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Gids en archeologe Drs. Stella Lubsen bij een pithos met dubbele bijl

1. De Panaghia is alom aanwezig
Op Kreta val je in de open armen en het warme hart van de
Panaghia, de Al-heilige Moeder Gods. Haar naam is
samengesteld uit ‘Pan’ (allesomvattend en universeel) en
‘aghia’ (de heilige): de Al-heilige of de Al-moeder. Met open
armen verwelkomt zij je op mozaïeken en fresco’s boven de
ingang van gastvrije Grieks-orthodoxe kloosters en kerken.
Binnen prijkt zij in de halve koepelvormige, naar het oosten
gerichte, absis opnieuw met open opgeheven armen of met
haar zoon in een cirkel op haar hart.
Dwalen je ogen daarvan omlaag naar de ikonostase (de
ikonenwand die het heilige-der-heilige voor de pappas
afscheidt van het deel voor de ecclesia, de samengekomen
gelovigen), dan vind je haar daarin met haar zoon als kind
links van de paradijsdeur in het midden. Haar zoon Christus
als Pantokrator wordt rechts van de paradijsdeur afgebeeld.
Zoveel taferelen uit het leven van Maria als Panaghia kom je
tegen dat je er stil van wordt. Ja waarlijk, zij is overal
aanwezig. Onder verschillende namen, in verschillende
functies. Op Kreta wordt zij sinds oeroude voorchristelijke
tijden vereerd.
De Panaghia in het donker hoog boven het
geopende hekwerk van de kerk te Moni Kaliviani
met op de achtergrond de geopende kerkdeur
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2. Een onvergetelijke reis
Zelfs dagen na thuiskomst ben ik nog niet geland, zo onvergetelijk mooi was de reis. Wat is het toch dat de
groep in het hart geraakt heeft? Waarom zijn sommigen van ons inclusief ondergetekende op diverse
plaatsen tot tranen toe geroerd geweest?
Onze bustocht over het eiland is van te voren zorgvuldig gecomponeerd door onze gids, Stella LubsenAdmiraal, en is vol afwisseling. Kreta heeft ruige hoge, vaak nog besneeuwde, bergen met donkere
(geboorte)grotten, diepe kloven, opbruisende bronnen en neerstortende watervallen, ruisende beekjes en
brede rivieren, vruchtbare vlakten, prachtige kusten met uitgestrekte stranden en een azuurblauwe zee.
De wind waait door ontelbare olijfgaarden. Tijdens de winter en de lente is de aarde groen en bezaaid met
duizenden gele en witte margrieten en vele soorten geurende kruiden. De sinaasappels en citroenen hangen
aan de bomen en de mimosa’s, de oleanders, de Judas- en fruitbomen staan in bloei. Zon, water, wind en het
klimaat zorgen ervoor dat Kreta een rijke flora heeft met 2000 plantensoorten waarvan 160 inheemse.
Op het uitgestrekte eiland veranderen klimaatzones en begroeiing binnen korte afstand. De hoogste kale
toppen van de geërodeerde bergmassieven reiken tot 2500m. Daaronder, tot ca. 1600m., vind je laag
struikgewas, schaarse bossen van ceders en andere pijnboomsoorten tot 1600m. Tot 800m vind je o.a.
(steen)eiken, nootboomsoorten, Johannesbrood- en olijfbomen; van de laatste boomsoort zijn er in wel 18
miljoen. Daaronder staan in het voorjaar soms zowel de bloesem als vruchtdragende fruitbomen en vijgen. In
de vlakten vind je o.a. veel wijngaarden. Altijd en overal is er die vitaliserende natuurlijke zuiverheid van
berglucht, water, zon en zee.

De hoge ronde heuveltop bij Prinias met vestiging uit de Laat-Minoische tijd
op zondag 1 mei

3. Kreta, het laatste restje Oude Europa
Kreta maakt in de Nieuwe Steentijd deel uit van de op de moedergodin gerichte cultuur van het Oude Europa
en delen van Anatolië. Het eiland heeft als laatste bastion stand gehouden tegen in het vasteland
binnendringende Indo-Europese volken met een patriarchaal godsbeeld en sociaaleconomische structuur.
Hierdoor hebben oeroude vrouwgerichte gewoonten hier (en ook op andere Egeïsche eilanden) veel langer
dan elders voortbestaan. Sommigen menen dat Kreta de laatste plaats in Europa is waar het matriarchaat in
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ere werd gehouden.
Vaak is het zo dat bepaalde voorwerpen uit opgravingen demonstreren wat in de mythologie alleen verhuld
wordt overleverd, hoewel er in veel mythen meestal wel een kern van historische waarheid schuilt. Dit geldt
ook voor de overleverde verhalen over het legendarische labyrint van Knossos. Oorspronkelijk alleen bekend
uit mythen, leidden opgravingen tot tastbare getuigenis daarvan.
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Veel bleef bij het oude
Wonen op een eiland (isola) in een relatief natuurlijk isolement, heeft zo zijn voordelen. De tijd lijkt in de
kleine dorpjes stil gestaan te hebben. Men leeft in grootfamilies waarbij de ouderen zeer gerespecteerd
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worden. De huisvrouw en moeder is de spil van de familie. Ik lees in een Kretenzische gids die ik op een van
de laatste dagen van de nonnetjes in het vrouwenklooster Moni Kaliviani, gewijd aan de Panaghia, kocht:
“Following the matriarchal culture of Minoan Crete, the male element began to dominate with the arrival of
de
both the Mycenaean and later the Dorian influences”. Juist die late omslag, pas aan het eind van het 2
millennium v. Chr., maakt het eiland Kreta zo uniek. Tegelijkertijd ontmoeten hier drie continenten elkaar:
Azië, Afrika en Europa. En ook dat maakt het eiland een interessant mengvat waarin oost en west elkaar
geregeld ontmoeten.

