ERRATA.

1. Op blz. III, regel 5 v. o. achter: geven: (inmiddels verschenen, Arch.
Anz. 1936, Heft I/II).
2. Op blz. 77, regel 15 v.o. en volg. lees: Verder komt bv. nog de hydria
voor. Een recente reiniging heeft aangetoond, dat van den beker op geisoleerden voet met één hoog oor (Berlijn, inv. 3220), noch de voet, noch
het oor bij de vaas behooren. Het stuk bestaat derhalve nu alleen uit een
cylindervormige buis.
3. Op blz. 142, regel
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v. b. lees: Technau, AM. 1929, 48, fig. 36, 2, 3.

4. Op blz. 144, regel 24 v. b. lees: ca. 330 v. Chr. (Scheurleer, AA. 1936,
Heft I/ü), en wat later,....
5. Op blz. 149, regel 9 v. b., achter: aangebracht: In het Liebieghaus,
Frankfurt a/Main, bevindt zich een doorboorde cylinder van Grieksch,
vermoedelijk Parisch marmer, waarin een gevleugelde figuur in knieloopschema en creux (stijl midden Vide eeuw v. Chr.) is gegraveerd, die waar
schijnlijk voor het aanbrengen van zulke decoratie heeft gediend (uit
coll. Furtwangler, nr. 512).
6. Op blz. 168, regel 18 v. b. Prof. Delbrück en Dr. Greifenhagen wijzen
er mij op, dat deze flesschen, evenals de Mesopotamische producten, uit
een sterk kleihoudende massa bestaan.
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Aan hen, die mijn lessen volgden in 1932-1933

TER INLEIDING
Een uitvoerig werk over Grieksche ceramiek, dat men als een samenvatting van
onze tegenwoordige kennis zou mogen beschouwen, ontbrak tot op dit oogenblik.
Men moest het gemis aan zulk een werk zonder twijfel betreuren. Want wel
licht is geen klasse van monumenten als de ceramiek in staat de ontwikkeling
der Grieksche kunst duidelijk te maken, vooral om de wezenlijke beteekenis
dezer kunst te laten gevoelen. Wie een Grieksche vaas met liefde in de hand neemt
en de teekening op die vaas met aandacht beschouwt, wordt in aanraking gebracht
met een zeer bijzondere opvatting van kunst. De Grieksche kunstenaars hadden
immers een krachtig gevoel voor den plastischen vorm. Maar zij hebben verder
steeds getracht hun werken belangrijk te maken door de voorstellingen, die er
op werden afgebeeld. Met hun kunstwerken wisten zij bovendien een bepaalde
stemming bij den beschouwer te wekken en op deze wijze aan hun werken nog
een dieperen inhoud te geven.
Een Grieksche vaas dankt haar fraaien vorm aan haar volstrekte doelmatigheid,
een doelmatigheid, die niet overheerscht, maar die is opgevoerd tot de hoogste
schoonheid. De decoratie ondersteunt de spanning der vormen van het geheel,
maar ook wie de versiering afzonderlijk beziet, vindt in het spel van haar mo
tieven en van haar lijnen een groote bekoring. De figuren der afbeeldingen boeien
door de kracht van hun teekening en door hun beteekenis als een voorstelling;
maar zij dringen zich niet op; zij blijven ook op hun beurt ondergeschikt en dragen
bij tot de schoonheid van het monument zelf. Alles vereenigt zich tot een harmo
nisch geheel en door die harmonie komt de bijzondere stemming tot stand, die
telkens beantwoordt aan het doel van de vaas. Er kan blijheid en uitgelatenheid,
er kan ook ernst en droefheid door een Grieksche vaas worden gesuggereerd.
De Grieksche ceramiek verschaft steeds aan den beschouwer een hoog genot.
Er gaat ook een groote opvoedende kracht van uit. Zij is, ten slotte, het beste
hulpmiddel om het leven der Grieken te leeren kennen van zeer verschillende
zijden, zoo goed in zijn meest alledaagsche, ook zijn platste uitingen, als op
het gebied van den godsdienst, van plechtigheden en feesten. Dit is wellicht
het voornaamste belang van de Grieksche ceramiek: zij brengt ons in een meer
intieme betrekking tot de Grieken zelf.
Dat er tot op heden geen werk van deze uitvoerigheid over de Grieksche cera
miek bestond, is evenwel niet verwonderlijk. Slechts weinigen zouden in staat
zijn geweest, zulk een werk te schrijven. De groote overvloed der ontdekkingen
uit de laatste jaren heeft onze kennis in vele gevallen volkomen vernieuwd. Alleen
wie midden in het onderzoek staat, kan den gang der wetenschap op dit gebied
volgen. Het geheel overzien en leiding geven aan de studie, door een samenvati

ting en door het stellen van nieuwe problemen, kan slechts hij, die met het onder
zoek geheel medeleeft, die er zelf geregeld aan deelneemt.
Zoo iemand is Dr. C. W. Lunsingh Scheurleer, de schrijver van het boek,
dat thans voor ons ligt. Hij heeft zelf een uitgezóchte verzameling van antieke
kleinkunst bijeengebracht en voor het samenstellen van deze verzameling zijn
tal van voortbrengselen der Grieksche ceramiekkunst door zijn handen gegaan.
Voortdurend heeft hij raad gezocht bij de voornaamste kenners en hun raad is
hem steeds rijkelijk geschonken. Zelf is hij op den duur een der beste kenners
der Grieksche ceramiek geworden.
Daarvan is dit fraaie boek thans de sprekende getuige. Wij mogen er trotsch
op zijn, dat zulk een boek is geschreven door een Nederlander in onze eigen
taal. Het boek is opgedragen aan de studenten, die vóórdat Dr. Scheurleer zijn
lessen als privaat-docent aan de Leidsche Universiteit aanving, een cursus in het
voormalige museum aan de Carnegielaan in Den Haag hebben gevolgd. Hun
aandacht en hun volhardende belangstelling hebben Dr. Scheurleer tot deze
samenvatting van zijn kennis aangespoord. Voor mij is het een groote voldoening^
maar ook een groot voorrecht voor dit boek een woord van aanbeveling te
kunnen schrijven. Laten de Nederlanders, door de belangstelling van hun kant,
toonen, dat zij dit boek waard zijn!
A. W. BIJVANCK.

n

VOORREDE
Wohl wenige archeologische Bücher sind
bei ihrem Erscheinen ganz zeitgemass.
H. G. G. PAYNE.

Terwijl in Nederland herhaaldelijk werken over de meest uiteenloopende
takken van kunst verschijnen, ontbreekt tot nu toe een boek, waarin de Grieksche
ceramiek wordt behandeld. De groote vermeerdering van onze kennis dezer
materie gedurende de laatste jaren, welke in vele opzichten tot een grondige wij
ziging van bestaande opvattingen heeft geleid, maakt het gewenscht, een samen
vatting te geven van hetgeen in de vaklitteratuur is gepubliceerd.
Gepoogd is van de ontwikkeling der Grieksche vazenkunst van de IXde eeuw
v. Chr. af, tot aan het begin van den Romeinschen Keizertijd toe, een beeld te
geven, waarbij de stof volgens de verschillende stijlen, landschappen en tech
nieken is ingedeeld. Elke klasse is op zichzelf behandeld: alleen op deze wijze
kan m.i. een duidelijk overzicht worden verkregen. Uitgesloten bleven de Cy
priotische en de Etrurische vazen, terwijl de Zuid-Italiaansche van Griekschen
stijl minder uitvoerig werden besproken. De Zuid-Italiaansche van niet-Griekschen stijl vielen uiteraard eveneens buiten den opzet van dit boek.
Zooveel mogelijk is van de stukken zelf uitgegaan. Grieksche vazen toch zijn
producten van een hoogstaande kunstnijverheid, dubbel belangrijk, omdat zij
uit den tijd van de Grieksche beschaving zelf stammen en ons dus in een méér
onmiddeliijk contact daarmede brengen, dan de marmeren beeldhouwwerken
uit den Romeinschen Keizertijd, die navolgingen zijn van Grieksche kunst
werken.
In menig opzicht is dit boek als een resultaat van mijn onderwijs aan de Leidsche Universiteit te beschouwen. De in aansluiting daaraan met verschillende
studenten gevoerde gesprekken hebben mij van de wenschelijkheid overtuigd,
op sommige punten iets dieper in te gaan, dan in een boek van dezen aard ge
woonlijk het geval is. Allerlei resultaten van de ervaring, verkregen door jarenlangen omgang met voortbrengselen van de Grieksche ceramiek, zijn er in ver
werkt. Er is naar gestreefd van de belangrijkste vondsten uit de opgravingen
der laatste jaren, zooals die op Kreta, Rhodos en Chios, melding te maken. Aan
de behandeling van de ceramiek van het Hellenistische tijdvak is bijzondere
zorg besteed. Over de dateering van de zg. Gnathia-ceramiek hoop ik binnen
kort een nadere uiteenzetting te geven.
Een groote moeilijkheid leverde het spellen van de Grieksche eigennamen
op. Bij het ontbreken van een algemeen aangenomen regel, zooals mij bij ver
schillende gesprekken met vooraanstaande Nederlandsche philologen bleek, heb
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mij bij de spelling van eigennamen niet aan eenig systeem gehouden, maat in
den regel den Griekschen vorm gekozen.
Van het voeren van polemiek heb ik mij principieel onthouden, doch bij om
streden punten in het kort mijn meening geconstateerd. Het geven van citaten is
zooveel mogelijk beperkt. De omvangrijke vakliteratuur heb ik niet geheel
kunnen raadplegen, ook omdat verscheidene publicaties mij niet toegankelijk zijn.
De sedert den herfst van 1935 verschenen litteratuur is niet meer verwerkt. Zoo
veel mogelijk wordt naar afbeeldingen verwezen, in de eerste plaats naar die in
deel III van het standaardwerk van Prof. E. Pfuhl, Malerei und Zeichnung der
Griechen (afgekort door Pf., gevolgd door het nummer van de afbeelding),
verder naar die in den zoo gemakkelijk verkrijgbaren, beknopten gids voor de
vazen-collectie in het Alte Museum te Berlijn van Prof. K. A. Neugebauer.
Bij de keuze van de reproducties ben ik van de overweging uitgegaan, dat
het wenschelijk was, niet te veel vazen af te beelden, die reeds herhaaldelijk zijn
gereproduceerd. Verscheidene welbekende stukken zal men dan ook te ver
geefs onder de illustraties zoeken. Wel is er naar gestreefd van de belangrijkste
soorten en het werk van de meest vooraanstaande kunstenaars een voorbeeld te
geven. Vazen van ongeveer gelijke grootte zijn zooveel mogelijk bij elkander
afgebeeld.
Daar in den gewonen index slechts een beperkt aantal woorden is opgenomen
(zoo bleef elke vermelding van de voorstellingen op de vazen achterwege),
zijn alle in den tekst genoemde vazen in een museographischen index vermeld.
Ter gemakkelijke oriënteering zijn de meest voorkomende afkortingen in een
lijst bijeengebracht.
Ten slotte een woord van hartelijken dank aan allen, die mij bij het tot stand
komen van dit boek hun hulp hebben willen verleenen: in de eerste plaats aan
mijn jarenlange medewerkster Mej. Dr. E. F. Prins de Jong. Mijn leerlinge,
Mevr. Dr. Ch. Hofkes-Brukker, die het manuscript geheel met mij heeft door
gelezen en die o.a. bij het samenstellen van de registers de behulpzame
bood,
stond mij toe gebruik te maken van haar intusschen reeds verschenen dissertatie:
Frühgriechische Gruppenbildung. Mijn vriend Prof. Zahn, die, zooals men weet,
zich in het bijzonder heeft bezig gehouden met het bestudeeren van de zg. Megarische bekers, was zoo vriendelijk eenige mededeelingen over zijn jongste
onderzoekingen omtrent dit onderwerp te doen, welke op blz. 160 afgedrukt
zijn. Miss Lamb deed hetzelfde wat betreft haar laatste opgravingen op het
* eüand Chios, Mr. A. D. Trendall stond mij toe het manuscript van zijn nog niet
verschenen werk over de vazen van Paestum te bestudeeren. Prof. A. Merlin
van het Louvre had de goedheid, de studie van wijlen Prof. Pottier over de op
blz. 1J4 besproken vaas, in een mij niet toegankelijke publicatie verschenen,
voor mij te copieeren. Van Dr. Roger Hinks verkreeg ik eenige waatdevolle ge
gevens over vazen in het British Museum. Mijn vriend Dr. G. van Hoorn had
de goedheid den eersten opzet van het boek door te zien. Zijn aansporing, het aangevangen werk voort te zetten, is mij daarbij van groote waarde geweest. Prof.
Bijvanck, met wien ik door banden van vriendschap en door mijn werkzaamrv

