstig van Kreta. In het
Oosten kan men zijn verbreiding vervolgen tot
in het Perzische rijk der Sassaniden, ten slotte
zelfs tot China.
Keeren wij terug naar de paleizen op Kreta,
dan kunnen wij ons voorstellen, hoe deze in de
volle fleur van hun versiering een schilderachtigen indruk maakten : portalen en gangen gaven
doorkijkjes langs neervallende lichtbundels naar
hoekjes met indirecte verlichting van ter zijde,
De bonte kleuren werden verslonden door de
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zon of gloeiden» getemperd in het halfdonker»
Daarbinnen bewogen zich veelsoortige bewoners:
vorstelijk ; uitheemsch; bestoven met leem of bont
door klodders verf ; vet van de olie in de maga
zijnen of glanzend gezalfd voor de receptie van
den priester-vorst.
3, Beeldhouw werk.
Na de gebouwen en het schilderwerk» dat
daarmede een onafscheidelijk geheel vormt» komt
de vraag naar vrijstaande beelden. Het is eenigsZins wonderlijk, daarop het antwoord schuldig
te moeten blijven, waar het geldt een eiland
van Griekenland, later het land van de beeld
houwkunst bij uitnemendheid, terwijl de nauwe
betrekkingen van dat eiland met Egypte het
navolgcn van de aloude Egyptische plastiek
zouden doen verwachten. Men kan zich beroepen
op de verrassingen, die nog kunnen komen, op
houten beelden, die geheel vergaan kunnen zijn,
maar men moet voorloopig vaststellen, dat er
geen groote beelden gevonden zijn en kan dan
trachten daarvoor een verklaring te vinden. In
het hoofdstuk over den godsdienst zal blijken,
dat de Kretensers minder dan de Grieken ver
langden hun góden een vaste woning aan te
wijzen, waar zij altijd aanwezig waren in menschelijke gedaante. W el legden zij zich toe op
het maken van kleine beeldjes en groepen ; in
ivoor en brons zijn eenigc bewaard, die tot het
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meest kenmerkende van de Kretische kunst behooren. Bij den kleinen ivoren springer (29) is
uitleg bijna overbodig. Met behulp van de muur
schildering (22) vullen wij gemakkelijk den stier
aan, die hem als steunpunt diende bij zijn sprong.
Vermoedelijk behoorde bij dit beeldje een houten
stier, zoodat ze samen een groep vormden.
Enkele gedeelten van het ivoor, die niet ver
weerd zijn, getuigen nog van de zorgvuldige
afwerking der details, die zelfs de aderen op de
armen en de nagels niet vergeet. Verguld bron
zen krulletjes omlijstten den ivoorglans van het
gezichtsovaal. De „Kretische lijn" van dezen
sprong keert terug, natuurlijk eenigszins gewij
zigd, in den buigzamen stand van het ivoren
beeldje met gouden slangen (30). De edele aard
van het ivoor heeft als schaduwzijde een grootc
mate van kwetsbaarheid. Veel moest worden
gerestaureerd, o. a, een der armen met de slang.
Toch is de geest van deze fiere verschijning be
waard: de overtuiging, waarmede zij de slangen
beheerscht; ook het on-klassicke van het profiel,
dat ons ver weg brengt van Griekenland naar
een of andere kathedraal van het land der
Gothiek. De samenhang ondanks alle tegenstel
lingen, die tusschen de vóór-Grieksche en de
Grieksche beschaving bestaat, blijkt uit deze oude
voorbeelden van goud-en-ivoorkunst, die langs
onnaspeurlijke wegen geleid hebben tot de hoog
geprezen scheppingen van Phidias, Alkamenes
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en zoovele anderen, die door goud en ivoor als
materiaal voor hun godenbeelden te kiezen, een
oer-oude traditie in eere hielden.
Bronzen beeldjes zijn vrij talrijk bewaard : de
meeste zijn slecht afgewerkt en daardoor wat
onoogelijk. Ze zijn massief gegoten, al was de
techniek van holgieten met behulp van weg
smeltende was waarschijnlijk wel bekend. Afge
zien van het ongelikte uiterlijk, zijn de houdin
gen teekenend, zooals van een man in gebed
met de rechterhand boven het voorhoofd of
van een man, die met beide handen een zwaar
voorwerp voor zich uit draagt, (Dit beeldje in
het museum te Leiden is het eenige Kretische
in ons land). Deze beide zijn met hun holgebogen
ruglijn gemakkelijk te determineeren. Een kunstig
uitgevoerde groep brengt ons weer bij de natio
nale sport(31): als samenhangend geheel ineen
enkelen vorm gegoten, zien wij de moment
opname van een man, die zijn salto mortale
over een stier voor driekwart heeft volbracht,
zoodat hij juist vasten voet heeft gekregen op
den rug van het dier. Zijn handen hebben de
horens, die als draaipunt dienden, al weer losge
laten. Door de vaart, die de omhooggestooten
kop hem heeft gegeven, zal zijn lichaam door
zwaaien, totdat hij uit den loodrechten stand
op den grond kan springen, waarschijnlijk opge
vangen door een kameraad, die op post staat.
Om het figuurtje van den springer den onmis*
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baren steun te geven, heeft men het lange haar
van den Kretenser gebruikt als verbinding tusschen den man en den kop van het dier. De
grootte van den stier, vergeleken met den kleinen
mensch, bewijst dat men hier het heilige dier
als hoofdpersoon beschouwt. De afbeelding toont
het hobbelige van de oppervlakte, wat zeker
niet is toe te schrijven aan onvermogen bij zoo
veel vaardigheid in het gieten van deze kunstige
groep. Eerder zal het een soort van geniale
onverschilligheid voor het bijkomstige zijn, die
ook den wonderlijken toestand der armen ver
klaart. Want deze „doodssprong" is uitgevoerd
door een man zonder handen en onderarmen,
De armen, die op dit oogenblik niet noodig
waren, zijn niet verder afgewerkt. Deze kunst
op kleine schaal beschikt over het breede gebaar !
De bronsgieter, die zulk een conceptie in het
klein werkelijk kon uitvoeren en besefte, dat
het hem in groote afmetingen niet mogelijk was
bij gebrek aan technische hulpmiddelen, zag
vrijwillig af van werk op grooter schaal, waarbij
zijn vrije verbeelding aan banden werd gelegd.
Deze ongebondenheid, die alleen hecht aan
het effect bij den eersten oogopslag, is in groot
contrast met den gebonden stand van de latere,
archaïsche kunst, waar de uitvoering tot in bij
zonderheden bijdraagt tot de rust van het beeld
houwwerk. Sprekende voorbedden van bijna
futuristische wijze van uitdrukking, waarbij men
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twee achtereenvolgende houdingen in één beeld
heeft samengesmolten om de beweging weer te
geven, vindt men op de gouden bekers van
Vaphio met hun vervaarlijke wilde stieren.
De snelle waarneming, de kijk op het wezen
lijke van een stand, van een beweging is op
Kreta opgebloeid zonder dat men eerst de leer
school had doorloopen van een klassieke periode,
waaraan de Hellenistische kunst zijn stevige
ruggegraat te danken heeft. „Ontijdig", „onrijp"
is deze kunst genoemd. Toch wordt het steeds
duidelijker, hoeveel sappen de kunst van Hellas
uit dezen ouden kweekbodem heeft gezogen,
waar voor het eerst moderne, Westersche ge
wassen hadden gebloeid. De kunsthistorische
wetenschap heeft dat ondervonden met de wet
der frontaliteit, die niet lang na haar ontdekking
door de vondsten op Kreta een gevoeligen schok
kreeg. Julius Lange had vastgesteld, dat eeuwen
lang in de beeldhouwkunst van alle landen en
volken de romp steeds „in front'" was weer
gegeven, wel voor- of achterwaarts gebogen,
maar zonder zijwaartsche buiging of draaiing,
dat dus het lichaam steeds door een zuiver plat
vlak in een gelijke rechter- en linkerhelft was
te verdeden. Hiervan was noch in de kunst van
Egypte, noch in die van Azië en evenmin bij
primitieve volken afgeweken. Deze wet had,
juist omdat ze zoo ongeloofelijk had geklonken,
des te meer opzien gebaard, toen ze bewezen

56 scheen. Volgens Lange moest men den Grieken
van omstreeks 500 dankbaar zijn voor de revo
lutie, die de wet der frontaliteit buiten werking
stelde. Er zijn meer „Grieksche revoluties en
uitvindingen", die reeds op Kreta waren tot
stand gekomen. In dit geval blijkt het niet uit
onze afbeeldingen, want zelfs de wilde stier en
zijn vaardige gezel (31) houden zich binnen de
perken der wet. Dat is anders bij een bronzen
beeldje in Berlijn (L. M. I), voorstellende een
vrouw in Kretisch costuum, met de rechter hand
boven de oogen in een houding van aanbidding;
drie ineengekronkelde slangen zijn zoo met haar
kapsel vervlochten, dat men moeite heeft de
knoopen te ontwarren. Een der slangen hief
waarschijnlijk den kop omhoog boven het hoofd
der priesteres, zooals de uraeusslang van den
Pharaoh. (Een faïencebeeldje van een slangcnpriesteres vertoont inderdaad dit motief). Bij het
bronzen beeldje neigt het hoofd zich naar de
omhooggeheven hand, het lichaam draait iets uit
den rechten stand : de wet der frontaliteit is
buiten werking gesteld, De afwijking is nog
sterker bij een voorlooper van den beroemden
„Spinario" (den „doornpeuteraar”). Reeds bij
deze compositie had de kunsthistoricus moeite
om zich neer te leggen bij een dateering I 460
v, Chr., die door den stijl wordt voorgeschreven;
men verwachtte zoo vroeg niet zulk een samen
gestelde compositie in de plastiek. De opgra
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vingen bij Palaikastro hebben een ivoren knaapje
te voorschijn gebracht, dat ongeveer 1000 jaar
ouder is (L. M, II); het zit plat op den grond,
voorovergebogen, met de rechter hand aan den
linker voet; vooral het been, dat dwars voor
het lichaam op den grond rust, is in strijd met
den strengen norm der wet. Een tweede ivoren
knaapje, tegelijk gevonden, is braver; het staat
recht vooruitziende met de armen langs het
lichaam. Beide figuren zijn met veel zin voor
de werkelijkheid gevormd; sprekend is vooral
de schedelbouw.
Bij deze en dergelijke door sommigen als
ontijdig gewraakte vrijheden houde men in het
oog, dat begrijpelijker wijze als „Kretisch" dat
gene op den voorgrond is gebracht, wat het
meest afwijkt van bekende vormen. Vooral bij
de vazen zal blijken, dat in een veelbewogen
samenleving gedurende vele eeuwen zeer uiteenloopende kunstrichtingen zijn voorgekomen,
naast het wilde ook het bezonkene. Als voor
beeld uit het gebied der beeldhouwkunst nemen
wij, bij het ontbreken van groote werken, onze toe
vlucht tot een voorwerp, dat staat op de grens, die
tegenwoordig wordt getrokken tusschen kunst en
kunstnijverheid. Deze grens was in oudere tijden
minder scherp. De fabriek behcerschte toen niet
de nijverheid, de handwerksman had groote vrij
heid van opvatting, handwerksman en kunstenaar
waren begrippen, die in elkaar overgingen.
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4. R hytons.
De groote kop van een leeuwin, van geelwitten, fijnen kalksteen, die op marmer lijkt,
is als gietvaas vervaardigd en dus een voorwerp,
voor practisch gebruik bestemd (32). Het is een
navolging van dergelijke vazen, die uit metaal
zijn gedreven. De eigenaardige vlakken, die met
kantige overgangen aan elkaar sluiten, zijn aan
metaalbewerking ontleend en dus geen zuiver
voorbeeld van zelfstandig beeldhouwen in steen.
Toch kan men hiermede vaststellen, dat de Kretensers de plastische uitdrukkingswijze gekend
hebben, die een gestalte ontleedt in zijn voor
naamste vlakken, waardoor een sterk gestileerde
afbeelding ontstaat. Bij dezen kop is ook de
krans van haartjes streng gestileerd. Het is een
geval om in het oog te houden, als wij later
de veel gelaakte slapheid van vormen ontmoeten,
die gedeeltelijk door het al te gewillige materiaal,
zooals speksteen, werd in de hand gewerkt.
De oogen en de neus van de leeuwin, in
strenge omgrenzing uitgehold, waren ingelegd
met jaspis. De kop diende als rhtjton. Het was
een der veel voorkomende giet- of plengvazen,
die een groote plaats innamen in de Kretische
kunstnijverheid. De kop, die hol is, was aan
den achterkant gesloten ; er is een opening in
de bek en een boven tusschen de ooren. Volgens
de wet van den hevel kan de vloeistof niet
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uit de mondopening wegstroomen, zoolang de
andere opening gesloten is. Dat kon eenvoudig
met den duim geschieden. Zoo had men een
sierlijk schcnkgereedschap, dat voldeed aan de
zucht naar gratie van de paleisbewoners. Uit
het hoog opgeheven rhyton spoot de vaardig
gerichte straal met een boog in den drinkbeker,
of als plengoffer op het altaar. Waarschijnlijk
waren veel van deze rhytons voor den gods
dienst bestemd. Dat verklaart de voorkeur voor
den vorm van een dierenkop of van een geheel
dier ; waarover later meer. Ter vergelijking met
den heraldieken kop der leeuwin volgt hier een
stierekop van zwarten speksteen (ook een rhy
ton), waarvan de vormen iets wecker zijn (33),
Toch is het een toonbeeld van kracht; aan de
goddelijkheid van dit dier valt niet te twijfelen.
De wijze van uitvoering rechtvaardigt een nauw
keurige beschrijving. De zwarte speksteen is in
gelegd met een schelpsoort, die uit de Perzische
golf moet zijn ingevoerd, en met lichtgelen steen
om de neusgaten. De oogen zijn van rotskristal,
gevat in jaspis. Iris en pupil zijn geschilderd
onder het kristal, dat lensvormig geslepen is en
daardoor den glans der kleuren verheldert. De
horens waren ingezet van hout, met bladgoud
bedekt, en werden bevestigd met tappen, waar
door kleine pinnen waren gestoken. Gouden
en zilveren rhytons in den vorm van stiereen leeuwenkoppen, die door Schliemann in 1876
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gevonden zijn in graven te Mykene, zijn blijk
baar ook op Kreta gemaakt.
In zijn eenvoudigsten vorm is het rhyton een
bolvormige of ovale vaas met een hals, waar
van de opening door den duim kan worden
afgesloten, terwijl het onderste gedeelte soms
trechtervormig eindigt en van een opening is
voorzien. Zulk een rhyton is zeer geschikt om
geleidelijk neergelaten te worden in een wijn
vat ; als de vaas zich door de benedenopening
langzaam heeft gevuld, wordt de bovenopening
gesloten en de vaas weggedragen. Let men op
den oorsprong, dan is de eenvoud van dezen
vorm slechts schijn ; de samenstelling der eerste
exemplaren is integendeel zeer gekunsteld. De
liefhebberij van zeelieden voor uitheemsche rari
teiten is ons door de oude Oostindievaarders
bekend ; menig voorwerp in oude kerken en
musea levert daarvan nog het bewijs. Zoo brach
ten ook de matrozen op Kreta struisvogeleieren
uit Afrika mede en vonden het de beste hulde
aan de godin, als zij zulk een zeldzaamheid op
tuigden tot een rhyton. Bovenop werd een mond
stuk van Knossisch faïence bevestigd, onderaan
een gouden beslag met een opening voor het
plengen ; in ongedwongen verdecling werden vijf
dolfijnen van faïence tegen het ei bevestigd, dat
als voetstuk een soort van cierdop kreeg, van
albast, met reliefs versierd; dit merkwaardige
pronkstuk werd graag door een vorst van Mykene
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gekocht en hem later in zijn graf (het 5^c schachtgraf) meegegeven, In verschillende stoffen werden
rhytons van hetzelfde model vervaardigd, som
mige zijn iets meer gerekt, dan het oorspronke
lijke voorbeeld (43), andere iets platter en wijder,
zooals een speksteenen rhyton (34), dat zich van
de andere exemplaren onderscheidt doordat de
bodem met tien gaatjes is doorboord. Hiermede
wint de veronderstelling aan waarschijnlijkheid,
dat vele rhytons niet voor schenken, maar voor
sproeien of sprenkelen van wijwater of misschien
van bloed van het offerdier gediend hebben.
Op dit rhyton ziet men tusschen koralen een
inktvisch zwemmen, die bij de vergevorderde
stileering twee van de acht vangarmen heeft
ingeboet. — Met behulp van beter bewaarde
exemplaren kunnen wij een rhyton, eveneens
van speksteen, waarvan alleen de bovenhelft
bewaard is, in zijn volledigen toestand herstellen.
Het is afgebceld te zamen met twee andere
speksteenen vazen, die eveneens in H, Triada
gevonden zijn (35); het relief bovendien afzonder
lijk (36; 37), Dit fragment geeft een sprekend
voorbeeld, hoe weinig zeker de uitleg is van
voorwerpen, die voor zichzelf moeten spreken,
zonder de aanvullende hulp van geschriften. Er
zijn reeds vele studies verschenen over dezen op
tocht van „maaiers met hooivorken", „boeren met
vorken om het graan te wannen , „olijvenoogsters", „krijgslieden met strijdvorken’ , „offeraars
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met braadspitten"* Algemeen herkent men den
leider in den man met lang haar, gekleed in
een wollen mantel of huid, met een gekromden staf over den schouder (36), Midden tusschen
de gelederen der twee aan twee marcheerende,
voetstampende mannen doet een luidkeels zin
gende voorzanger zijn Egyptisch sistrum rinke
len (35); het is een buikig heer, die zoo zeer
afwijkt van het Kretisch schoonheidsideaal, dat
hij tot Egyptisch priester is gedoopt. Hem volgt
het koor, uit volle borst zingend ; en dan weer
de troep, waarin nu de orde wordt verstoord
door ruzie tusschen een man, die onder den
voet dreigt te geraken, en een kameraad, die
zich naar hem omdraait (37). Het rythme van
den stampenden marsch, de uitbundigheid der
zangers, de open plek bij de twistenden, vooral
ook het onafzienbare gewarrel der zwiepende
tanden, dat alles is weergegeven met een meester
schap, dat des te verblüffender is, omdat de uit
voering der details, op den keper beschouwd,
nog volstrekt niet vrij is van onbeholpenheid.
Hier dus weer de gave om een geheel te over
zien en daarvan het wezenlijke vast te houden.
Ook bestemd om te gieten, maar zonder dat
gebruik gemaakt werd van de wet van den
hevel, waren groote open trechters, waarvan
de benedenopening moest worden dichtgehouden,
zoolang men niet wilde schenken. Het pronk
stuk, 47 c.M. hoog, eveneens van speksteen en
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gevonden in Hagia Triada (35, midden), is ver
sierd met reliefs in vier friezen boven elkaar, die
van denzelfden stijl, ofschoon niet van dezelfde
hand zijn, als het zooeven besproken rhyton
en de kleine beker er naast. Gevechten van
boksers, vertooningen van springers met stieren
geven den beeldhouwer stof voor felle moment
opnamen, waarbij de keuze valt op de bijzon
dere, soms bijna groteske houding. Het leven
bruist in de afzonderlijke figuren. Toch is het
geheel decoratief. Daartoe werkt mee, dat de
reliefs tamelijk vlak blijven, daar hun gebied
begrensd is door dc oorspronkelijk effen opper
vlakte van den kegelvormigen trechter. Dat is
heel anders bij drijfwerk in metaal, of in klei
geboetseerd relief, waarvan men de figuren zoo
ver kan doen uitsteken, als men zelf wil. Als
deze trechter werkelijk met bladgoud bedekt
was, zooals sommigen meenen, dan zou de in
druk toch verschillen van vrij in goud gedreven
reliefs. De friezen zijn alle vier verschillend
gecomponeerd, maar toch in onderlinge samen
werking. De onderste rij bestaat uit jonge bok
sers zonder helm en schoenen; de overwinning
is zóó afdoende, dat de tegenpartij hals over
kop achterover buitelt, met zijn becnen in de
lucht. Vlak daarboven staat een winnende bok
ser met een gladden helm en bokshandschoenen;
terwijl zijn tegenstander op den grond ligt, neemt
hij een parade-houding aan. Deze fries in regel-
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van dragen, met den elleboog in de heup gezet,
herinnert aan het bronzen beeldje uit Kreta in
Leiden, dat dus ook wellicht als drager van een
vaas is te reconstrueeren. Deze en dergelijke
afbeeldingen van metalen vazen bevestigen, wat
men van tevoren zou verwachten, dat de echte
exemplaren sierlijker en scherper gevormd zijn,
dan de nabootsingen in ceramiek.
Steenen vazen. — De bekoring der vazen,
die van kleurrijk-geaderde steensoorten gemaakt
zijn, komt voor een deel op rekening van de
mooie grondstof. Den vervaardiger komt de
verdienste toe van de keuze der steenen (waarbij
hij moest letten op het verloop der kleurige
aderen), van den dikwijls zeer sprekenden, sier
lijken vorm der vazen, die uit de vrije hand
zoo zuiver bewerkt zijn (sommige dun als een
Japansch kopje), zoodat men langen tijd gemeend
heeft, dat ze op de schijf waren gedraaid. Een
groot aantal dezer vazen, die op zichzelf tot de ver
rassingen van Oud* Kreta behooren, werd in een
begraafplaats bij Mochlos (/) gevonden, tegelijk
met gouden en andere sieraden (V, M. Il en III).
Ze openbaren den vroegtijdige« bloei van
Mochlos, waar men soms in één enkel graf een
groep steenen vazen meegaf, die jaren lang werk
vereischt hadden. Dit vroege tijdperk kan men
nergens zoo volledig als daar bestudeeren ; later,
toen andere streken hun eigenlijke loopbaan pas
begonnen, is Mochlos, evenals Oost-Krcta in
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het algemeen, tot onbeduidendheid verzonken,
De bloei van dit handwerk is tot V. M, be
perkt, Toen door de invoering van bronzen
gereedschap de bewerking van steen gemakkelijker was geworden, gaf men de voorkeur aan
steenen vazen ; daaraan is de verminderde be
langstelling voor ceramiek in deze periode toe
te schrijven. In M, M, nam de vervaardiging
van metalen vazen een groote vlucht, waardoor
de steenen geheel werden overvleugeld. Voor
de juiste waardeering dient men de gekleurde
platen uit Seager’s werk te bekijken. Op onze
afbeelding (39) is de middelste vaas van breccia,
geelwit met gele en grauwbruine vlekken,
16,7 C.M. hoog, met een tuit, een verticaaldoorboord oor aan weerskanten, om de vaas
aan een koord op te hangen, en aan den achter
kant een kleinen knop als handvat, De beide
andere kannen zijn van albast ; de hoofdtoon is
geelgrijs met roze tinten ; de aderen zijn purperbruin ; op de linker vaas afgewisseld met warme
oranjegele en lichtpurperen tinten. Andere vazen
zijn van marmer en speksteen. Zij geven een
groote afwisseling van kleureffecten, vooral bij
de grillige vorming van breccia, De kennis van
deze vazen draagt bij tot het begrip der ceramiek,
die ze tracht na te bootsen. Ook zijn ze van
geschiedkundig belang, daar ze tot de oudste
voorwerpen behoorcn, die onder Egyptischen
invloed staan.
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Bij den speksteenen beker uit H. Triada (35t
links, L. M. I) valt de aandacht minder op vorm
en stof, dan op het relief. Men ziet, dat de
hofetiquette in het leger was overgegaan : een
officier, die voor zijn vorst verschijnt, buigt het
bovenlijf met holgespannen rug achterover, even
als de hofdame in de processie (27) of de man
in aanbidding voor de godin (15). Zoo staat hij
daar, in zijn stand het spiegelbeeld van den
vorst tegenover hem, die den scepter met gestrekten arm voor zich uit houdt, den linkerarm
krampachtig achterwaarts gebogen (men verge
lijke 24). Als manen golft het haar om zijn
schouders, een drievoudig halssieraad overschit
tert het enkele snoer van den officier. Achter
dezen staan de soldaten in het gelid ; alleen hun
hoofd is zichtbaar boven de „schilden als een
bolwerk*', zooals Homerus zegt.
6. Ceramiek.
Op het gebied der pottenbakkerskunst zijn
verreweg de meeste overblijfsels gevonden, daar
ze vrijwel onvergankelijk zijn, terwijl de vazen,
eenmaal gebroken, geen waarde hadden in tegen
stelling met afval van metalen gereedschap, dat
men weer kon versmelten. Vele scherven, die
voor de kunststudie buiten beschouwing blijven,
bewijzen goede diensten aan het geschiedkundig
onderzoek ; want de meeste soorten zijn ge
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makkelijk te herkennen en te dateeren, zoodat
het vinden van een enkele scherf dikwijls vol
doende is om den tijd van te zamen gevonden
voorwerpen te bepalen. Bij de tijdbepaling der
vondsten op Kreta speelt de ceramiek een eerste
rol. De studie van haar ontwikkelingsgang, het
langzaam stijgen, het bereiken van een hoogte
punt, gevolgd door een tijdelijke inzinking, het
gebruik maken van herinneringen uit de jeugd
en eindelijk het verval, is te vergelijken met den
loop van een menschenleven. Deze vergelijking
is ook van toepassing op het verschijnsel, dat
strenge indeelingen, waarbij bepaalde tijdvakken
scherp worden onderscheiden, niet beantwoor
den aan de werkelijkheid, die daarvoor veel te
ingewikkeld is; het oude blijft nog langen tijd
naast het nieuwe bestaan, kruisingen, vreemde
invloeden bewerken onverwachte afwijkingen.
De ceramiek van het jongere steentijdperk
bevat reeds kiemen van de latere ontwikkeling.
Men legt zich toe op goede bereiding van de
klei, de gelijkmatig gebakken zwarte kleur ver
krijgt glans door polijsten; ingekraste ornamen
ten worden met witte of roode kleurstof gevuld;
deze ouderwetsche versiering wordt in het
volgende tijdperk door geschilderde ornamenten
nagebootst. In het Vroeg-Minoïscbe tijdperk is
de belangrijkste hervorming het gebruik van
glanzende vernisverf. Dit is geen uitvinding
van Kreta, maar de wijze, waarop ze daar
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gebruikt is om de vazen een duurzame glanzende
versiering te geven, is niet alleen voor Kreta,
maar ook voor later beslissend geweest. De
prachtige hechte vernisglans der Grieksche vazen,
die gelukkig nog altijd buiten het bereik ligt
van moderne vervalschers, is een erfenis van
Kreta, Weldra komt de pottenbakkersschijf de
vaardigheid van den mensch te hulp ; ook deze
heeft de toekomst voor zich, al werd de algemeene invoering ervan voor enkele van de
fijnste uit de hand gevormde soorten noodlottig,
In dit tijdperk worden soms, evenals bij de
modernste ceramiek, de kleureffecten door het
bakken alleen verkregen. Meer of minder
krachtige toevoer van zuurstof veroorzaakt ver
schil van tinten in een overgang tusschen rood
en zwart. Vermoedelijk had men daarbij ook
op het oog de vlammende glanzen der prachtige
steenen vazen na te bootsen, die wij uit deze
periode kennen.
Het meest kenmerkend voor het MiddelMinoïsche tijdperk zijn vazen, dun als een eier
schaal, die over de geheele oppervlakte donker
gevernist zijn. Daarop werden gestileerde orna
menten geschilderd, die schitterend afsteken tegen
den zwarten achtergrond. Het aantal kleuren is
beperkt : roomwit, oranje, karmozijn. Soms wordt
de regelmatige gestalte van de vaas door een
lichten vingerdruk gewijzigd naar het voorbeeld
van drijfwerk in metaal, Deze stijl werd aan
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vankelijk Kamares-stijl genoemd, naar de heilige
grot aan de Zuid-helling van het Ida-gebergte,
waar de eerste voorbeelden gevonden zijn. Daar
de mooiste exemplaren samenvallen met den bloei
van het eerste paleis (M. M. II), worden deze
wel met den naam „Vroege Paleisstijl" aan
geduid, Inderdaad was er een nauwe samenhang
tusschen de versiering der wanden van dit paleis
en die der vazen. Het voorbeeld, ter illustratie
gekozen (40), is niet op Kreta gevonden, maar
in een graf bij Abydos, in Egypte. Men ziet de
vaas tentoongesteld tezamen met Egyptische
voorwerpen, die in hetzelfde graf gevonden zijn.
Het graf wordt gedateerd door zegelcylinders
met de namen der Egyptische koningen Sesostrislll (1887— 1849) en AmcnemhetlII (1849—
1801) en verder door vazen en sieraden uit den
tijd der 12de dynastie (2000— 1788). De vaas is
dus waarschijnlijk in de 24c helft der 194e eeuw
v. Chr, van Kreta in Egypte gekomen. Het is
een open bolle schenkkan met twee ooren en een
overbrugde tuit, zwart gevernist, met witte en
oranje ornamenten. Er zijn vazen met een pré
cieuse samenvoeging van spiralen, door ranken
verbonden, waartusschen enkele sterren zijn ge
sprenkeld. Een kom, dun als porcelein, versierd
met een krans van kelkbladen, is als een water
lelie, die licht op het water drijft. Terwijl de
veelkleurige versiering op donkeren achtergrond
in het algemeen als kenmerk van dit tijdperk
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kan gelden tegenover een donkere versiering op
lichten achtergrond, die in het Laaf>Minoï$che
tijdperk regel wordt, komt deze laatste toch ook
nu reeds voor; zelfs vindt men beide methoden
tegelijk op een vaas uit deze periode. Behalve
plantaardige vormen, neemt men gaarne de grillige
lijnen en kleureffecten van de gesteenten, waar
aan Kreta zoo rijk is, tot voorbeeld. Duidelijk
herkent men fossiele sponsen, conglomeraat en
breccia, met de afzonderlijke kiezels, gevat in
een witte laag van oxydatieproducten, die zich
bij de vorming van het gesteente hebben afgezet.
Men kan naast elkaar leggen het voorwerp van
echt lipariet, geïmporteerd van de Liparische
eilanden cn de nabootsing in ceramiek. Zelfs
meent men een kunstproduct: kalksteen, ingelegd
met kleine ronde stukjes schelp, terug te vinden
in de witgestipte versiering van aardewerk. De
glans van schildpad, de ruigte van een zeedier
trekt de kunstenaars aan. Het is een tijd van
verfijning, waarin men steeds naar pakkende
variatie zoekt. De geschilderde ornamenten wor
den afgewisseld met plastische versiering van
geboetseerde klei; de zoogenaamde barbotinetechniek bedekt een gedeelte van de gladde
oppervlakte met stekelige, soms kladderige rim
pels, Ook bepaalde figuren, zooals kevers, schel
pen, de dorens van een rozentakje worden aan
de versiering toegevoegd. Een plastische gerst
halm Is een toespeling op het bier, dat eerder
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dan wijn op Kreta werd gedronken. Kommen
met kleine dierfiguurtjes (een rund, een vogel)
midden op den bodem, herinneren aan Egyp
tische vazen. Het verlangen om kostbare metalen
vazen in aardewerk na te bootsen, een ver
schijnsel, ook uit de Etrurische en Grieksche
ceramiek bekend, deed zoeken naar blinkende
zilverglanzen. Ingestempelde ornamenten herinne
ren aan methoden van versiering in Griekenland