De Vrouwe van het labyrinth

Gertrude legt het labyrint

Een kleine dansende godin van hout wacht ons op in het centrum

4. De dwarsdoorsnede
In de Nieuwe Steentijd wordt Moeder Aarde en haar vruchtbaarheid in grotten vereerd. In de vele vormen
waarin zij zich manifesteert is zij de ‘Koningin’ of de Potnia; haar verschijningsvormen krijgen verschillende
namen.
In de Vroeg-Minoïsche tijd (3000-2100 v.Chr.) worden nederzettingen met bijbehorende graven gebouwd.
Ook verschijnen er (driedelige) bergtopheiligdommen. Hemel en aarde sluiten hier een heilig huwelijk. Uit het
feit dat hierop behalve vrouwelijke ook veel mannelijke figurines worden aangetroffen blijkt een natuurlijke
balans van het mannelijke en vrouwelijke element in de samenleving te bestaan.
Daarna breken de Midden-Minoïsche tijd (2100-1700 v.Chr.) en Laat-Minoïsche tijd (1700-1450 v.Chr.) met
de bouw van de grote paleiscomplexen aan. Deze zullen uiteindelijk door natuurrampen zoals aardbevingen,
vulkaanuitbarstingen en tsunami’s worden verwoest.
De komst van Myceners (ca. 1450 v.Chr.) en Doriërs (ca. 1000 v.Chr.) maakt een einde aan de Minoïsche
cultuur.
Maar toch blijft de Koningin met de vele namen (ondergronds) voortleven. Haar iconografie en symbooltaal
zijn transcultureel en komen later opnieuw tot leven in de verering van de Panaghia, de als een koningin
geklede, tronende christelijke Al-moeder.
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5. De Panaghia’s illustere voorgangster
Op Kreta heeft de christelijke Panaghia een illustere voorgangster, de Grote Godin als Potnia. Zij is de Grote
Moeder van alle leven op aarde.
Bergen Je komt de Grote Godin overal tegen in de
natuur, ook in de hoge bergen waarin zij zich
manifesteert. Haar associatie met bergen zoals bijv.
de Youchtas en de Berg Ida maakt deze bergen heilig
en het landschap sacraal. De relatie van de in eerste
instantie
ritueel
functionerende
paleistempelcomplexen tot het omringende sacrale
landschap kwam op onze reis aan de orde bij Knossos
en Phaistos. Deze centra zijn bewust gebouwd op
cruciale plaatsen in het landschap, op de as van als
sacraal beleefde kruispunten met de bergen Youchtas
en Ida, als machtige manifestaties van de Godin. De
beleving van de Godin in een berg komt ook tot uiting
in de vele aan haar gewijde bergtopheiligdommen.

Op de ronde heuveltop met vroeg Minoïsche
nederzetting Fourni-Koryfi aan de kust op 25 april;
de besneeuwde toppen op de achtergrond

Grotten In de bergen zijn ook tal van donkere en diepe grotten te vinden waar al sinds de Nieuwe Steentijd,
Moeder Aarde als Moeder van alle Leven, vereerd wordt. Kreta telt 3000 grotten waarvan er twaalf dieper zijn
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dan 200m. Wij bezochten de grot van Eileithyia, de Godin als beschermvrouwe van barende vrouwen, in
Amnissos (vlg.‘amnion’-vruchtwater) en beleefden er ontroerende momenten.

Een bloeiende en vruchtdragende vijgenboom
bij de grot van Eileithyia op woensdag 20 april

Afdalen in de grot

De rots aan de ingang waar vrouwen komen om offers te
brengen in de hoop vruchtbaar te worden. De stalagmiet
lijkt op de buik van een zwangere vrouw met in het centrum
4
de navel.
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Stalagmieten die het moederschap
voorstellen en de Moeder belichamen

De terugweg met de uitgang in het licht

De weg omhoog naar het licht
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Labyrint Spiritueel gezien is dit als idee gebaseerd op de belevenis van de Godin aan het eind van donkere
slingerende paden in grotten; als kosmische plaats van de eeuwige cyclus van geboorte-leven-doodwedergeboorte. Het ritueel afdalen in de grot (als in haar lichaam), de confrontatie met haar en het weer
opstijgen (als kathodos en anodos), met andere woorden: sterven en getransformeerd wedergeboren
worden, projecteert men in labyrintvormige ommegangen en donkere crypten van het paleis-tempelcomplex
van Knossos aan het eind van de heilige processieweg uit Amnissos.
Afdalen om daarna opnieuw geboren te kunnen worden, speelt ook een rol in de belevenis van de
Epitaphios-riten van de Grieks-orthodoxe kerk op Goede Vrijdag, waarbij de processiegangers onder de
lijkbaar van Christus doorkruipen.