heden aan de Universiteit te Leiden zoo nauw ben verbonden, was zoo vriendeHjk de drukproeven door te lezen en de op blz. I gedrukte aanbeveling te
schrijven. Prof. Snijder stond mij toe, ten behoeve van dit boek in ruime mstfgebruik te maken van de voorwerpen in het Allard Piersonmuseum, eigendom
van de Gemeente Amsterdam, waar het grootste deel van mijn vroegere collectie,
benevens het meerendeel van de Hellenistische verzameling van Prof. von Bissing, is ppgesteld.
Dr. J. H. Holwerda had de vriendelijkheid mij toe te staan, verscheidene nog
niet gepubliceerde vazen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden af te beel
den en gaf mij de beschikking over een aantal cüché’s. Dr. Caskey van het Musem
of Fine Arts te Boston veroorloofde mij de slechts éénmaal afgebeelde, aan
Andokides toegeschreven amphora met triktrak spelende helden te reproduceeren,
Prof. Delbrueck deed hetzelfde wat betreft een vroeg-Hellenistischen beker in het
Akademische Kunstmuseum te Bonn, Dr. H. E. van Gelder met twee stukken van
faience in het Gemeentemuseum in Den Haag, Prof. Minto met een Rhodischen
reüefpithos in Florence, Miss Gisela Richter met de interressante, aan den Eretriaschilder toegeschreven lekythos, de Heer A. W. Volz met een geometrische kan
in zijn collectie j Prof. Zahn veroorloofde Mej. Dr. E. Haspels een photographie
te maken van een vermoedelijk Alexandrijnsche, zwartgeschilderde schaal in het
Museum van Berlijn (fig. 148). Verschillende andere geleerden en instellingen,
Beazley, Bijvanck, Curtius, Fossing, Van Hoorn, Jacobsthal, Kraiker, Levi, Von
Mercklin, Wuilleumier, het Duitsche Archaeologische Instituut te Rome en het
Archaeologische Instituut te Marburg stelden mij photographiën ter beschikking.
Een aantal photographiën zijn vervaardigd door J. F. van Starrenburg, gedurende
vele jaren als technisch assistent aan mijn vroeger museum in Den Haag ver
bonden en nu aan het Allard Piersonmuseum te Amsterdam werkzaam.
Op deze plaats wensch ik nog een woord van bijzondere erkentelijkheid te
richten tot al diegenen, die door hun hulp mijn archaeologische bibliotheek zoo
goed als geheel in stand hebben gehouden en tot mijn beschikking gesteld:
alleen daardoor is het mij mogelijk geweest dit boek te schrijven.
In deze moeilijke tijdsomstandigheden had dit boek nooit het licht kunnen
zien zonder de aanzienlijke bijdrage van het Hoeufftfonds. Aan het Bestuur
daarvan zij dan ook hier nogmaals mijn oprechte dank gebracht.
C. W. LUNSINGH SCHEURLEER.
Jen Haag, December 1935.
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Hoofdstuk I.
BESTEMMING.
Grieksche vazen zijn geen étagèrevoorwerpen, zij werden voor bepaalde
practische doeleinden gemaakt, die vorm en decoratie bepaalden.
Zij speelden een belangrijke rol bij vele godsdienstige plechtigheden. Van deze
zijn die in verband met den doodendienst voor de ceramiek het belangrijkst.
Het volksgeloof eischte een goede begrafenis, zoo mogelijk een herkenningsteeken op het graf en het brengen van offers aan den doode. Reeds in den aanvang
der periode, waarmede wij ons bezighouden, sedert ca. 900 v. Chr., treffen wij
boven op het graf of op den grafheuvel vazen aan, die zoowel dienden voor
grafmonument, als offeraltaar (fig. 1, Athene, N.M. CVA III Hg pl. 8, 9;
fig. 2, Athene, N.M. AM. 1893, 92). De geschilderde versiering laat deze bestem
ming dikwijls zien: men vindt scènes uit de begrafenis, zooals het te pronk
liggen van den doode (prothesis) — een gebruik, dat nog tegenwoordig in
Zuid-Oost-Eüropa bestaat — met de beweening, den optocht van verwanten
en vrienden, verder de plechtige dansen bij die gelegenheid gehouden. Ook
toespelingen op gebeurtenissen uit het leven van den gestorvene komen
voor (op een andere wijze zijn veel voorstellingen niet te verklaren). Sommige
dezer vazen dienden tevens als offeraltaar (Deubner, Attische Feste, 93). Vandaar
de wijde, diepe vorm van den romp, vandaar ook de opening daarin en de holle
voet daaronder. Het boven in de vaas gegoten plengoffer kon dus in de aarde
nederdalen, die den doode dekte, en zoodoende tot hem doordringen. Het feit,
dat verschillende vazen uit later tijd, zooals nog Z.-Italiaansche der IVde eeuw,
doorboord zijn, bewijst dus niet, dat zij geen practisch nut hadden, integendeel,
zij demonstreeren het voortleven van een overoud gebruik, het geloof in de
macht van den doode, en in de wenschelijkheid, hem tegenover de levenden zoo
gunstig mogelijk te stemmen. Deze eischen bepalen ook den vorm: de vaas moet
groot zijn, opvallen, zij moet zóó zijn gemaakt, dat de vloeistoffen gemakkelijk
kunnen wegvloeien, zij moet ook solide zijn. Natuurlijk ondergaat de vorm in
den loop der tijden verandering, evenals de daarop geschilderde voorstellingen,
maar voor een geoefend oog blijft de samenhang duidelijk.
Zooals bij de meeste volken is bij de Grieken het huwelijk een sacramenteele
handeling; volgens het Grieksche volksgeloof heeft de mensch, die ongehuwd is
gestorven, iets moeten ontberen, dat een voorwaarde vormt voor een gelukkig
voortbestaan na den dood. Symbool van het huwelijk was het bad, dat het bruids
paar voor het huwelijk nam en waartoe — zooals wij speciaal van Athene weten —
het water uit een bepaalde bron werd geput in vazen van eigenaardigen vorm
'loutrophoros). Om den ongehuwd-gestorvenen zooveel mogelijk voldoening te
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schenken, placht men vazen van dien vorm op het graf te plaatsen, hetzij van
steen, hetzij van aardewerk, soms ook bracht men zulk een vaas en relief op een
steen aan (IVde eeuw v. Chr.). De terracottavazen zijn meestal beschilderd met de
beweening of de belangrijkste scène uit de huwelijksplechtigheid: de aankomst
van de jonge vrouw in het huis van haar echtgenoot, opgewacht door diens
moeder en andere vrouwen der familie. Ook deze vazen zijn gewoonlijk aan
de onderzijde doorboord, om de vloeistof door te laten; de bijzondere vorm
bleef langen tijd in zwang, het veranderende stijlgevoel uitte zich alleen in
wijzigingen der verhoudingen binnen betrekkelijk nauwe grenzen (Wolters,
AM. 1891, 371; Walters, Brit. Mus. Quart. 1928, 45).
De meeste vazen uit begraafplaatsen afkomstig, zijn echter in de graven
gevonden. Zij zijn aan den doode medegegeven, óf omdat zij hem tijdens
het leven dierbaar waren geweest, óf omdat zij die dingen konden bevatten,
die hij niet mocht ontberen. Ten slotte vindt men voorwerpen, die slechts
in algemeenen vorm op vazen gelijken en die speciaal voor doodengebruik
zijn vervaardigd.
Hiermede komen wij tot de vraag naar de plaats, die de gedecoreerde vazen
van onze musea in het dagelijksch leven van den Griek innamen. Verschillende
kenners, van wie de bekende teekenaar Reichhold de voornaamste is, staan op
het standpunt, dat deze vazen nooit practisch zijn gebruikt, hoogstens een enkele
maal bij religieuze plechtigheden. Hij vindt ze te breekbaar en zegt, dat hij er
nooit sporen van gebruik, zooals afslijting, op heeft gevonden. Hij meent, dat de
vazen, die door de oude meesters in gebruik worden afgebeeld, uit metaal hebben
bestaan en dat de geschilderde alleen als kunstvoorwerpen moeten worden
beschouwd (FR. I, p. 82, Skizzenbuch griech. Meister, p. 10). Verschillende
archaeologen (Pottier, Cat. Louvre, III, 2de ed. 610, Pfuhl, MuZ. I, p. 32,
Richter, Craft of Athenian Pottery p. 59) staan op het tegengestelde standpunt.
De laatste, die zelf Grieksche vazen heeft nagebootst, komt op grond van de
daarbij opgedane practische ervaring tot het resultaat, dat deze lang niet zoo
breekbaar zijn als o.a. Reichhold zegt en zelfs meer solide dan veel modem
porcelein en aardewerk, dat wij dagelijks gebruiken. Verder heeft zij op
verscheidene stukken sporen van slijtage, die toch alleen maar door gebruik
kan zijn ontstaan, geconstateerd (dit komt met ervaringen van den schrijver
overeen).
Een ander argument van Reichhold, dat in de Oudheid gebroken vazen dikwijls
alleen met metalen krammen zijn gerepareerd, zonder dat de naden met de een
of andere zelfstandigheid schijnen gedicht te zijn, zoodat zulke vazen niet voor
het bewaren van vloeistoffen hebben kunnen dienen, weegt niet zwaar, omdat
zij dan toch nog altijd voor het bewaren van droge substanties kunnen zijn
gebruikt. Bovendien houd ik het voor waarschijnlijk, dat de stof, waarmede de
naden gedicht zijn geweest, vergaan is (Pottier, Cat. Louvre, III, 2de ed. p. VIII,
ad p. 610, wijst er op, dat de scholiast van Aristophanes een stof, latype, vermeldt,
waarmede de hydriae werden gerepareerd, Scheurleer, Buil. Ant. Besch. 1935,1, j).
In de voorstellingen uit het dagelijksch leven, waarin vazen voorkomen, zijn
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deze gewoonlijk zoo summier aangegeven, dat het moeilijk is te beslissen, of
men met aardewerk of metaal t&doen heeft. Dat men terracotta hydriae gebruikte
om er water mee te putten, blijkt uit de voorstelling op de hydria in Londen
(i899-7—21.42; BAV. 123, 13), waar Polyxena op haar vlucht voor Achilles de
vaas laat vallen, zoodat deze breekt en het water wegvloeit. Ook op het fragment
uit Samos van den Amasis-schilder (Karousos, AM. 1932, pl. III; Beazley, BSA.
XXXII, 18) is kennelijk een spitse amphora van terracotta bedoeld. Dezwartfigurige
decoratie is duidelijk aangegeven. Op de schaal in Brussel (A 889; BAV. 175, 42)
gebruikt een vrouw echter zonder twijfel een bronzen vaas, om warm water te
transporteeren. Dit blijkt duidelijk uit het eigenaardige hengsel. Bij een feest zien
wij onze gedecoreerde vazen in gebruik op het epinetron (bestemd om bij het
spinnen er de draden over glad te trekken) van den Eretriaschilder (blz. 114).
Hier zijn vrouwen bezig om in een loutrophoros en twee lebèten bloemen te
steken. De vazen zijn met figuren beschilderd, geheel zooals de terracotta
stukken in onze musea. De wijze, waarop de versiering is aangegeven, sluit bij
deze stukken elke gedachte aan metalen drijfwerk uit.
Ten slotte: waar moet men de grens trekken? (dit vraagt zich ook Miss Richter
af). Want het uiterste standpunt, dat al de duizenden slordig gedecoreerde vazen,
die in elke soort bij massa’s voorkomen, tot „objets de vitrine” zouden hebben
gediend, zal toch geen verdediger vinden. Bovendien, waar zou men die in een
Grieksch huis, dat geen kasten bezat, hebben moeten bergen? Zou het niet
zijn, zooals met de kostelijke porceleinen der XVIIIde eeuw? Dezelfde kopjes
van Haagsch porcelein bv., die nu met de grootste zorg in museumvitrines
worden opgesteld, waren een eeuw geleden wel degelijk in gebruik. Dat een
fijne terracotta hydria dagelijks zou gebruikt zijn, om water uit de fontein
of put te halen (het voorbeeld is van Reichhold) is inderdaad niet waarschijnlijk,
evenmin, dat een prachtstuk, zooals de Fran5oisvaas, eiken dag zou gevuld zijn,
maar er is een groot verschil tusschen een voorwerp, dat alleen voor ornament
is bestemd en een, dat bij bijzondere gelegenheden, bv. om een gast te eeren,
voor den dag wordt gehaald en dan werkelijk gebruikt. Het is niet toevallig, dat
zooveel van dergelijke prachtstukken in de graven van de pronklievende Etruscische grooten zijn voor den dag gekomen, die meer luxe kenden dan de
Grieken in dien tijd, maar het zijn en blijven voorwerpen om te gebruiken en met
het oog daarop gemaakt.
Men geve zich slechts rekenschap van de wijze, waarop Grieksche vazen zijn
gebouwd. Hoe goed laten zij zich niet aan de ooren optillen, wat staan zij niet
vast, wat is de opening van een kruik niet zorgvuldig geconstrueerd, om de
vloeistof in de gewenschte mate te doen wegvloeien: bij de parfumfleschjes
druppelsgewijs, bij de schenkkannen in krachtigen stroom. Wat is de vlakke
Attische drinkschaal, dat technische meesterstuk, niet geschikt om bij een feest
haal rond te gaan en het kostelijke nat in de verlangende kelen te laten vloeien,
ïvat drukken niet de wijde krater of dinos hun bestemming, zooveel mogelijk
:e kunnen bevatten, goed uit. Daarbij loopt elke vaas onderaan spits toe, opdat
500 weinig mogelijk van den kostbaren inhoud door bederf verloren gaat. Wan7

neer men zich van deze dingen voldoende rekenschap geeft, kan men aan het
practisch gebruik van de Grieksche vazen niet twijfelen.
Dat onder de vondsten in graven ook weleens een vaas voorkomt, die de
overledene als prijs had gekregen, is bij de groote waarde, die de Grieken aan zulke
prijskampen hechtten, begrijpelijk. Het oudste voorbeeld is het kannetje, dat in
laat-geometrischen stijl o.a. met een ree is versierd en dat blijkens een ingegrift
opschrift voor den besten danser als prijs was uitgeloofd (Athene, NM., CC. 253;
Furtwangler, KI. Schr. H, 84, vgl. Blegen, AJA. 1934, 10).
In veel gevallen is het onmogelijk uit te maken, of een vaas al dan niet speciaal
voor doodengebruik is vervaardigd. Somtijds kan het decor, bv. een slang of
een sirene, er op wijzen, dat de vaas voor dit doel is gemaakt, omdat men in deze
wezens afbeeldingen van den doode zag. Dikwijls zal zulk een versiering alleen
om artistieke redenen zijn gekozen. (Schefold, Unters. p. 149, bewijst, dat de
versiering in veel gevallen niet bloot decoratief is, maar wel degelijk in verband
stond met de bestemming der vaas). Zeker is, dat sommige klassen, zooals enkele
Kretensische (Payne, BSA XXIX, 281), de witte Attische lekythoi (blz. 108) en
de Centuripe-vazen (blz. 148) bv. uitsluitend sepulcrale bestemming hadden:
de aard van de beschildering sloot elk practisch gebruik uit. Bovendien zijn veel
groote witte lekythoi van een dubbelen bodem voorzien, waardoor zij slechts
zeer weinig van de kostbare olie konden bevatten. Geheel onbruikbaar waren
sommige voorwerpen, die alleen in algemeenen vorm op vazen gelijken, maar
die niet zijn uitgehold, zoodat zij niets kunnen bevatten. Zij behooren tot de
klasse der simulacra, die wij zoowel in graven als onder de wijgeschenken in
tempels aantreffen. Hiertoe behooren ook de vele vaasjes van zoo kleine
afmeting, dat zij nooit practisch nut kunnen hebben gehad.
Onder de in tempels gewijde voorwerpen komen vazen in grooten getale voor.
Behoudens uitzonderingen, zooals de kleine, niet gedecoreerde bekertjes, die bij
massa’s in Eleusis zijn opgegraven (o.a. uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus., 1336;
dergelijke stukken: Langlotz, Würzburg, nr. 948), dragen deze geen speciaal
karakter. Soms voorzag men een vaas, die men offeren wilde, met een wijdingsopschrift. Dikwijls is dit later ingekrast, soms is dit er gelijktijdig met de voor
stelling opgeschilderd. In het laatste geval staat dus vast, dat de vaas is gemaakt
met de bestemming als wijgeschenk.
Uit Grieksche woningen komen slechts weinig gedecoreerde vazen. Grieken
land is altijd dicht bevolkt geweest, men heeft gewoonlijk op de bouwvallen van
het vorige geslacht gebouwd, zoodat de huizen bijna nooit in onaangeroerden
staat worden aangetroffen. Meestal vormen enkele voorraadspotten en de resten
van niet gedecoreerde vazen de schamele oogst van den opgraver.
Omtrent de waarde van vazen in de Oudheid weten wij weinig. Uit een uitlating
in Aristophanes’ comedie de Kikvorschen (Ranae, v. 1236) blijkt, dat een mooie
lekythos een obool kostte. Verder geven de onder op sommige Attische vazen in
gekraste of opgeschilderde opschriften (graffiti en dipinti) eenig licht. Zoo
als Hackl (Merkantile Inschr. auf attischen Vasen, Münch. Stud. 92; vgl. v.
Mercklin, RM. 1923/4, 93, noot 3) heeft aangetoond, zijn deze als notities te be8

schouwen van handelaars, die bij het uitzoeken het aantal en den prijs van de
door hen gekochte stukken op deze wijze wilden vastleggen. Voor zoover men die
inscripties heeft kunnen ontcijferen, komen de prijzen met de opgave bij Aristophanes overeen: zes kraters kosten bv. vier drachmen, een kleine lekythos een
halve obool. Een groote moeilijkheid verbonden aan het lezen van deze opschrif
ten ligt in het feit, dat wij de nauwkeurige beteekenis van verschillende namen
in de Oudheid niet altijd kunnen vatten. Men was toen in het dagelijksch leven
al evenmin nauwkeurig bij dergelijke aanduidingen als tegenwoordig. Zoo
gaf men allerlei typen van oliefleschjes den naam van lekythos. Zoowel een
Protokorinthisch fleschje (infra, blz. 38) als een roodfigurige Attische kruik
(door Douris gedecoreerd, Kraiker, AM. 1934, 20, noot) werden in hun tijd
blijkens er op geplaatste opschriften aldus genoemd (vgl. Beazley, Aryballos,
BSA. XXIX, 193, Ure, Aryballoi, 16). Enkele namen zijn beperkter van draag
kracht (Rumpf, Chalk. V. p. 123; Mingazzini, RM. 1931, 150. Bij het ter perse
gaan van dit boek verscheen Shapes and names of Athenian vases, door
G. M. A. Richter and M. J. Milne, dat een samenvatting bevat van hetgeen tot
nu toe bekend is omtrent de namen dezer vazen en waarin zij gemakkelijk zijn
te identificeeren).
De groote verbreiding van de Grieksche vazen bewijst, dat zij een belangrijk
handelsartikel waren (Korinthische vazen zijn tot in Beieren gevonden, een
Attisch stuk is in Engeland opgegraven). Een antieke notitie (Skylax, Geogr. min.
EI, 94) vermeldt, dat Attische vazen als handelswaar naar de Sahara werden
medegenomen. In veel gevallen zal de kostbare inhoud, bv. bij parfumfleschjes, de
waarde hebben bepaald en tot aankoop geprikkeld, in andere, zooals bij drink
schalen en mengvaten, moet het om de vaas zelf zijn gegaan. Ongetwijfeld heeft,
naast de technische volkomenheid en de practische bruikbaarheid, de aantrekke
lijkheid van vorm en decoratie een groote rol gespeeld. In het verdringen van
de eene soort door de andere weerspiegelt zich niet alleen de wisselende smaak
der koopers, maar ook opkomst, macht en verval van de centra van productie,
en, zooals in Etrurië, van den afnemer. Juist het laatste geval leert echter, hoe
beperkt onze kennis van het economische leven in de Oudheid is, want hoe de
levendige handel, die de Attische vazen naar Etrurië bracht, precies plaats vond,
is nog niet met volkomen zekerheid uitgemaakt. Dat de Etruriërs zelf de vazen in
Athene zouden hebben gehaald, is niet waarschijnlijk, evenmin zullen de Atheners
zelf hun producten naar Etrurië hebben gebracht. Hun vloot was vóór 480 v. Chr.
daartoe niet ver genoeg ontwikkeld (Koster, Studiën zur Geschichte des Antiken
Seewesens, 101, passim). Bovendien heeft Hackl(Münch. Stud. 92) vastgesteld, dat
de reeds genoemde opschriften van handelaars altijd met Ionische letters zijn ge
schreven. Dit geeft een aanwijzing voor de nationaliteit van degenen, die deze
inscripties maakten. Het zullen Ionische schepen zijn geweest, die vóór de dagen van
Salamis de Attische producten naar Italië brachten (Hackl, 103). Wij weten, dat
deze niet alleen regelmatig naar dit land, maar zelfs verder naar het Westen voeren.
Na de Perzische oorlogen hebben de Atheners den handel op Italië zelf in handen
genomen (vgl. ook Greifenhagen, Att. schwarzfig. Vasengatt. d. VI. Jahrh. 33
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en noot 57); de export gaat dan echter hoofdzakelijk naar het noorden, mis
schien via Adria. De slag bij Cumae, waar de Ioniërs de Etruriërs versloegen
(± 475 v- Chr.), heeft de oude relatie voor altijd verbroken. De groote nekropolen
in de nabijheid van Bologna, waar nu sedert kort Comacchio is bij gekomen,
spelen voor de Attische ceramiek van ca. 460 tot het laatste kwart der eeuw
dezelfde rol, als die bij Vulci voor die van driekwart eeuw vroeger. Daarnaast
gaat er ook tamelijk veel naar Tarente, totdat de Peloponnesische oorlog al
deze verbindingen verbreekt. Daarna neemt de handel op Zuid-Rusland
en Noord-Afrika een groote vlucht, totdat de nieuwe verhoudingen sedert
Alexander den Groote ook hieraan een einde maken.