4

en 5 .

Zilveren en aarden beker uit Gournia (M. M. II).

na den klassieken tijd der vazensebilders. Als
voorbeeld, hoe ook de kenmerkende vormen van
metalen vazen werden nagebootst, zijn hier naast
elkaar afgebeeld een zilveren en een aarden
beker, beide uit Gournia (*/, 5). De laatste is met
afwisselend witte en roode takken beschilderd.
Mocht men meenen, dat het beter is niet te
spreken van bewust nabootsen, maar van on
bewust overnemen van gangbare kunstvormen,
dan is de pottenbakker er zelf om het tc weer
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leggen: de kleine bronzen en zilveren stiftjes,
die bij den zilveren beker de ooren aan rand en
buik bevestigen, zijn bij een aarden beker uit
Gournia(ó) boven door middel van kleine schijfjes
klei, beneden door schildering nagebootst. De
versiering bestaat uit witte en roode wieren en
wit traliewerk op den glanzend zwarten beker.
Dat sommige oranje gekleurde ornamenten de
afspiegeling willen
zijn van ingelegde
gouden
versierin
gen, wordt beves
tigd door vergelij
king met een nieuwe
vondst, een bronzen
dolk, die met goud
draad was ingelegd.
6 . Aarden beker uit Gournia
Somm ige boog ver(M.M.il).
sieringen op vazen,
die aan den Karolingischen bouwstijl herinneren,
doen vragen, of de vazenschilders wellicht architectuurvormen uit het paleis op hun vazen
hebben afgebeeld.
Een afzonderlijke plaats bekleedcn de groote
voorraadvaten, waarvan sommige meer dan mans
hoogte bereiken (*//). De kabels, die noodig zijn
voor het vervoer, hebben een versieringmotief
aan de hand gedaan ; een drastisch ornament
bestaat in een nabootsing van de gemorste vloei
stof, die neerdruipt over den rand langs den
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door de geschiedenis hunner uitbreiding, hunner
verbouwing, hunner wisselende bestemming ons
hebben geleerd over de stijgende en dalende
lijn der welvaart in het paleis, dat vertellen de
voorraadvaten op hun eigen wijze. Na de ver
woesting in de paleizen van Knossos en Phaistos
(eind M. M. II), toen een malaise intrad en alle
artikelen schaarsch en duur werden, verdwenen
de groote vaten en werden zij vervangen door
kleine open kanvormige vazen met een schijntuit ; het spreekt voor zich, dat deze langzamer
hand in grootte toenemen.
En nu is het, alsof de ramen van een gesloten
zaal openwaaien en een lentestorm de raenschen,
die daarbinnen de kunstschatten bezichtigden,
naar buiten trekt in de vrije natuur. Na de
fraaie vazen, die doen denken aan blinkende,
kunstige sieraden op donker fluweel, verspreidt
zich het licht over den geheelen achtergrond,
waartegen donkere silhouetten een dansspel spe
len. Zeegedierte, wiegelende waterplanten, bloe
men in den lentewind versieren in vrije schik
king de oppervlakte der vazen. Voor de poly
chromie beteekent dit het einde; maar men merkt
nauwelijks, dat de kleurenpracht heeft moeten
plaats maken voor dc enkele donkerbruine kleur.
De levenslust is onweerstaanbaar. Bij de ont
dekkingen op Kreta trof deze periode het meest,
door de verrassing van het onverwachte. Men

76 wist sinds lang, dat de oude culturen in staat
waren ornamenten in voornamen stijl uit te
werken en te variëeren ; — nieuw was een kunst,
die reeds in de ló^e eeuw zulk een vrijen kijk
had op de levende natuur en daar zoo openlijk
voor durfde uitkomen. Geheel onvoorbereid was
het niet. Een eenzijdige geschiedkundige be
schouwing kan ons zelfs overtuigen, dat ook
hier niets nieuws onder de zon is, dat de ver
siering van donker op licht sinds V. M. I in
alle perioden voorkomt, dat waarneming der
natuur reeds blijkt in M. M. II, — een uiteenzet
ting van deze mogelijkheden dooft niet de vreugde
over de werkelijkheid van zulk een uitbarsting
van natuurkracht. Het verschijnsel, dat wij hier
bij de ceramiek bespreken, omdat daar het mate
riaal zoo overvloedig is, vertoont zich omstreeks
1600 op elk gebied van kunst. Als er meer
van de schilderkunst bewaard was, zouden wij
deze het eerst noemen : de fresco’s van H. Triada
met een roode fazant, door een sluipende kat
beloerd, en met de wildernis van een Kretisch
park behooren tot het beste, wat er over is;
reliefs van speksteen (36), zegelafdrukken met
idyllen uit dc dierenwereld zijn van één geest.
Als voorbeeld geven wij een beugelkan (L M, I)
uit Gournia (42). Liefst zou men een aantal
van zulke vazen moeten zien en tasten, om op
te gaan in de zeggingskracht van deze levende
schepsels, met zachtglanzige huid. Het beugel*
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vormig handvat met twee openingen, die prettig
houvast geven, is midden op het platbolle
lichaam aangebracht ; de tuit staat iets terzijde
en is meer geschikt voor voorzichtig uitdrup
pelen van olie of reukwerk, dan voor schenken.
De versiering in donkerbruin op den licht-bruingelen achtergrond omvat de geheele VtUis, waar
van de vage vorm weinig gelegenheid geeft
voor indeeling of omlijning van afzonderlijke
geledingen. „Apotheose van den inktvisch" kan
de titel luiden, zonder dat dit geheel overdrach
telijk wordt bedoeld. W ant het sterke, snelle,
veelomvattende dier met zijn biologeerendeoogen
werd zeker als een goddelijke macht van de
zee vereerd. Het is zoo echt de verpersoonlijking
van de Grieksche zee, die overal de kust om
speelt, in diepe inhammen en baaien zoover
doordringt, dat er bijna geen hoog uitzichtpunt
is, waar men de zee niet ziet. De goddelijke
beteekenis van den inktvisch maakt begrijpelijk,
dat hij op allerlei voorwerpen werd afgebeeld
om ze te beschermen tegen kwaad. Indirect
blijkt het ontzag, dat hij afdwong, uit het voort
bestaan daarvan in het verhaal van Herakles1
strijd tegen de hydra. Het veelkoppig monster,
dat, op vazen afgebeeld, sprekend op onzen
inktvisch gelijkt, werd in den Griekschen tijd
gevreesd als een gevaarlijke demon, afkomstig
van de vijandige inheemsche bevolking van den
voor-Griekschen tijd, die door den sterkste der
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Grieken moest worden uitgeroeid. — Op het
meesterstuk van de kunstnijverheid van Gournia,
dat door dit stuk alleen al voor vergetelheid
is gevrijwaard, zien wij den inktvisch omgeven
door koralen, zeesterren, zee-anemonen, zee-egels
en (rechts) een groote, gedraaide Triton-schelp.
In de Minoïsche wereld is deze in eere, niet
alleen om zijn decoratieve spiraalwindingen, maar
ook als natuurlijke trompet, waarmede de góden
werden opgeroepen om bij het oiler te verschij
nen. — De volgende afbeeldingen, die geen ver
wisseling van tooneel brengen, bewijzen, dat de
roes niet lang kon duren. Nog tijdens L. M. I
keert de kunst weer tot de orde terug. De
zeedieren moeten zich schikken, zelfs de inkt
visch ondergaat meer en meer de dressuur en
draait braaf zijn armen in spiralen, die een wis
kundige tot tevredenheid kunnen stemmen (45).
Daarbij verliest hij langzamerhand zijn levens
kracht : de magere armen zonder zuignapjes
kunnen geen werk meer doen en wij zien reeds
in de verre toekomst een inktvisch, die lintwormneigingen aan den dag legt, met slechts twee of vier
eindelooze armen. Ten slotte gaat de samenhang
verloren en worden de oogen n a a s t het ver
schrompelde lichaam geschilderd. Maar zoo ver
is het nog lang niet. W ij staan pas aan het
begin van een langen weg van toenemende
stileering. De naaste toekomst is een tijdperk
vol kracht: de Late Paleisstijl (L .M .ll), waarin
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nog meesterwerken van streng-decoratieve kunst
te genieten zijn.
Deze wordt reeds voorbereid in het einde van
L. M. I, waartoe het rhyton uit Palaikastro {43)
behoort, dat geheel gevuld is met ornamenten,
aan de zee ontleend. De hals is door een zwaren
ring van den schouder gescheiden, een klein
oortje maakt de vaas gemakkelijk te hanteeren.
Op den hals is een regelmatige afwisseling van
gedraaide schelpen en koralen. Dezelfde regel
maat beheerscht de overige versiering, die uit
koralen is samengesteld, met een nautilus in de
open plekken. Met het verloop van de vaas neemt
de grootte der versieringen naar beneden af. —
Een voorraadvaas uit Pseira {44), met een over
vloed van ritueele ornamenten versierd, was
waarschijnlijk voor gewijde olie bestemd, die
zuiver moest worden bewaard. De rand heeft
een ongewoon diepe insnijding met een rij
gaatjes, die het mogelijk maken de opening stof
vrij af te sluiten met een vastgeregen bedekking
van doek of leer. De bijzondere hoedanigheden
van deze vaas komen op de ongekleurde af
beelding niet voldoende tot hun recht: de zachte
leerglans van het laagje fijne klei, waarmee de ruwe
oppervlakte van de vaas is overtrokken, daarop
de blinkende vernisverf met veel witte details
en een sober gebruikt rood stemmen harmonisch
samen. De olijftakken herinneren nog aan
vroegere vrijheid ; de Stierekoppen, waartusschen
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de dubbele bijl is opgericht, met een konink
lijke lelie bekroond, en de groote afzonderlijke
bijlen zijn van een strengheid, die past bij het
ritueel karakter. De fijne witte versieringen der
bijlen zijn bedoeld als zilver inlegwerk in het
brons. Voor den smallen bovenrand is een lang
gerekt type van bijl gekozen, De verdeeliny der
versiering over de vaas, die nog behoort tot
L. M. I, vertoont reeds de kenmerken van den
Paleisstijl, Daarin streeft men naar samenwerking
tusschen vorm en versiering, met een duidelijke
onderscheiding van hals, schouder, buik en voet,
waarvan de ornamenten een eigen karakter
hebben en de aandacht, aan den bouw ge
schonken, nog onderstreepen (*/5). De architec
tonische Paleisstijl ontleent sommige elementen
der versiering aan de bouwkunst. Vooral hier
is het te betreuren, dat zooveel fresco's ver
loren zijn gegaan, die de ceramiek tot voor
beeld zijn geweest. — Voor het begrip van
den samenhang tusschen de Kretische kunst en
de daarbij aansluitende geometrische kunst der
Grieken boude men in het oog, dat niet de
natuurstijl, maar de architectonische Paleisstijl
op Kreta het laatste woord van gezag heeft
gesproken.
Met de verwoesting der paleizen op Kreta
begint het verval (L M. III), De ornamenten
worden minder beteekenend; verstarde herinne
ring aan vroegere levenskracht gaat samen met
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een zwakke poging om de menschelijke figuur
in de ceramiek in te voeren. De stijl breidt zich
ver buiten Kreta uit, er ontstaat een „keine”,
een gemeenschappelijke kunsttaal, waarin Kreta
volstrekt niet den toon aangeeft. W ij zullen
zien, dat de leiding overgegaan is op Grieken
land, dat thans juist een tijd van bloei beleeft.
Na dit historisch overzicht volgt nog een
woord over eenige bijzondere vormen van vazen.
De vergelijking van de vaas met het lichaam
van mensch of dier heeft allerwege de ceramiek
geïnspireerd, van Troje tot Peru; ook in de
namen komt dit uit; schouder, hals, oor, enz.
De onbeholpenheid van een wijdhappend vogel
jong komt goed tot zijn recht in den primitieven
stijl van een kan (V, M. Ill) in den vorm van
een vogel. Even primitief is een kan uit Mochlos,
die waarschijnlijk een godin der vruchtbaarheid
voorstelt met de handen aan de borsten, die als
tuit zijn gevormd. Een soort van theepot met
een lange, hooge tuit, als de kop van een pepervogel, dient misschien om dranken te schenken,
die veel bezinksel bevatten. Er zijn ook schenk»
potten met een zeefje bij de tuit. De vergelijking
laat zich verder uitwerken door te wijzen op onGrieksche, moderne kopjes met een oor, waar
schijnlijk voor warm drinken bestemd. Bewijzen
deze theekopjes, dat de oude eilandbewoners
evenals de bewoners van het Westelijk eilanden
rijk hun five o'clock teagouteerden ? Een geregeld
v u .is .
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voorkomend schenkgereedschap is een tweelingkan, waarvan de helften door een opening zijn
verbonden, terwijl alleen uit de eene helft kan
worden geschonken door een tuit met een zeef
ervoor. Voor een kenner van dranken en drink
gewoonten geven deze eigenaardige vormen mis
schien een aanwijzing over de nationale dranken
der Kretensers. Ook een gewone wijnkan heeft
in den hals een zeef in twee wijdten, nauwer
aan den kant van het oor voor het ingieten,
wijder bij de tuit voor het uitschenken ; dit was
noodig omdat de wijn niet voldoende gezuiverd
werd. Een schenkkan met dubbele tuit maakte
het mogelijk een plengoffer, voor twee góden
tegelijk bestemd, eerlijk te verdeden. Het om
gekeerde beoogt de kernos, een ring, waarop
verscheidene vaasjes en bakjes zonder bodem
bevestigd waren ; de eerstelingen van den oogst,
in de afzonderlijke vaasjes geofferd, werden in
den ring verzameld en konden uit een enkele
tuit tegelijk worden uitgegoten. Ook een „peperen-zoutstel”, twee met elkaar verbonden bakjes,
was misschien bestemd voor een dubbel offer.
Een „lampekap”, een klokvorrnige stolp met
openinyen, die over een lamp kon geplaatst
worden, diende oen het heilige vuur voor uit
waaien te behoeden. Een platte veldflesch, die
den vorm van een pompoen in bijzonderheden
nabootst, vertelt ons, dat hij de plaatsvervanger
is geworden van een natuurproduct.
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7. Faïen ce.
Een bijzonder soort van ceramiek zijn de
faïencebeeldjes en reliefs, van klei met behulp
van vormen vervaardigd en gedekt met een
glazuur, dat door langdurig bakken bij matige
hitte hardglanzend is geworden. De faïence van
Knossos is een navolging van de Egyptische,
waarvan ze zich door broosheid en iets doffer
glans onderscheidt. De meeste exemplaren zijn
gevonden in bergplaatsen (2, 47), waar wijge
schenken bewaard werden ; door hun groote
verscheidenheid zijn ze een bron van inlichting
over den godsdienst. Beroemd zijn de faïence
beeldjes van een godin of priesteres met slangen,
in sprekende kleuren, levendig van houding,
technisch voortreffelijk uitgevoerd. Zij zijn het
evenbeeld van de ivoren priesteres met slan
gen (30), Met het gevlekte roofdier, dat een
ervan op het hoofd draagt, kan de leeuwin der
Kretische berggodin bedoeld zijn (75); de ge
vlekte huid moet men dan als uitsluitend decora
tief beschouwen. Het heilige dier op het hoofd
van een rnensch bcteekent, dat deze door goddelijkcn geest bezield is. Deze beeldjes zijn rondom
bewerkt; de meeste andere voorwerpen zijn
reliefs met een vlakken achterkant. Het relief
van een koe met haar zuigend kalf (46) was
een zeer geschikt wijgeschenk voor een godin,
wier moederlijke eigenschappen, evenals bij de
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Egyptische godin Hathor, in haar dierlijke ge
daante sprekend konden worden vertolkt. Het
onderwerp ligt in de lijn van de Kretische kunst,
die het, in tegenstelling met de Egyptische, zeer
natuurlijk weergeeft: het gretig bukkende kalf,
nog wat houterig in zijn doen, het trouwhartig
omkijkende moederdier vormen een kalmgestemde
idylle, die toch het verlangen
naar beweging bevredigt. De
kleur is groenachtig-geel met
warme donkerbruine vlekken.
Eveneens als wijgeschenken
werden japonnen (7) en gordels
voor een godin vervaardigd,
ter vervanging van werkelijke
kleedingstukken, die men ook
soms in tempels wijdde: de
versiering met de heilige saf7, Japon van faïence fraancrocus maakt dit feestuitKnossos(MM.II). gewaad tot een uitgezocht
geschenk voor de godin. Ook
strikken en knoopen van faïence komen voor ;
door hun bindende kracht spelen ze een rol in
godsdienst en bijgeloof. Sommige faïencereliefs
werden op een achtergrond van gekleurd stuc
bevestigd. Zoo heeft men een zeetafereel met
vliegende visschcn tusschen schelpen en koralen
gereconstrueerd (20), dat de luchtigheid mist van
de muurschildering, die tot leiddraad heeft ge
diend (19). Op dezelfde wijze zou men een bloem-
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stuk kunnen samenstellen van takken met saffraancrocussen en vruchten in relief. Een sierlijk
proefje van dit handwerk geven slanke bekers
of kopjes met een oor : boven langs den rand
voegt zich een licht rozentakje in relief.
In een ander gedeelte van het paleis van
Knossos zijn talrijke overblijfselen gevonden van
een geheel stadstafereel met huizen, torens en
poorten. Deze zijn misschien als versiering op
een houten kist bevestigd geweest, die een reeks
van tafereelen vertoonde, evenals de kunst
werken, die Homerus en Pausanias beschrijven.
Op den onderkant van de faïence versiering, dus
voor menschen onzichtbaar, was het teeken van
de dubbele bijl aangebracht. Het kunstwerk werd
daardoor onder de hoede der godin gesteld,
misschien als wijgeschenk aan haar opgedragen,
8. S ieraden ; gesneden steenen.
Na het volledig beeld der ceramiek, waarvoor
gegevens te over zijn, blijven er verschillende
voorwerpen te bespreken, die de levenswijze
en de liefhebberijen der Kretensers in het licht
stellen en waarvan de meeste meer kunstwaarde
hebben, dan dergelijke artikelen in onzen tijd,
die van zijn machines vooral correct werk eischt
Sieraden besloegen een voorname plaats, in het
hart van de mannen niet minder dan van de
vrouwen. In Mochlos zijn al vroeg (V. M. II)
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hoofdbanden met gouden blaadjes en haarnaalden
in den vorm van bloempjes gedragen. Gouden
granuleerwerk, bloemkelken met roode, witte en
blauwe glaspâte ingelegd, zijn op Kreta ver
vaardigd en met veel andere kostbare voor
werpen naar Griekenland uitgevoerd. Afgaande
op de veelbelovende woorden van Homerus,
heeft Schliemann in het „goudrijke” Mykene
gezocht en gevonden. Een gedeelte van de
sieraden is maar bladgoud en uitsluitend voor
het graf gemaakt, maar er zijn ook degelijke
stukken bij, blijkbaar Kretisch werk, die een
denkbeeld geven van het vele, dat op het eiland
zelf het leven heeft opgeluisterd. Op dit peil
van beschaving pleegt aan pronkwapens de
uiterste zorg te worden besteed. Men kan zich
geen letterlijker illustratie van Homerus wenschen, dan de Kretische bronzen dolken uit de
schachtgraven te Mykene. Ze zijn ingelcgd met
goud, zilver en donkere glaspâte (door Homerus
„kyanos” genoemd); door kunstig mengen van
metalen wordt een polychromie bereikt, die
bijv. het lijf van een leeuw iets lichter van
tint maakt, dan de rossige manen. Goud en
zilver samen vormen het metaal, dat de Grie
ken elektron noemen; koper en tin in ver
schillende verhoudingen brengen nieuwe af
wisseling op het palet. Zoo ziet men op de
smalle dolken zilverige visschen in water, dat
een greintje meer gekleurd is. Uit Kretische
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lelies van elektron verrijzen meeldraden van
schitterend goud.
Ook een sieraad, maar nuttig tevens, was de
zegelsteen. Het was een voorwerp van dagelijksch gebruik ter vervanging van de nog zeld
zame sloten: afsluiting geschiedde in den regel
door verzegeling. Talrijk zijn de klompjes klei
met zegelafdrukken aan alle kanten, die afkom
stig zijn van de verpakking van handelswaren,
De stempels werden gesneden in langwerpige
steenen, die in de lengte doorboord waren en
met een koordje aan den pols werden gedragen.
Ook waren er zegelringen met een vlak, waarop
het stempel was gegraveerd; behalve de vele
van goud zijn er ook enkele in hun geheel uit
één stuk stuk steen gesneden. De gouden ringen
geven dikwijls uitvoerige afbeeldingen van gods
dienstige handelingen (76). Waarschijnlijk hoopte
men door de gewijde voorstelling zegelvervalschers van hun boos bedrijf terug te houden.
Dezelfde beweegreden noopte tot mooie, zorg
vuldige afwerking, zoodat namaken niet gemak
kelijk was. Dat dit werkelijk gebeurde, langs
mechanischen weg, bewijst het afgietsel naar
een gouden zegelring, in klei gebakken. W aar
de hulp der góden niet baatte, riep men den
baarlijken duivel te hulp. Dit middel schijnt in
Zakro afdoende geweest te zijn, want met on
verflauwde verbeeldingskracht werden daar de
wonderlijkste gedrochten verzonnen en op zegel-
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op zijn gemak zou voelen. Een man met een
bokskop en groote vleugels in plaats van armen;
een gevleugeld roofdier met vrouwenhoofd; een
gevleugelde vrouw met scherpsnaveligen vogel
kop (overigens keurig gekleed met den Kreti
schen hoepelrok); het zijn wezens, aan wier
levensvatbaarheid men niet behoefde te twijfelen.
Maar dan komt het huiveringwekkende van de
spookverschijning: een kleine Puck, samengesteld
uit hoofd, vleugels en leeuwenpooten zonder
lijf; diezelfde pooten dragen soms een uitgebleekten runderschedel met vleugels, die met zijn
hoekige, doodsche vormen het lichaam vervangt;
een levend-sprekend menschenhoofd, ook ge
vleugeld, heeft slechts een enkele waaierwick
om door de lucht te pagaaien. Het onorganische
van deze koortsverschijningen maakt ze des te
onheilspellender. De voorstellingen van een
mensch met dierenkop (<S) op Kretische steenen,
die de Grieken zeker gekend hebben, konden
bijdragen tot de vorming van de Grieksche
Minotaurusfiguur, Ook heeft men het ontstaan
van de Chimaira (een leeuw met een gcitekop,
midden uit den rug opgegroeid) trachten te
verklaren uit een verkeerd begrepen groep van
een leeuw en een geit, die werkelijk op Kreti
sche steenen voorkomt.
Vele gegraveerde zegelstempels hebben groote
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8 — 13.
Zegelafd rukken uit Zakro {L, M, 1).
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kunstwaarde. Door de beperkte ruimte werd de
stempelsnijder onderworpen aan een tucht, die
zijn zeggingskracht oefende. Met hetzelfde ge
voel voor ruimteverdeeling, waarmee later de
vazenschilders de moeilijkste tafereelen weten te
voegen in de ronding van een Grieksche schaal,
hebben deze graveurs het ovaal gevuld zonder
hun levenslust prijs te geven. Een klein, kattig
leeuwenwelpje, dat zijn poot uitslaat naar den
bedaard omkijkendcn vader; een rustig liggende
stier, die nauwelijks den acrobaat opmerkt, die
zijn horens als turntoestel gebruikt ; een ver
woede aanval van een leeuw op zijn prooi:
het past als in een lijst, die ervoor is gemaakt.
Uit sommige tafereelen blijkt, dat een streng
symmetrische groepeering, zooals van leeuwen
op een wapenbord in heraldieken stijl, waar
het pas gaf, volkomen binnen het bereik van
deze kunstenaars lag en, ofschoon ontleend aan
den vreemde, in de kunsttaal van Kreta als een
eigen bezit is opgenomen. W el komt spoedig
een lenig gedraaide dierenhals of een bijna
achterover doorknappende knaap ons er aan
herinneren, dat wij op het eiland van Minos
zijn. Sommige zegelsteenen gaven als het ware
een schilderijtje in het klein : een hert bij een
beek, waarachter rotsen; een inktvisch en een
gewone visch aangespoeld aan een steenachtig
strand: een grot aan zee, op steenen uit de
M M. II periode, geven een vergoeding voor
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de grootere natuurtafereelen, die verloren zijn*
Grootsch van stijl bij hun kleine afmeting en
dus waarschijnlijk een copie naar grooter werk,
zijn kale boomen, die zwiepen in den herfst
wind; en een bonkige visscher, die zijn vangst
torst (M. M. III).
Een zeldzaam stuk is een ring, geheel uit
groenen jaspis gesneden; een afdruk van het
breede stempelvlak is hier afgebeeld (50; drie
maal vergroot). De ring is te nauw voor een
vinger, hoe dun ook. Als men niet aanneemt,
dat hij aan een koordje werd gedragen, wordt
het aannemelijk, dat hij voor het graf bestemd
was en wel om bij de tweede begrafenis aan
den dorren vinger te worden gestoken. De gods
dienstige voorstelling, waarover later meer, past
goed bij deze bestemming. De stijl en uitvoering
der figuren wordt gedeeltelijk door de techniek
beheerscht. Terwijl bij het weeke goud en bij
zachte steensoorten de hand van den graveur
vrijheid van beweging heeft, was voor het be
werken van hardere soorten, zooals jaspis,
amethyst, rotskristal, cornalijn, een toestel noodig,
dat aan bepaalde lijnen en figuren gebonden
was. Waarschijnlijk gebruikte men een draaiende
schijf ; de lijnen en stippen, die door slijpen en
boren verkregen werden, missen het soepele
van de vrij bewogen hand. Op onze afbeelding
zijn golvende krullen, door een rij boorgaatjes
aangegeven. Bij het zien van de bazige lijntjes
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hoort men in zijn verbeelding het krassen van
het scherpe poeder, waardoor het inslijpen
eigenlijk werd bewerkt.
Voordat wij van de gesneden steenen afscheid
nemen, moet met dankbaarheid de bijzondere
soort worden herdacht, die door daarop gegrifte schriftteekens de magneet is geweest, die
Evans tot zijn eerste zwerftochten door Kreta
heeft genoopt. De oude steenen gelden tegen
woordig als krachtige amuletten voor jonge
moeders, Evans verzamelde deze „melksteenen”
om het schrift te bestudecren: dit werd het begin
van het onderzoek naar de geheele cultuur,
waarvan het bestaan, toen nog slechts bij intuïtie
vermoed, thans door het levenswerk van dezen
vorscher is bewezen.
9. Spel.
Van het huisraad in het paleis moet veel verlo
ren zijn. Een kostbaar stuk maakt duidelijk, wat de
Grieken bedoelden, als zij bewonderend spraken
over Daidalos van Kreta, de mythische figuur,
wiens naam „maker van daidala" (— kunstige
sieraden) beteekent. Het is het koninklijke speel
bord (47), dat de sporen van slijtage door lang
durig gebruik in het paleis vertoont, vervaardigd
van ivoor, met goud bekleed cn ingelegd met
kleurige materialen. Op de afbeelding, die slechts
een flauwe afschaduwing geeft van de gekleurde
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plaat in het boek van Evans» is het bord rechtop
gezet met vier kegelvormige pionnen ervoor:
het is bijna 1 M. lang. In een lijst van bloemen
met gouden blaadjes en een hart van bolgeslepen
rotskristal» dat schittert boven een gouden onder
grond, zijn twee groepen medaillons te onder
scheiden : vier groote en tien kleine. Binnen de
kantige ivoren randjes der groote medaillons
zijn bloemblaadjes ingelegd van rotskristal, waar
onder bij afwisseling zilver of fijngestampte
„kyanos” glanst. Dit is een kobaltblauwe glaspâte, samengesteld van kopersilicaat, overge
nomen uit de Egyptische kunstnijverheid. De
overige ruimte is verdeeld in smalle strooken,
afwisselend gevuld met staafjes van geribd rots
kristal en van met bladgoud bedekt ivoor. Over
den gang van het spel valt slechts te gissen.
Denkend aan een belegeringsspel, heeft men de
groote medaillons vergeleken met een citadel,
door drie uitspringende bastions beschermd. De
pionnen schijnen bestemd om op de kleine medail
lons geplaatst te worden; het aantal zetten, dat
men daarop kan doen, is zoo beperkt, dat er
voor de scherpzinnigheid van den speler weinig
ruimte overblijft. Vermoedelijk was het dus ge
deeltelijk een hasardspel, waarbij de hulp van
»»kruis of munt"» dobbelsteenen of soortgelijke
handlangers van het toeval onmisbaar was. Het
spel, dat van Egyptische« oorsprong is, diende
niet uitsluitend voor vermaak. In Egypte droegen
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de pionnen soms godenkoppen ; speelborden zijn
daar in zeer oude graven gevonden. Ook in
Mykene vond men het gcwenscht den doode
een speelbord mee te geven in het graf ; waar
schijnlijk met een dergelijke bedoeling als de
bikkels, die men elders in graven placht te leggen.
Ook bikkels dienden niet alleen als speelgoed.
Vaak werden ze gebruikt als een orakel om
den wil der góden te vernemen ; ze waren dus
ook noodig als gids op den weg in het leven
na den dood.
10. Gew ich ten ; sch cift.
Als voorbeeld, dat de kunstnijverheid zich toe
legde op het maken van goede gebruiksvoor
werpen, kan het groote steenen gewicht dienen,
dat eenvoudig en kloek zijn plicht doet (48).
Het is gehouwen in roeden kalksteen, die gelijkt
op porphyr, de hoogte is 42,5 c.M .f het gewicht
28,6 K G. De alomtegenwoordige inktvisch (op
den achterkant herhaald) heeft hier waarschijn
lijk een taak te vervullen, óf in het algemeen
om het bedrijf te begunstigen, óf misschien, in
den geest van een modern ijktecken, om be
snoeiing van het gewicht te verhinderen: was
het niet uit ontzag voor het heilige dier, dan
toch uit vrees, dat het bedrog niet onopgemerkt
zou blijven, als het relief niet meer gaaf was. De
keuze van het rondomgrijpende tweetal is niet
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te verbeteren. Het relief is al tamelijk gestileerd
(L. M. I of II), maar toch is het dier in zijn
volle kracht. Daar het gewicht gelijk is aan dat
van het „Babylonische” systeem, dat sinds de
12dc dynastie in Egypte in gebruik was, lijkt
het zeer aannemelijk in dit koninklijk exemplaar
een standaardgewicht te zien, dat de gewichten
in Knossos op Egyptisch peil moest houden.
Dit wordt bevestigd door een vondst van bron
zen staven op Kreta, die ook omstreeks 29 K.G.
wegen. Hun vorm, gelijkende op de dubbele
bijl, geelt een illustratie van Homerus, die met
„bijlen” en „halve bijlen” bepaalde waarden
aangeeft.
De doorboring van ons gewicht kan gediend
hebben om het op te hangen, zooals bij een
unster het geval is, waar het wegen geschiedt
door het gewicht langs den langen arm van de
balans te verschuiven. Maar ook bij gebruik
van een gewone dubbele weegschaal was door
boring noodig om een handvat aan te brengen.
Weegschalen van dit model komen zoo dikwijls
in Kretische opschriften voor, dat dit de gewone
vorm schijnt te zijn. De weegschaal met twee
schalen is ook tot een schriftteeken geworden,
dat misschien „talent” beteekent.
Schrift. — De studie van het schrift op Kreta
heeft nog weinig zekerheid gebracht. De oudste
schriftteekens komen voor op gesneden steenen,
later ook op kleine staafjes en plaatjes van klei;
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ze zijn pictographisch en geven kleine afbeeldingen
van de voorwerpen zelf. Men streefde er naar
om de telkens herhaalde figuurtjes zoo kernachtig
mogelijk weer te geven, zoodat deze teekens in
de bloeiperiode (M. M. II) decoratieve waarde
hebben. Verscheidene teekens van het pictographische schrift zijn klaarblijkelijk uit Egypte
overgenomen, zooals paleis, plengvaas, olfer,
houweel, winkelhaak. Toch kan men hieruit niet
besluiten, dat het Kretische schrift in zijn geheel
uit Egypte afkomstig is; want deze teekens kun
nen tegelijk met de begrippen uit den vreemde
zijn gekomen. Integendeel, er is een duidelijk
verschil in algemeen karakter: in Egypte schreef
men van rechts naar links, op Kreta in om
gekeerde richting, soms op den tweeden regel
naar links terugkeerende („zooals ploegossen''
noemen de Grieken dit heen en weer gaan),
In Egypte kijken de figuurtjes van menschen
naar links, overeenkomstig de richting van het
schrift; bij hun overgang in het Kretische schrift
heeft men ze moeten omdraaien. Een overzicht
der teekens geeft een kort begrip van de Kre
tische cultuur in dit tijdperk. Werktuigen van
timmerman en metselaar; plengvazcn en „horens
ter wijding" ; een lier met acht snaren ; olijftak en
safFraancrocus; kat en hond; Bos pdmigenius en
inheemsch rund met korte horens; tie bij; schepen
in allerlei vormen ; al deze teekens spreken een
duidelijke taal, Dat wordt anders, als zich hieruit