Oude dame onder de epitaphios

Epitaphios in het Toplouklooster
op Goede Vrijdag 22 april

Water Je komt de Godin als Leven-schenkende Bron (Zoodochos Pygi) tegen in de overal stromende
beekjes en watervallen in de bergen en in de rivieren in de vruchtbare vlakten.
Bomen Je kunt haar ook beleven als heilige boom of
levensboom, in bloeiende bomen vol met sinaasappels,
citroenen en olijven. De wind waait door hun wuivende
bladeren en alles leeft en tintelt van natuurlijke frisheid en
zuiverheid en schoonheid. Het vitaliseert en geeft nieuwe
energie. De geur van de bloesem en vruchten, met name
van sinaasappelbomen, prikkelt reukorganen. Verrast snuif
je de bedwelmende geuren op.
Kruiden Overal bloeien er in dit jaargetijde de wilde kruiden
zoals oregano, marjolein, tijm, salie en laurier. Degenen met
botanische belangstelling in de groep kwamen tijdens de
wandelingen in de vrije natuur ruim aan hun trekken. De
wilde venkel bloeit met lange stengels en grote gele
schermvormige bloemen.

Botanisch wandelpad op de heilige berg

Youchtas, dinsdag 19 april
Dieren We beleefden de Godin als Potnia Theron of
‘Meesteres der Dieren’ in haar diersymbolen zoals de leeuwin, de slang, de stier, de duif of de bij, die we
tegenkomen. Wat de bij betreft, overal, ook in de bergen, zien we bijenkasten staan; soms zien we ook een
imker. Wat zijn er veel bijenvolken op Kreta. Honing verbindt met de eeuwigheid en dat is een van de
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redenen waarom de goden zich voeden met nectar (honing) en ambrozijn. En aan de godin Eileithyia moest
men honing offeren.
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Vaas in de vorm van het hoofd van een
leeuwin uit 1600 v.Chr. uit de Nieuwe
Paleisperiode uit Knossos nu in het Nationaal
Archeologisch Museum te Heraklion

Moedergodin (links) en dochtergodin (rechts); bij Moeder kronkelen
de wel-doorvoede slangen om armen en hoge hoed; dochterlief
houdt slangen in haar handen en heeft een luipaard op het hoofd...
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De dans Tijdens onze dansen op sacrale plaatsen in Knossos, Kritsa, Kato Zakro, Phaistos en het open
heiligdom of temenos van Aphrodite bij Kato Symi valt al het tijdelijke weg. Verleden, heden en toekomst
vallen samen en even staan we in de eeuwigheid. Wij weten ons verbonden. We voelen dat de aarde onder
onze voeten resoneert vanuit ons respect voor deze heilige bodem waar zovelen ons in zang en dans
voorgingen. We voelen ons hart open gaan en weten ons vanuit het heden verbonden met verleden en
toekomst. Ons bewustzijn verruimt zich en rekt zich op tot een kosmisch bewustzijn.
Toegangsweg of processieweg vanuit de haven Amnisos (van voor-Griekse ‘amnion’ of
vruchtwater) aan de kust het hoger gelegen sacrale complex te Knossos...

Sacrale dans op de toegangsweg of processieweg naar omhoog op de dansplaats
van het sacrale complex te Knossos

Op dezelfde plaats vormden zich vroeger de processies en dansten de
priesteressen, getuige dit teruggevonden fresco
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Transformatie en Bewustzijn Tijdens de reis ervaren we dat we worden getransformeerd. We voelen de
veiligheid en heiligheid van de aarde en de kosmos als een warme mantel om ons heen. We voelen ons
beschermd, ook op de pittige en lange tocht door de wonderschone Rouvas-kloof; Sophia is als Wijsheid, als
Kennis of Bewustzijn, met ons.