10

Hoofdstuk II.
TECHNIEK EN KUNSTENAARS-INDIVIDUALITEITEN.
Hoewel het niet onmogelijk is, dat in de Oudheid, evenals tegenwoordig
nog, in bijzondere gevallen de klei voor de vazenfabricatie van elders geïmpor
teerd werd (Buschor, AM. 1929, 150), zal men in het algemeen het materiaal
hebben gebruikt, dat in de omgeving te vinden was. Omgekeerd is de aanwezig
heid van geschikte klei van grooten invloed geweest op het ontstaan en het
karakter der producten. Het vaststellen van de aanwezigheid van kleibéddingen
van bepaalden aard geeft daarom dikwijls de mogelijkheid, om de plaats van
ontstaan van zekere vazensoorten te bepalen. De klei uit de omgeving van Korinthe bv. is zeer licht van kleur, soms roomkleurig, soms eenigszins groen
achtig. Die van Attika is rooder, bij de oudere soorten bleeker dan bij de jongere.
Al deze soorten van vazen zijn uit klei van zeer fijnen korrel gemaakt, welke men
door zorgvuldige behandeling van de grondstof verkreeg. Bij veel Oost-Grieksche
soorten is de klei veel grover, stukjes kalk en micadeeltjes kan men er in aan
treffen (Rumpf, AA. 1923/4, 94). Daar echter op verschillende, niet ver van
elkander verwijderde plaatsen sterk uiteenloopende soorten klei worden ge
vonden (bij Pergamon bv. zoowel micahoudende als micavrije) mogen con
clusies, wat betreft de plaats van vervaardiging van een bepaald stuk, op grond
van den aard der klei alleen, slechts met groote voorzichtigheid worden ge
trokken (Ure, Aryballoi, 17).
Omstreeks 1000 v. Chr. is de draaischijf algemeen in gebruik, een instrument,
dat, zooals antieke afbeeldingen ons leeren, uit een horizontaal staande schijf
bestond, die om eén spil kon draaien. Terwijl uit de litteraire overlevering blijkt
(Saglio-Pottier, Dict. II, 1121; Richter, Craft 89), dat men in de Oudheid
een draaischijf kende, die door middel van trappen met den voet in beweging
werd gebracht, laten de monumenten ons zien, dat dit door een helper geschiedde
(vgl. behalve de stukken bij Richter, 64 sqq.: fig. 3, Mus. Caltagirone, Libertini,
Mon. Ant. XXVIII, 1922, fig. 1, 3). Op deze schijf legt de pottenbakker de klei,
de schijf wordt in beweging gebracht, hij drukt met de hand in het midden van de
kleimassa, waardoor ten gevolge van de draaiende beweging een min of meer
cylindervormig voorwerp ontstaat, waaraan de geoefende pottenbakker de gewenschte welving geeft. Op deze wijze maakt hij, wanneer de vorm der vaas te
gecompliceerd is, om in één stuk te worden vervaardigd, romp, hals en voet
afzonderlijk. Nadat de verschillende deelen zijn samengevoegd, wordt het geheel
te drogen gezet, een niet gemakkelijk werk, daar bij het optillen het gevaar van
verbuigen groot is, al hebben proefnemingen beweze/i, dat dit bij vazen uit
Attische klei kleiner is dan bij het materiaal, dat tegenwoordig gebruikt wordt
11

.

(Richter, Craft, p. 40). Na het drogen komt het moeilijke werk van het
„afdraaien”: de wand is nog niet gelijkmatig van dikte, de pottenbakker
wenscht nog kleine wijzigingen in de welving aan te brengen, enz. Hiertoe
bezigt men allerlei fijne instrumenten, waarvan de sporen nog dikwijls zicht
baar zijn. Na het gladmaken van de oppervlakte komt het aanzetten van de
ooren, die direct in de klei kunnen zijn gemodelleerd of met behulp van een
vorm gemaakt. Hierbij moet voorzichtig worden te werk gegaan, omdat bij
een te sterk aandrukken de wand van de vaas naar binnen wordt gebogen
(soms bij antieke exemplaren te constateeren). Na het eventueele aanbrengen
van een laagje bijzonder fijne klei, pijpaarde, of witte dekverf (engobe), wordt
de vaas beschilderd. De Grieken bezigden daartoe een eigenaardige glanzende
substantie, die reeds vóór 2000 v. Chr. voorkomt, doch waarvan de samen
stelling nu nog onvoldoende bekend is, ondanks alle pogingen tot nabootsing
(Richter, p. 49). Het moet een soort van glazuur zijn, want het is vuurvast.
De kleur er van varieert van licht- tot donkerbruin en diepzwart. Hoe de ver
schillende schakeeringen werden te weeg gebracht, staat niet vast; men ver
moedt, dat de kleur, naar mate zij dikker werd opgelegd, een donkerder tint
kreeg. Zonder twijfel was het proces, dat zich in den oven bij het bakken afspeelt,
van groote beteekenis. In sommige gevallen vindt men in een glanzend zwarte
partij een vuurroode vlek. Dit is niet aan opzet toe te schrijven: dergelijke kleur
effecten zijn volkomen in strijd met den Griekschen smaak, die van toevalligheden
niet houdt en zijn kleuren in verband met den aard van de vaas en de voorstelling
verdeelt. Zij zijn aan een van de vele oncontroleerbare factoren in verband met de
luchttoetreding bij het bakken, die zelfs bij onze geperfectionneerde ovens weleens
optreden, toe te schrijven (Richter, p. 46, fig. 49); hoe de Grieksche oven er
uitzag, is af te leiden uit de afbeeldingen op Korinthische pinakes (Richter,
Ibid. fig. 72—79, AD. I, pl. 8; de overblijfselen van den eenigen Griekschen oven,
die wij kennen, Rhomaios, AM. 1908,177, zijn lilde eeuwsch). De Grieken kenden
deze verraderlijke grillen en trachtten zich door het hangen van onheilafwerende
maskers op den oven daartegen te beschermen (FR. I, p. 1 $ 9, hydria in München).
Sommige pottenbakkers wisten op de een of andere wijze deze koraalroode kleur
te weeg te brengen en bezigden die om er bijzondere effecten mede te bereiken. In
de VI en Vde eeuw zijn Exekias, Euphronios, Euthymides en Sotades daarin
meesters, in den Hellenistischen tijd zoekt men die opnieuw (blz. 166).
Dikwijls heeft men het kleureffect verhoogd door opschilderingen in violet
of wit. In de periode van de Oostersche invloeden brengt men veel het eerste
aan, dat onmiddellijk op het vaasoppervlak wordt gezet, later plaatst men deze
kleur en het wit op het zwart. Bij de roodfigurige vazen worden zulke kleuraccenten eerst geleidelijk zeldzamer, later, tegen het einde der Vde eeuw, gaat
het wit een groote plaats innemen en ten slotte brengt men ook andere kleuren
(groen, rosé, enz.) aan. Zooals verder (blz. 82) uiteengezet is, heeft men in
verschillende ateliers, om het effect van „roodfigurige” vazen te benaderen,
zonder dezelfde wijze van versieren (uitsparing) toe te passen, in crème of rosé
verf, soms ook in sterk verdunde klei, de decoratie op het zwart gezet. Hierbij
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deed zich de moeilijkheid voor, dat op het gladde zwart deze opschilderingen
slecht bleven vasthechten.
Een groote omwenteling in de ceramiek had kort na 570 v. Chr. in Attika
plaats (Langlotz, Würzb. Vas. nr. 131). Om een sterkere tegenstelling tusschen
de kleur der vaas en die der decoratie te verkrijgen, misschien ook om de vaas
minder poreus te maken, ging men er toe over, deze met een laag roode oker
(miltos) te bedekken, waardoor de tint meer oranjeachtig-rood werd. De vraag is,
of dit vóór of na het aanbrengen van de decoratie geschiedde. De meest recente
onderzoekingen schijnen te hebben beslist, dat dit er voor plaats had. Niet alleen
zou een later aanbrengen van deze „miltos” de lijnen van de decoratie kunnen
hebben beschadigd, daar die voor het bakken nog geen consistentie hadden,
maar men heeft ook sporen van deze oker onder die lijnen gevonden
(Richter, AJA. 1932, 84). In Korinthe heeft men dit nieuwe kleureffect trachten te
benaderen door op de gewone lichte Korinthische klei, een dun laagje roode te
leggen (vgl. bv. de Amphiaraoskrater). De klassieke overlevering spreekt ook
van een pottenbakker Boetades uit Sikyon, die in Korinthe de kunst van het
mengen van roode en witte klei zou hebben uitgevonden (Payne, NC., p. 349).
Een bijzondere klasse vormen die vazen, waar een vrij dikke laag witte sub
stantie (meerschuim?) tot ondergrond van de decoratie dient, zooals de Chiotische
of Naukratitische bekers en later de witte Attische schalen, lekythoi enz. uit het
laatste kwart der Vide en uit de Vde eeuw. Hier is door de verschillende kleuren
voor de gewaden en het naakt dikwijls een prachtige polychrome werking bereikt.
In een later stadium gebruiken de schilders der Attische witte lekythen matte verf
in plaats van de glanzend zwarte. Een eigenaardigheid van de zwarte glansverf
moet zijn geweest, dat het niet mogelijk was correcties aan te brengen. Wij
kunnen dat uit het feit afleiden, dat op verschillende vazen vlekken of vergissingen
zijn blijven staan, of soms zelfs zijn bijgewerkt tot iets, dat niet in den oorspronkelijken opzet lag (Brants, Leiden, pl. V, 7a, Berlijn, Fw. 1684; vgl. Pfuhll, p. 318,
die de voorstelling „sinnvoll” noemt). Het vervaardigen van reliefceramiek is
behandeld in Hoofdstuk XVH/XVIII, in het bijzonder op blz. 164.
Het bovenstaande is afgeleid uit hetgeen de vazen zelf leeren; de antieke littera
tuur laat ons vrijwel in den steek (wat zij er over bevat, gaf Richter, Craft, 87).
Hoe moeilijk het daardoor is, om tot een definitief resultaat te komen, leert de nog
niet besliste strijd over de vraag, of een vaas éénmaal, dan wel tweemaal, zoowel
vóór als na de beschildering, werd gebakken, om haar beter hanteerbaar te
maken (Richter, AJA. 1932, 84; Hussong, Zur Technik der Att. Gefasskeramik).
Nog moeilijker dan de oplossing van dit vraagstuk is die van dat der productieorganisatie. Vermoedelijk zijn er zoowel kleine bedrijven geweest, waar de vader
de vaas modelleerde en beschilderde en de zoon, op echt Grieksche wijze in zijns
vaders handwerk opgevoed, de behulpzame hand bood, als groote, waar een
vijftiental menschen werkzaam waren, over wie niet alleen het bakken en schilde
ren als geheel, maar ook het maken van de voorstellingen en de ornamenten
verdeeld was. De op Attische zwart- en roodfigurige vazen herhaaldelijk voor
komende opschriften, die een naam geven, gevolgd door het woord „epoiesen”,
13
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of „egrapsen” (soms verschilt de spelling) zijn niet zoo duidelijk als men zou
wenschen. Het eerste werkwoord, dat letterlijk „heeft gemaakt” beteekent,
kan zoowel een aanwijzing van den modelleur der vaas, als van den eigenaar
van het bedrijf bevatten, al schijnt de laatste verklaring het meest aannemelijk1).
Oogenschijnlijk is het andere werkwoord, dat „heeft geteekend” beduidt, niet
voor tweeërlei uitlegging vatbaar: men zal er den teekenaar of den schilder der
decoratie mede hebben aangegeven. Er doet zich echter de moeilijkheid voor,
dat sommige vazen met een naam, gevolgd door „egrapsen” in stilistisch opzicht
zoozeer afwijken van de meerderheid met denzelfden naam, gevolgd door dat
werkwoord, dat de Engelsche archaeoloog Beazley (en anderen met hem) deze aan
een anderen kunstenaar toeschrijven dan de naam aangeeft. Hoe vreemd deze wijze
van doen ook moge schijnen, zij wordt aannemelijker, wanneer men er zich
rekenschap van geeft, dat zij op de ervaring berust, dat, wat men het karakter van
het handschrift van een kunstenaar kan noemen, gelijk blijft. Dit principe heeft
Beazley bv. in staat gesteld aan te toonen, dat sommige fragmenten in verschillende musea tot een en dezelfde vaas hebben behoord. Het is het eerst door den
Italiaan Morelli voor de Italiaansche kunst der Renaissance toegepast. Algemeene
instemming vindt dit systeem niet; tot de heftigste bestrijders behoort de in 1934
overleden Fransche geleerde E. Pottier (Mon. Piot 1927, 177), die het standpunt
verdedigt, dat dergelijke kenmerken wel kunnen worden overgenomen. Voor
hem wegen psychische elementen in de kunst zwaarder. Ook Pfuhl wil een gesig
neerde vaas niet aan een anderen kunstenaar toeschrijven, dan de naam aangeeft
(I, p. 480; BAV., iji).
Intusschen heeft Beazley met behulp van dit systeem allerlei rood- en zwartfigurige vazen tot groepen vereenigd en daarin kunstenaarsindividualiteiten vast
gesteld, die hun naam aan een eigenaardigheid of een bijzonder karakteristiek
werk ondeenen, indien een signatuur niet het uitgangspunt vormt. Hoewel een
groot deel der archaeologen hem daarin is gevolgd en ook zelfstandig tot derge
lijke resultaten is gekomen als hij, is op alle punten natuurlijk nog lang geen een
stemmigheid bereikt. Het is de vraag, of dat met de beperkte, ons ter beschikking
staande gegevens ooit mogelijk zal zijn. Bij de continuïteit in de ateliers en het her
haalde overnemen van elkander, dat bij verschillende groepen is te constateeren, is
het mogelijk, dat sommige daarvan over meer dan één schilder moeten worden
verdeeld, of op andere wijze gecombineerd; toch mag men de door hem gemaakte
indeeling als een in hoofdtrekken juist beeld van de ontwikkeling aanvaarden.
Pottier, de bestrijder van het door Beazley gevolgde systeem, veronderstelt,
dat alleen de gesigneerde vazen te beschouwen zijn als werk van den meester
van het atelier zelf en dat de niet-gesigneerde van denzelfden stijl door leerlingen
of navolgers zijn gemaakt. Hij neemt verder aan, dat zulk een schilder modellen
maakte, die dan tot voorbeeld voor de versieringen dienden (Cat. Louvre, III, 661,
Mon. Piot 1927, 189). De teekenaar Reichhold kwam tot een dergelijk resultaat
(FR. I, p. 13, 108/9; II, p. 199). Daar aanwijzingen voor het bestaan van zulke
modellen ontbreken, blijft dit een — zij het ook waarschijnlijk — vermoeden.
l) Hussong, Zur Technik, p. 55 en Richter, AJA. 1932, 86, houden echter het eerste voor het waarschijnlijkst.

Dat in de ateliers der Vide en Vde eeuw zulke modellen voor bepaalde voor
stellingen, figuren of deelen daarvan in gebruik waren, valt af te leiden niet alleen
uit hun stereotyp terugkeeren, maar ook uit de wijze, waarop een groep of een
figuur alleen door een wijziging in de houding van het hoofd of een arm voor
iets nieuws wordt pasklaar gemaakt (Pottier, Cat. Louvre III, 2de ed. p. XXXI, ad
790, 29, F 243—44). Een zeker inzicht in de wijze, waarop dit geschiedde, geven
de op de meeste roodfigurige en ook enkele zwartfigurige vazen (Pottier, ibid.,
p. 663, 2de ed. p. XVI) duidelijk zichtbare sporen van schetsen. Aan deze schetsen
is bij de definitieve uitvoering in hoofdzaak vastgehouden, zooals de reproducties
in Furtwangler-Reichholds groot vazenboek goed laten zien (bv. pl. 7). Deze 1
kunnen echter tevens leeren over welk een vastheid van hand de schilders
beschikten. Karakteristiek voor de decoratie van de Attische roodfigurige vazen
en jongere zwartfigurige, is het gebruik van zg. relieflijnen. Deze relieflijnen
werden getrokken met een bijzonder werktuig. Omtrent den aard daarvan geeft
ons de antieke litteratuur geen opheldering; ook is uit de antieke afbeeldingen
van het decoreeren van vazen geen afdoende conclusie te trekken. De relieflijnen
onderscheiden zich van gewone lijnen, doordat zij, bij sterke vergrooting, in het]
midden dunner zijn dan aan de zijkanten, die en relief op de vaas liggen. Practischej
onderzoekingen hebben Reichhold (FR. p. 146, Skizzenbuch p. 4) geleerd, datj
zulke lijnen alleen met behulp van een penseel met één haar kunnen worden ge- S
trokken, dat dan moet worden vastgehouden op een bijzondere wijze. Dit instru- i
ment (vgl. Scheurleer, Cat. 1909, p. 19) wordt in dit boek „sleper” genoemd. I
Het belangrijke probleem, in hoeverre de decorateurs in hun versieringen/
zelfstandig waren, dan wel zich op de groote kunst hebben geïnspireerd, zal later/
worden behandeld.
De schoonheid van de geschilderde decoratie van een Grieksche vaas mag ons
niet doen vergeten, dat zij niet de hoofdzaak is. Niet de schilder, maar de potten
bakker heeft de leiding. Waar het in de eerste plaats op aan komt, is de vaas zelf,
zijn doelmatigheid, de schoonheid van welving, de verhouding van de verschil
lende deelen tot elkaar.
Om de schoonheid daarvan te verklaren heeft men verondersteld, dat de groote
Attische pottenbakkers, uit wier ateliers de beste rood- en zwartfigurige vazen
kwamen, zich bij het ontwerpen van de vormen van verhoudingsformules zouden
hebben bediend, m.a.w. de afmetingen van de verschillende deelen der vazen
zouden zich tot elkander volgens bepaalde getallen verhouden (Hambridge, Dynamic Symmetry, the Greek Vase; Caskey, Geometry of Greek Vases). Het komt mij
voor, dat een dergelijke opvatting niet met het artistieke wezen der Grieken
strookt. Dit was te soepel, te beweeglijk om in zulk een keurslijf te kunnen
worden gesloten. Het zal zijn, zooals Caskey (later) verondersteld heeft, dat
de Griek bij het scheppen van kunst instinctief bepaalde verhoudingen zoekt,
die wel is waar een systeem benaderen, maar die toch altijd er iets van afwijken.
Volkomen is de overeenstemming nooit, zooals ook een studie van de nieuwere
kunst, waarin men dergelijke dingen heeft willen ontdekken, aantoont (vgl. de
voortreffelijke opmerkingen van Pottier, Cat. Louvre III, p. XV, ad p. 639, 25).
ij

Hoof d s tuk III.
GEOMETRISCHE VAZEN.
Als de eerste periode van de eigenlijk Grieksche kunst moeten wij die van den
zg. geometrischen stijl beschouwen, die zich in de Xde eeuw v. Chr. ontwikkelt.
De verschillende Helleensche volksstammen hebben dan, na de Dorische volksver
huizing, hun definitieve woonplaatsen in Griekenland ingenomen. Het ontstaan
van de nieuwe kunst is nog niet volkomen duidelijk: in stilistisch opzicht is er
een breuk met de voorafgaande, de zg. Protogeometrische; aan den anderen kant
wijzen sommige vaasvormen, verder het voortgezette gebruik van de draaischijf
en van de glansverf op een zekere continuïteit.
Hoe verleidelijk het is verband te leggen tusschen het optreden van de nieuwe volks
stammen (Doriërs) en van den nieuwen stijl, den „geometrischen”, dit stoot op de moeilijk
heid, dat het volgens de litteraire overlevering door de Doriërs bezette gebied zich niet
met dat van den nieuwen stijl dekt (Payne, BSA. XXIX, 229). Attika b.v. dat volgens de
traditie en alle taalkundige gegevens van Doriërs verschoond was gebleven, is het be
langrijkste centrum van de nieuwe kunst geweest (Kunze, GGA. 1932, 255). Aan den
anderen kant is de stelling, dat de „geometrische” stijl aan het Oosten zou ontleend zijn
(Anna Roes, Oorsprong der Geometrische Kunst, dez. Greek geometrie Art) niet vol te
houden (Kunze, ibid.; Snijder, DLZtg. 1932, 1848, Schweitzer, Gnomon 1934, 337 sqq,
vooral 347). Indien al de analogie met sommige Oostersche motieven inderdaad op
ontleening door de „geometrische” kunst berust, dan is daarmede haar oorsprong nog
niet verklaard, want de geest, die haar van den aanvang af bezielt, is een andere.