-

97 -

de teekens van een lineair schrift ontwikkelen,
waarbij de afbeeldingen van bepaalde voor
werpen zich wijzigen tot conventioneele figuren
(M. M. III). Hierbij worden grootere kleiplaatjes
gebruikt. Men is geneigd het denkbeeld om op
zulke tabletten te schrijven af te leiden uit Mesopotamië, waar ze van oudsher inheemsch zijn.
Evenwel heeft het daar gebruikelijke spijker
schrift geen verwantschap niet het Kretische,
terwijl ook de historische ontwikkeling van den
vorm der plaatjes op Kreta ertegen pleit. Men
is daar begonnen met het schrijven op vierkante
staafjes, te vergelijken met een label, aan het eene
einde doorboord, zoodat men ze aan handels
waren kon hangen. Eerst later hebben ze den
vorm van plaatjes aangenomen, die gelijken op
de Babylonische. In dit bijzondere geval wordt
dus de algemeene stelling bevestigd, dat er geen
antieke cultuur zoo onafhankelijk is van Babylon,
als de Kretische.
De kleiplaatjes op Kreta werden niet gebak
ken ; ze zouden dus niet zoo goed bewaard zijn,
als niet de brand, die gewoonlijk de verwoester
is, in dit geval de taak van den conservator op
zich genomen had, die het vergankelijke mate
riaal door bakken duurzaam maakte, De diep
in de weeke klei ingekraste teekens zijn daardoor
duidelijk tc onderscheiden. Honderden plaatjes
zijn in de paleizen van Kreta gevonden : veel
is er niet ontcijferd. Vermoedelijk zijn het invenV.U.tV
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tarislijsten of rekeningen, waarop men althams
de getallen kan lezen : men herkent het tientallig
stelsel; het is een primitief en omslachtig systeem,
waarbij de eenheden worden aangeduid door
een overeenkomstig aantal streepjes, de tientallen
evenzoo door stippen, de honderdtallen door
schuine streepjes, de duizendtallen door ruiten.
Voor de overige teekens blijft het bij min of
meer vernuftige vermoedens. Voorloopig is de
waarde dezer opschriften, dat ze ons een kijk
geven op de uitgebreide administratie in het
paleis. Men beschikte daar over archieven van
kleiplaatjes ; er was een goed geregelde bureau
cratie met departementen, waar elke minister
zijn eigen zegelstempel had : een korenaar voor
landbouw, een schip voor marine, een leeuw
voor oorlog, een pijl voor bewapening, een
troffel voor openbare werken. De vorst zelf
had als teeken een monogram, dat troon en
scepter vereenigt, en als tweede teeken de konink
lijke lelie. Een der kleiplaatjes (14) bevat ver
moedelijk een inventaris van twee soorten
rhytons, beide in den vorm van een runderkop, en van bekers (3 stuks), waarschijnlijk van
kostbaar metaal; de vorm herinnert aan de
gouden bekers van Vaphio en aan de pracht
exemplaren, die Kretensers naar Egypte komen
brengen (JW). Deze runder koppen worden ook
wel verklaard als aanduiding van een bepaalde
waarde, een soort van munteenheid; in verband
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met de bekers is dat hier minder waarschijnlijk.
Men kan moeilijk aannemen, dat de geschrif
ten der Kretensers zich hebben beperkt tot inventariseering en boekhouding op kleiplaatjes. De
zangers zullen zeker hun gedichten hebben opge
schreven. Er is dan ook sprake van een soort van
papier, van palmbladen vervaardigd, waarop met

14 ,

Kleiplaatje met lineair schrift.

inkt geschreven werd ; op steenen en vazen zijn
opschriften gevonden, in sepia-inkt met een
gespleten riet geschreven. Deze behelsden waar
schijnlijk de wijding van ritueele vazen en altaren
aan de godheid ; vazenschilders schreven enkele
woorden op den bodem van een vaas, wellicht
den naam van een klant; steenhouwers ge
bruikten lettergroepen als merkteekens; leegloopers hebben, evenals in Pompeii, allerlei
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het schrift was algemeen onder het volk ver
breid, Volgens den tegenwoordigen maatstaf was
het peil van ontwikkeling der bevolking op het
Grieksche vasteland veel lager dan op Kreta:
het aantal analfabeten moet er zeer groot
geweest zijn, want zelfs uit den tijd van den
grootsten bloei is daar tot dusver niets gevonden,
dat herinnert aan de tallooze kleiplaatjes, die
van de verbreiding van het schrift op Kreta
getuigen, waar men bleef schrijven ook in tijden
van verval (L M. III).
In de kunst van Egypte en later in Grieken
land speelt het schrift een decoratieve rol :
opschriften op Grieksche vazen zijn geheel in
de compositie opgenomen. Sinds een der laatste
ontdekkingen kent men ook op Kretische muur
schilderingen decoratieve lctterteekens, tot 15c.M .
hoog, oranje of zwart op een bruingelen of
dofrose achtergrond.
Op een vraag, ook voor onze beschavings
geschiedenis van belang, van wie het Grieksche
(en dus ten slotte ook ons eigen) alfabet af
komstig is, dat de Grieken door tusschenkomst
van de Phoeniciërs uit een oudere cultuur hebben
ontvangen, luidt het antwoord, dat de Egyptenaren hierin een belangrijk aandeel hebben ge
had; daar hun schrift zich echter tot mede
klinkers beperkt, is het mogelijk, dat de Phoeni
ciërs sommige lctterteekens uit het Kretische
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schrift hebben overgenomen. Daarbij moet vooral
aan die Kretensers worden gedacht, die zich
later Philistijnen noemden en toen dicht bij de
Phoeniciërs woonden. Dit geeft een gedeelte
lijke bevestiging van Diodorus' bewering, dat
het Phoenicische alfabet van de Syriërs af
komstig is.