Spectaculaire tocht door Rouvas kloof
op vrijdag 29 april

6. Van Potnia naar Panaghia
Lang heeft in het godsbeeld het goddelijk-vrouwelijke in de Potnia of
Moedergodin symbool gestaan voor het eeuwige. Daarbij werd het mannelijke
aspect in partnerschap en liefde omarmd in de vorm van de wisselende
jaargod. Na de inval van de Doriërs rond 1000 v. Chr. treedt er een
verschuiving in het godsbeeld op: het vrouwelijke dat staat voor het eeuwige
en het mannelijke dat staat voor het wisselende aspect in de natuur, worden
als eenheid uit elkaar gehaald en alle aandacht verschuift naar het
mannelijke. Zeus kraait koning op Kreta en de Minotaurus of stierman wordt
als partner van de Godin definitief gedood. Maar desondanks blijkt dat toch
door de eeuwen heen de diepe verering voor het eeuwigheidaspect,
belichaamd in de Moedergodin als ‘Levengevende Bron’ zelfs ook nu weer
voortleeft in de Panaghia.
De transculturele verschijningsvormen van de Panaghia
Icoon: de Godsmoeder als
De christelijke Al-heilige Moeder Gods heeft in de iconografie talloze, uit een
levengevende fontein
oud verleden overgeleverde, verschijningsvormen. Hieronder valt ook het
vrouwelijke scheppingsprincipe bekend staand als Arche, Begin, of Sophia. Hieronder vermeld ik enkele
ontroerende en in theologisch opzicht hoogst interessante vormen die we tegenkwamen.
Sophia als Begin of Archè
Op 22 april, op Goede Vrijdag, komen we het vrouwelijke scheppingsprincipe tegen als Arche of Begin. Deze
personificatie van Sophia treffen we aan in de kerk van het als een fort versterkte Toplou-klooster gewijd aan
de Panaghia, of Onze Lieve Vrouwe van de Kaap (Panaghia Akrotiriani).
Op de grote icoon Megas ei, Kyrie (Great are thou, o Lord and marvellous are Thy works), van Ioannis
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Kornaros uit 1770, staat zij als een van de zestig hierop afgebeelde taferelen, links onderaan. Zij staat hier
9
als Begin of Archè, of Sophia, de Wijsheid als vrouwelijke wederhelft van God, die de wereld schept.
De hoofdtaferelen zijn vanaf bovenaan: de Heilige Drie-eenheid, Vader, Zoon en Moeder (Heilige Geest als
Duif) omgeven door hemelse heerscharen; daaronder de doop van Jezus, wederom met bemiddeling van de
Heilige Geest als Duif; daar weer onder de als een als koningin tronende Panaghia, geflankeerd door Adam
en Eva, en als onderste hoofdtafereel de Hellevaart van Christus. In de taferelen zien we hoe altijd weer
scènes uit de heilsgeschiedenis verbonden worden door water: het water rond de walvis van Jonas, de
wateren van de zondvloed en het wijkende water bij Mozes’ doorgang door de Rode Zee, de doop van Jezus
in de Jordaan, én de bron aan de voeten van de, naar haar schepping wijzende, halfnaakte koningin Archè of
Begin links onder. Zij is de Bron der Bronnen die in het paradijs ontspringen en waaruit vier paradijsrivieren
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uitstromen; twee hiervan zijn de Eufraat en de Tigris (Gen. 2:11-14, Jezus Sirach 24:25). Het paradijs en de
donkere grot van de hel staan onderaan naast elkaar als begin en eind van de cyclus. Begin en Eind vallen
samen net als de Alpha en de Omega. Onze fantastische gids, Stella Lubsen-Admiraal, vertaalt voor ons het
Grieks onder Archè met de blote borsten: ‘en zij schiep alles in de wereld met inbegrip van de mensheid’.
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Sophia hoor ons aan
Nadat we deze bijzondere icoon beleefd hebben, vult de kleine kerkruimte zich met wat kerkgangers, de
voorzanger en een van de monniken als pappas. De Goede Vrijdag-liturgie begint rond de epitaphios
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(lijkbaar) van Christus, die met lelies en andere bloemen versierd is. Gisteren, op Witte Donderdag, was hij
de nymphos (de bruidegom) van Sophia; toen hij trouwde haar. Nu op Goede Vrijdag zal hij sterven. Telkens
wordt de lezing van het Evangelie onderbroken door de priester die het Evangelieboek bewierookt en dan de
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mantra uitspreekt ‘Sophia hoor ons aan’.

Christus omkranst met bloemen als bruidegom
of nymphos van Sophia op Witte Donderdag

Voor de plechtigheid op Goede Vrijdag 22 april worden
door de priester die Sophia zal aanroepen, de kaarsen
aangestoken; op de voorgrond de epitaphios
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Maria-Sophia als Moeder Aarde
e
In de Panaghia Kera-kerk in Kritsa komen we de Panaghia op een fresco uit de 14 eeuw tegen als Moeder
Aarde. Gekleed als Byzantijnse koningin, houdt zij een kronkelende slang boven haar hoofd die zij voedt.
Elders staat zij op een leeuw terwijl zij de slang omhooghoudt en voedt uit een kelk. De slang wordt hier niet
als grote verleidster gepresenteerd maar als kennis en bewustzijn schenkende Sophia. Weer elders wordt
Moeder Aarde getrokken door een wagen met leeuw; de leeuw als koning der dieren staat symbool voor haar
koninklijke waardigheid. Wij herinneren ons voorstellingen van de Potnia als ‘Meesteres der Dieren’ met
leeuwen uit het museum in Heraklion. Niets nieuws onder de zon.
De Panaghia als Wegwijster
Op iconen wijst haar rechterhand naar haar zoon, die zij als kind op de arm houdt. Zij is de Odigitria of ‘Zij die
de Weg wijst’. Als Wijsheid, de wijze wederhelft van God, bemiddelt zij tussen de hemel en de aarde en wijst
de weg.
De Panaghia als Levengevende Bron
Zij is de Zoodochos Pyghi . Je ziet haar als Moeder met Jezus op de arm in een groot bekken waaruit aan
beide kanten water stroomt. Zij is de altijd stromende bron waaruit al het leven voorkomt.

De wonderdoende icoon in het oude kerkje van Panaghia Playtera in het vrouwenklooster Moni Kaliviani
op zaterdag 30 april met links het bord met votica dat geofferd kan worden

De Panaghia van Ruimte en Overvloed
Zij is de Panaghia Platytera, de Moeder Gods Ruimer dan de Hemel en Moeder van Overvloed (engels:
“She-more-Ample”; vgl. O.L.V. van het Teken in Jes.7:14). Zij is ruimer dan het universum omdat zij de
schepper ervan droeg en hem als Theotokos baarde. Zij toont hem in een cirkel op haar hart terwijl zij haar
handen ten hemel heft als orante. In de Oosters-orthodoxe kerken bestaat er een grote eerbied voor de
Godsmoeder, de Theotokos (zij die God in haar schoot droeg en hem baarde). In die zin is zij weer de Almoeder of Moeder van het Al.
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7. de Mythen
Europa
Historische omstandigheden geven aan dat de Minoïsche cultuur tot
13
bloei komt na immigraties vanuit Klein-Azië omstreeks 2600 v. Chr.
Kreta is het eiland waar prinses Europa aan land komt. Zij komt uit
Phoenicië waar de oude vrouwvriendelijke cultuur ook nog gekend
wordt. De argeloos bloemen plukkende prinses Europa staat symbool
voor de oude vrouwvriendelijke cultuur. Maar zij wordt geschaakt door
de als stier vermomde Helleense god Zeus, die voortkomt uit een meer
mangerichte cultuur: het nieuwe zal het oude overrompelen, ontvoeren
en verkrachten. Uit hun nageslacht zal koning Minos voortkomen. De
mythe over Europa is meer dan een mythe. Het verhaal komt voort uit
14
een hierin gewortelde historische werkelijkheid.
De ontvoering van prinses
15
Europa door stier Zeus.