Wij zullen een in hoofdzaak autochthone ontwikkeling moeten aannemen, die
door de nieuwe toestanden, door de Dorische Volksverhuizing in het leven
geroepen, in een bepaalde en van de voorafgaande kunst afwijkende richting werd
georiënteerd. De resultaten van de jongste opgravingen in Athene (Kerameikos)
zijn met deze opvatting in overeenstemming (Kraiker, AA. 1934, 233, Forsch. u.
Fortschr. xo Febr. 1933). Het nieuwe, dat tevens het echtst Grieksche is, manifes
teert zich — meer dan in de wijziging in het ornament — het sterkst in het gevoel
voor structuur en voor klare ordonnantie, dat wel is waar in de Protogeometrische
en de laat-Myceensche kunst niet geheel afwezig is, maar dat nu vaasvorm en
versiering op de meest consequente wijze geheel gaat doordringen en van nu af
de domineerende factor in de Grieksche kunst is gebleven.
De „geometrische” kunst kent, in tegenstelling tot de Myceensche, veel centra.
Het voornaamste hiervan is Athene. Hier ontwikkelt zich de stijl tot de grootste
hoogte, hier kunnen wij zelfs zijn ontstaan waarnemen. Reeds op de vroegste
exemplaren van den stijl drukt de nieuwe geest zijn stempel. Terwijl de „Proto16

geometrische” stijl slechts met een golflijntje, concentrische cirkels en halfcirkels
werkt (een enkele maal komen ook gearceerde driehoeken voor) en daarmede een
decoratie van weinig uitgesproken karakter tot stand brengt, bedekt de „geo
metrische” dè geheele oppervlakte der vaas met zijn tusschen breede en smalle
omloopende banden besloten ornamenten.
Deze bestaan in de eerste plaats uit zigzags, de gearceerde maeander en rijen van
ingevulde, spitse driehoeken („wolfstand”), ook de svastika komt voor, (karakteristieke
vondsten, Athene, CVA. III Hd., pl. i—2, Berlijn, Inv. 4984—9; Schweitzer, AM. 1918,
pl. I; opmerkelijk de steel in den vorm van een menschenbeen: Toronto, Iliffe, JHS.
1931, pl. VI). In de tweede phase wordt de maeander meer en meer gevarieerd; rijen van
gearceerde ruiten, van kleine cirkels, verder figuren van mensch en dier, met consequent
heid tot geometrische figuren gestileerd (de vogels dikwijls vrijer van teekening), treden
op, öf tot omloopende friezen geschikt, óf tot groote composities vereenigd. Nog later,
na het hoogtepunt van den stijl (Kunze, AM. 1930, 150), wordt de metopendecoratie
ingevoerd (de afwisseling van vierkante vakken, met een maeander, een svastika of een
vogel gevuld, met smalle vakken, waarin verticaal staande „vischgraten” zijn aange
bracht, herinnert aan den band van metopen en triglyphen van een Dorischen tempel).
Daar voorloopers van deze decoratie op het vasteland zijn aan te wijzen (Kunze, GGA.
1932, 2jj, versus Schweitzer, AM. 1918, 55; Snijder, DLZ. 1932, 1848), behoeft geen
beïnvloeding van het Grieksche Oosten uit te worden aangenomen.

De beste voorstelling van den stijl op zijn hoogtepunt (ca. 800 v. Chr.; Kunze,
AM. 1930, ij o, dateert haar vroeger, v. Mercklin, Führer, Mus. Hamburg, p. 18,
later) geeft de anderhalven meter hooge grafamphora, fig. 4 (Athene, N.M.
CC. 200, CVA. III Hd., pl. 8, Pf. 10). Om zich bewust te worden, hoezeer zulk een
vaas als een kunstwerk moet gelden, brenge men in gedachten een wijziging in de
silhouette, men verandere de verhouding van romp tot hals, of verplaatse de ooren
en men zal beseffen, met welk fijn artistiek gevoel de vaas is gemaakt. Ook in
technisch opzicht is deze vaas een meesterstuk, in het glansrijk overwinnen van de
moeilijkheid om de welving zuiver gelijkmatig te laten verloopen, den romp eerst
te verwijden, daarna weder te vernauwen, de oppervlakte volkomen te effenen en
ten slotte in het bakken van zulk een gevaarte. Verongelukte, scheef gebakken
vazen komen dan ook zoo nu en dan voor.
De tot smalle en breede omloopende banden geschikte versiering geeft het
noodige tegenwicht tegenover de spanning in de welving. De breede friezen be
staan uit min of meer gecompliceerde maeanders, uit rijen van gearceerde ruiten
en dieren, die door schijnbare gelijkheid zich in hun decoratieve werking niet van
gewoon ornament onderscheiden. Het verschil in ruimte om de elementen der
versiering geeft aan deze friezen de noodige afwisseling van lichte en donkere
kleur. Met fijn gevoel plaatst de kunstenaar een licht fries altijd daar, waar de
spanning in den vaaswand den minsten steun vraagt. Op den schouder, dus waar
deze het kleinst is, is de voornaamste scène aangebracht, die door sterker kleurwerking en de ontwikkeling in de breedte zich als zoodanig doet kennen: de
prothesis, de plechtige beweening van den doode. Deze ligt, omgeven door
klagende vrouwen, op een praalbed. Duidelijk is het kostbare kleed weergegeven,
dat op hem ligt: dat het schijnbaar boven hem zweeft, hindert het primitieve
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cunstgevoel niet, omdat men uitgaat van het gedachtebeeld en geen nabootsing
ran de natuur in onzen zin geeft. Bij de wedergave van de levende wezens zelf
?aat de kunstenaar evenmin van de vormen uit, zooals zij door de natuur zijn
gegeven, maar zooals zij in zijn gedachten leven en accentueert die.
3 Uit zulke schijnbaar onbeholpen, primitieve figuurtjes bouwen kunstenaars,
zooals de maker van de decoratie van de amphora op fig. 4 en zooveel van zijn
djdgenooten, levendige, goed gecomponeerde scènes op, die zij dan op voorreffelijke wijze met zuiver ornament in verband gebracht, tot een kunstig ge
heel van groote decoratieve werking weten te vereenigen. Om daaraan geen
ifbreuk te doen, zijn bij deze vaas eenige scènes, die niet mochten ontbreken,
Dnder de ooren als het ware weggestopt.
Men doet aan deze kunst echter onrecht, wanneer men voor haar groote gave
om te „vertellen” geen open oog heeft. Hoe levendig zijn de gevechten geschil
derd, die op andere vazen een voornamere plaats innemen (ook die op schepen,
komen voor), hoe statig bewegen zich de stoeten van wagens, hoe rhythmisch
afgemeten de rijen van zich op elkander toe bewegende dansers, hoe uitgelaten
schijnen de mannen met speer en schild hun wapendans uit te voeren! Al deze
voorstellingen zijn aan het dagelijksch leven ontleend, een gebeurtenis uit de

sage vinden wij daaronder niet.
Misschien vormt één scène een uitzondering: een krijgsman legt zijn hand op de pols
van een vrouw, terwijl hij in een schip stapt (Londen, Payne, PV., p. 10; Pf. ij; Rumpf,
Gnomon 1925, 327, 1 houdt de vaas voor Boeotisch). Blijkbaar is een ontvoering weer
gegeven, misschien die van Ariadne door Theseus, omdat de krans die de vrouw in de
hand houdt, haar als heldin karakteriseert (v. Salis, Theseus u. Ariadne, p._ 13).
Deze voorstelling moet betrekkelijk jong zijn; hetzelfde geldt voor de rijen van dansers,
die zich rondom de vaas in één richting voortbewegen, een schikking, die aan die van de
achter elkander geplaatste, gelijke dieren herinnert (Lippold, Münch. Stud. 450, fig. 20,
Tübingen, Watzinger pl. I, B 4; uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 3491, CVA. 111 lib,
pl. 1, 1, Kunze, Kret. Br.rel. p. 213). In deze phase treedt ook de antithetische groep veel
op bij voorkeur de man staande tusschen twee paarden (fig. 7, Berlijn inv. 3374, Roes,
Oorsprong, 81, Langlotz, Würzburg, nr. 63, P.-Ch. VII, 166, Charbonneaux, Préhistoire
1932 327, noot 2). Wij zullen daarin invloed van het Oosten moeten zien, al is de
stijl zuiver Grieksch (Schweitzer, AM. 1918, 132, bestreden door Kunze, Kret. Br.rel.
p. 88). Echt Grieksch is ook de manier, waarop al deze voorstellingen vast omsloten
worden door randen en de decoratie tot een systematisch opgebouwd geheel wordt
vereenigd. Hetzelfde geldt van de gewoonte, om zoowel mannen als vrouwen dikwijls
naakt af te beelden: het is natuurlijk evenzeer in strijd met de werkelijkheid, dat mannen
naakt ten strijde trokken, als dat vrouwen ongekleed ritueele dansen uitvoerden (Pf. 1,
§ 59» P- 65). Hier leeft al de geest, die tot de schepping van de naakte, ideeele jongelingsfiguur, als blijvende herinnering aan een overledene, heeft geleid.

Naast de vazen, waarvan het decor hetzelfde lichte aspect heeft als dat van het
stuk op fig. 4 bestaat een klasse (hoofdzakelijk amphoren), die aan het donkerder
decor meer heeft vastgehouden, dan de gewone Dipylonvazen en die men daarom
als geheel voor ouder dan deze hield. De oudste voorbeelden (zooals Kraiker,
AA. 1934, 236) zijn inderdaad vroeg-geometrisch. Deze klasse (de „zwart Dipylonklasse”, volgens Kraiker „schwarzgrundig geometrisch”) is geheel zwart
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gekleurd, op enkele horizontale strooken en een vak tusschen de met lijn
ornament versierde ooren, na, dat met een maeander of een dergelijk ornament
is gevuld, fig. 5 (uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 3530, CVA. III Hb,
pl. 3, 4). Technisch en artistiek zijn deze vazen voortreffelijk, hetgeen ook het feit
zal verklaren, dat er een in Syracuse is opgegraven.
Bij alle Dipylonvazen is de beschildering met de zwarte glansverf direct op de klei
gezet; versterking van het effect door opschildering in andere kleur (paars-rood) komt
eerst in de allerlaatste phase voor.
Tot de vroegste vaasvormen behooren de amphora, de lebès en de platte pyxis; iets
later komt de komvormige beker met horizontale ooren, waarvan men er weleens drie
op elkaar bakt (Würzburg, Langlotz nr. 48, vgl. ook Athene, NM. Inv. 15314, CVA.
III Hd, pl. 1, j). Deze vormen blijven gedurende de geheele ontwikkeling van den stijl in
zwang. In de derde phase brengt men bij de pyxiden als greep soms eenige paarden
misschien een aanwijzing, dat de doode tot den ridderstand behoorde (oorspronkelijk dacht
men zich den doode als paard of ruiter, Scheurleer, Openb. Les, noot 94). Bij andere
vazen bekroont men het deksel vaak met een kleine vaas. Typisch voor de oudste phase
zijn kleine, eivormige dekselpotjes, die later schijnen te verdwijnen (Schweitzer, AM. 1918,
pl. I); voor de tweede en volgende, kannen met wijden hals en hoog oor, fig. 6 (coll.
Volz, den Haag, auctie Rosenberg 1920, nr. 127), dikwijls met een deksel gesloten (Wide,
Jdl. 1899, 205). Soms ligt op het oor een plastische slang: symbool voor den doode, die
uit de vaas drinkt. Ten slotte moeten vlakke en diepe bekers worden genoemd (Schweitzer
AM. 1918, pl. VI).
V

In de laatste phase van den „geometrischen” stijl, die niet veel voor ca. 750
zal te dateeren zijn, neemt de invloed van metalen vaatwerk toe, zooals vooral
uit den nieuwen vorm der kannetjes blijkt (fig. 7). Zij hebben nu een bolronden
buik en een klaverbladvormige tuit (Schweitzer, ibid. pl. III). Soms zijn zij met een
fries van hoplieten (Schweitzer, ibid., Schaal, Griech. Vasen Frankfurt, p. 19),
soms met de later zoo populaire hazenjacht versierd (uit coll. Scheurleer, nu
Piersonmus. 1422, CVA. III Hb, pl. 2, 6; vgl. ook de vossenjacht, Boston,
Fairbanks, nr. 269 B). Dezelfde voorliefde voor een bollen vorm verraadt de
beker, die van twee hooge ooren wordt voorzien (Athene, N.M. Nicole, Suppl.
nr- 774, pl- 5), en waarvan de romp soms door ingedrukte ribben tot plastische
bladeren wordt geleed (Boston, Fairbanks, nr. 271).
In Boeotië heeft de „geometrische” stijl geen ceramiek van eigen karakter
doen ontstaan. De stijl van deze landstreek is als een verwildering van de Attische
te beschouwen (Pf. 16—18). De verhouding van de deelen der vazen (de vormen
worden hoofdzakelijk aan Attika ontleend) mist de Attische fijnheid, het decor
„rammelt”; in zekere wanstaltige ornamenten kan men slechts ternauwernood een
paard herkennen, dat den kop omlaag houdt. In de verdeeling van de versiering
over het vaasoppervlak ontbreekt de klaarheid en het gevoel voor structuur, zoo
sprekend in de Attische ceramiek. Voor de vazen van het eiland Euboea geldt
hetzelfde als voor die uit Boeotië.
Hoewel de Peloponnesische pottenbakkers over een kleiner aantal motieven
beschikken dan de Attische, staan hun producten op een hoog peil.
De Lakonische kennen wij uit de vondsten der Engelschen in het heiligdom van
Artemis Orthia in Sparta (Dickens, A. Orthia, passim), beter uit die der Duitschers in het
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Amykleion niet ver vandaar (Buschor en v. Massow, AM. 1927, 49). Voor de oudste zijn
gedrongen vormen, eenvoudige lineaire ornamenten met dikke lijnen getrokken, karak
teristiek. Later komt de Lakonische beker, eenigszins conisch, maar met gewelfd profiel,
voorzien van twee ooren. In Argos is een ceramiek aan het licht gebracht, die, behalve
rijen van vogels, ook gecompliceerde voorstellingen (Waldstein, Arg. Heraeum, pl. 57;
Roes, Oorspr. Geom. Kunst, fig. 68, 71, enz.), ietwat boersch uitgevoerd, kent.
Helaas zijn slechts scherven bekend.

Het belangrijkst is de onder den naam van Protokorinthisch bekende klasse,
die, zooals Payne, NC. 35 sqq. Heeft aangetoond, in Korinthe en omgeving moet
zijn vervaardigd (vondsten bij de Amerikaansche opgravingen, AJA. 1930, 410).
Zij onderscheidt zich door de uiterst fijne, bleeke, soms groenachtige klei, de bij
zonder zorgvuldige afwerking en de even strakke als delicate beschildering, die
direct op de klei is gezet. De verscheidenheid van decoratiemotieven is ook hier
kleiner dan in Attika; zij bestaan hoofdzakelijk uit horizontale lijnen, zigzags, een
voudige maeanders en maeanderhaken. Vandaar dat de decoratie van groote vazen
(lebès, Thera, Johansen, V. Sicyon., pl, I, 2, Pf. 26) eentonig is. Bij kleine stukken
(skyphoi en kannetjes) wordt deze tekortkoming meer dan goedgemaakt door
de fijne, precieze uitvoering en de juiste plaatsing van het ornament, dat de
werking van de strakke en zuiver gedraaide vormen versterkt. Een bijzonder
stuk is een krater in Toronto, fig. 8 (Payne, PV., pl. 3), waar bovenaan tusschen de
ooren aan eiken kant een groot, door roeiers voortbewogen schip is geschilderd.
Voortreffelijk is bij deze vaas de decoratie gecomponeerd: de zware massa van
het schip vormt een gelukkige afsluiting, terwijl de er boven en onder symmetrisch
uitstekende menschenlijven en roeispanen niet alleen een verticaal element in de
compositie brengen, maar tevens zooveel van het fond onbedekt laten, dat de
horizontale massa van het groote schip niet te zwaar op de overige versiering
drukt. Payne plaatst dit stuk aan het einde der „geometrische” periode; het geeft
het hoogtepunt van deze phase der Protokorinthische ceramiek; de algemeene
verdeeling van het ornament keert op minder belangrijke stukken analoog terug.
Niet alleen de algemeene dispositie, maar ook het schip vinden wij op een
mooie kan (Berlijn, inv. 3143, 45, Payne, PV., pl. 2) terug: Korinthe was al
vroeg machtig ter zee (Thuc. I, 13).
De meest voorkomende vaassoort is de kleine bolle aryballos, waarvan men den vorm
vroeger uit dien van de Myceensche beugelkan afleidde (de tuit en de helft van het beugel
vormige hengsel zouden zijn weggelaten). De oorsprong is echter minder gecompliceerd:
dergelijke kannetjes komen sedert de Myceensche periode in het Zuid-Oosten van de
Middellandsche Zee voor (Payne, NC. p. 5,fig. 2, dez. BSA. XXIX, 254); vermoedelijk is
het via Kreta naar Korinthe gekomen. Terwijl de oudste slechts weinig blanke oppervlakte
vertoonen, zijn de latere, evenals de bovengenoemde vazen, met horizontale fijne lijnen
omgeven. Van een anderen vorm, den hoogen dekselpot met conisch deksel, bezit het
Leidsche museum een prachtig voorbeeld, fig. 28 (Brants, pl. XII, 1; Payne, PV., pl. 4>3)>
dat een dergelijk lijnendecor met kleine vogeltjes er boven draagt.