H O O FD STU K IL
STOFFELIJK EN GEESTELIJK LEVEN«

1. Kunstwerken als kenbron.
Na de bespreking der verschillende groepen
van kunstwerken, volgt een schets van het leven
der Krctensers, geestelijk en materieel, in het licht
dezer werken beschouwd. Een volledig beeld der
beschaving wordt dit niet. Er zijn kanten van
het leven, die in de kunst het meest tot uiting
komen. De wijze, waarop men in een bepaalden
tijd de wereld om zich heen heeft gezien, de
stijl, waarin men zijn indrukken een blijvenden
vorm geeft, meer bijzonder de kleuren en vor
men, die door een stilzwijgende overeenkomst
algemeen worden gezocht of vermeden, — be
boeren tot dc openbaringen van het geestelijk
leven, die door de kunst rechtstreeks worden
overgeleverd. Deze alleen kan in ondubbelzin
nige taal boekstaven, hoe niet alleen de kunste
naars, maar ook de gewone menschen hun
omgeving bekijken, in ieder tijdperk op zijn
eigen wijze. De afbeeldingen, in het vorige
hoofdstuk besproken, geven daarvan de voor
beelden. Indirect is de kunst een bron van
inzicht in de stemmingen, aandoeningen en
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van een enkel individu. Ze is eenzijdig, als ze
voorkomt uit een eenzelvig kunstenaarstemperament; verheven boven de werkelijkheid, als
een groote geest het wereldbeeld met zijn eigen
maatstaf uitmeet; in een tijdperk van aaneen
gesloten gemeenschapsleven zal ook het arti
stieke, sterksprekende kunstwerk algemeen weer
klank vinden. De kunstnijverheid, waaraan in
oudere tijden vrijwel allen werkzaam deelnamen,
wijkt als nuchtere bode het minst af van den
algemeen geldenden maatstaf.
Bij het ontbreken van geschreven bronnen,
blijven belangrijke gedeelten der geschiedenis
in het donker, met name de politieke geschie
denis, Aan de historische werkelijkheid van de
weinige overgeleverde namen van personen wordt
getwijfeld. Het stoffelijk leven kennen wij het
best. De uiterlijke vormen van het dagelijksch
leven en meer nog van den godsdienst zien wij
in bijna cinematographische levendigheid, die
echter ruimte laat voor zeer uiteenloopende
gevolgtrekkingen, omdat ook de taal der gebaren
niet algemeen geldig en niet onveranderlijk is.
Betrekkingen met het buitenland zijn met zeker
heid vast te stellen door het vinden van uitheemsche voorwerpen ; maar de aard dier be
trekkingen (handel, vriendschap, onderworpen
heid) blijft dikwijls onzeker. De invloed der oude
beschaving op latere tijdperken wordt soms
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opgemaakt uit overeenkomst van verschijnselen ;
ten onrechte, als een gelijk verschijnsel zich
voordoet, dat onafhankelijk van zijn voorganger
is ontstaan,
2. Kleeding en tdterlijk voorkom en.
De menschen, die ons op Kreta in de schilder
kunst of plastisch gevormd verschijnen, hebben
een gezichtsprofiel, dat noch aan het Grieksche
type, noch aan het Semitische ideaal beantwoordt.
Neiging tot een wipneusje wordt gewaardeerd.
Mannen en vrouwen zijn trotsch op hun lange,
golvende krullen met blauwzwarten glans en op
hun dun middel, dat zij met een metalen gordel
insnoeren. Zij zijn klein van stuk, maar krachtig
ontwikkeld. De kunst is niet in staat om de
zeer onvoldoende gegevens der schedelmeting
ter bepaling van het ras (of de rassen) op Kreta
aan te vullen. De mannen vinden hun door zon
en zeewind gebruind lichaam te mooi om het
te bedekken, maar zij versieren het graag. Daartoe
draagt het kleedingstuk, dat met of zonder
mantel steeds wordt gedragen, de lendendoek,
het zijne bij. Met bonte patronen en met een
franje van netwerk en kwasten versierd, herin
nert het aan de zorg, die de Egyptenaars aan
hun schort besteden. In den godsdienst blijft de
oudste vorm van schort in eere, de gevlekte#
harige dierenhuid, te herkennen aan het staart-
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einde (26); dan draagt men ook soms een lang
statiekleed, waardoor de lierspeler herinnert aan
Apollo, bij de cither zingend in lang gewaad.
Geheel zonder kleeding zien wij den Kretenser
nooit. Ook de kunstenaar heeft zich hieraan
gehouden : dc naakte mensch is in de Kretische
kunst tot dusver niet gevonden. Dat is een
principieel verschil met de Grieksche kunst en
maatschappij, die daarvoor een kleinen vrijheids
oorlog heeft uitgevochten. Het afleggen van den
lendendoek bij de Olympische spelen in het jaar
720 wordt door de Grieksche schrijvers geboek
staafd als een der stappen omhoog in hun ge
leidelijke verheffing boven de omringende bar
baren. De donkere huid, een uitgezóchte achter
grond voor sieraden, bevordert het dragen van
halssnoeren, ringen, zegelsteenen (soms meer
dan een, met een koordje om den pols) en van
dubbele armbanden om den bovenarm. De vorst,
wiens kleeding zoo beperkt mogelijk is, geeft
het voorbeeld door zijn tooi, die de ruimte
vult (24). Clean-shaven is het eiland-volk; de
levendige omzet van scheermessen verklaart
den bloei van Melos, dat dankbaar in ruil de
cultuurvoortbrengselen van zijn afnemers aan
vaardde.
De dames, op kunstwerken waarschijnlijk naar
Egyptisch voorbeeld wit gekleurd, zullen door
het leven in huis werkelijk lichter van tint ge
weest zijn. De buigzame lichaamslijn met wespe-
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verfijnde kleeding uitkomen. Bij onze grootere
vertrouwdheid met de cultuur der Grieken en
Romeinen, wier kleeding berust op het losse
gewaad, dat op de schouders rust, al of niet
met een gordel om het middel, was het zeer
verrassend reeds in het oude Kreta ons tegen
woordig systeem van kleeding te herkennen ;
een japon, met kunstigen snit vervaardigd, be
staande uit een nauw corsage en een rok, die om
de heupen sluit, genaaid tot klecdingstukken van
blijvender! vorm. Men zoekt de ontbrekende
schakels tusschen 1200 v. Chr. en de herleving
van deze kleeding in de Middeleeuwen in de
landstreken van Europa, die buiten den invloed
der Grieksch-'Romeinsche cultuur gebleven zijn. —
Een hoofdstuk over Kretische dameshoeden laten
wij achterwege: de stof ervoor is beschikbaar.
Ofschoon over meubelen weinig bekend is,
kan men zich toch een voorstelling maken van
een groep vrouwen aan het werk, In een kamer
(2, 36) bij de troonzaal zijn twee steenen zit
bankjes gevonden, zonder pooten plat op den
grond geplaatst, slechts 13c.M . hoog. Daarvoor
was een even laag werktafeltje van cement met
twee ondiepe bergruimten vastgemaakt in het
cement van de vloer. De vrouwen zaten dus
op Oostersche wijze bijna plat op den grond,
zooals te zien is op het miniatuur-fresco (23).
Dezelfde zorgvuldige bewerking, die den steenen
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..troon van Minos" (2, 39) tot een gemakkelijken
zetel maakt voor den vorst, heeft deze steenen
zitbankjes door een iets wijdere uitholling van het
zitvlak tot een comfortabel meubel in het vrou
wenvertrek gemaakt.
3. M aatschappelijk leven.
De vrouw leefde in huis, maar was niet op
gesloten als een Oostersche in den harem. Juister
is de vergelijking van de Kretische vrouw met
de Spaansche en haar rol bij de stierengevech
ten ; met dit verschil, dat zij niet alleen als toe
schouwster in de loge verscheen, maar ook zelf
meewerkte in de arena. De vrouw als boks
kampioen bewijst, dat er reeds lang voor onzen
tijd verschijnselen van decadentie zijn geweest.
Zij maakte zich nuttig als pottenbakster, zooals
uit vroege zegelstecnen (E. M, II) blijkt. Op een
muurschildering uit Tiryns rijden twee dames
ter jacht, rechtop staande in den wagen, evenals
haar mannelijke collega’s. De maatschappelijke
positie der vrouw komt duidelijk uit door de
voorname plaats, die zij als priesteres vervult
en het stempel, dat daardoor op den Kretischen
cultus wordt gedrukt. Is de godenwereld een
afspiegeling van de menschelijke samenleving,
dan veroorlooft de godin als opperwezen ge
volgtrekkingen voor de menschenmaatschappij.
Het Kretische woord „moederland" voor het land
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der vaderen is ook typisch. Toch gaan sommigen
te ver, door tot een toestand van moederrecht,
van matriarchaat te besluiten of zelfs de staat
kundige oppermacht der vrouw te veronder
stellen. W el kan men verband leggen tusschen
de verfijnde beschaving, den cultus der levens
vreugde, het intuïtieve, spontane in de kunst, —
en de zeden en gewoonten, die de vrije ontwik
keling der vrouwelijke gaven bevorderden.
De staat was monarchistisch. W ij zien een
man aan het. hoofd. De macht van den vorst
werd gesteund door rijkdom. Een voorname bron
daarvan waren de bedrijven in zijn paleis, waarbij
de verdeeling van arbeid aan ieder werkman
vergunde zich op een bepaald vak toe te leggen.
De vorst begreep, dat de weinigen, die niet
behoefden te bukken voor zijn rijkdom, zich
tezamen met de groote massa door een aureool
van goddelijkheid zouden laten verblinden. Minos
gold nog bij de Grieken als een zoon van Zeus.
Handel en bedrijf zijn in de antieke wereld nauw
met den godsdienst verbonden. Gewassen, die
voordeel brengen, staan onder goddelijke be
scherming : de olijfboom is ook later in Grieken
land aan een godin gewijd; voor Kreta is naast
de olijf vooral de saffraan plant kenmerkend. Het
kweeken daarvan is op het eiland nog altijd een
bloeiend bedrijf. De bloem geeft een genees
middel, tevens lekkernij, en ook een kleurstof,
die de geloofwaardigheid van het miniatuur-
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sterkt. Met veel liefde is een saffraancrocus-tuin
op een muurschildering (M. M. II) afgebeeld,
waarin een blauwe sprookjesprins de bloemen
plukt en in open schalen verzamelt. De faïencejapon voor de godin (7) is met crocussen ver
sierd; de verstijfde afbeelding ervan hebben
wij reeds in het pictographische schrift ontmoet.
Daarin is ook een teeken voor de silphiumplant.
Silphium was eveneens een weeldeproduct, dat
als geneesmiddel tegen alle kwalen met goud
werd betaald ; op Kreta was het verbreid genoeg
om een eigen schriftteeken te krijgen.
Teekens voor „schip”, aangevuld met scheep
jes van terracotta, geven een denkbeeld van de
zeevaart, de slagader van het volksbestaan, zon
der welke de elementen van deze samengestelde
cultuur nooit zouden zijn samengekomen. Anders
dan de zware schuiten met dikke wanden van
de Egyptenaars, zijn de Kretische schepen licht
gebouwd met een stevig geraamte binnen in het
schip. De achtersteven is hoog, evenals bij onze
Oud-Ilollandsche oceaanvaarders. Bovenop is
als versiering een visch, een paardekop, enz.
De boorden zijn angstwekkend laag en bewijzen,
dat de oude schippers even vermetel waren, als
de tegenwoordige Grieksche kapiteins, die in
yeval van nood den golfslag buiten boord hou
den met gespannen zeildoek, Dat de zeemacht
van Minos niet op vriendschap alleen berustte,
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een sneb of spoor om te rammen aan den voor
steven. Dit wapen, later vooral bekend door de
rostra der Romeinen, komt bij Homerus niet
voor, wel bij de latere Grieken. In een van de
belangrijkste vragen uit de buitenlandsche ge
schiedenis, of het verkeer met Egypte alleen door
de Kretensers werd onderhouden en zij daarbij
reusachtige havenwerken op het Pharoseiland bij
Alexandrie hebben aangelegd (M. M .II?), zou
de studie der bouwwijze een woord hebben mee
te spreken. De uitkomsten zijn echter nog zeer
onzeker. — Vervoer te land geschiedde vóór de
invoering van het paard (L. M. 1) wellicht met
een draagstoel, die later nog alleen in den gods
dienst voor den priester-vorst gehandhaafd bleef.
Een draagstoel in miniatuur van terracotta
(M. M. 11), met andere gewijde voorwerpen ge
vonden, en een met twee dragers in een pro
cessie op een muurschildering (L. M. II) her
inneren aandergelijken oud-overgeleverden praal
bij den hedendaagschcn Papa Re in Rome.
Of men ooit de beteekenis van de dichtkunst
in het maatschappelijk leven zal kunnen beoordeelen, of ooit de Kretische literatuur zal
herrijzen, hangt af van het vinden van geschreven
documenten. Afbeeldingen in den geest van een
heldendicht op een faïencemozaïek doen ver
moeden, dat er een Mmoisch epos heeft bestaan.
Tweeërlei uitleg wordt gegeven van het gedreven
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relief op een zilveren trechter, met achtvormige
gouden schildjes aan den rand, uit het 4d<-'schacht
graf te Mykene. Het vertoont een landing van
zeeroovers hij een stad, de mannen doen een
uitval, terwijl op de muren de vrouwen op den
uitkijk staan niet gebaren van wanhoop. Evenals
bij een muurschildering in Mykene, heeft men
bier aan een locale historische gebeurtenis ge
dacht ; de trechter zou dus in Mykene gemaakt
zijn; maar de stijl is Kretisch, de stof kan dus
ook aan een Minoïsch epos ontleend zijn. Voor
epische stof pleit het voorkomen van een zee
monster met hondekop op het relief. Dit is de
voorlooper van de Skylla in de Odyssee; het
geeft aan het verhaal een mythische kleur. Op
een zegelafdruk duikt hetzelfde zeemonster om
boog uit de schuimende golven, om een schipper
'n een licht schuitje aan te vallen. Blijkbaar was
bet een bekende mythologische figuur. Misschien
speelde dit epos reeds in het gebied, waar de
latere Skylla huisde, in de buurt van de straat
van Messina, waar de Kretensers geregelde
bezoekers waren.
Beter zijn wij ingelicht over muziek en dans,
die voor menschen, zooals wij ze hebben leeren
bennen, een levensbehoefte waren. EenderpictoQraphische teckens vertoont een lier met acht snaren, 1000 jaar vóór de „uitvinding" van de lier
met zeven snaren door Terpander. Lier (26) en
dubbele fluit zijn noodig bij offers. Dansen, van
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opwindend karakter, komen bij den godsdienst
ter sprake. Dat de Kretische dames de shimmy
hebben gedanst, is geen al te stoute bewering.
De graveur van een zegelring in impressionis
tischen stijl heeft daarvoor de sprekende vertolkingswijze gevonden. — Evenals bij den huidigen Engelschman behoorde tot de beschaafde
opvoeding de vaardigheid om zich een ieder,
zoo noodig, een armlengte van het lijf te houden :
boksen in verschillenden stijl zien wij beoefend
in de palæstra op den trechter uit H. Triada (35).
4. G eestelijke gesteldheid.
De algemeene aard der menschen, de sfeer
hunner samenleving, moet ook de stemming der
kunstwerken bepalen. 1 let leidende thema op
Kreta is de energie: in het motief van den
vliegenden galop heeft de beeldende kunst daar
voor de blijvende uitdrukking gevonden. De lof
van nederigheid en ootmoed zou dezen kunste
naars slecht afgaan; evenmin als men waardeering voor parmantige kranigheid bij Christe
lijke primitieven kan verwachten. In hun oogen
zou de Kretenser de verpersoonlijking zijn van
de f loovaardij. De kinderlijke zelfingenomenheid,
die de houding beheerscht zelfs bij het gebed (/5)
of de begroeting van den vorst (35, links), is
nauw verwant met de Kretische lijn. Zij berust
op waardeering van den mensch en is het tegen
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Ook waar godsdienstige vervoering de mannen
op de knieën werpt, is het gebaar op verheffing
gericht (50).
De mentaliteit van den kunstenaar zal niet
al te veel van de algemeene gesteldheid ver
schillen. De kunstmoraliteit was er een andere,
dan in sober Holland. De vele voorbeelden van
nabootsen, die wij reeds ontmoetten, maken
duidelijk, dat eerlijkheid van stijl en zuiver logisch
gebruik van de grondstof van deze kunstenaars
niet moet worden verwacht. Als twee polen
staan tegenover elkaar de doordachte bouw
van den Dorischen tempel met zijn versieringen
en verfijningen, gegroeid uit een strengen, den
kenden geest, en het doolhofpaleis, waar kostbare
bouwstoffen verdwijnen onder het masker van
geheel ander gesteente, van hout zelfs; waar
speksteen, verguld, moet doorgaan voor goud,
en kalksteenen vazen overtrokken moeten schijnen met een vlechtwerk van leeren riemen.
Hierbij dient men te onderscheiden eeoerzijds
den sleur, die bij het gebruiken van nieuwe
grondstoffen de oude wijze van bewerking blijft
toepassen cn dikwijls nog de oude werktuigen
gebruikt, die niet passen bij het nieuwe mate
r a i , anderzijds de ijdelheid, die prijkt met
goudglans aan de oppervlakte en bedriegelijke
kleuren, of de speelsche lust, die wil, dat het
anders is, dan het schijnt. Speelziek is de jonge
v.u.n.-xxxi
»
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kunst in veel van zijn experimenten. Spelend
laat de pottenbakker een vollen kwast met verf
langs de vaas leegdruipen en kijkt, wat er van
komt. Of hij laat de versiering van zijn vaas over
aan het spel van den luchtstroom in den oven
(V. M. II). De fresco-schilder speelt het spel der
phantasie met zijn planten, die de levende natuur
zelf schijnen te zijn; maar bij onderzoek blijkt
het, dat deze onnatuurlijke schepsels prijken met
bloemen, op planten geënt, waarmede zij niets
gemeen hebben. Omgekeerd zijn er krabben en
schelpen gevonden, die inderdaad de werkelijk
heid zoo verbluffend getrouw weergeven, dat
men ze als fossielen kon determineeren. Daar
ze uit klei bestaan, zijn ze vermoedelijk recht
streeks afgegoten van de werkelijkheid. Mecha
nische hulpmiddelen neemt men ook waar bij
vazen met gestempelde ornamenten.
Bij al dit zoeken komt een veelzijdige be
gaafdheid aan het licht. Scherpe waarneming
van dieren en planten komt zelfs op den kleinen
zegelafdruk tot zijn recht, waar een geestig
geschetste wolfskop niet al te snugger de wereld
in kijkt. Voor de kleurovergangen en het spel
van licht op dolfijnelijven vindt een frescoschilder de samenwerking van ultramarijn, af
gezet met zwarte randltjnen, en golvende oranje
gele strepen bij den overgang in het roomwit
van den buik. Dit impressionisme van de kleur
heeft ais tegenhanger het impressionisme van
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snelle dansbewegingen der vrouwen van het
hoofd niet veel meer overblijft, dan een vage on
bepaaldheid. De rijke phantasie van een kunste
naar heeft het paar gouden bekers uit Vaphio
tot een symphonie gemaakt. Op den eenen de
vredige stemming van een pastorale, met den
arbeid, de ontspanning en de rust van een stier ;
op den anderen de wilde beweging in al zijn
vormen. De kunstenaar beheerscht zijn stof zóó,
dat wij ons opzettelijk rekenschap ervan moeten
geven, dat alleen een dier van caoutchouc zulk
* een draai kan nemen, als de in een net gevangen
stier. Door twee snel op elkaar volgende standen
in eenzelfde figuur vereenigd af te beelden, wekt
de kunstenaar de illusie van een werkelijke be
weging. Ofschoon elke beker slechts drie tafereelen bevat, krijgt men toch den indruk, dat het
onderwerp volledig is behandeld. Het harmonisch
evenwicht, het contrast van vrede en strijd be
antwoordt aan het ideaal van Homerus, die het
schild van Achilleus volgens hetzelfde beginsel
componeert en die zeker zulke werken heeft
gekend.
Van een verschijnsel van negatieven aard
zou men ook gaarne van deze kunstenaars de
verklaring vernemen: waarom ontbreken op de
Kretische vazen de mensch en het dier (met
uitzondering van de fauna der zee), die in de
Grieksche ceramiek alle andere versiering aan
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dat de mensch als taboe werd beschouwd, als
iets, dat men uit ontzag niet mag aanraken.
Maar op muurschilderingen, op speksteenen
vazen, op zegelsteenen is daarvan niets te be
speuren. Dat de vazenschilders, die gaarne de
groote fresco’s tot voorbeeld nemen, stelselmatig
de gestalten van mensch en dier mijden en slechts
aandacht hebben voor planten en ornamenten,
die op de muren bijwerk zijn, moet op aesthetische overwegingen berusten : men wilde de
menschelijke gestalte niet prijsgeven aan de mis
vorming op de dikwijls onregelmatige kromming
van de vaasoppervlakte.
5. G odsdienstig leven.
Godsdienst en kunst zijn in oude cultuurtijdperken samengevlochten ; in Egypte bijv. zijn
ze zelden te scheiden. Van Kreta heeft men
eerst een afwijkenden indruk gekregen; later is
gebleken, dat ook hier schijnbaar wereldsche
tafereelen aan den godsdienst ontleend zijn ; ge
schapen naar het beeld van den mensch, zijn
de góden hier minder plechtstatig en onbewogen,
dan de granieten reuzen van het Nijldal. Het
ontbreken van geschreven bronnen wordt op
dit gebied als een ernstig bezwaar gevoeld: geen
enkele godenaam is bekend, geen gebedsformu
lier, geen offervoorschrift. T e onderscheiden
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werpen, die feitelijk voor den godsdienst bestemd
waren
zooals gewijde plaatsen, idolen, cultusgereedschap, wijgeschenken
en tafereelen, die
meer persoonlijk de visie van een kunstenaar
en zijn gedachtenwereld onthullen. De oudste
gewijde plaatsen waren grotten; oorspronkelijk
ook woningen van nienschen, werden ze later
nog bezocht voor den dienst der góden. In de
heilige grot van Psychro (/, in het Lasithigebergte) wekten de druipsteenzuilen den indruk
van door de natuur gevormde heilige steenen;
de Engelschc onderzoe
kers vonden dubbele
bijlen als teeken van
vereering in de spleten
gestoken. Elders gold
een bergtop als zetel der
góden. Indrukwekkend
is dat uitgedrukt in de
beperkte ruimte van een Zegelafdruk uit Knossos.
zegelafdruk, waarschijn
lijk door een grooter voorbeeld geïnspireerd (/5).
Op den top van een berg, door een traditioneel
schubbenpatroon aangeduid, verschijnt een godin
met het pompeus gebaar, dat wij van den vorst
kennen (24; 15, links); leeuwen vergezellen haar
in de wildernis van het gebergte; de mensch, ver
blind door glans, houdt de hand beschuttend boven
de oogen, Bij den berg bevindt zich een tempel-
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gebouw, kenbaar aan de horens ter wijding op
twee verdiepingen boven elkaar. In allerlei vorm
openbaart zich de verheven gedachte, dat de
góden niet aan een bepaald beeld gebonden
zijn, maar tijdelijk een heiligen steen, een dubbele
bijl tot verblijfplaats kiezen. Men moet ze aan~
roepen, waarbij muziek de toovermacht is, die
ze doet verschijnen. Een natuurlijke schelp, een
lier of een fluit kunnen daarbij dienst doen. — Als
vaste bewoners van een tempel met een kostbaar
beeld, zooals later in Griekenland, zijn de góden
gemakkelijk te herkennen en te onderscheiden;
in den Kretischen tijd is dat alles onzeker, zoodat
velen een aniconischen cultus aannemen, zonder
godenbeelden in menschelijke gedaante. W el
zijn er veel beeldjes gevonden (30), maar nimmer
is te bewijzen, dat een godin is bedoeld en niet
haar priesteres met de heilige tempelslangen.
De neiging om de mooiste exemplaren tot godin
te verklaren is natuurlijk willekeurig. Het wordt
nog ingewikkelder, omdat de bekende gewoonte,
godenbeelden als wijgeschenk in een tempel te
plaatsen, kan samengaan met een ecredienst
zonder eigenlijk cultusbeeld. Idool, dat vcreering
genoten heeft, of wijgeschenk, dat als een uit
vele in een kapel werd geplaatst? — is de vraag,
die zich ook voordoet bij buisvormige voor
werpen met een slang omwonden uit Gournia.
W d blijkt uit deze voorwerpen, dat men ge
loofde aan de verschijning der godin in de ge
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daante van een slang. Met zijn snelle kracht,
zijn gevaarlijke macht over het menschenleven,
zijn biologeerenden blik, zijn plotseling geruischloos verschijnen uit de aarde, kon de slang gelden
als bewerker van die wondere werkingen, die
onverklaarbaar zich voltrekken in de duistere
diepte van de aarde ; de vruchtbaarheid, die
altijd opnieuw de zaden doet ontkiemen en het
gestorvene opneemt in een nieuwen levenskring,
is het werk van aardkrachten, die zich in de
slang belichamen. Als vertegenwoordiger der
weldadige chthonische machten is de slang dik
wijls een geliefd huisgenoot op het erf eener
boerderij, in Servië „huismoeder" genoemd.
De godin, wier macht in de onderwereld zich
in de slang openbaart, heerscht over de geheele
natuur : zooals later de godin Kybele, wordt zij
vergezeld door wilde dieren, die zij soms als
zwakke schepsels bij den poot grijpt en mee
draagt. Haar macht in den hemel wordt uit
gedrukt door het symbool van de dubbele bijl.
Dat deze het werktuig is, dat den donder ver
oorzaakt, is een oud geloof, dat een eigenaardigen archacologischen oorsprong schijnt te
hebben ; reeds in de vroege oudheid vond men
In den grond bijlen, die toen al uit een ver
verleden dateerden, zoodat men ze niet her
kende als bewerkingen van menschenhand. Ze
golden als „dondersteenen", bij het inslaan van
den bliksem neergeslingerd (nog Descartes» in
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de 17de eeuw, was niet wijzer); het wapen van
den dondergod werd dus soms als dubbele bijl
gedacht. Dat op Kreta een godin het donderwerktuig hanteert, volgt uit haar overheersehende positie; zij is ook oorlogsgodin; dan
trekt zij met een groot, achtvormig schild ge
wapend ten strijde. De dubbele bijl wordt op
Kreta even algemeen, als de halve maan in de
landen van den Islam of het kruis bij de Chris
tenen ; een teeken zóó verbreid, dat het door
gedachteloos gebruik zinledig dreigt te worden,
maar dat zich toch telkens weer in zijn volle
kracht hersteld. Groote bronzen bijlen, op een
hoogen standaard met steenen voetstuk ge
plaatst (49), behoorden tot het cultusgereedschap van een Kretisch tempelgebied (26). Tegen
de opvatting, dat de dubbele bijl niet toekomt
aan de godin, maar uitsluitend aan een hemel
god, pleit een nieuwe vondst in Mykene: een
zegclsteen, die de natuurgodin af beeldt met de
symbolen van haar geheele machtsgebied; de
slangen van de onderwereld, de leeuwen van
de aarde, de dubbele bijl van den hemel. In
dezelfde richting wijst de dubbele bijl in de
hand van de priesters van Kybele bij het uit
voeren van een ritueelen dans.
Een tweede veel voorkomend symbool, waar
van de werking vaststaat, maar de verklaring
langs vele wegen gezocht wordt, zijn de „horens
ter wijding", die blijkbaar wijding gaven aan
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zooals heilige zuilen (23), takken en ook de
dubbele bijl. Het horensymbool is volgens som
migen afgeleid van een Egyptische hieroglyph,
die „aarde'" beteekent en zou dus de godin der
aarde aanduiden, soms nader bepaald door haar
wapen, de dubbele bijl. In dezelfde richting, maar
langs een anderen weg wijzen volledige runderkoppen met een bijl tusschen de horens (44).
Dit legt verband tusschen de dubbele bijl en
de godin met de vele verschijningsvormen, die
als godin van de vruchtbare aarde in de ge
daante van een koe werd vereerd. In het
Labyrinth, waar koningin Pasiphaë zich als koe
vermomde om zich te vereenzelvigen met de
godin, werd de godin van hemel en aarde ge
symboliseerd door de labrys tusschen runderhorens.
Tot de tijdelijke gestalten, door de góden op
Kreta aangenomen, behoort die van het dier,
dat vooral in het land van den eersten aviateur
bewonderd en benijd werd: den vogel. Mieris
een treffende overeenkomst tusschen de Kretische
geloofsovertuiging en de Semitische, die den
goddelijker! geest belichaamt in een duif. Gehoor
gevende aan offer en liermuziek zien wij góden
«Is vogels ncergestreken op het symbool hunner
«sacht, een dubbele bijl (26), elders op een zuil,
soms ook op het hoofd van een mensch. Als
drievoudig verschijnsel wordt dit afgebeeld door
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drie zuilen met dekbalken er boven, waarop drie
vogels zijn neergedaald. Het zijn heilige zuilen
evenals op het miniatuurfresco (23), waar het
tempeltje ook uit drie afdeelingen bestaat. Een
gedreven gouden plaatje uit Mykene vult de
beide afbeeldingen aan. Daar zien wij een tem
peltje, dat met zijn drie afdeelingen, waarvan de
middelste hooger is, met de zuilen in horen
symbolen, zelfs met een verwante metopenversiering, groote gelijkenis toont met afb. 23, Op
het gouden plaatje zijn twee vogels, met omhoog
geklapte vleugels neerstrijkend op de horens,
die het dak bekronen: zoo denkt men zich den
goddelijken geest, die tijdens het groote godsdienstfeest neerdaalt in de heilige zuilen.
De verschijning der moedergodin als koe (46)
of als geit, die haar jongen voedt, herinnert aan
de mythe van Zeus, die als pasgeboren kind
op Kreta door een geit werd gezoogd. Wellicht
is de latere Kretische Zeus, die afwijkt van den
bekenden Olympischen oppergod, de voortzetting
van een ondergeschikte godenfiguur uit den
Minoïschen tijd, den zoon der godin, die op
kunstwerken naast zijn oppermachtige moeder
verschijnt. Met haar heeft hij het groote dubbele
schild gemeen ; soms is hij afgebeeld als heerscher
over de dieren, met elke hand een leeuw vast
grijpend. Sommigen onderscheiden een aantal
góden en godinnen : een hemelgod, die sterft
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en begraven wordt, en een hemelgodin, beiden
met de dubbele bijl; een berggodin met leeuwen
(75); een naakte godin van het liefdeleven in
de natuur met duiven, evenals Aphrodite bij de
Grieken; een maagdelijke godin van de maan,
wier naam Britomartis met den cultus in den
Griekschen tijd is blijven voortbestaan, De kunst
werken geven geen afbeelding, waar deze góden
bijeen zijn, of die op andere wijze het vraag
stuk oplossen.
De cultushandelingen zijn te onderscheiden
in: magi e , die rechtstreeks haar doel bereikt
door toovermiddelen, die dwingende kracht ook
op de góden uitoefenen; g e b e d en of f e r ,
die van de góden vrijwillig iets trachten gedaan
te krijgen. Magie, een hoofdbestanddeel van
primitieven godsdienst, maakt gebruik van pro
cessie en dans. Een troep landbouwers (35—37)
schrijdt rondom den akker met dreunenden tred
bij het lied van een luidkeels zingend koor en
het rinkelen van een sistrum, dat de booze
geesten verbant evenals de kerkklok den duivel.
Latere gebruiken verduidelijken het tafereel In
Palaikastro is een Grieksche danshymne ge
vonden, waarin de jonge Zeus door dansende
priesters, die tegen schilden slaan, wordt aan
geroepen om met zijn gezellen te verschijnen:
„Dans voor onze kruiken, dans voor onze wollige
kudden, dans voor onze zeebouwende schepen,
dans voor de jonge burgers !" enz. Dat Zeus
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een thiasos, die bij een orgiastischen cultus be
hoort, is waarschijnlijk een overblijfsel uit den
vóór-Griekschen dienst van deze ongewone
Zeus-figuur. De Romeinsche priesters, de Salii
( = springers), die door de straten van Rome
sprongen en dansten om Mars, als God der
vruchtbaarheid, tot navolging te bewegen, droe
gen daarbij oer-oude schilden van hetzelfde
achtvormige model als het Kretische.
Meer nog dan door de aansporing en het
goede voorbeeld hopen sommigen te bereiken
door zich zelf tot góden te vermommen: met
de maskers van dieren, die door de góden soms
als verschijningsvorm bij hun incarnatie worden
gekozen, dansen en zingen zij, alsof zij zelf góden
waren. Als de zon schijnt af te sterven, eiken
dag korter tijd en lager aan den hemel staat,
dan dansen de menschen met het masker van
den zonnegod. Ook de Minotaurus wordt wel
verklaard als een maskeradefiguur, oorspronke
lijk een mensch met een stieremasker, later pas
geworden tot het gevreesde monster, dat de
Atheensche kinderen verslond, Men denkt zich
een reidans van deze gemaskerden op de dans
vloer aan den N.W .-kant van het paleis, die
dan met meander- en svastikaflguren versierd
zou zijn. De svastika, die ongeveer alles kan
beteekenen en ook het draaien van de zon in
hoekige teekening weergeeft, moest dc bewegin-
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gen der zonnedansers leiden. Op een muur
schildering uit Mykene is een optocht van rechtop
loopende gestalten met dierenkoppen, die waar
schijnlijk een ritueele maskerade weergeeft. De
dierenkoren, die den oorsprong der Grieksche
komedie hebben gevormd en ook later daarin nog
dikwijls ten tooneele verschenen, hebben dus een
king en eerbiedwaardig verleden achter zich.
Ook sommige
van de wilde dan
sen, afgebeeld op
gouden zegelrin
gen,
staan in
dienst van de ma
gie. Twee vrou
wen maken hef16.
tige gebaren met Gouden zegelring uit Mykene (L. M.).
armen en boven
lijf, zonder de voeten te verplaatsen; een man
trekt met diep doorgebogen knieën een heiligen
boom, die in een omheining staat, naar zich toe(/6).
Zijn bedoeling wordt verschillend verklaard. Moet
de man de vruchten plukken om den honger te
stillen der godin, die volgens sommigen het wel
sprekende Indianengebaar van een holle maag
uitvoert? Of grijpt hij den boom vast om den
geest van vruchtbaarheid, die in den boom
huist, in zijn macht te krijgen? — Evenzoo ver
klaart men het vastgrijpen van de horens van
een stier als een greep naar de goddelijke kracht.
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Dit berust op het geloof aan de incarnatie van
den god in het heilige dier; in het onweerstaan
bare stootwapen straalt de kracht het sterkst
uit. In beide gevallen is dus sprake van een
stoffelijke communie met de góden, die ook
wordt bereikt door de primitieve ceremonie der
omophagie: het verscheuren en rauw verslinden
van den stier. Deze materiëele gemeenschap
met de góden beoogt hetzelfde, als de latere
Grieksche mysteriën; het één-worden met de
góden, neergelegd in de belofte dier mysteriën ;
„god zult gij zijn in plaats van sterveling’'.
W ij weten reeds, dat de beeldende kunst van
Kreta in eigen taal de uitdrukking voor dit
één-worden heeft gevonden ; de godheid in de
gedaante van een vogel of een leeuwin neer
gedaald op het hoofd van den mensch. Om de
góden ertoe te bewegen uit den hemel neer te
dalen, staan verschillende cultushandelingen ten
dienste, o. a. sommige orgiastische dansen. Deze
hebben een psychologische werking : de heftige
bewegingen brengen tot een geestvervoering,
waarbij de mensch zichzelf wegdanst en zich
met de godheid vereenzelvigd waant. Dat bij
deze dansen op Kreta opwindende kreten en
muziek het hunne bijdroegen, tracht men langs
taalkundigen weg te bewijzen. Het Grieksche
„ölolyge" is een klanknabootsend woord, dat
de luide kreten schildert, die uitsluitend door
vrouwen bij rouw en bij vreugde, bij geboorte
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en dood, bij overwinning of vredesfeest werden
uitgehuild. Aeschylus brandmerkt het als onmanlijk, een ongepaste luidruchtigheid bij den
godsdienst, die plechtig zwijgen eischt; euphemia.
Het woord ololyge, van niet~Griekschen oor
sprong, wordt beschouwd als een erfenis uit den
Kretischen tijd; het past goed bij het karakter
der dansen. Dat deze soms dienden om góden
uit den hemel te doen neerdalen, wordt geïl
lustreerd door de stempels van twee ringen, die
elkaar aanvullen : ze vcrtoonen twee achtereen
volgende bedrijven van een handeling. Op den
eersten, een gouden ring uit een graf bij Knossos,
reeds vermeld om den impressionistischen stijl,
dansen vier vrouwen in een veld met leliën,
waar ook een slang zich kronkelt. Zij strekken
de handen omhoog naar de kleine gestalte van
een godin in de lucht. Een groot menschelijk
oog, dat midden in de ruimte is afgebeeld, blijft
nog volkomen raadselachtig : over het alziend
oog gods in de Kretische kunst is verder niets
bekend, Dat de dans en het gebed der vrouwen
verhoord zullen worden, verzekert de ring van
groenen jaspis {50). De godin is nu neergedaald
uit den hemel en vertoont zich op aarde in
bovenmenschdijke grootte, zoodat een tweetal
mannen hun schilden wegwerpen en geknield
ter aarde vallen ; de vrouwen, al wilden zij het,
kunnen dit voorbeeld niet volgen ; als zij knielden,
zouden haar fraaie hoepelrokken als een har
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monica in elkaar schuiven. Tot zulk een zelf
verloochening is zelfs haar geestvervoering niet
in staat en de godin is er verre van zoo iets
te vergen, dat geheel in strijd zou zijn met het
decorum van den hofcultus in het paleis van
Minos. Het gevolg is, dat in dit geval alleen
de mannen knielen, precies omgekeerd als in
het latere Griekenland. Daar wordt knielen
door mannen als een bewijs van bijgeloof en
verwijfdheid veroordeeld; ook vrouwen knielen
er zelden en wel uitsluitend in den dienst van
góden der onderwereld. Het is te beschouwen
als een overblijfsel uit vroegere tijden, door de
meer behoudende vrouw met den ouden vóórGriekschen cultus in stand gehouden. In de
groote gestalte op den ring zou men gereedelijk
het b e e l d eener godin herkennen, indien er
reden was, om het bestaan van groote goden
beelden op Kreta te aanvaarden. Een andere
verklaring, op zichzelf niet onaannemelijk, dat
hier een priesteres de rol speelt van een godin
en de gebeden met een zegenend gebaar be
antwoordt, laat zich niet rijmen met de voor
stelling op den anderen ring, waar de kleine
verschijning hoog in de lucht niets anders dan
een godin kan beteckenen. Voorloopig zien wij
hier dus de machtige godin zelf, zooals zij zich
vertoonde in de verbeelding der volksmenigte,
vervuld van godsdienstige verrukking. Op de
beperkte ruimte der zegelringen kan slechts een
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klein gedeelte worden afgebeeld van het tafereel,
dat den kunstenaar voor oogen staat. Volledig
zien wij den reidans van vele vrouwen, omringd
door een opgewonden volksmenigte, geschilderd
op een muurschildering in miniatuurstijl. Op den
ring is het terrein, waar de godin verschijnt,
gekenschetst als een plek in de vrije natuur, met
bloemen in het veld, rotsen (rechts) en misschien
wolken (links). Dergelijke godenverschijningen,
klein in den hemel of zeer groot op aarde, komen
ook op andere ringen voor en bewijzen de
algemeenheid van het geloof, dat góden in menschelijke gedaante, los van cultusbeelden, zich
vertoonen in de extase van het gebed.
Een variatie hierop wordt geboden door een
aantal terracottabeeldjes uit. Palaikastro, 12c.M .
hoog, ook merkwaardig als vroeg voorbeeld van
een vrijstaande groep. Drie vrouwen dansen in
een kring om een lierspeelster in het midden,
aller aandacht is gevestigd op een duif, die op
den grond is neergestreken; blijkbaar is het de
godin, die verschenen is onder den ban van
muziek en dans.
Het lijkt een stuk speelgoed; twee vierkante
pijlers van terracotta, 16 c M. hoog, gestreept
als een zebra; daartusschen hangt een schommel,
waarop een vrouwenfiguurtje zit met de handen
omhoog aan de touwen. Toch behoort het tot
den cultus, het is een afbeelding van werkelijk
voorkomende natuurmagie; in de vroege lente,
V.UD. XXXI.