Ariadne
Een van de koningsdochters Ariadne wijst Theseus, die uit Athene komt
waar de cultuur al vermannelijkt is, de weg door het labyrint. Hij doodt
hier de mannelijke partner van Moeder Aarde, haar stierman of
Minotaurus. Vervolgens verlaat Ariadne voor Theseus haar moederland
Kreta om door hem afgedankt te worden om het eiland Naxos. Hier huwt
16
zij de god Dionysos. Rituelen rond hun mythische heilig huwelijk en
daaruit voortkomende tradities zullen op Naxos nog lang in ere blijven.
Koning Minos of de ‘minos’?
Meer en meer wordt erop gewezen dat Minos geen eigennaam maar
een functie is, zoals die van de farao. Net als de farao in Egypte,
heerste de ‘minos’ in Kreta. Dat verklaart ook de chaos in historische
17
overleveringen. Antieke historici hebben het over verschillende
‘minossen’.
Vanaf wanneer zou de functie van de ‘minos’ zich het eerst voordoen?
De eerste ‘minos’ zou pas vanaf ca. 1450 v. Chr. geregeerd hebben. Hij
zou meegekomen zijn met de rond die tijd aankomende Myceense
veroveraars uit de Peloponnesos. Kreta is dan al verzwakt door
natuurrampen zoals aardbevingen en een tsunami in ca. 1620 en 1450
v. Chr. De vloot is volledig verwoest en verovering van buitenaf is niet
18
moeilijk meer. De mythe rond ‘Koning Minos’ presenteert hem als zoon
van de Helleens-Myceense Zeus en de uit het oosten komende prinses
Europa. Na de eerste Myceense heerser of ‘minos’ volgen nog zeker
twee anderen ‘minossen’. Zij komen ook ter sprake in Homerus’ verhalen
over de Trojaanse oorlog.
Minoïsche beschaving?
De Kretenzische cultuur van de Bronstijd (ca. 30001000 v. Chr.) aanduiden als ‘Minoische beschaving’ is
19
dus strikt historisch gezien onjuist. De ‘minos’ komt
pas op het toneel aan het einde van de ‘Minoïsche
beschaving’ in een overgangstijd naar de IJzertijd. De
culturele omslag begint na ca. 1000 v. Chr. en wordt
gevolgd door de Protogeometrische-, Geometrische20
Archaische-, Klassieke- en Hellenistishe tijdperken.
21

Troon in heiligdom (vaak ‘troonzaal’ genoemd ) te Knossos
met offerschaal en banken van gips langs de muur en
fresco’s met lelies en griffioenen.
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Heilig huwelijk van Theseus en
prinses Ariadne op mengvat
Nationaal Archeologisch Museum
te Heraklion

De troon van Minos?
In de paleiscomplexen uit de Midden- Minoïsche en LaatMinoïsche tijd (2100-1450 v. Chr.) zou zich een troonzaal
bevinden met de troon van ‘koning Minos’. Hoe kan dit
wanneer de ‘minos’ pas vanaf 1450 v. Chr. door de Myceners
van het Griekse vasteland geïnstalleerd wordt? Wat een
opluchting om in een recente en degelijke Duitse kunst- en
cultuurgids te lezen dat traditionele aanduidingen zoals
bijvoorbeeld de zogenaamde ‘vertrekken van de koning en de
koningin’ of het megaron zowel volledig uit de lucht gegrepen
zijn of in de loop van het archeologisch onderzoek stuk voor
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stuk als onhoudbaar zijn weerlegd. Lambert Schneider,
hoogleraar in de klassieke archeologie in Hamburg, schrijft in
de bewuste Kreta-gids uit 2006 dat de ‘troonzaal’ in het paleis
van Knossos hoogst ongewoon is. Volgens hem heeft dit
vertrek geen verbinding met een koning of ‘minos’.
Waarschijnlijker is het dat er een priesteressen-college
gezeteld heeft, wat ook blijkt uit het karakter van de hier
23
aangetroffen fresco’s en gebruiksvoorwerpen. Vandaar dat
op de voorkant van de door haar speciaal voor onze reis
samengestelde brochure, Stella Lubsen-Admiraal de in dit
vertrek aangetroffen slangenpriesteres als personificatie van
de Godin, de Potnia of Moeder Aarde als koningin van Kreta
op de zogenaamde ‘troon van koning Minos’ laat zitten.
Hoera.
De Godin belichaamd door haar priesteres troont
in haar heiligdom op de troon met fresco’s met
lelies op achtergrond;
afbeelding op reisinfo van gids en archeologe
Drs. Stella Lubsen-Admiraal.
24

De functie van de ‘paleizen’ in Knossos, Phaistos, Kato Zakros en Malia Deze grote paleiscomplexen
25
zouden in eerste instantie een rituele en sacrale functie hebben gehad. Uit alles blijkt dat het leven hier
vrouwgericht was. De complexen waren ook administratieve, economische, sociale en handelscentra.
8. De rondgang
De reisroute beschrijft in twee weken
een gesloten cirkel over het oostelijke
deel van Kreta.
Het gaat op maandag 18 april van de
hoofdstad Heraklion (genoemd naar
Herakles, die hier als het Zevende van
zijn Twaalf Werken de Stier van Kreta
moest vangen) en haar schitterende
Archeologische Museum (waar we
ontvangen worden door iemand van de
staf).