Het einde van den stijl kondigt zich bij de meest voorkomende klasse, de
kannetjes, niet zoozeer in een wijziging in den vorm als in het decor aan; onbehol
pen geteekende dieren loopen om den romp of den schouder; om de tuit worden
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afhangende kelkbladeren aangebracht (blz. 38). Het is de periode van de
Oostersche invloeden, die aanbreekt, hetgeen men in de 2de helft der VlIIste
eeuw v. Chr. kan dateeren.
Het eiland Kreta biedt een groote verscheidenheid van „geometrische” vazen
(de hier besprokene alle in Iraklion). Belangrijk is een groote vondst in Knossos,
die zoowel razen van „protogeometrischen”, als van „geometrischen” en onder
Oosterschen mvloed staanden stijl omvat (einde Xde tot het midden der Vilde
eeuw, Payne, BSA. XXIX, 224). Leerrijk is, dat de „geometrische” stijl zich niet
uit de „protogeometrische” ontwikkelt, maar plotseling geheel gevormd op
treedt : blijkbaar is hij door immigranten zoo meegebracht. De stijl vertoont in
Knossos weinig ontwikkeling; Payne schat zijn duur op ruim een eeuw (begin
IXde eeuw tot midden VlIIste eeuw, BSA. ibid., 230).
De meest karakteristieke vaasvorm is de groote, eivormige pithos met klein conisch
deksel en vier kleine, staande ooren (Payne, ibid. fig. 10). Verder komen slanke en
buikige kannen voor met ronde of klaverbladvormige monding (ibid. fig. 16, 17, Levi,
Ann. Sc. At. X—XII, 569), en diepe skyphoi (Payne, fig. 18). Talrijk zijn de kleine, bolle
aryballoi, het prototype van de Protokorinthische. De ornamentiek is eenvoudig: maeanders, zg. St.-Andrieskruisen, gearceerde driehoeken en aan elkander sluitende ruiten,
zigzags, de zg. vischgraat, concentrische cirkels (vgl. Levi, ibid. 410) en een uit golf
lijntjes bestaande band maken vrijwel het geheele repertorium uit.

De menschelijke figuur ontbreekt, zelden komt een vogel voor. Is de ver
scheidenheid van vormen en decoratie, vergeleken bij Attika, niet groot, de uit
voering heeft het strakke, de schikking het logische van goed „geometrisch” werk.
Een slanke amphora (Payne, BSA. ibid. pl. VII, 8) geeft bij alle oppervlakkige over
eenkomst met een „protogeometrisch” stuk (Payne, ibid. pl. V, 6) een goed inzicht in
het nieuwe, dat de „geometrische” stijl brengt: hoeveel elastischer is de vorm van het
jongere stuk, hoe goed drukken de ooren het begrip van opheffen uit!

Knossos is blijkbaar een centrum van zelfstandige kunst geweest, in Praisos
daarentegen heeft men een Dipylonkan geïmiteerd (uit Praisos, Droop, BSA. XII,
33, 12). Dikwijls staat op Kretensische vazen de versiering niet in de juiste
verhouding tot de afmeting der vaasoppervlakte; maar het schijnt, dat de decora
teurs bewust een dergelijke disharmonie zoeken. De meeste hierna genoemde
stukken schijnen mij reeds tot de volgende periode te behooren.
Op een cylindrische pot vinden wij bv. verticaal staande, aan elkander geregen
ruiten van groote afmeting (ook de Dipylonceramiek kent het motief, maar maakt het
klein), geflankeerd door groepen van staande lijnen en een zg. wolfstand (rij van kleine,
ingevulde driehoeken, die gewoonlijk alleen voor afsluiting onderaan wordt gebezigd),
verder vakken met afwisselend zwarte en blanke driehoeken fig. 11 (Pf. 37, uit Vrokastro,
Hall, pl. 30). Het geheel is onharmonisch, maar geeft een sterk sprekend effect. Veel komen
diepe dekselpotten voor, waarvan de grootste doorsnede op twee derde der hoogte ligt
en die bovenaan een betrekkelijk nauwe opening hebben (Hartley, BSA. XXXI, 60,
Pf. 36). Hoe lang de productie van dergelijke vazen doorliep, bewijst de vondst van
een — jong — exemplaar in Gela en Syracuse (Orsi, Mon. Ant. XVII, pl. V, 2).
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Soms is de geheele oppervlakte met een net van lijnen bedekt, dikwijls is, evenals bij de
:ivormige pithoi, het onderste deel op eenige uitgespaarde banden na, zwart gekleurd,
:erwijl tusschen de ooren een paneel met een ornament is gevuld. Een groote hydria uit
Praisos draagt, behalve een spiraal- en een bladrand, slechts enkele kleine bijen als deco
ratie — rlaar is de ruimte, naar Attischen maatstaf gemeten, onvoldoende gevuld (Pf. 39;
Droop, BSA. XII, 30, fig. 5).

Tegen het einde der „geometrische” periode gaat men (vermoedelijk in Knossos)
witte decoratie op zwart fond aanbrengen, een herleving van een Minoïsche wijze
van decoreeren. Ook de ornamenten (gecompliceerde spiralen) vertoonen groote
overeenkomst met die kunst (kannetjes van aan metaalwerk herinnerenden vorm;
in de verdikking van den hals is invloed van Cyprus te constateeren, Payne, BSA.
XXIX, 276, Hartley, BSA. XXXI, 62, pl. XII). Toch is aan een voordeven
daarvan niet te denken, omdat de tusschenliggende periode zulke versiering niet
kent. Wij hebben hier invloed van het Oosten (Cyprus ?) voor ons.
Kretensische geometrische vazen zijn geëxporteerd; behalve in Gela, zijn er
in Samos, Thera, Athene, Eleusis (Kunze, Kret. Br.rel., p. 262, 54) en op Rhodos
gevonden.
De „geometrische” kunst verbreidde zich ook over de andere eilanden. Het
staat nog niet voor elk bepaald geval voldoende vast, hoe de typen moeten worden
gelocaliseerd. Het handelsverkeer is altijd levendig geweest en vazen waren een
geliefd handelsartikel; bovendien verplaatste de Griek zich gemakkelijk. De
religieuze feesten spelen in al deze problemen eveneens een groote rol. Zoo
vinden wij in het oude religieuze centrum Delos een ware staalkaart van soorten.
Een groep van lebètes, die wij het best uit daar gemaakte vondsten kennen, schijnt
Melisch te zijn (Buschor, AM. 1929, 161). Vorm en versiering herinneren aan Attische
stukken, de uitvoering is echter slordiger; bovendien is de decoratie op een laag witte
grondverf gezet, wat in Attika nooit het geval is. Op een lebès zijn tusschen de ooren
twee paarden aan de kribbe afgebeeld, waarboven de dubbele bijl, het uit het Minoïsche
Kreta welbekende symbool, hangt (uit coll. Scheurleer, nu Piersonm. 3284, CVA. II F.,
pl. x, 4).

Stellig Melisch zijn cylindrische vazen, waar in den wand rechthoekige openingen gesneden zijn; blijkbaar waren deze zg. komforen onderstellen (uit coll. Scheur
leer, nu Piersonmus. 595, CVA., II F, 1, 2). Behalve met grove maeanders zijn zij
met een enkel dier, een liggenden bok met lange horens of een vogel versierd. Daar
naast vinden wij — evenals bv. in Argos — rondloopende rijen van dergelijke
dieren. De gelijkheid daarvan drukt het samenhoudende van een band uit. De
groote decoratieve waarde van zulk een fries doet de Oost-Grieksche kunst er nog
lang aan vasthouden. Vermoedelijk behóoren deze „komforen” tot een vroeg
stadium van de Melische ceramiek. Hiertoe zullen ook kannetjes met betrekkelijk
zwaren, rechtopstaanden hals en van onderen afgeplatten romp, benevens kleine,
ondiepe bekers met twee ooren (Buschor, AM. 1929» I^°) moeten worden gere
kend. Bij deze vazen is de versiering direct op de klei gezet.
Een poging om, in navolging van Buschor (AM. 1929, M2)>te trachten de ge
conserveerde geometrische ceramiek van de overige Cycladen over deze eilanden
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te verdeelen, zou in een boek als dit te ver voeren. Groote verschillen bestaan er
tusschen deze soorten niet.
Een afwijkend karakter heeft de ceramiek van Lemnos, waar behalve belangrijke
praehistorische overblijfselen ook „geometrische” vazen zijn ontdekt (Karo, AA.
1930, 139). Voor een bespreking is de tijd nog niet rijp. De in Chios gevonden
geometrische fragmenten zijn in hun fijnheid als het ware voorloopers van de
latere bekers met wit fond (blz. 34; vgl. Payne, JHS. 1934, 196).
De „geometrische” ceramiek van het eiland Thera is reeds sedert langen tijd
bekend (Pf. I, p. 84, 101, Buschor, AM. 1929, 162). Karakteristiek zijn groote
amphoren met wijden hals (goede voorbeelden in Leiden, o.a. fig. 10, Brants,
pl. V, 7, 9, en de belangrijke stukken bij Dragendorff, Thera II, fig. 312 sqq.).
De grofheid van de klei leidde ook hier tot het opleggen van een laag witte
dekverf (engobe, blz. 2). De decoratie is zorgvuldig, maar wat eentonig, daar de
verscheidenheid van ornament niet groot is en de uitvoering iets droogs heeft.
De lijnen zijn echter betrekkelijk grof. Wij vinden er een eenvoudigen maeander,
verder rijen van met den passer getrokken (concentrische) cirkels, dikwijls door tangenten
verbonden. De versiering laat meer ruimte aan het fond, dan bv. die der Knossische
pithoi. De pogingen om een ontwikkeling in de decoratie te construeeren kan men niet
als geslaagd beschouwen: een evolutie van eenvoudige naar meer gecompliceerde com
positie heeft niet plaats gehad. De kunstuiting blijft vrijwel op dezelfde hoogte staan.
Zelfs heeft men de geliefkoosde concentrische cirkels aan het einde van den stijl met witte
beschildering op het zwart gezet, een wijze van decoreeren, die typisch is voor de periode
van de Oostersche invloeden (Brants, pl. V, nr. 7).

Hoewel wij uit Samos slechts een aantal fragmenten kennen, zijn deze toch vol
doende om een oordeel over den stijl te vormen. Het belangrijkste onder de in
het Heraion op dat eiland gevonden stukken is een fragment met een prothesis
(Technau, AM. 1929, 6, pl. II). Het wijkt in karakter van het Attische schema af.
De klaagvrouwen, die een knielende houding aannemen, zijn niet zoo hoekig gestyleerd als in Attika (vgl. de amphora in Oxford, Zschietzschmann, AM. 1928, 38,
Beil. VIII, 13, de laat-geometrische Attische kaninDresden, W. Müller, Nacktheit,
pk V, j; amphora auct. Sotheby 25/7, 1935, nr. 36). Zou zich hier reeds de in
de latere Oost-Grieksche kunst zoo opvallende voorliefde voor de golvende
contouren der menschelijke gestalte uiten? Het hoofd element van de decoratie
dezer fragmenten wordt door de vele gearceerde driehoeken en ruiten gevormd.
Ook bij deze ceramiek is het vaasoppervlak vóór het aanbrengen der versiering
met een laag witte verf (engobe) bedekt.,
De op Rhodos gevonden „geometrische” ceramiek loopt tamelijk uiteen.
Wij vinden er bekers op conischen voet, zooals in Attika, waarbij men kan twijfelen of
men Attisch import, dan wel inheemsch werk voor zich heeft; daarnaast komen groote am
phoren voor, welke zich door het ontbreken van den zoo karakteristieken uitstekenden
bovenrand als echt Rhodisch doen kennen. Zeer geliefd zijn ook hier bij de decoratie de
concentrische cirkels; verder komen gecompliceerde varianten op de maeander voor.

Het verschil in wezen met de vastelandsche „geometrische” kunst komt
misschien het duidelijkst uit bij een vergelijking van den Protokorinthischen
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lebès (blz. 20) met dergelijke vazen uit Rhodos. De vorm wijkt in zooverre af,
dat de romp naar boven en de voet naar beneden toe zich sterker verwijden. De
ooren springen krachtiger uit, zoodat het geheel meer elastisch werkt. Ook
schijnt een eigenaardigheid van de Oostelijke „geometrische” kunst daarin te
bestaan, dat boven om den voet plastische ringen loopen (ook bij de lebès uit
Melos). De versiering bestaat uit de ornamenten, die wij van elders kennen.
Ook de wijze, waarop zij over het oppervlak is verdeeld door de voornaamste motieven
in een paneel tusschen de ooren te plaatsen (maeander, Oxford, CVA. II, D, pl. x, 1 en op
een bijzonder mooi stuk in Leiden, fig. 9 — Brants, pl. VIII, 56 — bovendien zigzags
geflankeerd door kleine vakken, elk met een dier gevuld), kennen wij van het vasteland.

In de wijze van schilderen uit zich echter een sterker picturaal gevoel: het
geheel is meer decoratief van opvatting. Duidelijk komt dat in de decoratie van
een beker in den Attischen laat-geometrischen vorm uit (Louvre A 288, Pottier
Album, pl. 11) die in de motieven sterk onder Oosterschen invloed staat.
Misschien is ook als Rhodisch de vorm van de „geometrische” kan met gedrukt
bolvormigen romp, verticalen, eenigszins conischen hals en klein oor (München,
S-H., nr. 4jj, vgl. ook het in Samos gevonden stuk, Eilmann, AM. 1933, 133),
te beschouwen. Een moeilijkheid bij Rhodische geometrische vazen is, dat de
Rhodisch-geometrische stijl zoo lang doorloopt en met elementen, die Oosterschen
invloed verraden, samensmelt tot een geheel, dat nog „geometrisch” aandoet:
op de Leidsche lebès bv. loopen zandlooperachtige ornamenten (vgl. blz. 25)
langs den voet.
Een merkwaardig Rhodisch stuk bevindt zich in Berlijn: een holle cylinder met ge
schilderde maeanders en plastische slangen en vogels: een altaar, waardoor vloeistoffen
in een graf konden loopen (eschara, inv. 4563). Belangrijk is, dat vazen van dergelijken
vorm in Palestina zijn gevonden, hetgeen op contact van Rhodos en het Oosten wijst
(Watzinger, Denkm. Palaest. pl. 29, 65).

De versiering is bij Rhodische vazen nu eens direct op de klei, dan weer op
een laag witte dekverf (engobe) gezet.
Ook uit verschillende plaatsen aan de Klein-Aziatische kust kennen wij sedert
korten tijd „geometrische” ceramiek. Het belangrijkst zijn de vondsten van
fragmenten in de begraafplaats van het oude Smyrna (Miltner, Ö.Jh. 1931,
Beibl. fig. 85). Hoewel het materiaal niet toereikend is voor een uitvoerige analyse,
blijkt er uit, dat, in tegenstelling met hetgeen men vroeger meende, de geometrische
stijl wel tot deze streken is doorgedrongen. Hij heeft er echter niet zulk een
hoogen trap van ontwikkeling bereikt als in het moederland. Dit alleen reeds pleit
tegen een oorsprong in het Oosten: want, indien hij inderdaad aan het Oosten
zou ontleend zijn, dan zou hij juist in deze streken en in Rhodos, waar het contact
met de Vóór-Aziatische culturen zoo gemakkelijk was te verkrijgen, tot zijn
hoogsten bloei moeten zijn gekomen.
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Hoofdstuk IV.
DE INVLOEDEN VAN HET OOSTEN.

.

De VTIIste eeuw v. Chr. moet op geestelijk gebied een geweldig bewogen
tijdvak zijn geweest: in den godsdienst zien wij dat in het binnendringen van den
Dionysosdienst (Langlotz, die Antike 1932,175), in de kunst in het optreden van
een geheel nieuwe richting. Het strenge „geometrische” principe wordt door
broken, er ontstaat een nieuwe verhouding van de elementen der decoratie tot de
vaasoppervlakte: zij worden grooter. De scherpe afscheiding van geometrisch
ornament en van levende wezens verdwijnt: men gaat het geheele vaasopper
vlak met een mengeling van deze twee versieringselementen bedekken, waardoor
de geheele ruimte gelijkmatig wordt gevuld, zonder dat het belangrijkste deel der
decoratie tegenover het overige op den voorgrond wordt gebracht. Dit onorga
nische, gistende en tastende blijkt ook uit de welving der vaas en de onzekere
verhouding van de onderdeden daarvan tot elkander.
Onder de ornamenten komen allerlei nieuwe motieven op, vooral groote van plant
aardig karakter; de ruimte om de voorstellingen wordt volgepropt met haakspiralen,
zandloopers, tot groepen vereenigde zigzaglijntjes, enz. Allerlei fabelwezens, griffioenen,
sphinxen, sirenen en dieren, die in Griekenland zelf niet veel meer zullen zijn voorgekomen,
zooals groote herten, panters (deze zouden in de XlXde eeuw nog in Klein-Azië zijn
aangetroffen) doen hun intrede. De centaur, hoewel geen vreemdeling in de „geometri
sche” kunst, gaat nu een groote rol spelen. De van ouds bekende dieren, het paard, de
vogel, de visch, bok of geit krijgen een ander aanzien, dat zich niet alleen in de grootere
afmeting, maar ook in de gewijzigde, ietwat naturalistische opvatting uitspreekt. Zij
blijven, evenals vroeger, in rijen voorkomen.