»

130

als allerlei kiemen uit de aarde opkomen, laten
jonge menschen zich door de lucht zwaaien om
de bevruchtende kracht, op te nemen. W ij vinden
hier dus reeds op Kreta den vruchtbaarheidsritus, die sinds lang bekend is uit de GriekschRomeinsche cultuur. En als in N .W . Duitschland
tegenwoordig bij feesten op het platteland de
hooge schommelpalen worden opgericht, is het
nog altijd dezelfde ritus.
Het meest verbreide middel om magie uit te
oefenen, dat bij geen volk ontbreekt, is de
amulet, de talisman. Op Kreta zijn van dit ge
bruik eenige sporen aan te wijzen : in een graf
bij H, Triada vond men een gouden hartje,
omgeven door een schorpioen, een slang en een
spin, bij Asine in Argolis een hanger van zwarten
speksteen, waarschijnlijk uit Kreta, versierd met
spiralen en andere lijnornamenten. De kwaadafwerende kracht hiervan is minder duidelijk,
dan van de kwaadaardige dieren in het eerste
geval. Een vorm van zwarten speksteen voor
het maken van een faïencerelief (M. M, III) ver
toont een gebalde vuist, waarvan alleen de duim
recht is uitgestoken. Dit herinnert aan de hand
gebaren van dergelijke amuletten, die nog altijd
voorkomen, zooals de bekende corna in 1talie.
Ook beschouwt men als amuletten zegelsteenen
met hiëroglyphisch schrift uit een tijd, toen dit
verouderd was en alleen om zijn magische kracht
in dikwijls verbasterde vormen behouden bleef,
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Bij het g eb ed werden soms, evenals later in
Griekenland, de armen omhoog geheven, met de
open handpalmen naar de godheid gekeerd. Bij
volledige overgave zijn de armen gestrekt (50) ;
een meer gematigde houding met de bovenarmen
horizontaal in het verlengde van de schouders
en alleen de onderarmen omhoog, gelijkt zoozeer
op het symbool der „horens ter wijding’* (23)»
dat men deze soms als een hiëroglyphisch teeken
voor „aanbidding" verklaart, Indien men het
gebaar der godin op den ring (50) niet als een
goddelijk zegen geven wil opvatten, heeft ook
zij een houding van gebed aangenomen, volgens
een gewoonte in de antieke kunst om de góden
af te beelden in een handeling, die zij van de
menschcn verwachten en waartoe zij dus zelf
het aansporend voorbeeld geven. De aanbidding
met de hand beschuttend boven de oogen ont
staat onwillekeurig in een toestand van hallu
cinatie, als men de góden zelf in verblindenden
lichtglans aanwezig waant (ƒ.5), Beeldjes in dezen
stand zijn wijgeschenken, die den vromen mcnsch
vereeuwigen in de houding van aanbidding,
De aanbiedende gebaren van het offer ver
klaren zichzelf» Ze zijn in Kretischen toonaard
gezet, de hand met de plengschaal reikt zoo ver
mogehjk vooruit, daarbij tegengewerkt door den
rug, die zich achterover spant. Het mooie ge
schenk durft men nauwelijks beroeren (27). W ij
geschenken vulden in ontelbaar aantal de gewijde
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plaatsen en werden tenslotte bij gebrek aan
ruimte zorgvuldig begraven of in kelders ge
borgen (2, 47). Vele faïence- en terracottavoorwerpen zijn daardoor ongeschonden bewaard
(7, 20, 46). Wijgeschenken werden in iederen
vorm aangeboden. Naast de prachtigste kost
baarheden komen onbeduidende, volkomen waardelooze voorwerpen voor. Groote vondsten van
aarden vaasjes in miniatuur, te klein voor werke
lijk gebruik en door sommigen als kinderspeel
goed beschouwd, zijn als wijgeschenken voor de
góden te verklaren. Een vroom man, die een
rijk offer wilde brengen, liet een kudde runderen
van wel 200 stuks met den herder erbij in een
schaal boetseeren en door bakken tot een duur
zaam geschenk maken (M. M. I). De overal voor
komende gewoonte om bij ziekte een afbeelding
van het zieke lichaamsdeel als wijgeschenk in
een tempel te plaatsen, komt ook op Kreta voor.
Ook stelde men zijn heele persoon in de be
scherming der góden door een afbeelding te
schenken, die met een portret niets gemeen had.
Van olfergereedschap is het merkwaardigste
voorbeeld een speksteenen offertafel, gevonden
in de heilige grot van Psychro, waarin drie holten
voorkomen. Zulk een drievoudig offer wordt
bij Homerus aan de góden van de onderwereld
gebracht, wier cultus dikwijls een ouderwetsch
karakter heeft. Op deze ofiertafel is een opschrift
gekrast,waarvan vier letters samen een woord vor-
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men, dat ook op ander cultusgereedschap voor
komt. Men meent hier den naam van de godin
of van den god op het spoor te zijn, aan wie
het gereedschap gewijd was en hoopt, door
deze lettergroep met een overgeleverden goden
naam te vereenzelvigen, den sleutel voor de
verklaring van deze letters te vinden en zoo
verder te komen met de ontcijfering van het
schrift. De eerste letter lijkt op een gesloten
Grieksche êta, rechthoekig gevormd ; dan volgt
tweemaal een upsilon en daarna een samenge
steld teeken, dat troon en scepter vereenigt.
Een voorstel om hier Zuus ( = „zoon der godin")
te lezen en dus Zeus reeds in de Kretische taal
terug te vinden, wordt hier alleen vermeld als
voorbeeld van dwaalwegen, die worden inge
slagen bij het zoeken naar de waarheid.
Van het rhyton, dc plengvaas voor het sier
lijk gebaar geschapen, zijn reeds de exemplaren
in den vorm van een dierenkop besproken (32,33),
Voor de verklaring van de keuze dezer vormen
moet men uitgaan van het rhyton, dat een
geheel dier weergeeft, waarvan de enkele kop
een afkorting is. Dikwijls kiest men den vorm
van een stier. Op het eiland Pseira zijn er
zulke gevonden in eenvoudige huizen, die ieder
een eigen huiskapel hadden. Ze zijn van terra
cotta met een kalkachtig wit laagje overtrekken,
waarop een oranje of purperen netwerk is ge
schilderd (L. M .I). Deze wijze van versiering
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illustreert het veel voorkomende verschijnsel, dat
men voor cultusgereedschap een ouderwetsche
techniek handhaaft, die overigens reeds in on
bruik is geraakt. De witte stier, het meest
gcwenschte offerdier, wordt onveranderlijk vol
gens den ouden stijl afgebeeid; een opening in
den bek en een achter in den nek laten geen
twijfel over de bestemming van het holle beeldje,
Een dergelijk dier wordt gedragen door een der
vreemde gezanten, geschilderd in het graf van
den zoon van Rechmere, grootvizier van Thutmosis III ( 1501 — 1447). De zoon was inspecteur
van de koninklijke schatkamers. Het was zijn
taak de vreemde gezanten, die geschenken of
belastingen brachten, te ontvangen. De „Kefti\
die daarbij voorkomen, zijn wellicht de Kretensers. In ieder geval zijn hun geschenken van
Kreta afkomstig ; een beker, met twee Stierekoppen
versierd, is, behoudens den vorm van het oor,
het evenbeeld van de vijfde vaas op ufb. 38,
Een stierekop, blijkbaar een rhyton, die in den
stoet wordt gedragen, geeft een vingerwijzing,
dat de gehecle stier, die daarop volgt, ook een
plengvaas is. Het is een koninklijk dier, de kop
met de steile horens lier omhoog, de pooten
stevig op den grond; de iets opgebogen staart
kenmerkt het rasdier. Het beeldje is van zilver
vervaardigd ; berekend naar de afmeting der
menschen is het [ 50c.M . hoog. De Egyptische
schilder moet de vreemde kunstwerken goed
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bekeken hebben, om den geest van Kreta 2 0 0 te
kunnen vatten. Behalve deze Egyptische muur
schildering, die een lichtflits werpt op verloren
pracht, bewaart wellicht een Kretisch schilderwerk
(26) de herinnering aan de plengvaas : de beide
dieren, die als offer voor den doode worden
gedragen, worden gewoonlijk als stierkalveren
beschouwd, maar het kunnen ook rhytons zijn.
De voorkeur voor een rhyton in den vorm
van een dier wordt soms verklaard uit het ge
bruik van deze vazen bij het groote slachtoffer.
Men zou het bloed geplengd hebben uit een
vaas in den vorm van het offerdier. Deze ver
klaring, die bij stieren goed zou passen, is
onhoudbaar bij rhytons in den vorm van een
hert, van een leeuwenkop, van een kattckop,
tenzij men aanneemt, dat ook deze dieren ge
offerd werden. Blijkbaar werden dus in het
algemeen dieren gekozen, die met den cultus der
godin in verband stonden, zooals de leeuw (ƒ.5),
of die als vorm van incarnatie der góden golden.
Het belangrijkste offer was dat van den heiligen
stier, waarin waarschijnlijk een diepere zin lag,
dan het streden van het goddelijk reukorgaan
door een vettigen walm. De handeling begon
met het vangen van het offerdier, Het vast
grijpen van het dier, onder den ban van ge
beden met goddelijke kracht bezield, was een
eerste vorm van communie, een middel om
gemeenschap met het goddelijke te krijgen,
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Oorspronkelijk was het vangen de inleiding van
den woesten ritus, die met het verscheuren en
rauw verslinden eindigde; bij mildere zeden
werd dit veranderd in slachten. Het gevaarlijke
vangen zonder het gebruik van wapens is uit
Kreta overgenomen in den dienst der oeroude
godinnen der aarde te Eleusis; in den mysteriëndienst moesten jonge mannen runderen naar het
altaar dragen. Daartoe werd het dier eerst gebon
den: zoo ligt het op de offertafel, geschilderd
op de sarkophaag van H, Triada. Uit dezen
primitieven ritus ontwikkelden zich de vertooningen, die het meest Kretische zijn, dat men
zich denken kan, en waarvan de volksmenigte,
verzot op sensatie, nooit genoeg kon krijgen.
6. H et stieren spel.
Zonder den donkeren achtergrond van het
offer in het verschiet, staan de stierenvertooningen
verder af van het spel des doods in Spaanschen
stijl (de „corridas de muerte' ), waarbij de torero
het mooie dier niet mag sparen ; eerder herin
neren zc aan de onschuldige courses de taureaux
op een mooien Zondag in Provence, een spel
van behendigheid, waaraan de geheele bevolking
deelneemt ; met dit verschil, dat op Kreta bij
zonder geoefende springers hun kunsten ver
toonden. Het publiek, dat zich rondom ver
dringt, de dames in de loges kennen wij van
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muurschilderingen. De stieren, die in de kleine
theaterruimte van Knossos en Phaistos moesten
optreden, waren getemd en gedresseerd : alleen
bij een ongewenschte zijbeweging van de hooge
horens of den zwaren kop kon het spel nood
lottig worden voor de onbeschermde lichamen.
Bovendien was er een veiligheidsmaatregel ge
nomen, zooals is gebleken bij de opgravingen
in Tylissos(Z). In de laatste jaren maakt men
ook studie van allerlei voorwerpen, die vroeger
achteloos werden weggeworpen, zooals been
deren van huisdieren, afval, enz. ; deze geven
dikwijls aanwijzingen over levenswijze en voeding.
Op verschillende plaatsen zijn in aanzienlijk aan
tal dc groote horens van B os primigenius ge
vonden, een rundersoort, die in halfwilden staat
op Kreta leefde. In Tylissos en ook in Knossos
zijn horens gevonden, waarvan de punten waren
afgezaagd, om het gevaar van den stoot bij de
stierenspelen te verminderen. De toeren, die
hier in vastgestelden en bestudeerden vorm aan
het publiek werden voorgediend, waren het
resultaat van de oefening bij het dagelijksch
werk verkregen, het vangen en bedwingen van
stieren in de wildernis. Dat schildert een der
bekers uit Vaphio. Terwijl een der dieren in
een net is gevangen, tracht een ander te ont
snappen. Een jager, die het trachtte te grijpen,
is afgebeeld in zijn val; zijn kameraad heeft
het dier bij het oor gepakt, een been om den
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langen horen geslagen, waaraan hij een knieopzwaai zal maken als een turner aan den
rekstok, zoodat hij een oogenblik later boven
op het dier zal zitten. Een minder halsbrekenden indruk maakt het meehollen met den
stier, dien men bij de horens heeft vastgegrepen,
om zich vervolgens met een zwaai op den rug
te slingeren. De afbeelding hiervan op een sinds
lang bekende muurschildering in Tiryns, waar
van later op Kreta de tegenhanger is gevonden,
bewijst, dat deze Kretische sport ook op het
vasteland is beoefend, door mannen en vrouwen
beide. Van de ingestudeerde toeren is de salto
mortale het glanspunt (22, 31, 35). Bliksemsnelle
behendigheid was noodig om zich op het juiste
oogenbhk te laten omhoogzwaaien door den ge
vaarlijken stoot van den kop. in vertrouwen op
den zekeren greep van een kameraad of een
vriendin, die gereed stond om den springer na zijn
duikeling op te vangen. In de muurschilderingen
met een vrouw, zich vastklampend aan de horens
van het groote dier, heeft men den oorsprong
willen vinden van de mythe van Europa, door
Zeus als stier ontvoerd. Geloofwaardiger, dan
deze al te rationalistische verklaring, is het ver
band, dat men zoekt tusschen deze vertooningcn
en het bedwingen van den Kretischen stier door
Herakles, die hem gebonden en levend naar
Mykene had gebracht.
Terwijl dit boekje wordt geschreven, zijn voor
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de cow-boys en cow~girls met hun stieren opyetreden. Eigen aanschouwing van de producten
der prairiën in het verre Westen is niet zonder
belang voor het begrip van de Kretische kunst
werken. De gevaarlijke buiteling op den gouden
beker uit Vaphio was bij deze vertooningen
precies zoo waar te nemen. De cow-boy, die
bij het missen van zijn doel, vlug als een aap
zich samentrok tot een bal en ongedeerd tusschen
de pooten van den hollenden stier door rolde,
bracht het onverwachte inzicht, dat de toeren,
op de Kretische kunstwerken afgebeeld, zeer
wel uitvoerbaar zijn. Het meisje, op de fresco’s
uit Knossos en Tiryns, dat, meegetrokken door
de vaart van het dier, met de handen aan de
horens in de lucht zweeft, werd door de cow
girls tot werkelijkheid. Het schouwspel van de
overmacht van den vaardigen tnensch over het
dierT als hij in volle vaart de horens grijpt,
zich aan den zwaren kop hangt en door een
krachtig wringenden zijruk het dier uit zijn even
wicht draait, zoodat het tegen den grond slaat en
zich de pooten laat binden, verandert het oordeel
over Herakles cn Theseus, die als stierenbedwin
gers blijkbaar niets bovenmenschelijks verricht
ten. Zoowel op Kreta als in Amerika zijn de
kunstgrepen gevonden en beoefend bij het dagelijksch werk, het temmen van het wilde vee,
en eerst later geëxploiteerd voor vertooningen
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in het publiek ; tegenwoordig uitsluitend voor
vermaak, op Kreta in dienst van den cultus,
De verkregen oefening werd gebruikt bij het
vangen van het offerdier, dat men niet als een
willekeurig stuk vee beschouwde, maar als drager
van goddelijke kracht, als het heilige dier,
waarin de incarnatie van de godheid zich had
voltrokken. De stierenspelen waren dus een
plechtige handeling, de deelnemers waren zich
bewust, dat zij de regelen van den ritus moesten
in acht nemen, waarbij het geheele volk hen
aandachtig gadesloeg. Het bewijs, dat de samen
hang tusschen deze vertooningen en het offer
niet uit het oog werd verloren, geeft een rhyton,
de plengvaas, die het offer inleidt, in den vorm
van een stier met een springer vastgeklampt
aan elk van de horens, terwijl een derde zich
vasthoudt aan den kop van het dier,
7. Begrafenisgew oonten.
Begraven geschiedde in grotten of woningen,
waarin ook de levenden verblijf hielden, of in
afzonderlijke graven, die dikwijls in den vorm
van woningen werden aangelegd. 1 let graf be
hield soms de gedaante van de woning uit een
vroeger tijdperk ; het ronde, bijenkorfvormige
graf vertegenwoordigt de hut, die als vorm van
woning in onbruik was geraakt. Men vindt
graven in natuurlijke grotten en in grafkamers,
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die ter nabootsing daarvan in de rotsen zijn
uitgehouwen; andere grafkamers zijn uit steenen
opgebouwd: dikwijls hebben ze een horizontalen
of afdalenden toegangsweg, die bij een aanleg
op hellend terrein tamelijk diep in den heuvel
is ingesneden. Sommige graven liggen op den
bodem of in een der zijwanden van een vertikale
schacht; ook zijn er groeven, dicht onder de
oppervlakte van de aarde. In de graven zijn de
dooden soms in afzonderlijke kisten bijgezet:
deze kunnen bestaan uit rechtop tegen elkaar
geplaatste steenen ; andere vormen een geheel,
hetzij in steen gehouwen (26), hetzij van klei
gebakken; een geveldak kenmerkt soms de lijk
kist als woning. Ook werden er groote aarden
vaten gebruikt, die onderste boven werden neer
gezet en dus als een stolp over den doode
kwamen te staan. In den Griekschen tijd werd
dit, als een verouderd gebruik, alleen nog voor
het begraven van kinderen toegepast, maar bij
Gournia is een begraafplaats gevonden, waar
ook volwassenen zoo werden bijgezet. Het aantal
aarden vaten loopt daar in de honderden, ge
dateerd van M. M. 1 tot L. M. I. Hun hoogte
bedraagt niet meer dan 94 c.M .; ook de aarden
en steenen lijkkisten zijn veel korter, dan een
normale mensch. Begraven daarin was dus slechts
mogelijk bij een in elkaar gehurkte houding, met
de knieën opgetrokken tot bij de kin. De sterven
den moesten vóór hun dood deze houding aan
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nemen of nadat de verstijving afnam, hierin ge
bracht worden; de houding komt ook dikwijls
voor zonder den dwang van een beperkte graf
ruimte. Er moet dus een andere verklaring voor
dit gehurkt begraven gezocht worden. Sommigen
meenen, dat men op grond van de overtuiging, dat
de dood een wedergeboorte is tot een nieuw leven,
den doode de houding gaf van het embryo ; ande
ren zien in deze gedwongen houding, die dikwijls
gepaard gaat met vastbinden van de ledematen,
een uiting van vrees voor de geesten der af
gestorvenen. die men zoodoende den terugkeer ón
mogelijk wilde maken. Dezelfde vrees heeft soms
geleid tot lijkverbranding, als een afdoend middel
om het stoffelijk overschot geheel te vernietigen
en onschadelijk te maken. Op Kreta komt lijk
verbranding niet voor. W el zijn er kleine aarden
Sarkophagen gevonden, waarin de beenderen
regelmatig gerangschikt dicht bijeen waren ge
legd; maar dit is geschied bij de tweede be
grafenis, als het vleest h was vergaan en slechts
het dorre gebeente overbleef Waarschijnlijk
heeft men op Kreta naar het voorbeeld van
Egypte het lijk soms in zijn geheel trachten in
stand te houden door mummiiiceeren of balsemen.
Het wordt gestaafd door een sprookjesachtig
verhaal, doorweven met herinneringen uit den
Kretischen tijd. De Grieken vertelden, dat Glaukos, zoon van Minos cn Pasiphaë, toen hij een
muis achtervolgde, in een honigvat viel, (De
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Kretische vaten waren groot genoeg om een kind
te doen verdwijnen). De waarzegger Polyeidos
spoort hem op, maar kan de levenskrachten niet
weer opwekken. Minos sluit hem met het doode
kind in een grafgewelf, waar een slang de kruiden
aanwijst, die het kind doen herleven. Op een
Grieksche schaal is dit afgebeeld : Glaukos zit
in de bekende houding, ineengehurkt als een
doode; het grafgewelf is een koepelgraf uit den
Kretischen tijd (5/), dat de Grieken blijkbaar
nog kenden. De dood in het honigvat berust
op een verkeerd begrepen overlevering van
balsemen op Kreta door middel van honig,
Kr waren nog andere middelen om de ge
laatstrekken althans schijnbaar tegen verval te
behoeden : men bedekte het gezicht met een
laagje goud; of, als men het voldoende vond
niet het yeheele gelaat, doch alleen het gesloten
of gebroken oog te verhullen onder den schijn
van levenskracht, bond men daarover een gouden
band, waarop groote open oogen in drijfwerk
waren aangebracht (V. M. II uit Mochlos), Om
te zorgen, dat het den doode in zijn duister en
kil verblijf met aan het noodige ontbrak, plaatste
men een lamp en een kolenbekken in het graf
en bovendien mondvoorraad en drank in schalen
en kruiken. Daarbij voegde men voorwerpen
van daydijkseh gebruik en sieraden, hetzij de
werkelijke bezittingen van den levende, hetzij
nagemaakte van bladgoud, ijl als de geesten zelf.
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Dikwijls werden de gaven voor het graf met
onverminderde zorg vervaardigd, zooals de
prachtige ring, die met de al te nauwe opening
slechts aan een doode hand kon worden ge
stoken (50).
Op het graf werden offers gebracht. Dat men
bij de begrafenis ook menschen heeft gedood
en verbrand, opdat hun geest den doode als ge
malin zou vergezellen of als slaaf blijven dienen,
wordt voor Kreta betwijfeld. Op het Grieksche
vasteland zijn wel bewijzen van menschen»*
offers gevonden. Daar de voorraad der gaven
in het graf niet onuitputtelijk was, moesten er
op gezette tijden nieuwe offers worden gebracht,
Deze plechtigheden ter eere van de voorouders,
die soms eeuwen lang zijn in stand gehouden,
werden op het graf of in een afzonderlijke kapel
gevierd. Van het meest grootsche grafmonument,
dat uit den Kretischen tijd bewaard is, diende de
voornaamste ruimte als grafkapel; het eigenlijke
graf is in een veel kleinere ruimte ernaast (5/).
Het is de zoogenaamde schatkamer van Atreus bij
Mykene. De vorm, te vergelijken met een bijen
korf, is dezelfde als van hutwoningen uit een
ouder tijdperk en daaruit ook historisch af te
leiden. Doch zelden wordt het duidelijker, dat
er een hemelsbreed verschil kan zijn tusschen het
oorspronkelijk voorbeeld en zijn verren nakome
ling, ondanks den historischen samenhang. De
koepelruimte, waarvan de hoogte gelijk is aan
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de middellijn van het cirkelronde grondvlak
(15 M.), wordt omsloten door de gebogen muurvlakte, die zonder eenige geleding omhoog rijst
en den elementairen indruk maakt van een
natuurvoortbrengsel. Het geheel bestaat uit rin
gen van horizontaal geplaatste steenen, die naar
boven toe steeds nauwer worden en aldus een
schijngewelf vormen. De poort, die men van den
straatweg bereikt langs een 36 M. langen, 6 M.
breeden toegangsweg, ingesneden in de helling
van den heuvel, wordt gevormd door twee ge
weldige deurposten, die boven iets dichter bij
elkaar zijn dan beneden. Daarop rust een even
geweldige dekbalk, die zich aan den binnenkant
van de poortopening herhaalt (51). Omdat men
vreesde, dat deze niettegenstaande zijn kolossale
afmetingen toch zou doorknappen, heeft men
den druk van de steen- en aardemassa terzijde af
geleid door een driehoekige ruimte open te laten,
die later met eene dunne steenen plaat kon
worden afgesloten, In voltooiden toestand was
de koepelruimte met bronzen rozetten versierd ;
de gaten der pinnen om ze te bevestigen zijn
nog te vinden. Een dergelijk bouwwerk, dat
wijst op heerendiensten, is op Kreta niet ge-*
vonden. Ook op de burcht van Tiryns zijn
zulke werken „van Cyclopen” tot stand gekomen.
De graven op Kreta werden opgedragen aan
de bescherming der godin, wier samengesteld
karakter ook een chthonischen kant heeft. Haar
vu n xxxi.
10
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vereering is afgebeeld op den ring, die voor
het graf is gemaakt (50). Het symbool van haar
macht heeft in het „graf van de dubbele bijlen”
bij Knossos den vorm van de lijkkist bepaald,
waarvan het grondvlak den vorm van een dub
bele bijl vertoont. Ook zijn er werkelijke bronzen
bijlen gevonden ten gebruike bij den cultus in
deze grafkapel Aan de godin werd waarschijnlijk
ook bij de begrafenisplechtigheid geofferd. Hier
over geeft de sarkophaag van H. Triada (26)
inlichtingen met een uitvoerigheid, die alleen
wordt overtroffen door de veelheid van ver
klaringen, door geleerde onderzoekers daarover
opgesteld. Ook bij dezen rijk versierden steenen
sarkophaag is de lengte (1,37 M.) te gering
voor de gestrekte ligging van een menschelijk
lichaam. Op den (hier niet afgebeelden) voor
kant ligt een stier, gebonden met een rooden
band, op de slachttafel; aan de grootc horens
herkennen wij hetzelfde ras, als bij de stieren
spelen gebruikt werd; het bloed stroomt uit een
wond in den hals en wordt opgevangen in een
offeremmer. Onder de tafel liggen twee bokjes;
ze wachten hun beurt af om ook geofferd te
worden. Een fluitspeler bespeelt de dubbele fluit
(hij is ook bij het Gricksche offer onmisbaar
gebleven); op het rythme der muziek volgt hem
een rei van vrouwen, de armen en handen
vooruitgestrekt in statig gebaar van wijding,
hen priesteres celebreert bij het altaar; zij wijdt
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de offergaven, ter inleiding van het stieroffer.
Achter het altaar verheft zich een dubbele bijl
op hoogen standaard ; daarop is een vogel neergestreken. Is dit de godin, die door offer of
gebed bezworen is om te verschijnen? Een
heilige boom, uitstekende boven een omheining,
waarop horens ter wijding staan, voltooit het
beeld van een tempelgebied. Werkelijk bevindt
zich in H. Triada dicht bij de plaats, waar deze
sarkophaag is gevonden, een omheining, waarin
een boom in de open lucht is vereerd. Op den
achterkant (26) staan links twee dubbele bijlen
op hooge standaards; de voetstukken van geaderden, bonten steen hebben denzelfden vorm
als het werkelijk gevonden steenen exemplaar
(49), Een priesteres in ritueel gewaad, waarbij
een dierenhuid de plaats van den rok inneemt,
giet rood vocht, waarschijnlijk bloed, uit een
emmer in een grootere offervaas. W eer is een
vogel op elk der dubbele bijlen neergestreken.
De vraag is, of deze vogels góden zijn, of zielen
van voorouders, die uit de onderwereld het
offer komen bijwonen. Een vrouw met twee
öfterem mers aan een juk en een lierspeler met
een fraai groot instrument zijn beiden in lang
feestgewaad gekleed Hiermede eindigt de linkergroep, geschilderd op een lichten achtergrond,
In het volgende vak, met blauwen achtergrond,
gaan drie offerdienaars met de ritueele dieren
huid om het middel, in tegenovergestelde rich-
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ting. De voorste draagt een kleine boot, de
beide volgenden elk een stierkalf, dat, ofschoon
het wordt gedragen, toch is afgebeeld in de
Kretische houding van snellen galop. De stoet
nadert een altaar, van steenen opgebouwd, met
een boom erbij ; daarachter staat een mannelijke
gedaante, in een harigen mantel van dierenhuid
gehuld, voor een gebouwtje met spiraabornament versierd. De achtergrond van dit vak is
weer licht gekleurd, Van de vier verklaringen
voor deze figuur — een godenbeeld voor zijn
tempel ; de tijdelijke verschijning van een god,
opgeroepen door offer of gebed; een mummie
voor zijn graf; de verschijning van een doode,
opgeroepen uit de onderwereld —, is de eerste
het minst aannemelijk, zoolang er geen groote
godenbeelden op Kreta bekend zijn. Bij de laat
ste verklaring moet men aannemen, dat de roode
kleur een gevolg is van de tijdelijk herkregen
levenskracht door het drinken van bloed; daar
toe slacht Odysseus offerdieren bij zijn tocht
naar de onderwereld, als hij de schimmen wil
raadplegen. De stijve houding kan ook doen
denken aan een mummie: precies zoo beeldt de
Egyptische kunst de mummie af, rechtop voor
het graf geplaatst. De offers, die de doode hier
ontvangt, zijn : een scheepje, naar Egyptisch
voorbeeld, om over de wateren van het Dooden
rijk te varen, en twee jonge runderen, als leef
tocht meegegeven. O f zijn het geen werkelijke
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dieren, maar rhytons, zooals wij die kennen, in
den vorm van een geheel dier ? Deze kunnen
dienen voor de plengoffers, die de doode ook
in het hiernamaals moet brengen. Een der zij
kanten van de sarkophaag toont het slot van de
handeling : de godin geleidt den doode op een
wagen, door gevleugelde griffioenen getrokken,
naar betere gewesten ; boven het tweespan
fladdert een vogel, zijn ziel. W ant evenals
Homerus de zielen, die naar den Hades gaan,
onderscheidt van „hen zelf", de lichamen, die
op het slagveld een prooi worden van honden
en roofvogels, zoo zien wij hier reeds op Kreta
de ziel als vogel, gescheiden van het omhulsel
in menschelijke gedaante. — Kort samengevat : de
begrafenis wordt ingeleid met een offer aan de
godin, die verschijnt als vogel ; de zielen der
voorouders zijn tegenwoordig bij het plengen
van bloed; de gestorvene voor het graf ont
vangt offergaven; de godin voert hem weg.
Van de vele andere verklaringen vermelden
wij slechts de volgende: afbeelding 26 moet
men beschouwen als den voorkant, waar de
handeling rechts begint met het aandragen der
offergaven; de dieren zijn als volwassen stieren
bedoeld, op dezelfde conventioneele wijze veel
te klein afgebeeld, als de kathedraal op de hand
van een heilige in de Christelijke kunst. Een
van deze stieren wordt geslacht op het tweede
tafereel, waartoe de linkerhelft van den voor
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kant en de geheele achterkant behooren. Zoo
kan reeds een gedeelte van het bloed worden
geplengd* terwijl een tweede emmer wordt ge
vuld. Het voordeel van deze indeeling is, dat
het tempelgebied met de drie dubbele bijlen het
middelpunt vormt, waarheen aan beide kanten
een groep offerenden is gericht»