Diverse godinnen in invocatiehouding uit het Nationaal Archeologisch
Museum te Heraklion met o.a. de godin uit Gazi van klei met de kroon van
duiven uit 1400-1150 v. Chr.
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Op dinsdag 19 april gaat het naar het Archeologisch Museum met vondsten uit het Minoïsche paleis van
e
26
Archanes en het bergtopheiligdom van Anemospilia uit de 17 eeuw v. Chr. We maken een wandeling op
de heilige berg Youchtas met zijn vele inheemse soorten wilde voorjaarsbloemen. In de middag van dinsdag
19 april gaan we naar het ‘paleis’ van Knossos.

.

Het bergheiligdom te Anemospilia, dinsdag 19 april

De aardbeving

Het heiligdom met een cultusbeeld van de
godin waarvan de grote terracotta-schoenen
nog over zijn, wordt rond 1700 door een
aardbeving verwoest, foto uit museum te
27
Archanes.
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Aan het centrale plein in de westelijke vleugel liggen de ‘troonzaal’,
28
de schatkamer, vertrek met de reuzen pithoi en de crypten.

29

De westelijke ingang van het complex

Op de drempel zijn de twee godinnenbeeldjes van
Moeder en Dochter gevonden die iets hebben met
30
slangen en luipaarden.

Miniatuur fresco van het tripartite heiligdom binnen in.

Hier gevonden fresco van wat men noemt ‘de
e
dames in blauw’, 15 eeuw v. Chr. momenteel in
31
Heraklion. Er hangen foto’s van het origineel.

Hier gevonden fresco van stierspringen zoals dat plaats vond
32
op centrale plein van1700-1400 v. Chr.
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Op woensdag 20 april gaat het naar de
bijzondere grot van Eileithyia in Amnisos, waar
de godin als beschermvrouwe van barende
vrouwen al sinds de Nieuwe Steentijd wordt
vereerd en het Ida-gebergte met de Nidahoogvlakte en de oorspronkelijk aan de godin
gewijde grot, het Idaeon Antron. Later werd
deze grot beschouwd als de geboortegrot van
Zeus. We picknicken met kersverse geitenkaas
en raki in het café met haardvuur van de herder
Stelios, die ook met ons danst.

Sacraal landschap bij de Ida-grot,
oorspronkelijk gewijd aan de Godin

Op Witte Donderdag 21 april gaat het naar het Archeologisch Museum in Aghios Nikolaos.

De godin van Myrthos uit Fourni-Koryfi
uit ca 1600 v. Chr., nu in het museum
te Aghios Nikolaos

Ingang kerkje te Kritsa

Later in de ochtend bezoeken we de kerk van de Panaghia
Kera (‘Kera’ van ‘Kyria’, de koningin of meesteres) te Kritsa.
de
de
Hier treffen we 13 -14 -eeuwse fresco’s met taferelen over
Anna en Maria aan, gebaseerd op het apocriefe Evangelie
33
van Jacobus. In dit Evangelie zet baby Maria zeven stapjes
en keert naar de schoot van Moeder Anna terug. Hierna wordt
het bijzondere meisje op driejarige leeftijd naar de tempel
gebracht en hier “danste zij van vreugde en heel het huis
34
Israël kreeg haar lief” (Ev. v. Jac. 7.1). Maria is dus hier een
tempelpriesteres net als Maria Magdalena na haar...
Je ziet Moeder Maria liggend afgebeeld in het kraambed.

Sacrale dans voor het kerkje te Kritsa
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Maar ook zie je haar ook op haar
sterfbed, de koimesis: “haar slaap in
de Heer”. Terwijl haar zoon Christus
naast haar staat worden de
vroegere de rollen omgedraaid.
Maria houdt nu niet het kindje Jezus
vast maar Christus houdt de ziel van
Maria,
voorgesteld
als
een
ingebakerd kindje, in de armen. Op
15 augustus vaart de ingebakerde
ziel van Maria ten hemel.
‘s Avonds zijn we in Sitia, waar we in
de avond een Witte Donderdagliturgie bezoeken.

Op Goede Vrijdag 22 april vertrekken we naar het Toplou-klooster met de indrukwekkende ikoon waarop
Sophia als Arché de wereld schept. We bezoeken het palmenstrand van Vai aan de oostkust en lunchen
daar in een taveerne aan het strand met de azuurblauwe zee aan onze voeten. We bezichtigen het
Minoïsche paleiscomplex van Kato Zakro.
Vanuit het oosten komend bereiken we tegen de avond, na een schitterende dwarsdoorsteek langs hoge
pieken van het Tripiti-bergmassief, het plaatsje Myrtos aan de zuidkust. Daar beleven we de Epitaphios, de
begrafenisprocessie van Christus. Mensen gaan onder de baar door als gaan zij de weg naar de
onderwereld.
Christus wordt op de met bloemen versierde
lijkbaar door het nachtelijk donker gedragen
terwijl de vrouwen het lied van Maria
Magdalena zingen.
We zullen vijf nachten bij Dick en Siemon
blijven in hun gastvrije Villa Mertiza met
heerlijk ontbijt onder de sinaasappelbomen.