Men zoekt naar versterking van het kleureffect — de „geometrische” kunst
werkte alleen met de tegenstelling van licht en donker — en brengt daartoe witte
en paarse opschilderingen (direct op de klei) aan. Van de oude ingevulde sil
houetten maakt men zich los door bv. den kop door lijntekening te geven.
Een buiten verhouding groot oog getuigt van het naar heftige expressie zoeken
van deze kunst. Hierin ligt een der fundamenteele verschillen met de Oostersche.
Het vroeger overheerschende lineaire element blijft tot de randen beperkt; het speelt
hoofdzakelijk als omlijsting een rol, want, hoe chaotisch de decoratie, vergeleken met de
„geometrische”, ook is, het echt-Grieksche gevoel voor structuur is niet verdwenen, het
is alleen tijdelijk verzwakt.

Het behoeft geen betoog, dat het meerendeel van de nieuwe motieven uit het
Oosten komt. Hoewel de Griek altijd voor dergelijke invloeden toegankelijk
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is geweest, was hij dat in dit tijdvak bij uitstek, vandaar dat men den stijl ook den
Oriëntaliseerenden heeft genoemd. Daar deze term tot misverstand aanleiding kan
geven, omdat men zou kunnen vermoeden, dat deze kunst niets anders wil zijn,
dan een navolging van Oostersche voorbeelden, terwijl zij bij alle ontleening aan
deze een eigen, een Grieksch karakter geeft, wordt deze uitdrukking hier ver
meden.
Zooals op blz. 38 is aangeduid, zijn in de oudste graven van Cumae en Syracuse, kolonies, waarvan men de stichting op resp. 750 en 734 v. Chr. meent te
kunnen dateeren, kannetjes van Protokorinthischen stijl gevonden, die dezen
Oosterschen invloed verraden, waarbij de oudste Cumaansche een vroeger
stadium vertegenwoordigen, dan de Syracusaansche. Aangezien zulke graven
uiteraard jonger zullen zijn, dan de stichting, terwijl omgekeerd niet is aan te
nemen, dat daarin toevallig juist de vroegste representanten van den stijl zullen
zijn bewaard gebleven, moet men het begin van de Oostersche invloeden eenigen
tijd na het midden der VlIIste eeuw stellen.
De antieke kunstcritiek heeft twee overleveringen bewaard omtrent de wijze, waarop
de kunst zich in deze periode heeft ontwikkeld. De eene verhaalt van een school op Kreta,
vanwaar verschillende meesters hun kunst naar het overige Griekenland tot in Sicilië toe
overbrachten, die zelfs zoo werden gewaardeerd, dat zij voor Egyptische en Lydische
Woningen werkten; zij verhaalt van Kretensische architecten, die den eersten tempel in
Ephesos bouwden. De tweede spreekt van een school op het eiland Chios, niet ver van de
Klein-Aziatische kust, die een groote rol zou hebben gespeeld.

In de Grieksche kunst van deze periode kunnen wij duidelijk twee groepen van
typen onderscheiden, waarvan de eene zoowel op de Cycladen, in de Peloponnesus,
in Attika en zelfs in Italië voorkomt, en die ondanks kleine verschillen in details op
dezelfde grondschemata teruggaan, zooals door de onderzoekingen van den laatsten tijd is vastgesteld. Daar deze grondschemata in hun eerste stadium door
de opgravingen in Kreta aan het licht zijn gebracht, wordt de antieke overle
vering wat betreft de plaats, die dit eiland in de ontwikkeling van de vroeg-archaïsche kunst heeft ingenomen, ten volle hierdoor bevestigd. Samenhang met het
Oosten is te constateeren; wordt het een of andere motief overgenomen, dan
blijkt uit de wijze, waarop dit geschiedt, de zelfstandige aard der Grieken.
De tweede groep van typen kennen wij het beste van Rhodos en de kust van
Klein-Azië, (vgl. bv. Kunze’s opmerkingen over Samos, Kret. Br.rel., p. 252).
Het ligt voor de hand, dat de in dezen tijd zich zoo geweldig ontwikkelende
Grieksche nederzettingen in de onmiddellijke nabijheid van de groote, Oostersche
beschavingen zich hebben laten gelden en wat hen daarin trof, op hun wijze
hebben getracht na te volgen. Zoo ontstonden bij hen typen voor den ruiter en
de sirene bv., die sterk van die der Kretensische groep afwijken. Daarbij is de
geest een geheel andere.
De groote beweeglijkheid van den Griek leidde er toe, dat deze beide kunst
groepen niet absoluut -van elkaar gescheiden zich ontwikkeld hebben, maar
dat telkens beïnvloeding over en weer plaats heeft gehad.
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i. Kreta.
Voor onze kennis van de Kretensische kunst zijn in de eerste plaats een aantal
bronzen schilden (Kunze, Kretische Bronzereliefs; vgl. Payne, JHS. 1933, 122;
Matz, Gnomon 1933, 457) van belang, die men tegen het einde der VlIIste eeuw
en later zal moeten dateeren. De daarop en relief aangebrachte voorstellingen, o.a.
een jachtscène, verder dierenfriezen en groepen, laten bij alle onbehouwenheid
van uitvoering en groepeering duidelijk zien, hoe de Griek de oude, Oostersche
typen, die hij door (Phenicischen) import van metalen vaatwerk, van stoffen en
ivoren, misschien ook door een verblijf in het Oosten, in militairen dienst bv.,
had leeren kennen, met nieuw leven weet te doordringen. Karakteristiek is de
voorliefde voor de golvende lijn, die de compositie beheerscht. De kunst tracht
zich van het schema der „geometrische”, die alle versiering tot rechtlijnig orna
ment herleidde, te bevrijden, maar zonder den zin voor structuur geheel te ver
loochenen. Dit vinden wij ook op de gelijktijdige ceramiek, die wij het best uit
Afrati (D. Levi, Ann. Atene X—XII) en uit Knossos met omgeving (Payne, BSA.
XXIX, 224; Hartley, BSA. XXXI, 56 in Iraklion) kennen. Typisch voor Afrati zijn
de cylindrische potten, situlae, met een lichtgekleurd decor op een donker fond.
Op één daarvan zijn twee buiten verhouding groote spiralen geschilderd (Levi, ibid.
403, fig. 509), op een andere flankeeren twee sphinxen een hardloopenden man, fig. 12
(Levi, ibid., 101/2, fig. 76). Het motief van den man tusschen twee dieren kennen wij reeds
uit de „geometrische” kunst (blz. 18), daar staan mensch en dier echter stil. Den hard
loopenden man vinden wij daarentegen in de Hethietische kunst; teekenend is de ver
schillende grootte-verhouding bij den Griek en den Vóór-Aziaat, die den mensch kleiner
maakt. De hoofdtooi der sphinxen op de Kretensische vaas gelijkt op die, welke op
monumenten der zooveel oudere Minoïsch-Kretensische kunst voorkomt. Ongetwijfeld
is dit een der uit die kunst afkomstige motieven. Het nieuwe uit zich in een gewij
zigde toepassing. Op een andere vaas van dezen vorm fig. 13, staat een en face geziene
godin tusschen twee vogels (potnia theroon, Rumpf, Bonn. Jb. 135, 1930, 81,fig. 6; Levi,
ibid., 330); zij houdt gestileerde takken in de handen, blijkbaar is het de godin, die de
Grieken meestal met Artemis vereenzelvigden. Terwijl het lichaam der godin ep. de dieren
geteekend en geschilderd zijn, was het hoofd (grootendeels afgebroken) door opgelegd
relief aangegeven. In deze eigenaardige verbinding van relief en beschildering manifes
teert zich weder het zoekende van deze kunst. Dezelfde combinatie vinden wij op een
pithosdeksel uit Knossos (de bekroning bestaat uit een plastischen dierenkop, daarnaast
is o.a. een man met een vogel en een bliksem [Zeus?] geschilderd, Marinatos, AA. 1933,
310, fig. 20, 21; Payne, JHS. 1933,292, fig. 18) en een komvormige vaas, waar drie koppen
van griffioenen in hoogrelief vrij uitsteken (Levi, ibid. 323, fig. 420), terwijl hun
lichamen, evenals eenige zittende sphinxen en palmetten, door beschildering zijn
aimgegeven.

Hoe hybridisch, hoe onevenwichtig het decor ook is, het principe, om de ver
siering in een omlijsting van lijnen als het ware op te sluiten, dat zoo echt Grieksch
is en dat de „geometrische” kunst op bijna overdreven wijze huldigt, is niet
losgelaten. Het belangrijkste stuk is een kan, waarvan de hals met een liefdesscène
(misschien Theseus en Ariadne; in lijnteekening, niet in silhouette) op een licht
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fond, de buik met een grof dierenfries (in lichte silhouetten) op een donker, is
versierd, fig. 15 (Levi, ibid., 338, fig. 443).
Interessant is niet alleen de voorstelling op den hals op zichzelf beschouwd, maar ook de
uitvoering in lijnteekening, die wij eveneens op andere Kretensische vazen dezer periode
aantreffen. Naast deze voorstelling loopt de zg. guilloche of „gedraaide” band. Dit
motief past de Assyrische kunst in de IXde en VlIIste eeuw veel toe, in Klein-Azië vinden
wij het reeds duizend jaar vroeger. De laat-Myceensche kunst (Payne, BSA. XXIX,
pl. V, 11, Kunze, Kret. Br.rel. 282, Nachtr. p. 91, die het in het Kretensisch protogeometrisch willen terugvinden; het blijft daar echter een uitzondering) kende het ook, de
„geometrische” niet; nu, met de voorliefde voor golvende lijnen dringt het, opnieuw
de Grieksche kunst binnen. Op de komvormige vaas met de griffioenen komt het ook
voor, maar hoekig gestileerd. Het dambord op den hals is daarentegen een echt „geome
trisch” motief.

Slechts zelden kan men het opkomen, groeien en verwerken van de Oostersche
invloeden zoo goed waarnemen als in de door Payne (BSA. XXIX, 277)
gepubliceerde vondsten uit Knossos.
Hier ziet men den gedraaiden band in variaties, den zandlooper, de omliggende kelk
bladeren en later andere plantaardige motieven, te midden van een overigens zuiver
„geometrisch” gehouden decoratie verschijnen. De vaasvormen ondergaan weinig
verandering; evenals vroeger is Cyprische invloed te constateeren (Payne, p. 280).

Den nieuwen stijl in een geheel ontwikkeld stadium vertoonen een aantal
vazen, waarvan de decoratie op een wijze, waarvoor elke analogie tot nu toe
ontbreekt, in matte kleuren, in vuurrood en een van grijs tot blauw en zwart
fluctueerende tint, op een laag witte grondverf (engobe) is gezet (bij één stuk
ontbreekt deze).
Het zijn weer hoofdzakelijk pithoi (ook een gerekte kan komt voor, Payne, pl. XI, 7, 8),
dikwijls niet op gewonen voet, maar op drie uit omgebogen banden bestaande pootjes
(Payne, ibid. pl. XII/XXIV). De verdeeling van de decoratie over de oppervlakte heeft
nog veel van de oude „geometrische” strengheid bewaard: een rijk, bont en toch har
monisch aspect is bereikt. Behalve de reeds genoemde ornamenten brengt de decorateur
echter ook (op een vaas, waarvan het deksel met een drievoet is bekroond, zooals andere
stukken met een klein vaasje) een fries van ganzen en bovenaan een van visschen aan.
Merkwaardiger is echter de vulling tusschen twee ooren: in gestileerde bladeren fladderen
vogels rond, een voorstelling, zooals de Grieksche kunst die nauwelijks kent (pl. XIV,
XVI). Payne vindt voor de stileering der bladeren analogie in Cyprus. Op een andere
pithos, fig. 14, vinden wij op die plaats een elkander begroetende man en vrouw. Zij zijn
op voetstukken geplaatst, misschien zijn het dus godenfiguren. De uitvoering is summier,
maar levendig (gedeeltelijk is het lijnteekening, gedeeltelijk silhouette). Ook hier dus een
scène in den nieuwen stijl. Andere pithoi dragen plantaardig ornament (lelies, pl. XXI, 2,
misschien verbasterde lotussen, pl. XXI, 1, XX, 2; goed gestileerde bijen, pl. XXII, 11,
294). De meerderheid van deze pithoi moet in de Vilde eeuw worden gedateerd,
enkele, zooals de eerstgenoemde stukken kunnen uit het einde der VlIIste eeuw stammen
(Payne, ibid. 283).

Wij zullen moeten aannemen, dat deze ceramiek speciaal voor den doodendienst
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is gemaakt: in de eerste plaats zijn de kleuren te teer om practisch gebruik toe te
laten en bovendien zijn er fragmenten gevonden, versierd in de gewone „geome
trische” techniek, welke men later met een laag wit heeft bedekt en polychroom
gedecoreerd. Dit schijnt er op te wijzen, dat gewone vazen voor doodengebruik
zijn pasklaar gemaakt (Payne, ibid. 281; Marinatos, AA. 1933, 308).
Deze eigenaardige decoratie staat in de Grieksche ceramiek op zichzelf. Als
een voortzetting van de Minoïsche is zij niet te beschouwen; waarschijnlijker
is een ontleening aan Cyprus, waar zij wel bekend is. Cyprus heeft veel Minoïsche
elementen vastgehouden, toen men in de Grieksche wereld tot een nieuwe cultuur
was gekomen. Cypriotische invloed was reeds herhaaldelijk te constateeren.
Deze Knossische polychrome vazen onderscheiden zich door grootere harmonie
in haar decoratie van de andere Kretenzische tusschen 750 en 6jo v. Chr. Op
de laatste komt eerst na het midden der Vilde eeuw meer evenwicht, meer strak
heid in de versiering.
Bijzonder duidelijk komt de nieuwe verstrakking uit in de krachtig geteekende voor
stellingen op een bord uit Praisos (aan de eene zijde een ruiter in den stijl der reliefs van
Prinid [KiB. pl. 197, 6,] aan de andere een held [Herakles?], worstelend met een zee
monster [Hopkinson, BSA. X, 148, pl. 3, Pf. 57]; belangrijk is, dat in het zwart detailleering door graveering is gegeven: ook in dat opzicht wijst dit werk op de toekomst),
verder in de fijne aryballos in Berlijn (Fw. 307, Pf. 56) met de prachtig gesloten contour,
waarin de plastische kop zoo voortreffelijk past. Ook de kan uit Aegina met de in lijnteekening uitgevoerde voorstelling van Odysseus en zijn makkers, die onder aan rammen
hangend het hol van Polyphemus ontvluchten (Pallat, AM. 18 97,3 2 5, pl. VTII; Zschietzschmann, Jdl. 1931, 47, fig. 2) zal als Kretensisch moeten worden beschouwd (Payne, NC.
p. 5, noot 1; Beazley — Ashmole, Greek Sculpt. & Paint. 9, fig. 14; Rumpf, BphWschr.
1932, 279 houdt hem voor Attisch). Eveneens voor Kretensisch houd ik de bij Kamiros
gevonden kan van denzelfden vorm (Jacopi, Cl. Rhod. IV, pl. VII, p. 358; Prof. Jacobsthal
vraagt zich dat ook af, GGA. 1933, p. 14). Dit stuk vertoont nog den stijl in het vroegere,
meer chaotische stadium, dat Rumpf het Idaeïsche noemt, naar de in deze grot gevonden
bronzen schilden, want de antithetisch geschikte herten grijpen over het voor hen be
stemde vak heen en vormen met de andere elementen der versiering geen goed geheel.

Er moet een groot kunstenaar zijn geweest, die een dergelijke vereenvoudiging,
waardoor een nieuwe monumentaliteit werd bereikt, heeft ingevoerd en die
daarmede aan de Kretensische school het aanzien heeft gegeven, waarvan de
antieke overlevering spreekt. Rumpf (Bonn. Jb. 1930,74 sqq.; Levi, Ann. X—XII,
698) vermoedt, dat dit Daedalus is geweest, wiens naam zulk een rol in de
overlevering speelt. Zijn werkzaamheid zou omstreeks het midden der Vilde
eeuw moeten worden gedateerd; het overgeleverde contact van zijn school met
Egypte past juist in den tijd, toen onder de Saïtische koningen dit rijk een nieuwen
bloeitijd tegemoet ging, waarin het met de Grieksche wereld in levendig contact
kwam.
Kretensische vazen van dezen stijl zijn ook geëxporteerd.
In Thera (Dragendorff, Thera II, 177, Pfuhl, AM. 1903, 140), Delos (Dugas, Délos X,
p. 59), en in Sparta (pyxis met paarden, Payne, NC. p. 3) zijn er opgegraven.
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Tegen het einde der Vilde eeuw schijnt Kreta zijn overheerschende positie op
kunstgebied verloren te hebben.
Om practische redenen houdt onze bespreking van de verdere ontwikkeling
zich het eerst met het Oosten der Grieksche wereld bezig.
2. Rhodos, Chios, Naukratis, Melos en Paros.
Op Rhodos is een ware staalkaart van vazen gevonden, die elk een bepaalde
verwerking van de Oostersche invloeden vertoonen. Ten deele zullen zij ook op
dat eiland zijn gemaakt.
Sommige daarvan, zooals de zg. vogelschalen (Berlijn, Fw 293), wijde bekers
op korten, uitloopenden voet, versierd met een stijf vogeltje tusschen gearceerde
ruiten, terwijl tot sterren gegroepeerde stippen het fond verlevendigen, dragen nog
een „geometrisch” karakter. Deze klasse smelt als het ware samen met een, die, naar
de voornaamste vindplaats op Rhodos, de Vrouliaklasse heet (Kinch, Vroulia, 168).
Tot deze behooren in de eerste plaats bekers, verder enkele kannen en amphoren, de
eerste van een uitgebogen bovenrand voorzien en van strakkere welving dan de vogel
schalen. Ook deze bekervorm treedt reeds in de „geometrische” periode op. Zij zijn aan
de binnenzijde geheel zwart gekleurd, en aan de buitenzijde tot op een strook ter hoogte
van de ooren na; in violetrood zijn daar (soms ook aan den binnenkant) op het zwart
palmetten en een groot bladornament aangebracht.