H O O FD STU K

III

BUITENLÀNDSCHE BETREKKINGEN*

De betrekkingen met vreemde volken, die
een afwijkende cultuur hadden, bepaalden den
polsslag der Kretische beschaving. In alle rich
tingen werd de Middellandsche zee bevaren,
de veel voorkomende aardrijkskundige naam
Minoa heeft daaraan nog lang de herinnering
bewaard; een plaats op het eiland Amorgos,
een eilandje bij Lakonika, een plaats bij Megara,
een plaats op Sicilië bij Agrigenturn en Minoa —
Gaza in Palestina toonen de verspreiding van dezen
naam. De Kretensers voeren uit om de grond
stoffen te halen, die zij noodig hadden voor
hun handwerk, in de eerste plaats naar Cyprus,
het kopcreiland. Soms vervoerden zij het on
bewerkte metaal in groote staven naar andere
landen, of zij bewerkten het in hun eigen land
en verkochten dan de kunstige producten van
hun nijverheid. De snelle ontwikkeling van
handel en nijverheid op Cyprus sinds 1550 is
indirect het werk der Kretensers. Zij leverden
aan de bewoners van het eiland, die zelf geen
vloot hadden, allerlei handelswaren, terwijl zij
de Cyprische producten naar Egypte en Syrië

152
verhandelden. Een nieuwe vondst van zilveren
vazen en sieraden in Kretischen stijl uit een
graf bij Byblos in Syrië, gedateerd door het
voorkomen van den naam van Amenemhct III
(1849— 1801), bewijst, dat reeds vroeg handels
betrekkingen bestonden. Een koopman uit Kreta,
die een kameel op zijn zegelring laat graveeren,
doelt daarmee op handel langs de karavaanwegen
van Azië. Troje, de gunstig gelegen marktplaats
aan den ingang der zeeëngten, heeft verbindingen
met Kreta in M. M. L
De betrekkingen met de Grieksche eilanden
en het vasteland zijn van zoo bijzonderen aard,
dat ze in een afzonderlijk hoofdstuk besproken
worden: thans beschouwen wij de tochten der
Kretensers naar het Verre Westen. Aan bekend
heid met de straat van Messina herinnert de
Scylla, het zeemonster, dat tot een vast type
in de kunst is geworden. Sicilië werd geregeld
bezocht; van de Liparische eilanden haalden de
Kretensers lipariet, waarvan in Knossos steenen
vazen werden gemaakt (V. M, II). Op Sardinië
vonden zij zilver, dat ook in Spanje voorkwam*
Het is niet zeker, maar wel zeer waarschijnlijk,
dat zij zelf daarheen voeren om behalve zilver
vooral tin te halen, dat zij voor hun brons«*
industrie even noodig hadden als het koper van
Cyprus. Dat hun tochten zich niet alleen tot
Spanje, maar zelfs tot de Britsche eilanden uit
strekten, is niet met zekerheid op te maken uit
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beenen nabootsingen daarvan in die verre lan
den : deze kunnen daar ook door den tusschenhandel gekomen zijn. Op de Balearen vindt
men de dubbele bijl, de duif, den stierekop en
de „horens ter wijding ’, die aan Kreta her
inneren. In dit verband vermelden wij een theorie
van verre strekking, die in tegenstelling met de
opvatting, dat de beschaving in hoofdzaak uit
het Oosten afkomstig is („Eix Oriente lux!”), een
omgekeerde richting veronderstelt ; de koepelgraven, die in Griekenland tot meesterwerken
van bouwkunst zijn geworden, leidt men af van
primitieve vormen in Spanje en Portugal; de
Kretische zuil, die beneden dunner is dan boven,
beschouwt men als den nakomeling van pijlers,
die gevormd zijn van op elkaar gestapelde stee
nen, die, hoe hooger men komt, des te grooter
zijn. — Omgekeerd heeft men voor een latere
periode den invloed van Kreta op Spanje trachten
te bewijzen: er bestaat een eigenaardige Iberische
ceramiek, die wegens zijn phantastisch mengsel
van stileering en levensgloed aan nawerking
van den Kretischen geest wordt toegeschreven.
Daar deze echter in de 4<*e eeuw v, Chr. moet
worden gedateerd, is het tijdverschil te groot,
om aan nawerking van Kretische kunst te denken.
Handelsbetrekkingen met Afrika zijn ons ge
bleken uit rhytons, van struisvogeleieren ge
maakt, en vooral uit het veelvuldig gebruik van
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ivoor (29, 30, 47) ; naar Cyrene in het bijzonder
wijst het schriftteeken voor silphium, het ge
was, dat daar ook in den Griekschen tijd ge
kweekt werd.
„De invloed van Egypte, tot dusver beschouwd
als een voorbijgaand verschijnsel in de laat
klassieke kunst, vertoont zich nu als een factor
van beteekenis reeds bij de geboorte onzer be
schaving" (Evans). Het belang van Egypte voor
de Kretische beschaving, en dus ook voor de
Europeesche in het algemeen, zal ons opnieuw
blijken bij het volgende chronologische overzicht,
waarbij de kunstwerken een hoofdrol vervullen.
Door vergelijking met de Egyptische geschiede
nis kan de betrekkelijke tijdsbepaling op Kreta,
die niet verder komt, dan tot een verdeeling in
opeenvolgende tijdperken zonder jaartallen, wor
den opgenomen in het vaste geraamte der wereld
geschiedenis, Er zijn op Kreta voorwerpen ge
vonden, waarop de naam van een Pharaoh
is geschreven, die nauwkeurige dateering moge
lijk maakt. Omgekeerd zijn er Kretische voor
werpen en afbeeldingen van Kretensers gevonden
in Egyptische woonplaatsen en graven, waarvan
de tijd bekend is. Overeenkomst van ornamen
ten, die in beide landen voorkomen, en van stijl
in het algemeen geven daarnaast minder nauw
keurige tijdsaanwijzingen. Zoo is er voor de
meeste tijdperken een aantal vaste punten te
krijgen, waarbij zich echter in den oudsten tijd
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een groote moeilijkheid voordoet. Terwijl men
in het algemeen de regeering der Pharaoh’s tot
op een jaar nauwkeurig kan dateeren, bestaat
er tot in de 12de dynastie een verschil van
meening, dat niet minder dan 1460 jaar be
draagt. Dit is een periode van 4 X 365 jaren, die
het Egyptische kalenderjaar van 365 dagen noodig
heeft om weer gelijk te komen met het natuurjaar van 365V4 dagen. Het gevolg is, dat de
oudste geschiedenis door sommigen 1460 jaar
vroeger wordt gedateerd, dan volgens de gang
bare opvatting; tegen deze afwijkende berekening pleiten de feiten der chronologie op Kreta,
die zoodoende geheel uit zijn verband zou worden
gerukt.
De gegevens uit den steentijd op Kreta en
uit de Ute dynastie in Egypte zijn te onzeker;
scherven, die sommigen als Kretisch beschouwen,
zijn volgens anderen van den Libanon afkomstig.
Zekerheid geven de prachtige steenen vazen
(V, M. II en III), in Mochlos (39) en elders ge
vonden, die naar Egyptische voorbeelden uit
den tijd der 6<*< dynastie (2540—2390) gemaakt
zijn; sommige der steensoorten komen op Kreta
niet voor en moeten uit Egypte geïmporteerd
zijn. In Egypte vindt men zegels van klei, been,
ivoor en steen in den vorm van knoopen, in
den tijd van de 6 ^ tot de 1 De dynastie
(2540—2000). Knoopen zijn in Egypte onbekend,
de zegels zijn ingevoerd uit het buitenland. Op