Op Stille Zaterdag maken we een wandeling van een dag met gids Angela in de bloeiende velden en
wijngaarden door de bergen achter Myrtos.
Om middernacht beleven wij de Griekse Paasviering van
de Opstanding, de Anastasis. Het Paaslicht wordt eerst
ontstoken met olijfolie die nog die morgen uit Jeruzalem
werd ingevlogen.
Nadat daarmee alle kaarsen zijn aangestoken verlaat men
massaal de kerk en beukt op de gesloten deuren om de
duivel en de demonen uit de onderwereld weg te jagen.
Daarna komt men terug in de kerk en wenst elkaar
Gelukkig Paasfeest: Christos Anesti, Christus is opgestaan!
Er wordt vuurwerk afgeschoten en op een aangrenzend
plein wordt een Judas voorstellende pop verbrand.
35
We eten de traditionele magiritsa-soep in hotel Myrtos.
Er wordt gedanst en het is feest.
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Op Paaszondag 24 april wandelen we langs de schitterende kustweg met uitzicht over de blauwe Libische
Zee naar het strand van Tertsa, waar we de traditionele Paaslunch met lam aan het spit en dansen
36
meemaken.

Op Paasmaandag 25 april zingen en dansen we onder de bezielende leiding van Gertrude in het
gemeentehuis van Myrtos diverse sacrale dansen, waaronder de dans van Maria Magdalena.
Daarna bezoeken we het museumpje en krijgen
aan de hand van een grote maquette uitleg van
John over de nabijgelegen Vroeg-Minoïsche
nederzetting Fourni-Koryfi (2800-2200 v. Chr.).
Hier trof men bij zes grootfamilie- of clanhuizen
een gezamenlijk heiligdom aan met daarop het
37
clan-cultusbeeld van de ‘godin’ van Myrtos.
Daarna wandelen we naar de naburige ronde
heuvel van de voormalige Minoïsche nederzetting
van Pyrgos (2600-1450 v. Chr.). Op de top
hebben we een schitterend uitzicht over de van
het zonlicht oplichtende helblauwe baai en de
38
besneeuwde bergen achter ons.

Dinsdag 26 april bezoeken we de waterval en de hooggelegen tempel van Aphrodite bij Kato Symi met
heilige bron en heilige boom, een oeroude holle plataan,
waarbij een steenarend boven onze hoofden cirkelt.
Onze begeleiders, die bij de lager gelegen weg bij de
auto’s achter zijn gebleven, nemen een plotseling uit het
dal opkomende wolk waar, die het heiligdom met de
dansende en zingende groep aan het oog onttrekt... Wolk
en steenarend zijn de tekens dat wij in eenheid en
verbondenheid op deze plek samen zijn en door de
Voorzienigheid begeleid en gedragen worden.
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We genieten van een voortreffelijke lunch in het lager gelegen restaurant Aphrodite terwijl het frisse water
overal om ons heen van het Dikte-gebergte stroomt.
In de middag bezoeken wij het oorlogsmonument 1943 bij
het bergdorp Ano Viannos en klimmen naar het in deze
plaats hooggelegen kerkje van Aghia Pelagia met fresco’s
e
39
uit de 14 eeuw.

Gezicht op de opgravingen van het Paleis van Festos met o.a. het heiligdom van de Godin

Woensdag 27 april gaat het naar het Minoïsche paleiscomplex van Phaistos (Festos), waar we dansen
naast de cultische ruimten van de godin, aan de voet van de brede theatrale trap waar vroeger rituelen
plaatsvonden. Daarna picknicken we bij de stille opgravingen van de Minoïsche Villa van Aghia Triada en
bezoeken dit paleis.
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De agora van het Minoïsche Paleis van Aghia Triada

Op de drempel van het heiligdom van de godin
dat een zeer dikke muur met toegangsdeur had

Sacrale dans ter plekke
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We komen in de avond aan in het
schitterend gelegen Idi-hotel in Zaros
aan de zuidflank van het Ida-gebergte.
In de tuin staan sinaasappel- , granaat
en avocadobomen en is een heerlijk
zwembad.

Het Idi-hotel in Zaros

Op donderdag 28 april krijgen de meesten van ons Griekse kookles van kokkin Maria in het hotel en
bezoeken een weverij in het dorp. Anderen kiezen voor een wandeling door de bergen, langs een meer met
dartelende forellen, schildpadden en ganzen, langs woeste watervallen en ruisende beekjes.
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Op vrijdag 29 april bezoeken we de Aghios Fanourios-kerk uit 1332 die oorspronkelijk deel uit maakte van
40
het klooster van Valsamonero bij het dorpje Vorizia.
e
In deze kerk met fresco’s uit de 14 eeuw in de kleurrijke en verfijnde
laat-Byzantijnse hofstijl, tref je o.a. 24 fresco’s aan met taferelen van
de Panaghia gebaseerd op 24 frasen van de Akathistos Hymne. Dit
de de
is een 6 -7 eeuwse lofzang voor de Al-moeder die naar de 24
41
letters van het Griekse alfabet verwijst. De hymne is de litanie van
de akathistoi, de ‘staanden’ of ‘opgestanen’. Toepasselijk omdat wij
het Grieks-Orthodoxe Paasfeest van de Opstanding eerder vierden
42
op 23 en 24 april 2011. Daarna brengen we een bezoek aan de
kerk van het Vrondissi-klooster.
In de middag maken we een spectaculaire wandeling door een 4km
lange Rouvas-kloof boven het Idi-hotel in de uitlopers van het Ida43
gebergte.
Aghios Fanourios-kerk uit 1332

Op zaterdag 30 april bezoeken wij eerst de grote Panaghia kerk en daarna het ontroerend kleine kerkje
gewijd aan de Panaghia Platytera met wonderdoende ikoon in het vrouwenklooster Moni Kaliviani.
Daarna gaan we naar het zandstrand van
Kommos waar schildpadden eieren leggen en
na 31 jaar terugkomen om speciaal op deze
plek, waar zij zelf ooit uit hun ei kropen, een ei
te leggen.
We dansen de labyrintdans in het zand en
zwemmen in zee. Achter het strand liggen de
opgravingen van de Minoïsche stad Kommos,
de haven van Phaistos (Festos).