Het ornament is altijd met graveering omlijnd. Daar deze in het Oosten eerst
sedert ca. 580 v. Chr. (Rumpf, Jdl. 1933, 65) optreedt, moet de Vrouliaklasse tot
diep in de Vide eeuw doorloopen. Parallel met de eerste klasse loopt een kleine
groep van schalen, vrij diep, onderaan met een stralenornament, bovenaan met
groepen van stippen en een enkele maal met een vogel versierd. De versiering is,
evenals bij de gewone vogelschalen, in bruinzwart uitgevoerd.
Voor het vraagstuk van de dateering is het van belang, dat hetzelfde atelierteeken (een
spiraal onder den voet, Kinch, 162) bij vazen van de Vrouliaklasse en bekers met schijn
baar zuiver „geometrische” decoratie voorkomt: een bewijs voor het lange voortleven
van dezen stijl.

Al deze vazen vindt men, behalve op Rhodos en verschillende andere eilanden
van de Aegaeïsche Zee, in Italië en in Naukratis.
De belangrijkste van de op Rhodos voorkomende soorten is die, welke men
naar de plaats, waar zij het eerst in groot aantal zijn gevonden, Kamiros- of,
naar het er zooveel op afgeheelde dier, steenbokvazen heeft genoemd, fig. 19
(Leiden, Brants, pl. X, VI, 2). Intusschen is vastgesteld, dat deze dieren geen
steenbokken zijn, maar een soort berggeiten (Kinch, Vroulia, 264), die in de
Oudheid over het geheele Oostelijk bekken der Middellandsche Zee waren ver
breid. Het bepalen van de diersoort heeft ons dus niet verder gebracht bij het
zoeken naar het land van oorsprong.
Behalve op Rhodos zelf komen deze vazen veel langs de Westkust en ook in het binnen-
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land van Klein-Azië voor, verder op verschillende eilanden der Aegaeïsche Zee,
Zuid-Rusland, de Nijldelta, op Sicilië, in Italië, Marseille (Price, EGP. xi); in den
laatstèn tijd zijn zij ook in Palestina (Quart. Palest. II, 17) en op Kreta (Hardey, BSA.
XXXI, 88) opgegraven. In het vasteland van Griekenland ontbreken zij volkomen,
blijkbaar beheerschte Korinthe er de markt. Het verbreidingsgebied dezer vazen heeft
doen vermoeden, dat Milete, de machtige handelsstad en moederstad van veel kolonies,
beroemd om haar geweven stoffen, het centrum was, van waar deze vazen uitgingen.
Aan den anderen kant wijzen stilistische analogieën naar Rhodos (Price, ibid.).

Het meest waarschijnlijke is, dat er verschillende centra waren, waarvan
Rhodos het voornaamste was en andere langs de Klein-Aziatische Westkust
moeten worden gezocht. Onlangs is geprobeerd, op grond van de kleine ver
schillen, de vazen naar ateliers te groepeeren (Rumpf, Jdl. 1933, 61, noot 11).
De geiten worden nu eens rustig gaande, dan weer in ren afgebeeld.
In het laatste geval teekent men slechts één voor- en één achterpoot, een eigenaardig
heid, waarvoor een rennend paard voor een strijdwagen op een kan uit Afrati (Iraklion)
in laat-geometrischen stijl een goede analogie biedt (D. Levi, Ann. X—XII, 605, fig. 644e).

Behalve deze geiten komen gevlekte herten, stieren, leeuwen, ganzen, een
enkele maal panters, verder griffioenen, gevleugelde sphinxen en éénmaal een door
een leeuw besprongen stier voor (Rliodos, Jacopi, Cl. Rhod. IV, fig. 19). Het
decor is met bruinroode, soms zwartachtig-bruine kleur op een laag room
kleurige dekverf (engobe) gezet.
Men houdt in hoofdzaak aan het „geometrische” systeem van in silhouette schilderen
vast, maar bevrijdt er zich in zoover van, dat men den kop in omtrek geeft, terwijl op den
buik een streep wordt uitgespaard. Deze deelen steken dus blank tegenover het rood der
beschildering af; violetkleurige opschilderingen op de achterste dij verhoogen het kleur
effect. Het fond wordt met gearceerde driehoeken, halve cirkels en svastika’s opgevuld.
Gewoonlijk ligt om den hals de gedraaide band (guilloche), daarboven een maeander.

Als vormen vinden wij vlakke schalen, een enkele krater, fig. 20, met stieren
tusschen vogelprotomen (Constantinopel, Jacobsthal, Metrop. Stud. V, 1, fig.
2—3; dit stuk houd ik voor Klein-Aziatisch), de groote lebès op hoogen stan
daard (Brit. Mus. A 741, Kinch, fig. 73), waarin men den wijn met water aan
lengde en vooral twee typen van kannen.
Het eene heeft een gedrukten vorm, conischen hals en plat oor. Deze vorm komt reeds
met „geometrische” decoratie voor (blz. 24); een jonger exemplaar, fig. 16, ca. 700 v. Chr.
(uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 955, CVA. II D., pl. 1, 1) vereenigt in zijn ver
siering het „geometrische” dambord en de vischgraat met de guilloche om den hals. Als
hoofddecor dienexr twee in silhouette gegeven visschen. Wij hebben den vaasvorm ook in
Kreta aangetroffen. Voor het tweede, zooals fig. 19, is het prototype in de metaalkunst
gevonden (Jacobsthal, Jdl. 1929, 198). Het taaie vasthouden aan de „geometrische”
motieven is typisch voor Rhodos.

Gewoonlijk zijn al deze vazen onderaan met een fries van lotusbloemen en
-knoppen versierd. Zooals uit verschillende details blijkt, is dit ornament niet
direct uit Egypte, maar uit Assyrië overgenomen (Poulsen, Oriënt, 10, 89;
Kunze, Kret. Br.rel., p. 101).
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De Assyrische kunst heeft meer Egyptische typen toegepast en die in de VlII/VIIde
eeuw op haar beurt weer naar Klein-Azië overgebracht. Het is niet onmogelijk, dat zij
eveneens een rol heeft gespeeld bij het in zwang komen van den bok op de Kamirosvazen,
want een geliefd type, met doorgezakten voorpoot, vinden wij in de Assyrische faienceceramiek (ontleend aan de kunst van het Egyptische Nieuwe Rijk, Neugebauer, Bronzen,
Berl. I, 181). De schalen zijn vlak, de oudste rusten meestal op een hoogen voet; de jonge
hebben somtijds aan de zijde twee insnijdingen. Evenals de kannen in den maeanderrand
om den hals, vertoonen de schalen in haar versiering „geometrische” reminiscenties.
Gewoonlijk zijn de ornamenten in concentrische banden geschikt, die in zg. triglyphen en
metopen verdeeld,- om een rond middenstuk zijn gelegd. De vulling der triglyphen ge
lijkt op de elementen van het spijkerschrift. De metopen zijn met een geometrisch orna
ment of met den kop van een gans, geit of mensch gevuld. Bij de oudere stukken is het
middenstuk klein en bestaat het uit een straalvormig bloemmotief; later wordt het grooter.
Dan vult men het met een op een horizontale grondlijn geplaatst dier, bv. een ram
(Brit. Mus. A 750, Rumpf, jdl. 1933, 76, 5), een stier (Louvre A 308, Rumpf 77, 30),
een ever, fig.17 (Boston, Fairbanks, 293, Rumpf, 77,43, Brit. Mus. A 744, Rumpf 77, 42),
een hond (Louvre A 304, Rumpf 77, 45) of een Chimaira (Louvre A 307, Rumpf 76, 2).
Het onderaan afgesneden segment draagt een waaiervormig motief, of, zooals bij de
Chimaira, een visch en een lotusbloem. Soms is de geheele oppervlakte met één motief
versierd, hetzij een lotusornament, fig. 18 (Archaeol Inst. den Haag, ca. 600 v. Chr.;
Louvre, A 309, Pottier, Album I, pl. 12; Brit. Mus. A 699, Kinch 217, met zwaluwen
op de krullen, die men ook wel eens op de viervoeters plaatst), of een vrouwelijke daemon
met het op een Gorgoneion gelijkende gelaat en face, die met elke hand een vogel
vasthoudt (Brit. Mus. A 748, Rumpf, 76, 18). Deze figuur vormt den overgang tot de
zoo zeldzame voorstellingen van menschen. Interessant is het de stileering van den ruiter
(Berlijn, inv. 3724) met zijn golvende vormen te vergelijken met de hoekige paarden en
ruiters der Kretensische kunst. Verder komt nog een jongeling met een hond voor (Ber
lijn Fw. 3917), die voor Perseus wordt verklaard (ik houd hem voor Pandaros of Tantalos met den hond van Zeus, Roscher, s.v.1)

Het hoogtepunt van de Kamirosvazen ligt in het midden der Vilde eeuw, toen
prachtstukken zooals de kan Lévy (Louvre, E 65 8, Pf. 113; Miss Hartley wijst,
BSA. XXXI, 88, op de bijzonderheid, dat de voet speciaal is gedecoreerd) werden
vervaardigd. De ateliers hebben tot in het begin der Vide eeuw voortgewerkt.
Uit decoratief oogpunt zijn deze vazen zeer aantrekkelijk, maar het decor is
ietwat eentonig. De dieren zijn zonder verband achter elkander geplaatst, slechts
éénmaal gaat een sphinx een gans te lijf (Jacopi, Cl. Rhodos IV, pl. VI). Het met
weinig afwisseling herhalen van dezelfde motieven leidt langzamerhand tot
manier. De oorspronkelijk slanke dieren worden plomp. Behalve op een schaal in
Londen (A 749), door Rumpf aan het hoofd van zijn tweede groep geplaatst, die hij
tegen het einde der Vilde eeuw dateert (ibid. p. 76), vindt men er geen scènes
met inhoud. Op dit stuk strijden twee helden om het lijk van een gevallene,
blijkens de opschriften Menelaos, Hektor en Euphorbos.
De bovenaan tusschen de figuren aangebrachte oogen moeten alle onheil van den
gebruiker afwenden. (Over dit oorspronkelijk Egyptische motief, v. Bissing, Anteil d.
aeg. Kunst, 66; Kraiker, AM. 1930, 168).
l) De belangrijke schaal uit Delos, Dugas, V. Heraion, pl. XIV, nr. 72, met haaks op elkander gegroepeerde
dieren blijft van wege den onzekeren oorsprong buiten bespreking (vgl. Rumpf, Gnomon 1934, 368; Kunze,
Kret. Br.rel., p. 89; Buschor, AM. 1929, 153).
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De vorm der letters is de in Argos gebruikelijke, de schilder moet dus een
Argivisch voorbeeld met zijn inscripties hebben nagevolgd of in Argos zijn
opgeleid. Daar het schema op een Melische amphora terugkeert (blz. 36) is
het eerste het waarschijnlijkst en daarmede opnieuw aangetoond, dat deze soort
decoratie aan de Kamirosklasse vreemd is. De decorateurs hebben dus den grooten
stap met gedaan, dien de Kretensisch-Peloponnesische groep al lang had gewaagd
nl. gebeurtenissen uit de heldensage of de godenwereld af te beelden.
*
Voor sommigen is dit vermijden van „verhalen», dit zich beperken tot het zuiver
ee? ***? aantrekkelijkheid. Zij houden dit voor een erfstuk van deinde
Kretensische (Minoische) kunst, die in dat opzicht zoo hoog stond. Zij vinden verder in
T^omamenten der Kamirosvazen analogie met de kunst der oudere periode Toch
schijnt het mij met mogelijk een direct verband te leggen; de vondsten bewijzen te duidelijk
Cen tussch?nPeri°de — die der laat-Myceensche en „geometrischi»
K iïïnZr? ,"5? ”2tievcn
voorkomen - om een voortleven vSi den cSn
Kretensischen stijl te kunnen aannemen.
Hoe is de onbetwistbare analogie dan wel te verklaren? Het meest waarschijnlijk is dat
ZStiPr*?* m°tievea.°V Kreta niet volkomen waren ondeTgegaaT door£t
PaSt
der ?*de*e PerIod^ waren bewaard (Beazley—Ashmole, Greek’Sculp. &
’Jh
el^d
den zal het die,
der tegelijk
periode met
van andere
de Oostersche
invloeden
jS®??
belangrijke rol
gingmspelen,
motieven,
hebben
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Zb eld- ^aamaast moet de aanwezigheid daarvan worden verklaard door ontleenine
^def centrum, waar de Minoïsche traditie niet zoo volkomen was afgebrokeif
Zulke centra moeten wij m Vóór-Azië en Cyprus zoeken; de Minoïsche kufst en de
Svlo^, ?amenbangepde kunstuitingen van andere volken hebben in dat gebied grooten
invloed rntgeoefencT In dit verband moet aan de Pheniciërs worden herinnerd S S
t r°lTr
1^°uddelaars, dan van zelfstandig scheppende kunstenaars geweest
Aan de van Vóór-Azië uit geïmporteerde voorwerpen zJde Grieksche kun!Hulke
de°SsTerscfe l °^eend’.«™ genoeg onïdkkeld was, om deL s^n ^
verwerkS ^ ^
vernjkmg van haar eigen motievenschat over te nemen en te
Men heeft de oorzaak van de analogie ook weleens aan rasverwantschap van de bewoners van de Klein-Aziatische kust met die van de oudere bevolking uitden tijd der
Kiretensisch-Myceensche beschaving toegeschreven. Het is natuurlijk mogelijk dat dit
JSïïSr»*** van het milieu een rol heeft gespeeld. Men hoedi zich fchter voor te
vèr gaande conclusies. De Ionische Atheners, wier land vrij was gebleven van de Dorische
volksverhuizing, muntten in een kunst uit, de Dipylonkunst, die men Sm^mr nuchtem
strengheid Dorisch zou willen noemen. Rhodos ckarentegen, waar zooveel analoeie met

5

$ay^ BsTxXIXdf6 bCV?lkinê “ ua consta eeren, is door Doriërs gekoloniseerd
^rayne, ooA. XXIX, 229 wijst op hetzelfde verschijnsel).
d^ed?reüinirP de Eupb°rbosschaal is niet de eenige aanwijzing voor den invloed
ien de Kamirosklasse van de vastelands-Grieksche ceramiek onderfing. WaïsddiS
sedert ca. j 80 v. Chr. gaat men voor detailleering zoo nu en dan gSSriï?SSS
^”S,ree,dtf d<:2e °P enkele friezen van een vaas op, terwijl op andere van dezelfde vaas
voor de detailleering aan de oude uitsparingsmethode is vastgehouden fig 21 ("krater
6J9> Pottier Mon. Piot I, 43, pi IV, Rumpf, Jdl. 1933, 80, i^Hef is moedifk
°P enkele plaatsen, waar de Kamirosvazen werden gemaakt, deze graveerine werd
toegepast en met in alle. Zonder twijfel hebben wij hier invloed van Je Korinthische

eeuTopttedTndrDSfL^kl°0kr
1°”° Va° de’ “ het laatste kwart der VlSe
papnmflesch es, die nagebootst is van dien der peervormige Protokormthische aryballoi. De versiering komt met die van de KamiroskW?^f dien tiS
Grieksche Ceramiek 4
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overeen (Johansen, V. Sic. 176; Kinch, Vroulia, 75, pl. 41; Dugas, Délos X, Heraion,
34, pl. XV, 73/7).

Vermoedelijk zijn de in Daphnae (Egypte) en Rhodos voorkomende situlae,
diepe, bijna cylindrische potten met twee kleine, ronde ooren op een ringvoer
ook als Rhodisch te beschouwen. Bij de oudste is het onderste deel bijna geheel
zwart gekleurd, op eenige uitgespaarde randen na; bij de jonge is het gewoonlijk
met groote halve palmetten en lotusbloemen en -knoppen versierd, die sterk op
die van de Vrouhaklasse gelijken (blz. 30).
Ook het vele gebruik van rood voor opschilderingen en het optreden van graveering
is analoog. Het bovenste deel draagt dikwijls interessante versiermgen: bij een vroeg
exemplaar’ fig. 22 (uit Daphnae, Londen B 104, Walters, Hist. Anc. Pott. I, 3 51) een g baarden^inanf wiens onderlijf door een slang wordt gevormd en een gevleugelden staanden
jongeling aan de andere zijde. Deze voorstellingen worden door vakken geflankeerd waar
in men gecompliceerde ruiten en kruisen en m de hoeken concentrische kwartcirkels vindt.
Veel ornament, dat aan dat op de vroege Kamirosvazen herinnert, komt op de oudere
stukken voor. Bij de jongere is dit verdwenen; wij vinden daar bv. Bellerophon en de
Chimaira (Petrie, Tanis II, pl. XXVI), verder met knuppels vechtende mannen (Petr e,
ibid.) een echt Egyptisch gebruik (Herodotos II, 63), dat ook later weer afgebeeld is (blz.
135),’en op een laat exemplaar eenpseudo-Egyptenaar (Rhodos, Jacopi, Cl. Rhod. III, 193).