-

156

Kreta zijn knoopzegels met dezelfde ornamen
ten gevonden tegelijk met voorwerpen uit het
V . M. III-tijdperk. Ook al zijn deze knoopzegels
niet op Kreta zelf vervaardigd, maar uit KleinAzië ingevoerd, zoowel naar Egypte als naar
Kreta, dan behouden ze onverminderd hun
waarde als middel om V. M. Ill te dateeren.
Het vaststellen van vreemden invloed en daaruit
volgende tijdsbepaling met behulp van ornamen
ten, zooals de spiraal, ontmoet veelal bestrijding,
omdat deze onafhankelijk van elkaar op ver
schillende plaatsen kunnen ontstaan. Maar de
bijzondere combinatie van spiralen met verbin
dende slingerlijnen, die op scarabeeën (zegelsteenen in den vorm van den heiligen mestkever)
in de 12de dynastie (2000— 1788) in Egypte
voorkomt, kan men moeilijk scheiden van derge
lijke ornamenten, die in Zuid-Europa (o. a,
Roemenië) verbreid waren. Op Kreta komen ze
voor in V. M. Ill, het tijdperk, dat kort voor
het begin der 12de dynastie wordt gesteld.
Door samenwerking van Egyptische en Baby
lonische voorwerpen kan M. M. I omstreeks 2000
gedateerd worden. In eenzelfde graf vond men
te zamen met ceramiek uit deze periode Kretische
nabootsingen van Egyptische scarabeeën uit het
begin der i 2<k’ dynastie en een Babylonischen
zegelcylinder uit den tijd van koning Hammurabi.
Zoogenaamde Kamaresvazen (M. M. II) uit
Kahun, een stad, die door Sesostrb 11 (1903— 1887)
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is aangelegd voor de werklieden, die zijn pyra
mide moesten bouwen en die dus spoedig daarna
weer verlaten is, geven een scherp begrensde
dateering en bevestigen de gevolgtrekkingen uit
de vondst bij Abydos, besproken bij afb. 40,
De proef op de som geeft een Egyptisch beeldje
van dioriet tezamen met „Kamares"-scherven
gevonden onder de vloer van den grooten
binnenhof in Knossos. Uit een opschrift blijkt,
dat het de beeltenis is van User, wellicht een
Egyptisch g root waardigheidsbekleder, die een
diplomatiek geschenk zendt aan den vorst van
Knossos. De taal van het opschrift, evenals de
stijl van het beeldje, veroorloven een dateering
in de 12<lc of het begin der 13^ dynastie.
Als eenzelfde ornament in twee landen voor
komt, is het niet altijd gemakkelijk te zeggen,
wie heeft gegeven, wie heeft ontvangen. Zoo
wel op Kreta (sinds M .M .ll), als in Egypte
(12de dynastie) komt een uitgebreid patroon voor
van spiralen, door slingerlijnen verbonden, met
bloemen ter vulling in de vakken daartusschen ;
het wordt vooral gebruikt voor plafonds. De
overeenkomst van dit ingewikkelde patroon in
beide landen is zoo groot, dat er verband moet
bestaan. Voor de dateering is de vraag naar
het eerstgeboorterecht niet van zooveel gewicht,
omdat, hoe ook het antwoord luidt, de chrono
logische samenhang blijft bestaan. In gewijzigden
vorm komt het patroon voor in graven der
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18de dynastie (1580— 1350) en met overeenkom
stige wijzigingen in Knossos (L. M. I); een detail,
de vulling der spiraaloogen met blauw, wordt
in beide landen aangetrofFen,
In het tijdperk, waarin Egypte door de Hyksos
was bezet (1675— 1580), waren er weinig be
trekkingen met Kreta, dat zich meer naar het
Noorden richtte, waar een nieuw gebied voor
expansie zich opende. Toch is er een vondst
uit dien tijd, die de bevestiging geeft van de
berichten, dat de koning der Hyksos, Chian,
weer veel aandacht schonk aan de buitenlandsehe politiek. Hij zond den vorst van Knossos
een albasten vaas, waarvan het deksel, met den
naam van koning Chian, is gevonden onder een
muur, die gebouwd is in het begin van L. M. 1,
na de gedeeltelijke verwoesting en brand in
het paleis. Het deksel is gevonden met afval
en scherven van vazen (M. M. Ill), die men
toen heeft opgeruimd. Dit past goed bij de
dateering van Chian s regeering van af 1633, iets,
waarover niet allen het eens zijn. Het N .W ,
gedeelte van het paleis, waar het deksel gevonden
is, was bestemd voor inwijdingsceremoniën ;
de priester vorst gebruikte daarbij de kostbare
zalfvaas uit Egypte. Het gewicht, dat men aan
deze vondst heeft gehecht, blijkt uiteen veronder
stelling, die hierin veel meer ziet, dan een diplo
matiek geschenk ; de aanwezigheid van de Egyp
tische zalfvaas zou bewijzen, dat Chian tijdelijk
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dc heerschappij over Kreta heeft uitgeoefend.
Met de 18de dynastie ( 1580— 1350) begint
een levendige uitwisseling van kunstvormen. De
Egyptische lelie wordt dan gestileerd naar het
voorbeeld van de vorstelijke bloem op Kreta
(L. M. I), In het graf van Aahotep, de moeder
van Amosis (1580— 1557). die aan de macht
der Hyksos een einde maakte, zijn wapens ge
vonden, waaronder een dolk, met goud in zwart
niello versierd : de leeuw, die jacht maakt op
een stier, vertoont, naar het voorbeeld van
Kreta, het motief van den vliegenden galop; ook
de wijze, waarop het heuvelachtige terrein met
golvende lijnen is aangegeven, spreekt van ge
trouwe navolging Op een bijl uit hetzelfde graf
is een griflioen afgebeeld, met een kam op den
kop en met spiraallokken, in verschillende rich
ting gedraaid, die onbekend zijn in Egypte, maar
op een dolk en op ivoren reliefs uit Mykene
hun evenbeeld vinden. Onder Thutmosis lil
(1501 — 1447) werden de bouwvallen van de
stad Kahun gedeeltelijk weer bewoond door
arbeiders, die in het nabijgelegen Gurob een
tempel bouwden ; in een graf aldaar zijn vazen
gevonden, gemaakt in Griekenland in de periode,
die samenvalt met L. M. II op Kreta. Ook een
enkele Kretische vaas (L. M. II) uit Egypte past
in deze dateering. Op Kreta heeft men in een
vorstelijk kamergraf bij Isopata (N, van Knossos)
tegelijk met ceramiek van den Laten Paleisstijl
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(L. M. II) ook Egyptische vazen van albast
aanyetroffen, die door overeenkomstige soorten
in Egypte gedateerd zijn tijdens Thutmosis III.
De vondsten in dit graf, waarin ook veel oudere
exemplaren voorkomen, geven een waarschuwing,
dat vooral duurzame steenen vazen, die een lang
leven kunnen hebben, als middel van dateering
slechts betrouwbaar zijn, als ze in voldoend
aantal bijeen zijn.
Een nieuwe bron van aanschouwelijke kennis
geven de afbeeldingen van vreemde volken op
Egyptische muurschilderingen in graven uit den
tijd van Thutmosis III en later. Van dezen vorst
heet hei in een overwinningslied, dat de Kefti
hem vreezen, dat de volken in de „Groote
Groene'" (de zee) voor hem sidderen, Welke
volken hier bedoeld worden, is niet zeker. Op
de muurschilderingen, waarop de namen dikwijls
ontbreken of onbetrouwbaar zijn, ziet men ver
schillende volken afgebeeld. Afgezien van de
Oosterlingen met een kernachtig Semitisch pro
fiel en met lange baarden, zijn er verschillen in
haar- en kleederdracht : de bontversierde schor
ten zijn van verschillenden snit. Al deze vreem
delingen dragen kostbare vazen, staven koper,
mandjes gevuld met lapis lazuli, olifantstanden,
die zij hetzij als schatting, hetzij als geschenk
aan den Pharaoh brengen. Veel vazen en vooral
rhytons in den vorm van een dierenkop her
inneren ons aan Kreta. Ter bepaling van den
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volksaard der dragers is dit niet afdoende, want
zij kunnen wel vreemde handelsartikelen brengen.
Voor de dateering is deze vraag van minder
belang, want de Kretische voorwerpen, door
wie ook gedragen, moeten ongeveer gelijktijdig
zijn met de Egyptische graven, waarin ze zijn
afgebeeld. Als voorbeeld is hier een groep
vreemdelingen gekozen, die het meest den in
druk van Kretensers maken (in dit geval ont
breekt de naam). Het is een muurschildering (38)
in het graf, dat Senmut, grootvizier van koningin
Hatschepsowet, heeft laten aanleggen, zeker
voordat Thutmosis lil in 1480 de alleenheer
schappij kreeg en overal den naam Senmut liet
wegbeitelen. Van het typisch-Kretische schort,
dat van terzijde gezien doet denken aan de
benedenhelft van een frak, zijn de randen met
hetzelfde patroon versierd als de banden, die
los voor het lichaam neerhangen. Dat men van
de metalen vazen, die zij dragen, stuk voor
Stuk het evenbeeld in de Kretische kunst kan
aanwijzen, is boven gebleken (Hoofdst. 1, 5).
Op andere muurschilderingen dragen de vreem
delingen vazen met bloemen, die schijnbaar boven
op den rand der vazen staan, Zoo worden ze
ook door sommigen verklaard: kunstbloemen
van metaal zouden op den rand of op het deksel
van deze pronkvazen geplaatst zijn; anderen
meenen, dat ze op den bodem bevestigd waren,
*ooals wij dat weten van plastisch gevormde
V .U .B .-K K K t,
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dieren (M. M. I). Een derde opvatting ziet hierin
de bloemornamenten, die op den binnenwand
der vaas waren aangebracht, ingelegd of in
gedreven relief. Volgens de beide laatste ver
klaringen zou de schilder de bloemen b o v e n
de vazen hebben afgebeeld, omdat de versie
ringen binnen in de vazen anders onzichtbaar
moesten blijven. De Kefti, wier naam wij uit
eenige opschriften kennen, hebben, evenals de
vreemdelingen in het graf van Sen mut, lang
neerhangende lokken en bovendien eenige om
hoogstaande krullen boven het voorhoofd; zij
zijn gekleed met een rondom neerhangend schort,
zooals ook door den „bekerdrager" en zijn
makkers op het processiefresco in Knossos wordt
gedragen. Toch is deze overeenkomst niet vol
doende, om de meening te weerleggen, dat de
Kefti woonden in Cilicië. Werkelijke Kretensers
zouden dan de anonyme dragers in het graf
van Senmut zijn, elders aangeduid als „het volk
van de eilanden midden in de zee’\
Rechtstreeksche betrekkingen tusschcn het
vasteland van Griekenland en Egypte, die men
nog niet met zekerheid kan afleiden uit de Mykeensche vazen van de 15de eeuw, in Egypte
gevonden, zijn zeker tot stand gekomen met
het verval van Kreta (L. M, III). De oudste
Egyptische vondsten in Griekenland zijn : een
kleine aap van blauw glas met den naam van
Àmenophis II (1447— 1420)» een faïcncc-vaa*
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met den naam van Amcnophis III (1411 —1375)
en een scarabee met den naam van koningin
Teje, zijn gemalin, alle drie uit Mykene. Deze
en dergelijke Egyptische voorwerpen zijn tezamen
gevonden met overblijfsels uit den Laat-Mykeenschen tijd, die ± 1400 begint.
De vraag naar de verhouding van Amenophis IV (1375— 1358) tot de Kretische beschaving
betreft hooger belangen, dan handelsbetrekkin
gen en beleefdheidsgeschenken. Deze „ketterkoning”, de schoonvader van den tijdelijk meer
befaamden Thot-anch-amen, heeft onder zijn
nieuwen naam Ichnaton den dienst van Ammon
en de andere góden vervangen door de uit
sluitende vereering van Aton, de zonneschijf.
Daarbij brak hij het verzet van een opper
machtige priesterschap. Zijn doel was in gods
dienst en samenleving waarheid en natuurlijkheid
te doen zegevieren. In de kunst heeft dit geleid
tot wonderlijk-realistische portretten, waarbij
Ichnaton met vrouw en kinderen worden ge
geven in de schamelheid van hun mensch-zijn,
met wanstaltigen lichaamsbouw en afwijkende
schedelvorming. Het familieleven werd zonder
de opsmukking van den hofstijl in natuurlijken
eenvoud weergegeven. De zonneschijf zelf, die
zijn stralen, eindigend in streelende handen, uit
strekt naar de menschenkinderen, is in de sfeer
van vertrouwelijkheid opgenomen, In zijn nieuwe
paleis te Tell-el-Amarna zijn beschilderde vloe
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ren met tafereelen uit de levende natuur, die
verwantschap toonen met de landschappen en
dieren van den natuurstijl op Kreta, waarvan
het hoogtepunt wordt bereikt in de fresco's van
HL Triada. Deze overeenkomst leidt tot de vraag,
of Ichnaton bij zijn hervormingen wellicht is
geïnspireerd door den geest van Kreta, die hem
met de overtuigingskracht der beeldende kunst
zonder omhaal van woorden toonde, hoe het
moest zijn* W el lag de eigenlijke natuurstijl op
Kreta al in een ver verleden, maar ook na twee
eeuwen van stileering was er niet zooveel ver
anderd, of de hervormer kon hier steun en
stichting vinden. De tegenwerping, dat men in
Egypte zelf reeds in de 12 ,c dynastie en later, o.a.
in het paleis van Amenophis III, de kiemen van
den nieuwen stijl kan aan wijzen, miskent het
verschil in wezen tusschen den nieuwen geest
cn alles, wat er aan voorafging. — Terugkeerend
op den vasten grondslag der feiten, vinden wij
in Tell-el-Amarna talrijke vazen uit de LaatMykeensche periode, die de dateermg van het
begin dezer periode omstreeks 1400 bevestigen.
Tell-el-Amarna is j 1350 weer verlaten, zoodat
de tijdsbepaling der vondsten daar scherp om*
grensd is. Ook in Gurob komen Laat Mykeensche
vazen voor, te zamen met voorwerpen uit de
dynastie (1350— 1200), Een kleine beugel*
kan, aan den Nijl in Nubie gevonden, 160 K M*
stroomopwaarts van Assuan, in een graf uit den
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tijd van Ramses II (1296— 1230), geeft een
dateçring voor Laat-Mykeensch in de 13^® eeuw
en bewijst de verre verbreiding van deze cultuur.
Behalve de geïmporteerde vazen zijn er beugelkannen, door Egyptenaars van faïence nage
maakt, die de voorbeelden goed weergeven ; ze
behooren tot den tijd van Amenophis III en IV.
Andere nabootsingen of geschilderde afbeeldin
gen uit den tijd van Ramses 111 (1198— 1167). o. a.
op muurschilderingen in zijn graf, zijn zoo verbas
terd, dat de invoer der oorspronkelijke voorbeel
den in Egypte toen blijkbaar reeds gestaakt was.
Na dit overzicht volgens tijdsorde blijven er
veel gevallen van Egyptischen invloed te be
spreken, die minder gemakkelijk zijn te dateeren.
Van verre strekking is de toepassing van de zuil
als werkzaam element in de bouwkunst. Ook
vele van de verfijnde kunstmiddelen, in het eerste
hoofdstuk besproken, dankt Kreta aan Egypte,
zooals versiering met glaspâte, ingelegd in goud
of steen, in het bijzonder kyanos, een surrogaat
van lapis lazuli; verder granuleerwerk van goud
cn waarschijnlijk ook de „mottled wareM, de door
het bakken grillig gevlekte ceramiek (V. M. 11).
De pottenbakker, die een rund of een vogel
boetseerde en op den bodem van een schaal
bevestigde (ML M .I), vertelde in stamelende
woorden den indruk, die een Egyptische metalen
pronkschaal op hem had gemaakt, waarin een
koe staat met opgeheven kop. zoodat die ais
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uitsteekt, als de schaal gevuld is. Omgekeerd
hebben de Egyptenaars tijdens de 18de dynastie
het dragen van vingerringen met stempels of
zegelsteenen, van armbanden aan den bovenarm
en van schijfvormige versieringen aan het oor
uit Kreta overgenomen. Van godsdienstige ge
bruiken in Egypte, die de Kretensers hebben
nagevolgd, zijn ter aanvulling van het reeds
behandelde nog te vermelden : het dierenmasker,
dat het hoofd van een god weergeeft, door
Egyptische priesters gedragen bij ritueele hande
lingen; het offeren in een kuil ; de offertafel op
één poot, het voorbeeld voor het samengestelde
offergereedschap, kernos geheeten, bestaande uit
een aantal offer vaasjes opeen gemeenschappelijk
voetstuk; een plengvaas met dubbele tuit voor
een offer, gelijktijdig aan Set en Horus gebracht.
De weldadige Nijlpaardgodin Ta-urt kan als voor
beeld gediend hebben voor Kretische daemonen
met een langen kam, die van den nek over den
rug neerhangt ; als natuurkrachten, die de vrucht
baarheid bevorderen, besproeien zij dorstige
planten. Ligt er een Egyptische gedachte aan
ten grondslag, als men den vorst (in het derde
schachtgraf te Mykene) een weegschaaltje meegeeft? De schalen zijn van dunne blaadjes goud,
met een vlinder versierd ; als koorden dienen
smalle reepjes bladgoud. 1 let werktuig is te zwak»
zelfs om als goudschaaltje te dienen ; voor radium
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zou het bruikbaar zijn en dus ook voor het wegen
van een ijle ziel. In het Egyptische doodenboek
weegt Anubis bij het laatste oordeel voor den
troon van Osiris het hart van den gestorvene.
Verwante voorstellingen moeten al vroeg in
Griekenland bestaan hebben, want bij Homerus
wordt de afloop van een strijd bepaald door het
doodslot van elk van beide partijen in een der
schalen te leggen en ze tegen elkaar af te wegen.
Ook Aeschylus kent deze voorstelling, die hij
met vrije phantasie verwerkt: in een grootsch
beeld wordt Ares vergeleken met een wisselaar,
die het krachtige lichaam inwisselt tegen de asch
in de lijkurn, licht als stofgoud. Een toespeling
op het wegen van zielen geeft wellicht de ver
siering met een vlinder, het beeld van de zwe
vende ziel. Volgens een minder bevredigende
verklaring is het een huishoudschaal in miniatuur,
ten gebruike in het hiernamaals meegegeven, of
een speelgoedschaaltje, naast een kind in het
graf gelegd. — In Egypte, waar amuletten zeer
verbreid waren, vindt men de voorbeelden voor
de speksteenen amuletten in den vorm van een
menschelijk been, met een doorboring om ze op
te hangen, die gevonden zijn in het Messaragebied (V. M. III).
Van de vele vreemde volken aan de kusten
cn op de eilanden van de Middellandsche zee,
die op Egyptische muurschilderingen en reliefs
zijn afgebeeld en wier namen zeer verschillend
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worden uitgelegd, is er een zeer nauw met
Kreta verbonden. Terwijl de gelijkstelling van
Kefti, Danuna, Turscha met Kretensers, Grieken
en Etruriërs niet algemeen wordt aanvaard, is
men het er over eens, dat de Pulesata Kretensers
zijn, die zich in Palestina hebben gevestigd en
daar, meer bekend onder den naam van Philistijnen, de Kretische beschaving naar vermogen
hebben in stand gehouden. Zij zijn afgebeeld op
reliefs in een tempel van Ramses 111(1198 — 1167),
die ze aan de grenzen van Egypte heeft ver
slagen. Zij hebben een niet-Semitisch gezichtstype, zij dragen geen baard en hebben een
hoofdbedekking van rechtop staande veeren.
Zij trekken voort met vrouwen en kinderen op
ossenkarren: het geldt hier dus eerder een volks
verhuizing dan een oorlogsonderneming. De
Pulesata vestigden zich bij Askalon en Gaza;
een naburig volk, de Zakkaru, bewaart in het
vreemde land den naam van Zakro op de
Oostkust van Kreta, vanwaar zij vermoedelijk
afkomstig waren. Bij opgravingen in Palestina
is gebleken, dat de ceramiek der Philistijnen
een voortzetting is van de Kretische uit de
laatste periode, waarvan de boven vermelde
dateering dus bevestigd wordt. Hun ceramiek
is ook gevonden in de bouwvallen van het
paleis van Ramses 111 in Jehudije aan de NLO,grens van Egypte.

H O O FD ST U K IV.
DE KRETISCHE KUNST EN GRIEKENLAND.

„Dit kleine eiland was de plaats van vertrek
en tevens het eerste traject langs den postweg
der Europeesche beschaving.” Zoo kenschetst
Evans de beteekenis van Kreta als een onzer
geestelijke voorouders.
De verwoesting der paleizen van Knossos en
Phaistos maakt een einde aan het tijdperk van
den Laatsten Paleisstijl (L. M. II). Op Kreta
begint met L. M. I I I (M 00— 1200) een tijd van
verval, maar de winter is niet de dood. Onop
gemerkt groeien in de aarde nieuwe krachten
de oude grondstof: de latere Grieksche be
schaving na het schemerdonker der „Middel
eeuwen" is, vooral in de Jonische landen, een
herleving van Oud-Kreta. Intusschen blijft op
bet vasteland van Griekenland de Kretische
invloed nog krachtig voortleven, nadat op het
eiland zelf het verval reeds is begonnen. Mykene
en Tiryns beleven een tijd van voorspoed, waarin
geld is om veel te bouwen en te schilderen;
n°g drie eeuwen duurt daar de bloei van een
gemengde cultuur, die omstreeks 1600 door
enting van Kretische elementen op den inheem-
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beschaving moet hier afzonderlijk worden be
sproken, nadat reeds vroeger de muurschilde
ringen in aansluiting aan de Kretische zijn be
handeld. In de oudere perioden was het verschil
tusschen de cultuur op het vasteland en die van
Kreta, vooral op het gebied der ceramiek, zoo
groot, dat men een afzonderlijke verdeeling in
tijdperken heeft ingevoerd, evenals de Minoïsche
uit drie hoofdperioden met onderafdeelingen
bestaande : Vroeg-Helladisch I —III, ongeveer
van 3000 tot 2000, Midden-Helladisch I — II,
ongeveer van 2000 tot 1580, Laat-Hclladisch I
van 1580 tot 1500, L H. II van 1500 tot 1400,
L. H. Ill van 1400 tot 1100. De overeenkomst
tusschen de jaartallen van de Laat-Helladische
en de Laat-Mmoïsche perioden illustreert den
krachtigen invloed van Kreta, die zich na 1580
openbaart, eerst vooral in Argolis en vervolgens
op vele plaatsen in Griekenland, die door
Homerus beroemd zijn geworden. Veel van
deze vondsten zijn reeds bekend sinds de op
gravingen van Schliemann en van latere onder*
zoekers; daarom worden hiervan in dit boekje
geen afbeeldingen gegeven. Een bezoek aan de
twee voornaamste plaatsen: Tiryns en Mykene,
gevolgd door losse opmerkingen over andere
ontdekkingen, zal het verschil zoowel als de
overeenkomst der beide culturen duidelijk maken.
De bezoeker, die Tiryns naderde, werd niet
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zooals in Knossos verward door de keuze der
vele toegangen tot het paleis, hij werd niet
begroet door het bewegelijk leven van de be
woners op terrassen en in loggias met een ruim
uitzicht, zijn onderzoekende blikken schampten
af tegen hooge, steenharde muren, zoo geweldig
en massaal van onregelmatige steenen gebouwd,
dat ze als het werk van Cyclopen golden.
Slechts één poort gaf toegang, behoudens een
geheime gang aan den achterkant van den
burchtheuvel. Een hellende toegangsweg was
zoo aangelegd, dat van een vijand, die de poort
wilde bestormen, de ongedekte rechterzijde naar
den kant van den burchtmuur was gekeerd,
zoodat de verdedigers hem uit de hoogte konden
bestoken. W as hij tot binnen de eerste poort
doorgedrongen, dan bevond hij zich in een
waren muizenval, aan alle kanten door hooge
nuiren omringd; hij moest zijn weg voortzetten
naar een tweede poort, weer met de rechter
zijde aan den kant van de burcht. De zware
poorten hadden geen scharnieren, maar draaiden
om een spil. die rustte in een holte, uitgeboord
in de drempels. De breede drempelsteenen, die
het geheele gewicht van de deuren droegen, vertoonen de sporen van het heen en weer draaien ;
hij het openen loeide de deur als een stier,
zooals Homerus zegt. Na de tweede poort liep
men nog een eind tusschen muren cn bemerkte
daarin gangen met een reeks vertrekken naast
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elkaar, die de hedendaagsche bezoeker voor
bomvrije kazematten zou aanzien, als hij niet
bedacht, dat dit een anachronisme is. Toch
hebben sommigen deze verklaring volgehouden.
In werkelijkheid zijn het dergelijke magazijnen
als in Knossos, die daar achter de muren zijn
gebouwd, In Tiryns zijn de muren zóó dik (tot
9 M ), dat de magazijnen zich in de massa der
muren bevinden; ze zijn als een schijngewelf
gebouwd in den vorm van een spitsen boog.
Eindelijk bereikte men de propylaeën, een ge
bouwtje, waarin zich de toegangsdeur bevond
met een portaal ervoor; dit herhaalde zich
symmetrisch aan den anderen kant van de deur.
Deze dubbele portaalbouw heeft aan beide
kanten twee zuilen. Terwijl de zuil aan de
Kretische bouwkunst is ontleend, is de toepas
sing gewijzigd; in tegenstelling met de Kretische
zuil die. midden in de portaalopening geplaatst,
deze in twee gelijke helften verdeelt, vindt men
in Griekenland geregeld twee zuilen, die in samen
werking met de zijmuren („anten ’) een middendoorgang en twee toegangen daarnaast vormen,
Nadat men den buitenhof bereikt had, gaf een
tweede propylaeën-bouw, kleiner dan de eerste,
toegang tot den binnenhof. Deze is niet het
middelpunt van het paleis zooals in Knossos*
waar in alle richtingen leven en bedrijvigheid
heerschte* het is eerder een voorhof, die toe*
gang gaf tot tic gesloten woning daarachter»
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Tegenover de propylaeën vertoonde zich de voor
gevel van de groote zaal, het megaron, dat een
sprekend voorbeeld geeft van de vermenging
van cultuurstroomingen. Het is een langwerpig
gebouw, dat rondom is afgesloten, met slechts
één toegang ; de groote zaal bevat een haard,
berekend op een koud klimaat. In zijn eenvoudigsten vorm zonder zuilen vindt men het
in Troje, voordat dit den invloed van de
Zuidelijke cultuur onderging. Het is een voort
brengsel van het Noorden, dat in Griekenland
een herschepping heeft ondergaan. Hier werden
twee zuilen in den ingang geplaatst, zoodat een
architectonisch portaal toegang gaf tot een voor
bal; deze had men verkregen door achter de
zuilen rechthoekige pijlers te plaatsen, die samen
uls het ware een muur vormden, doorbroken
door drie openingen. Voordat men in 1 ïryns
de enkele deur van de eigenlijke zaal binnen0ing. vond men links in de voorhal een zijdeur,
die leidde naar een gang en vandaar naar de
badkamer. Dit kleine vertrek bewijst opnieuw,
dat men in deze Cyclopcnburcht niet van halve
maatregelen hield: om zeker te zijn, dat de
vloer waterdicht was, heeft men deze uit een
£nkel groot blok steen gemaakt. De groote zaal,
met een ronde haard in het midden, omgeven
door vier zuilen, is ons reeds bekend door de
bespreking der vloer- en tnuursc bi1deringen.
Voor den rookafvoer moet een gat in het dak
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zijn geweest; misschien was een gedeelte van
het dak, dat op de vier zuilen rustte, hooger
dan zijn omgeving, zoodat daardoor een open
tusschenruimte ontstond. Met dergelijke over
wegingen behoefden de architecten zich in het
warmer klimaat van Kreta niet bezig te houden.
Dicht bij dit groote megaron bevindt zich in
Tiryns een tweede, dat kleiner en eenvoudiger
is ontworpen, met een eigen voorhof. Er is
geen gemakkelijke verbinding tusschen de beide
zalen en hoven, zoodat men het kleinere megaron
met de belendende vertrekken verklaard heeft
als een harem, afgesloten van de mannenwoning.
Daar men noch op Kreta, noch bij Homerus
Oostersche toestanden aantreft, is een aan
nemelijker opvatting, dat hier een zoon met zijn
gezin een eigen, eenvoudiger woning had in de
burcht van zijn vader.
Homerus kent nog het megaron, zooals wij
het in Tiryns hebben aangetroffen; voorportaal
(aithousa), voorhal (prodomos) en „megaron”
zelf worden met naam en toenaam bij hem ver
meld ; zelfs is er een albasten fries gevonden,
met blauwe glaspâte ingelegd, die als thrigkos
met kyanos-versiering in het epos voorkomt.
Deze fries bestaat uit metopen evenals op het
miniatuur fresco (21); in Tiryns zijn de rozetten
zuivere halve cirkels. Van de zuilen zijn de
steenen voetplaten bewaard; daarop rustte een
houten zuil met een kapiteel in den vorm van
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een plat rond kussen. Dit kussen werd soms
door een krans van opgerichte bladornamenten
geschraagd. Als een bijna onherkenbaar rudi
mentair overblijfsel daarvan vertoont de Dorische
zuil een insnoering onder het kapiteel, die een
niet ongewenschte bevestiging van zijn afstam
ming geeft; want het verschil tusschen nakome
ling en oorspronkelijk voorbeeld is in dit geval
zeer groot. Men vergelijke de schacht der
Dorische zuil, waarvan de weinig talrijke, maar
stevige ribben tusschen de gleuven (cannelures)
doen denken aan een samentrekking van kracht
,n de nerven, waartusschen al het zwakke en over
tollige is verwijderd; — de Mykeensche zuil,
bedekt met spitse zigzagbanden boven elkaar,
dreigt bij de eerste vracht, die men er op laat
rusten, ineen te zakken ; er is geen samenhang
tusschen versiering en taak in het bouwwerk.
In Mykene wacht den bezoeker dezelfde ge
reserveerde ontvangst; buitendien is in dit geval
°°k de ligging als aangewezen voor een roofburcht ; bijna ongezien, maar zelf alles ziende,
bgt het rotsnest als een spin op de loer in een
boek van Argolis, Evenals in Tiryns is er,
behalve een kleine uitgang aan den Noordkant,
slechts één zwaar versterkte toegangsweg, ver
dedigd door de beroemde Leeuwenpoort. Daar
de aanvaller hier in gunstige omstandigheden
naderde, met zijn beschermde linkerzijde naar
den kant van den burchtmuur gekeerd, was er