Op zondag 1 mei bezoeken wij de uitgestrekte
antieke stad Rhizinia bij Prinias, oorspronkelijk
gesticht in de Laat-Minoïsche tijd. Hier trokken
zich de inheemse Eteokretenzers terug voor
de
Gezicht vanaf het strand van Kommos op de besneeuwde
de invallende Doriërs terug in de 8-7 eeuw v.
toppen van de Berg Ida (Psiloritis)
Chr.; de stad bloeide tot in Hellenistische
tijden. Op de o.a. met bossen diktamo
begroeide hoge berg met uizicht op de Berg Ida en de noordkust van Kreta zijn o.a. de resten te vinden van
de de
44
twee tempels uit de 7 -6 eeuw v. Chr. van de godin en haar dochter.
Daarna rijden we naar Archanes waar we heerlijk eten in een traditionele taveerne. We maken nog een
wandeling bij het kleine kerkje van Aghia Irini (Irene) bij het Byzantijnse aquaduct over de rivierbedding van
de Amnissos bij Knossos. In de avond worden wij door onze uitstekende chauffeur Aleikos op het vliegveld
afgezet. En daarmee is de tweeweekse cirkel rond.
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9. Reacties van reisgenoten: wat heeft hen op deze reis bijzonder geraakt?
Nonnie: ik ben getroffen door de vrolijkheid en levensvreugde van de Godin en de levensvreugde op de
Minoïsche afbeeldingen, b.v. op de offertafel en schaal uit haar heiligdom in Festos.
Anneke: Ik vond het ontroerend hoe wij in Knossos via de heilige weg dansend de rituele dansplaats
naderden en daar op de muziek sacrale dansen uitvoerden.
Jaap: ik heb genoten en veel geleerd en vooral bij het labyrint op het strand eenheid ervaren en warmte in
mijn hart voelen binnenstromen.
Marije: ik heb me verbonden gevoeld met het voor-christelijke en christelijk verleden, met het water en de
natuur en vooral met elkaar.
Rob: als atheïst zag ik het hele leven als een grap maar begin nu toch te bevroeden dat er meer is tussen
hemel en aarde. Ik ga verder op onderzoek uit, want iets heeft me geraakt.
Peter: kern van de reis sprak me niet aan maar ik heb me geen moment een buitenstaander gevoeld.
Mieke: ik was bang een stoorzender te zijn omdat ik niet veel van het onderwerp wist. Dat bleek in het geheel
niet het geval. In mij heeft zich een kelk geopend.
Gertrude: het is fijn om in de musea vanuit de rustige uitleg van gids Stella het getoonde te genieten en
daardoor een verbinding te ervaren met de tentoongestelde stukken. Ook het dansen in Knossos heeft mij
geraakt.
Dinie: ik ben getroffen door de verbinding van de mensen met elkaar.
Ellen: in de grot van Eileithyia had ik een bijzondere ervaring; heelmakend en heilig. Hier kwamen mensen
die iets van het leven wilden begrijpen. Het maakt bewust en je voelt je verbonden. Ook het Paas-gebeuren
maakte diepe indruk. Bedankt Stella, dat je eerst de connectie tussen de grot en het labyrint op de
dansplaats legde en het daarna in verbinding bracht met Pasen. Bedankt Stella, dat je eerst de grot plande
en pas daarna Pasen.
Bea: mijn insteek is de godin. Ik kom haar deze reis tegen in de natuur, in de sacrale momenten van het
dansen. De momenten dat ik geraakt werd lagen op het kruispunt van dans en muziek. Ik ben een stap
dichter bij mijzelf gekomen.
Marion: ik heb mooie dingen ervaren maar alles moet nog een plek krijgen. Speciale momenten waren voor
mij: de grot van Eileithyia, de bron van Aphrodite bij het heiligdom in Kato Symi. De energie voelde overal
zacht, liefdevol en krachtig aan.
Daphne: er is veel getransformeerd. Ik ben blij met de groepsdynamiek.
Boudewijn: ik vond het een leuke reis. Ik had mijn privégodin bij me en ben blij dat ik haar over de streep trok
om mee te gaan.
Lieselot: het was een leuke reis. Ik kan het doen met de natuur; hier heb ik genoeg aan. Ik heb het concept
van de godin niet nodig.
Lex: ik zou in die tijd wel geleefd willen hebben en terug willen naar die tijd.
Bettie: ik sluit een oud stuk af en ga vanuit angst naar overgave. Ik zag hoe wij allen gedragen werden.
Adriana: ik heb zoveel emotionele gevoelens en indrukken te verwerken dat ik dit later in een brief zal
neerleggen. Het was meer dan geweldig.
Bertie: ik heb veel indrukken en moet alles nog verwerken. Er waren veel contacten op hartniveau.
Annine: ik ben getroffen door de diversiteit van het programma en de afwisseling van het natuurschoon; dan
weer hoge bergen, dan weer vruchtbare vlakten en de zee. De groep heeft elkaar gedragen. Het was
indrukwekkend. Ik ben heel erg dankbaar voor deze Kreta-ervaring: voor mij een cadeautje van de kosmos.
Annine van der Meer.
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