176 —

aan den buitenkant van den toegangsweg een
ver vooruitspringend bastion gebouwd. De poort
zelf. een product van heerendiensten, is van
slechts vier kolossale steenen opgebouwd. Boven
den dekbalk is een driehoekige steen geplaatst, ter
vulling van den driehoek, die leeg gelaten was.
om den zwaren druk naar de zijkanten af te
leiden. Daarop zijn twee leeuwen in relief ge
beeldhouwd. het meest indrukwekkende over
blijfsel van sculptuur uit deze geheele cultuur
periode, Het motief is aan Kreta ontleend:
de dieren staan tegenover elkaar in heral
dieke opstelling, met de voorpooten op een
verhooging; zij zijn de bewakers van een zuil,
tusschen hen in. De zuil, die een deksteen en
dwarsbalken draagt, is de verkorte afbeelding
van een paleis of tempel; ook deze bijzonderheid
is uit Kreta bekend, waar drie zuiltjes met vogels
erop tot een groep vereenigd zijn, Boven op
dc burcht van Mykene is een zaal gevonden,
waarin behalve de reeds besproken muurschil
deringen met epische stof, ook vertooningen
van stieren zi)n afgebeeld, die tezamen met
fresco s in Tiryns bewijzen, dat Kretische gebrui
ken hier algemeen ingang gevonden hadden.
Dat geldt ook van de vereering der Kretische
godin met leeuwen, slangen en dubbele bijl, en
in het bijzonder als oor logsgodin met het groote#
achtvormige schild. Sommigen meenen, dat deze
verschijnsels het best door vreemde o verheer-
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sching zijn te verklaren, door een tijdelijke
regeering van Kretische vorsten in Griekenland;
of anders door landverhuizing van Kreta naar
het vasteland op groote schaal. Noodig zijn deze
verklaringen niet; er blijft nog veel van het
inheemsche naast het geïmporteerde bestaan. De
mannen zijn minder volgzaam dan de vrouwen
In het aannemen van Kretische dracht. Door
hun chiton, door het dragen van een baard zijn
zij te onderscheiden. De beste voorstelling kan
men zich maken van de levensomstandigheden
van een ouder geslacht van vorsten, die in
schachtgraven beneden op den burchtheuvel van
Mykene begraven zijn. Als men na het door
gaan van de Leeuwenpoort rechts af buigt, opent
zich de toegang tot een groote open plek, om
geven door een ringmuur, van een dubbele rij
rechtop staande steenen gevormd. Deze om
heining is in de 3^ Laat-Helladische periode om
de oude begraafplaats opgericht. De vorsten, die
daar in een vroegere periode waren begraven,
doen zich kennen aks krijgslieden: op hun graven
staan primitief versierde reliefs, waarop een
krijgsman in een wagen een voetknecht bestrijdt;
de bijna voorovervallende wagenstrijder* het
paard met twee pooten en een kattestaart zijn
zoo onbeholpen, dat men aanvankelijk meende,
dat deze reliefs niet konden behooren bij de
schachtgraven, waarboven men ze had gevonden,
daar deze een uitgelezen pracht van sieraden
VU&.
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bevatten. Later heeft men begrepen, dat de
reliefs met hun bijna uitsluitende voorkeur voor
spiralen de oude inheemsche kunst vertegen
woordigen, terwijl de gouden sieraden in de gra
ven of uit Kreta geïmporteerd óf naar Kretische
motieven in Griekenland gemaakt zijn. Deze
vorsten hielden van vechten (wij zagen het op
de muren van de zaal in Mykene), hun liefste
buit was goud. Dat vergezelde hen in het graf,
waar zij rustten onder een gouden masker ; op
hun gouden zegelringen zijn godsdienstige voor
stellingen en ook jacht en strijd gegraveerd.
Dunne gouden plaatjes met gedreven reliefs vertoonen een tempeltje, een priesteres, een inktvisch, een vlinder en veel ingewikkelde motieven
van cirkels met slingerlijnen, die een ronde schijf
sierlijk vullen. Veel motieven, zooals sphinx en
griffioen, zijn uit Kreta af te leiden. Waartoe
deze plaatjes gediend hebben, is bij sommige op
te maken uit dc kleine spijkergaatjes ; ze waren
bevestigd hetzij op een grootc houten lijkkist,
hetzij op kleinere voorwerpen. Andere moeten
vastgeplakt zijn op hout, op leer of op een lijk*
wade, die dan in vlakke plooien werd uitgespreid*
Grootc diademen met bewegelijke gouden blaad
jes hébben het hoofd of de lijkkist omkranst. De
krijgshaftige aard der strijders werd gehuldigd
door prachtige lange stootdegens, versterkt doof
een ril) in het midden. Soms is de heele opper*
vlakte van de kling gevuld met griffioenen of
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Kretischen vliegenden galop najagen, op het
smalle vlak bijzonder gestrekt. Nog kunstiger is
de kling van korte dolken versierd, waarop
behalve dergelijke dieren ook de Minoïsche lelie
voorkomt. Het gevest draagt een ronden knop
van ivoor of van metaal. Het moeilijke vraag
stuk, hoe dit ronde gebogen vlak te versieren,
is soms op meesterlijke wijze opgelost : een
leeuw en een ander roofdier, die zich in elkaar
hebben vastgebeten, stellen de vastheid van het
gevest plastisch voor oogen. Het hoogtepunt
wordt bereikt door een dergelijken knop met
vier leeuwenlichamen, die de ronding volgen en
deze accentueeren, terwijl hun koppen in het
midden samenkomen en daar de rust in het stevige
wapen bezegelen. De vier leeuwenkoppen, die
van boven gezien een op zichzelf staand orna
ment vormen, als een bloemrozet, behooren tot
de beste voorbeelden van decoratief gebruikte
levende wezens. De verdienste van deze kunst
komt grootendeels aan Kreta toe. Hoe groot
de waardeering voor de vreemde cultuur in
Mykene was, blijkt verder uit bekers, rhytons,
een speelbord zelfs, die in de schachtgraven zijn
bewaard. Een gouden beker met twee typisch
Kretische ooren, door stutten met den voet ver
bonden, beantwoordt zoo nauwkeurig aan de
beschrijving van Nestor's beker bij Homerus
(plastisch gevormde duiven zitten aan beide
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kanten op den rand), dat men het verband niet
kan loochenen. Een tegenhanger hiervan is de
helm, met evertanden bezet, die bij Homerus
beschreven wordt met de liefde van een dichter,
die oog heeft voor de kunst van den vaardigen
handwerksman, waarschijnlijk omdat hij zelf ook
zijn handen weet te gebruiken. Een afbeelding
in ivoor van zulk een helm, een eereteeken
voor een jager, die de slagtanden van een aan
zienlijk aantal wilde zwijnen heeft buitgemaakt,
is in Mykene en ook in Spata (in Attika) ge
vonden ; als resultaat van de everjachten, die
ook in Tiryns werden verheerlijkt (28), is zulk een
helm waarschijnlijk typisch voor het vasteland.
Bij de bespreking der muurschilderingen in
Laat~Mykeen$chen stijl, die het nieuwe paleis
van Tiryns in de 3<*e Laat-Hellaclische periode
versierden, is reeds gebleken, dat de kunst niet
met het geld is gekomen. Hetzelfde geldt van
de Mykeensche vazen, die t e c h n i s c h niets te
wenschen overlaten. Ze werden waarschijnlijk
op veel plaatsen gemaakt : in Tiryns en Thebe
zijn ovens van pottenbakkers gevonden. Een ken
merkende vorm uit dezen tijd is een wijde beker
met twee ooren, die spits toeloopt in den Imo
gen voet. De hooge trap van technische ont
wikkeling blijkt ook in de metaalbewerking en
is een onmisbare voorwaarde voor de bouw
werken. waarin deze tijd uitmunt. Op dat gebied
blijft het niet bij vaardigheid alleen. I let meester
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hoogtepunt tc midden van een groot aantal
kunstig gebouwde monumentale graven. Op de
burcht van Mykene is in deze late periode een
paleis gebouwd, waarbij men de lessen van
Kreta heeft toegepast. Daar zijn evenals in
Knossos breede trappen, een troonzaal, enz. ; een
kamer met een roodgekleurd bassin is op sug
gestieve wijze verklaard als de badkamer, waar
Agamemnon door Klytaimestra is omgebracht.
De overeenkomst tusschen deze cultuur en de
schildering bij Homerus is zoo treffend, dat men
cr meer en meer toe komt de koepelgraven
werkelijk als de laatste rustplaats van Atreus en
zijn nakomelingen te beschouwen, die woonden
in de burcht van Mykene.
Behalve Tiryns en Mykene kan men een
lange reeks plaatsen in Griekenland opsommen,
waar sporen van deze cultuur zijn gevonden. In
Argolis zijn nog vele andere plaatsen te noemen,
zooals Argos en Nemea, waar later beroemde
spelen werden gehouden ; in het algemeen zijn
zulke spelen en wedstrijden een erfenis uit de
Kretische cultuur: in Olympia, de plaats van
de beroemdste wedstrijden, wijst de dienst van
de godin der Aarde op bewoning in een ver
verleden. Zuidelijk van Sparta ligt Vaphio,
waarvan de naam vermaard is door de gouden
bekers uit Kreta, aldaar in een koepelgraf ge
vonden. Ook in het oude Pylos, de woonplaats
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Kretischen Paleisstijl (L. M. II) van de oude
cultuur, die I {omerus nog zoo goed kende. Op
Ithaka, het eiland van Odysseus, zijn Mykeensche
scherven gevonden. In dit gebied krijgt de
archaeologie een romantische tint, doordat Dorpfeld heeft trachten te bewijzen, dat de eilanden
hier stuivertje wisselen hebben gespeeld, zoodat
men in het tegenwoordige Levkas het oude Ithaka
van Odysseus moet herkennen ; de naarn zou
later op een naburig eiland zijn overgesprongen,
De Kretische cultuur is in Delphi vertegen
woordigd door een kalksteenen rhyton in den
vorm van een leeuwenkop, geïmporteerd uit
Kreta. De waarde, die men aan zulk een stuk
hechtte, blijkt uit een reparatie, die in de oud
heid daaraan is geschied. Deze vondst bevestigt
de oude traditie, dat de dienst van Apollo door
mannen uit Knossos in Delphi was ingevoerd.
De naarn Delphi wordt afgeleid van Apollo,
den Dolfijnyod. Het verband tusschen den god
en het dier wordt bewaard in het verhaal van
Arion, den gunsteling van Apollo, die door een
dolfijn werd gered, Oorspronkelijk heeft men
zich den god in de gedaante van den dolfijn
voorgesteld; dat herinnert ons aan de statige
visschen op het fresco, dat in Knossos het appartentent van de koningin versierde : evenals van
den inktvisch kan men gereedelijk hun godde
lijkheid aanvaarden. Nog meer zeggend zijn de
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dolfijnen van faïence, als versiering gehecht tegen
een rhyton, van een echt struisvogelei ver
vaardigd. In Orchomenos, waarvan Homerus
den rijkdom op één lijn stelt met dien van
Thebc in Egypte, is een groot koepelgraf, ver
sierd met een spiralenpatroon in relief, dat wijst
°P verband tusschen de decoratieve kunst van
Griekenland, Kreta en Egypte. In het Grieksche
Thebe zijn behalve muurschilderingen en kleine
kunstvoorwerpen ook waterleidingbuizen ge
vonden, die bewijzen, dat de Kretische techniek
allerwege werd nagevolgd. Zoowel op de burcht
van Korinthe als op de Akropolis van Athene,
steden, die beide een on-Griekschen naam dragen,
2ija gedeelten van „Cyclopische'’ muren be
waard. In het verre Trojc, waar de oudere
cultuur onafhankelijk was van Kretischen in
vloed, vertoont de bouwstijl van de zesde stad,
het Troje van de Ilias, groote overeenkomst
nict de Minoïsche architectuur.
I oen de nabloei der beschaving op het vaste•and, later dan op Kreta, een einde genomen
had, is overat om de Aegaeïsche zee de toestand
der Middeleeuwen ingetreden : gaarne zou men
mcer daarover weten om de verbindingsdraden
*°t in den Griekschen tijd te vervolgen. Nieuwe
bewoners zijn verschenen, die in eigenlijken en
overdrachtelijken zin het ijzertijdperk inleidden.
voornaamste vertegenwoordigers daarvan
*ijn de Doriers, Zij brachten afwijkende ge-
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woonten uit het Noorden mee. Zij droegen een
kleeding, die, los omgehangen, met mantelspelden
(fibulae) bevestigd werd; zij pasten lijkverbranding toe ; in het handwerk hadden zij een voor
keur voor het geometrische. In het nieuwe land
vonden zij veel, dat zij niet kenden; de olijf,
den wijn, de vijg leerden zij waardeeren. De
oude bevolking werd niet uitgeroeid ; ze leefde
in onderworpenheid of lijfeigenschap voort. Bij
deze volksklasse bleef veel van het oude voort
bestaan, vooral godsdienstige gebruiken, die door
de hoogere standen geminacht of nauwelijks
werden opgemerkt, In de aristocratische poëzie
van Homerus en ook later in de letterkunde
der ontwikkelde kringen in Griekenland zijn
dikwijls vage aanduidingen van een oud geloof,
dat in dc breede lagen van het volk nooit was
prijsgegeven.
Vele Grteksche mythen moeten uit den vèorGriekschen tijd afkomstig zijn, want op de plaatsen,
waar ze zich afspelen, zijn door opgravingen
of toevalligerwijze overblijfsels uit den Kretischen
tijd gevonden, terwijl sommige van die plaatsen
later in verval zijn geraakt. Deze laatste zouden
dus nimmer de plaats van handeling geworden
zijn, als de verhalen na den Kretischen tijd
ontstaan waren. Ook de góden zijn aan hun
oude woonplaatsen gehecht. In Kno s h o s heeft
men Rhea, de erfgename der Kretische godin,
nooit vergeten. Dicht bij Knossos was het graf
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klassieke leugenaars, omdat zij vertelden, dat
de Zoon der Godin was gestorven en begraven.
Voor de Grieken sinds Homerus zijn de góden
..de onsterfelijken”. In Oostersche godsdiensten
»s een god, die sterft en weder opstaat, zeer
bekend en geldt het wijzen van een Heilig Graf
niet als godslastering. Ook in Griekenland zijn
er voorbeelden van aan te wijzen : in Delphi her
bergde de tempel van Apollo zelf het graf van
Dionysos. Behalve het graf op Kreta, het eiland,
waar hij ook geboren was, heeft de Grieksche
Zeus op vele plaatsen een tweede erfenis uit den
Kretischen tijd ontvangen : het voornaamste gods
dienstige symbool, de dubbele bijl, is een attri
buut van Zeus in Dodona (de duif gold daar
als de heilige vogel van zijn gemalin Dione),
'n Olympia en vooral in Klein-Azië, o. a. in
Labraunda in Karië ; deze naam hangt met labrys
8i»men. De vraag is, of Zeus de dubbele bijl
teyelijk met de oppermacht van de groote godin,
moeder, heeft overgenomen. Het is ook
m°yeltjk, dat het wapen in Klein-Azië steeds
*n handen van den god is geweest. In den
Driekschen tijd komt het symbool soms voor
>n den cultus van Dionysos, die in Pagasae als
Peleky»
dubbele bijl) werd vereerd. Deze
Ö°d met orginstischen cultus, die door 1lome rus
nauwelijks wordt erkend, is in minder aristocra*>sche kringen sinds den Kretischen tijd steeds
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vereerd en werd later een der machtigste góden
van Griekenland. Zijn groote rol in de drama
tische kunst ligt in de lijn van zijn afkomst uit
een artistiek milieu.
De Grieksche góden namen bij hun komst
soms den cultus van hun voorgangers over. Dat
geldt o. a. van den omphalos, den heiligen steen
te Delphi, die daar lang voor de komst van
Apollo werd vereerd. Van de vele afbeeldingen
met heilige steenen uit den Kretischen tijd treft
ons hier in het bijzonder een zegelafdruk met
een man, die, neergeknield, een steen m den
vorm van den omphalos omarmt. Om te Delphi
heer en meester te worden moest Apollo de
Pytho neerschieten, een machtige slang, die de
oudere godenwereld vertegenwoordigt,
De meest vereerde godin in het hart van Grie*
kenland, Athena op de Akropolis van Athene»
is met slang, olijf en vogel (een uil) nog steeds
dezelfde als de Minoïsche godin, die daar reeds
in den Kretischen tijd vereerd werd, toen op
dezelfde plek een vorstcnwoning stond, die ook
haar heiligdom bevatte, Het oorlogzuchtig ka rak'
ter van Pallas Athene met het groote schild be*
vestigt de vereenzelviging met de godin van Kreta»
Op vele plaatsen blijft de oude cultus on*
veranderd: bij een koepelgraf in Menidi zijn
tot de 5^ eeuw v. Chr. doodenoffers gebracht;
toen Delos m 426 als heilig eiland gezuiverd
en alle graven geruimd werden, liet men het]
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roerd; later omgaf men het als gewijd gebied
met een omheining. Voor Hyakinthos met zijn
on-Griekschen naam bleef men offeren in den
ouden offerkuil, waarboven het beeld stond van
den nieuwen god Apollo. De godin, die het
■voren kistje als geschenk ontvangt (27), is later
als Hera van Tiryns op dezelfde plaats vereerd.
De „horens ter wijding"
23) leven voort in
evenzoo gevormd offergereedschap van manden
werk, voor de góden der onderwereld gebruikt.
Tezamen met een rhyton komt het voor op een
Grieksch relief ter vereering van een gestorvene,
De kernos, het gereedschap voor het brengen
van een samengesteld offer, reeds voorkomend
in V, M. II, is overgegaan in den mysteriën
dienst van Eleusis en ten slotte in vereenvoudig
den vorm opgenomen in den ritus der GriekschKatholieke kerk, waar het tot op onze dagen
gebruikt wordt voor het offeren van wijn, olie
er> koren. Het gebruik van de kernos is een van
de vele punten van overeenkomst tusschen den
Kretischen cultus en den mysteriëndienst van
kleusis, een plaats, waarvan de naam met zijn
0n-Grieksche afkomst in de aangegeven richting
Tot deze godsdienstige gemeenschap wer^Cn de nieuwe leden slechts toegelaten na een
'»■wijding, waarvan het geheim merkwaardig goed
'j1bewaard; verschil van maatschappelijken stand
«leef buiten beschouwing, lieden uit de laagste
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klassen werden toegelaten. Dit zijn kenmerken,
die goed passen bij de veronderstelling, dat deze
godsdienst afkomstig is uit de kringen der onder
worpen inheemsche bevolking, die met geheel
vrij was in haar bewegingen ; deze had van ouds
her in den cultus een mystieke vereenzelviging
met de góden beoogd.
De talrijke gegevens betreffende Eleusis rusten
op de stevige basis der bouwwerken: niet alleen
zijn er een koepelgraf en andere overblijfsels uit
den Mykeenschen tijd gevonden, maar het Inwijdingsgebouw zelf vertelt den ouden oorsprong
van den cultus. Het heeft een zeer ongewonefl
vorm, die afwijkt van den Griekschen tempel
Het is rechthoekig, met oploopende zitplaatsen
aan alle kanten; gedeeltelijk zijn ze in de rots
uitgehouwen. Onder de fundamenten, die op
verschillende verbouwingen en uitbreidingen in
den Griekschen tijd wijzen, waarbij men zich
steeds hield aan hetzelfde grondplan, zijn de
sporen bewaard van een klein gebouw, even*
cens rechthoekig, uit den Mykeenschen tijd*
De loodrecht ten opzichte van elkaar geplaatste
zitplaatsen voor de toeschouwers toonen over
eenkomst met de „theaters” in Knossos (2) eö
Phaistos (77). waar godsdienstige vertooningefl
werden gehouden evenals in het In wijdingsge
bouw te Eleusis. I let cultusgereedschap in Eleu
sis werd opgeborgen in een vertrek, met eert
ouderwetschen naarn „anaktoron' genoemd (dif
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sacristie in Knossos te vergelijken (2, 100'). De
beteekenis van de vrouw als priesteres te Eleusis,
de overheerschende positie van godinnen, de
rol van de slang in den cultus (ook 1 riptolemos
Wagen heeft deze ongewone trekdieren), zijn
punten van overeenkomst met Kreta, waarover
bet onnoodig is verder uit te weiden. Demeter,
die den menschen het graan heeft geschonken,
een godin van de vruchtbaarheid evenals de
Kretische; in het bijzonder treft ons de papaver
Van de Eleusinische godinnen, die men terugvindt in de hand van de yroote goddelijke ver
schijning op een gouden zegelring uit Mykene.
Persephone, die een gedeelte van het jaar in
de onderwereld vertoeft, herinnert aan den
Kretischen God, die sterft. Het heilig huwelijk
Va& Demeter, een der plechtige handelingen,
di>
Eleusis werden vertoond, is af te leiden
Kreta; wij kennen een dergelijke voorstelling
van het „juweel-fresco uit Knossos (27). Eleusis
bekend om de remigings*ceremomen, die
bun tegenhanger vinden in Knossos, waar verscbeidene vertrekken van het paleis daarvoor
Waren ingericht. Het dragen van offerstieren
,n Eleusis, reeds besproken bij een vergelijking
***** bet offer op den sarkophaag van H. 1 riada,
komt ook voor in Kynaitha bij een feest ter
eere van Dionysos, den god met een ouden
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orgiastischen cultus. Soms wordt een gevecht
met stieren in Eleusis vermeld, dat ons weer
brengt in de sfeer der Kretische stierenspelen.
De dierenhuid als ritueele kleeding op den be"
doelden sarkophaag (26) en vermoedelijk ook
op het rhyton met de oogsters (36) herinnert
aan de beteekenis van een wollen vacht in de
Eleusinische mysteriën.
Een sterken indruk van de erfenis, die de
Grieksche beschaving op elk gebied van Kreta
heeft ontvangen, geeft een lijst van de on"
Grieksche woorden, die in de latere Grieksche
taal zijn opgenomen. Vele daarvan zijn Kretisch,
zooals de stammen met nt/i : Korinthe, Tiryns»
labyrinth. De volgende voorbeelden sluiten aan
bij de behandelde stof. Aan paleis en monarchie
herinneren twee woorden van koning ot vorst.
Door de bouwkunst is het woord piintho*
( = baksteen) in het Grieksch en tenslotte met
gewijzigde beteekenis in het Nederlandsch over
gegaan ; dat de woorden voor zuilengalerij*]
afvoerbuis, kalksteen uit Kreta komen, is niet
onverwacht. Verfijnde reukwerken, geurige plan"
ten, natuurlijk in de eerste plaats de koninklijk«
lelie, ademen de hoofsche sfeer van Knossosrj
ook wij zijn soms inede-erfgenamen ; naarf
weeldeartikelen, zooals absuuh, (peper)muntj
hyacinth, narcis, sesam en purper, zijn de dagC'
lijk sehe levensbehoeften vertegenwoordigd do o*
wijn, olie en spons. Twee woorden voor stief
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dingstukken en schoeisel, woorden voor kuif,
voor badkuip, de namen van de meeste metalen,
van verschillende vazen (kruik, beker), worden
door onze afbeeldingen geïllustreerd. Zee, eiland,
storm, westenwind („zephyros”), snel schip,
scheepsrib, sturen, touw, kabel, zeil, visch heeft
het zeevolk van den archipel ook in den Griekschen tijd met oude Kretische namen genoemd.
Van handelstermen is zak tot ons gekomen. De
Grieksche godsdienst heeft behalve godennamen
ook woorden voor altaar, godsdienstige huivering,
loflied, dithyrambe, triumfzang overgenomen.
Cither, lier, fluit („syrinx"), trompet, bespelen
van een snareninstrument, bond van dansers,
geven voor een bepaald gebied van kunst de
bevestiging, hoeveel de Grieken aan den artistieken geest van de oude onderworpen bev°lking te danken hadden. Ook al kende men
n*ets anders dan de taal van Homerus, die
flebruikt wordt met het gemak van een omgangs
ta l, Jan ware dit voldoende om te veronder8teHen, dat een lange periode van verfijnde
beschaving moet zijn voorafgegaan, getuige het
lenig rythme van den hexameter en de in vasten
vortn gegoten epitheta, die soms geheel werktigelijk gebruikt worden : de beroemde hemel van
Homerus, „rijk aan sterren" op klaarlichten dag,
Is daarvan het klassieke voorbeeld. W ij hebben
rceds herhaaldelijk gezien, hoe veel Homerus
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van de Kretische beeldende kunst. Het woord
voor eindpaal in het stadion en voor den af
krabber, waarmede de athleet zich naden wed
strijd het zand, met olie vermengd, van het
lichaam schraapte, zijn overgenomen, te gelijk
met de beoefening van sport en wedstrijden.
W at voor de tegenwoordige menschheid het
Grieksche bij uitstek is, de sportfeesten, ook dit
is van Kretischen huize.
Dit taalkundig overzicht zou veel uitgebreider
kunnen zijn, als wij ons niet tot de behandelde
stof beperkten. De Grieksche architectuur heeft
kunstvormen overgenomen, die later vooral in
den Dorischen stijl tot de geijkte elementen ver
werkt zijn. Zuilen en friezen met een indeeling
in me to pen zijn minder organisch en onrustiger
van versiering dan de Dorische nakomelingen.
Het Mykeensche megaron, een zaal met twee
zuilen tusschen „anten in het voorportaal, zelf een
samengesteld product van Noordelijken en Kretb
sehen invloed, is de kern geworden van den
Griekschen tempel. De Grieksche ceramiek kreeg
haar opvoeding in een oud-adellijke omgeving#
waar gedurende een lange reeks van geslachten
de zorgvuldige keuze en bewerking van klei»
virtuositeit in het draaien op de pottenbakkers*
schijf, het gebruik van voortreffelijke vermsverf
waren overgeleverd : een verfijnde smaak had
zich ontwikkeld bij gestadige wisseling van stijf
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Hoe hebben de Grieken deze erfenis gebruikt?
Hoeveel van de Grieksche ceramiek is echtGrieksch, hoeveel van vóór-Griekschen oor
sprong? Sommigen meenen, dat de Grieken de
erfenis van zich hebben geworpen, omdat zij
hun eigen geometrischen stijl uit het Noorden
meebrachten, met name de Doriërs. Daarbij ver
geet men, dat de Doriërs volstrekt niet het mono
polie van den geometrischen stijl hebben gehad.
Anderen zien in den geometrischen stijl der
Vroegste Grieksche ceramiek een voortzetting van
hoerenkunst, die al zeer vroeg in Griekenland
voorkomt ; die, naar zij meenen, in den Kreti
schen tijd naast den hofstijl bij het lagere volk
ahi een onderstrooming is blijven voortleven en
na den val der aanzienlijke geslachten weer den
boventoon heeft gekregen. Het onverklaarbare
is» dat de overblijfsels daarvan spoorloos ver
b e n e n zijn : bij opgravingen vindt men den
Sagbaren stijl bij alle standen der bevolking.
Alles Wijst er op, dat de levensgang der inh^enische ceramiek (L. M. Ill op Kreta, LaatUelladisch lil op het vasteland) door de komst
Grieken niet is afgesneden. 1let veldwinnen
Vf|n de geometrische wijze van uitdrukking, de
8,1 enger wordende indeeling zijn reeds waar te
ne>ncn in L. M. II: de Grieksche ceramiek is
^a;irvan de logische voortzetting. Deze toen*mende strengheid en gebondenheid werd niet
0veral gewaardeerd : in het Oosten van de
v u t».-xxxi
IJ
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Grieksche wereld bleven andere opvattingen
voortleven, die na vele eeuwen bij de Joniërs
hebben geleid tot de Renaissance van het echte
Kretische Kreta.
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