Deze klasse van situlae heeft een vrij lang leven gehad, zij schijnt tegen het
einde der Vilde eeuw te beginnen en tot het einde der volgende door te loopen.
De met Egypte verband houdende voorstellingen dwingen tot de veronder
stelling, dat zij óf in Rhodos — wegens de affiniteit met de Rhodische
ceramiek — voor gebruik in Egypte, óf in dat land zelf door Rhodiërs is gemaakt.
Ten slotte moet Rhodos worden genoemd als een centrum voor de vervaardi
ging van vaasjes in den vorm van menschen en dieren (zie blz. 174)6 In stilistisch verband met de Kamirosvazen staat een klasse, die vooral op
het eiland Chios en in Naukratis, maar ook in Rhodos, Zuid-Rusland, Milete,
Marseille en op enkele plaatsen in Griekenland zelf wordt aangetroffen
(Price, JHS. 1924, 203, EGP., 15; Pf. 119/20). Voor de overgroote meerderheid
bestaat zij uit kelkvormige bekers van voortreffelijke techniek op lagen, soms
conischen, soms concaven voet. Bij de oudere stukken vormt een gewelfd tusschenstuk den overgang tusschen voet en kelk, later gaan deze geleidelijk in
elkander over. De buitenzijde is bedekt door een dikke, met transparante witte
verflaag (volgens Myres, J. of Anthr. Stud. 33, 3°7> medegedeeld door Miss
Price IHS. ibid., 206, is dit meerschuim), waarop de versiering met bruine
lijnen en violette of roodbruine kleuren is geschilderd. DetaiUeering wor t oor
uitsparing gegeven. De binnenzijde dezer bekers is zwart gekleurd waarop een
enkele maal ornamenten in wit en rood zijn geplaatst. De oudste stukken moeten
nog Vilde eeuwsch zijn, de ornamentiek vertoont nog de „geometrische zigzags,
de jongste zijn een halve eeuw jonger.
Behalve deze bekers behooren ook een enkele groote sdroteUig. 2B^(b«te exemplaar,
Brit. Mus., met plastische koppen bij de ooren, Naukratis II, pl. VI, Pnce, JHS. 1924, 216),
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een dinos of een krater tot deze klasse. In den eersten tijd bestaat de versiering uit dezelfde
elementen als die van de Kamirosklasse: dierenfriezen, waarin de grazende geit een hoofdrol speelt (Würzburg, Langlotz nr. 128/9, hg. 23 [128]), verder komen de stier, de
leeuw, de hond en de watervogel voor (vgl. den beker uit Delos, Dugas, Heraion,
pl. XIX, 121). Ook de ornamenten houden nauw verband met die der Kamirosklasse, de
daar geliefde ronde rosette wordt hier meer hoefijzervormig, verder vinden wij dergelijke
svastika’s, lotusbloemen en -knoppen, enz. Op een der stukken in Würzburg komt een
ornament voor, uit vier spiralen en lotusbloemen gecomponeerd, dat analoog op Melische
vazen is te vinden. Langzamerhand wordt de decoratie zelfstandiger, in plaats van in
friezen treden de figuren geïsoleerd op, fig. 24 (Kopenhagen, CVA. pl. 80, 2; uit Berezan,
Leningrad, Price, JHS. 1924, 205, 210). Een prachtstuk dezer phase bezit het Louvre
(A 330, uit Rhodos, Pf. 120) met een ziftenden leeuw. Dreigend zich op zijn achterpooten
verheffend, spert hij een vervaarlijken muil tegen zijn vijand open. Roode opschilderingen
geven de noodige accenten. Met hetzelfde rood zijn lotusbloemen aan de binnenzijde op
het zwart gezet. Enkele witte lijnen verhoogen het eigenaardige kleureffect. Het vulomament is hier verdwenen. Behalve daarin verschillen de jongere vazen dezer klasse van
de Kamirosvazen in het veel toepassen van de menschelijke figuur. Op de beker uit Berezan
vinden wij een elegant vrouwefiguurtje, op het fragment van de Akropoüs: Herakles
(Graef-Langlotz, pl. 24, 450a, Pf. 119), op andere uit Naukratis: Perseus, een centauromachie en andere gevechten (Price, JHS. 1924, pl. VI). Van deze phase, de beste van deze
ceramiek, zijn alleen scherven geconserveerd, zoodat wij naar de compositie van de voor
stellingen moeten gissen.
Fragmenten in Oxford (CVA. IID, pl. V, 16, 17, 28) met galoppeerende knapen in
violette vakken (roode opschilderingen), bewijzen, dat men ook bekers aan de buitenzijde
zwart gekleurd heeft en daarop de versiering gezet (Price, JHS. ibid., 208). De voor
treffelijke techniek (de vaaswand is buitengewoon dun), de fijne, levendige teekening
en kleurverdeeling maken al deze bekers tot de meest aantrekkelijke vazen dezer periode!

Bij de jongste stukken (klasse H) is de detailleering door graveering gegeven,
zonder twijfel onder Korinthischen invloed; deze blijkt ook uit de nu opkomende
decoratie, die hoofdzakelijk uit burleske dansers, omgeven door vlekkerige
vulornamenten, bestaat (gaaf exemplaar met vlot geteekende hanen, opgegraven
in Rhitsona, Ure, JHS. 1909, pl. XXV; de dansers: Price, JHS., 1924, pl. XI).
Wat betreft de plaats van vervaardiging bestaat nog geen volkomen zekerheid.
Toen de meerderheid van de bekende stukken uit Naukratis afkomstig was, zocht
men daar het hoofdcentrum van fabricatie. Sedert eenige jaren worden echter
steeds meer van deze vazen in Chios aangetroffen, zoodat men nu op dit
eiland het uitgangspunt van de productie zoekt (Kuruniotis, Deltion 1914, 190;
Payne, JHS. 1934, 196, een stuk, zooals fig. 25, houd ik van wege de Hei en
de grovere teekening voor Naukratitisch).
Miss Lamb, die sedert enkele jaren op Chios opgraaft, was zoo vriendelijk mij, vóór
het verschijnen van haar verslag over de resultaten van haar campagne in 1934, ter ver
melding in dit boek, mede te deelen, dat zij fragmenten met de wijdingsinscriptie OANAIO
heeft opgegraven en tevens een groote menigte van deze soort aardewerk, welke voor
korten tijd in Chios zelf was gevonden, in het museum heeft ontdekt. Daarom wint de
overtuiging veld, dat de in Naukratis ontdekte stukken van Chios uit daarheen zijn
geëxporteerd (Rumpf, AM. 1920, 167; vgl. daarentegen Price, EGP. ij). De op
veel stukken uit de heiligdommen van de Grieksch-Egyptische stad, tegelijk met de
versiering aangebrachte wijdingsinscripties, vinden hun analogie met die uit den Aphaiatempel in Aegina (Furtwangler, Aegina, pl. 129, 1), en die uit Chios zelf. Deze kunnen dus
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niet meer als een bewijs voor een ontstaan in Naukratis gelden. Het is aan te nemen, dat de
Chiotische pottenbakkers deze opschriften aanbrachten met het oog op speciale afnemers.
Ook verschillende voorstellingen, zooals die van een dochter van Danaos, die het afge
houwen hoofd van haar bruidegom in de hand houdt (Price, JHS. 1924, pl. VI),
wijzen er op, dat zulke vazen voor in Egypte wonende afnemers werden gemaakt. Deze
veronderstelling is des te waarschijnlijker, omdat Chios bij de reorganisatie van Naukratis,
die wij omstreeks 570 v. Chr. moeten dateeren, een rol heeft gespeeld.

Belangrijk is ook de productie van het eiland Melos. Het begin van de periode
der Oostersche invloeden wordt geïllustreerd door een aantal in Delos gevonden
vazen. Het zijn hoofdzakelijk amphoren (met groote, verticale of kleine, horizon
tale, op den romp geplaatste ooren) en enkele groote skyphoi, versierd met veel
ornament — groote spiralen, zigzags en vegetabiele motieven —, dat sterk aan
Kreta doet denken.
Op den hals, soms ook op den schouder der amphoren wordt veel de zg. paneeldecoratie
toegepast (leeuwenprotome — gedeeltelijk in silhouette, gedeeltelijk in omtrekteekemng
uitgevoerd — eenigszins verwant met het prachtige dier op de amphora m Leiden, cue
men nu aan Paros toeschrijft (blz. 37). Het langgerekte Kretensische paard ontbreekt
evenmin. Interessant is een hoofdzakelijk in lijnteekening uitgevoerd stuk, dat op den hals
een vrouwenkop en op den schouder twee sirenen draagt (Delos, Kunze, AM. 193 2, Bell.
YYYT; 127, die daar het belangrijke, nog vroegere, fragment, Pf. 106, opnieuw verklaart).

Deze groep vormt den overgang naar de reeds lang bekende groote amphoren
in het museum van Athene (CC. 474/7), die tusschen ca. 620 en 580 v. Chr.
worden gedateerd (Pf. 105, 108/110). De op de eerste voorkomende groote
spiralen zijn op een vaas der jongere groep met palmetten tot een rijk middenomament vereenigd, dat door twee op elkaar toerijdende jongelingen wordt
geflankeerd, zoodat een streng symmetrisch opgebouwd geheel ontstaat (Pf. ioj).
Deze ruiters stemmen door verhouding van man en paard en den bouw van het laatste
met de abnormaal lange beenen nauw met de reliefs van Prima overeen. Op een stuk uit
HpnïplfrW tijd zien wij op den hals een tweegevecht in het schema als op de Euphorbosschaal, geflankeerd door twee moeders, en, op den romp, een gebaarden Apollo, lierspelend,
met de Wee vrouwen uit het land der Hyperboraeërs in een wagen terugkeerend, verwel
komd door zijn zuster Artemis, die op de wijze van de „potnia theroon een hert bi) de
horens vasthoudt. Het fond is met vulornamenten dicht bezaaid: svastika s, spiralen,
rosetten, enz., zoodat het decor den indruk van een tapijt geeft. De tegenstelling van
de groote, donkere partijen met de rood en wit opgehoogde gedeelten en het njke orna
ment, moet aan deze vazen oorspronkelijk een bont aspect hebben gegeven, dat nu door
de slechte conservatie ternauwernood meer is waar te nemen.

Bij de jongere stukken treedt meer graveering op, zooals op de amphora met
den jongen held, die zijn bruid in een door gevleugelde paarden getrokken wagen
ontvoert, fig. 26 (Athene, CC. 477), en het fragment in Berlijn met de gevleu
gelde Artemis, vergezeld door een leeuw (Fw. 301» Langlotz, Antike i932> I75)*
Dat ook deze amphorae ver werden geëxporteerd, bewezen de fragmenten mt Selinus
met gedrapeerde vrouwen (Syracuse, Orsi, Mon. Ant. XXXII, 304, pl. LXXIX). Belangrijk
zou het zijn, indien eenige letters inderdaad het overblijfsel vah de signatuur van den maker
waren daar dergelijke inscripties op deze vazen overigens met voorkomen. (Dit opschrift
bewijst volgens Rumpf, Gnomon 1934, 568, dat deze vazen met Melisch kunnen zijn).
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Op een der Cykladen, misschien Delos, zal de oorsprong moeten worden
gezocht van een geheel op zichzelf staande groep van kleine vlakke schotels met
vier platte, breede uitsteeksels, die behalve in Delos, ook in Thera en Paros
(AA. 1923/4, 121) zijn opgegraven (Dugas, Cér. d. Cycl. 252, dez. Délos, X, V.
Héraion 27, nr. 45) en die in het begin der Vide eeuw worden gedateerd (Buschor,
AM. 1929,146 houdt ze voor Parisch).
Deze vazen zijn alleen aan de binnenzijde gedecoreerd en dragen uitsluitend
een versiering van menschelijke figuren. Op het beste stuk, dat in Thera (Thera
II, 222), vinden wij twee tegenover elkaar staande gedrapeerde vrouwen, op een
uit Delos, Herakles den centaur Nessos, die Deianeira ontvoert, te lijf gaande.
Het bijzondere van de versiering is, dat zij met matte verf op een donker fond is ge
plaatst; bij het Theraeïsche stuk is dit violet, waarop de voorstelling met wit en donker
bruine details is geschilderd: een dergelijke kleurencombinatie als op de Chiotische
bekerfragmenten met jongelingen te paard in Oxford (blz. 3 5). De gaatjes in den rand
bewijzen, dat de stukken voor wijgeschenken bestemd waren, hetgeen niet insluit, dat
zij in den tempel werden opgehangen, zooals uit het fragment AJA. 1926, 448, fig. 3
(Kunze, Kret. Br.rel. p. jo) blijkt.

Verwant met de Meüsche amphorae, maar veel grover, zijn de amphoren uit
Eretria (Athene, N.M., Nicole, Suppl. 886 en 888, Dugas, Cér. Cycl., pl. XI,
Pf. 101/2), die ongeveer denzelfden vorm hebben. De uitvoering is slordig, de
stijl verwilderd.
Geliefd is de antithetische groep: op één exemplaar bv. (AtheneN.M.,Nicole 886)twee
zittende sphinxen op den hals, en twee zittende leeuwen op den romp. Als vulomamenten
treden verwilderde palmetten, spiralen en zigzags op; detallleering is op dit stuk met graveering gegeven.

Veel belangrijker dan deze provinciale klasse is een groep amphoren, die men
tegenwoordig aan het eiland Paros toeschrijft en die omstreeks 6jo v. Chr. te
dateeren zullen zijn (Payne, JHS. 1926, 203; Buschor, AM. 1929, iji). Een
prachtig exemplaar, met een liggenden leeuw, gedeeltelijk als silhouette, gedeeltelijk
in omtrekteekening uitgevoerd, bevindt zich in Leiden, fig. 27 (Brants, XI, V).
Voortreffelijk is het dier gekarakteriseerd in zijn ingehouden energie, de machtige kaken
en de veerkrachtige achterpooten. De strenge bouw van de vaas zelf, die eveneens iets
elastisch heeft, de geslotenheid der compositie, de soberheid der decoratie werken
samen om de vaas tot een waar kunstwerk te maken. Bij een dergelijke, iets vroegere
amphora (Stockholm, Wide, Jdl. 1897, 195, pl. VII) met een groot grazend hert, valt de
nadruk meer op de decoratieve werking van het geheel. Misschien moet de beroemde kan
uit Aegina (Brit. Mus. A 347), waarvan de monding door een griffioenskop wordt
gevormd, eveneens tot deze groep worden gerekend (Payne, ibid. pl. VIII, Pf. 97;
Buschor, AM. 1929, 143). De vorm herinnert sterk aan metaalwerk, de vechtende dieren
op den schouder zijn minder sterk bewogen dan die op de Attische Nessosamphora
(New York, blz. 47, fig. 45), die niet veel jonger zal zijn.

Van deze soorten kennen wij de verdere ontwikkeling nog niet; zonder twijfel
zijn zij in den loop der Vide eeuw uitgestorven: tegen de Attische concurrentie
moesten al deze ateliers het onderspit delven.
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3. Korinthe.
Door de onderzoekingen en opgravingen van den laatsten tijd is het duidelijk
geworden, dat het vaderland van de Protokorinthische ceramiek in Korinthe en
omgeving moet worden gezocht. Een der belangrijkste soorten van vazen heeft
daarmede haar definitieve plaats in de Grieksche kunst gevonden. Gelijktijdig is
het groote belang van Korinthe als artistiek centrum komen vast te staan. Het zou
echter onjuist zijn te meenen, dat deze stad een soort monopolie van het maken
dezer vazen heeft bezeten. Hadden reeds de groote massa fragmenten — ten deele
van de beste kwaliteit —, die in Aegina voor den dag zijn gekomen, doen ver
moeden, dat ook daar dergelijke ceramiek is vervaardigd, de recente vondst van
het fragment van een plastisch gedecoreerd vaasje dezer klasse, heeft dit vermoe
den bevestigd. Ook de (drie) verschillende typen van alphabet schijnen mij op
meer dan één plaats van vervaardiging te wijzen (Langlotz, Gnomon 1934,42°)Onder de groote menigte in Midden-Italië gevonden stukken zijn duidelijk drie klassen
te onderscheiden: de eerste, minst talrijke, kenbaar aan de uiterst fijne techniek, de scherpe,
strakke teekening, doet zich als import van uit Griekenland kennen, de tweede, iets
grover, is, wat voor de eerste nooit geldt, met een laag witte verf (zg. engobe) bedekt; het
decor (vooral duidelijk bij de zigzaglijnen) is minder zorgvuldig; zij zal in de groote
Grieksche invoerhaven, Cumae, door Grieksche kolonisten zijn gemaakt; de derde doet
zich door slechtere verf en techniek als Etrurisch kennen. In Cumae zijn dan ook veel speci
mina van de tweede klasse, naast geïmporteerde stukken, gevonden (Payne, PV., pl. 4> *)•

De ontwikkeling van de Protokorinthische klasse is op den voet te volgen, ten
eerste door de vondsten in de Grieksche koloniën in Italië en Sicilië, waarvan
de stichtingsdata ongeveer vaststaan. De oudste daar gevonden stijl moet dus
als op het oogenblik van de stichting heerschend worden beschouwd. Het meest
typeerend voor de ontwikkeling zijn de kleine kannetjes, hier aryballoi genoemd.
(Al noemde Tataie, blijkens een ingekrast opschrift haar vaasje lekythos (Brit.
Mus., Johansen, pl. 15, 5) toch acht ik — vgl. echter Ure, Aryballoi, 16 —,
voor archaeologische onderscheiding het hier gekozen woord beter).
Terwijl in de vroegste graven van de oudste kolonie, Cumae, waarvan de
stichting op ca. 750 wordt gesteld, bolle aryballoi (fig. 29, 30, Napels, Mus.
Naz. Gabrici, Mon. Ant. XXII, pl. XLII, 3 c, pl. XLI, 1) overheerschen, treedt
in die van Syracuse (gesticht in ca. 734) daarnaast een slanker, zich meer naar
beneden verjongend type op (fig. 31, uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. Inv. 3 315 )In Gela (gesticht ca. 690) heeft dit eivormige type het oudere verdrongen. De
slankheid neemt nu verder toe; na het midden der eeuw zijn de vaasjes bijna
alle peervormig (fig. 32, uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. Inv. 3315)- Daar
in het in 629 gestichte Selinus alleen uitloopers van den stijl zijn aangetroffen
(Payne, NC., p. 22, vgl. echter Langlotz, Gnomon 1934, 419), stelt Payne zijn
einde op ca. 623 v. Chr. Het op deze wijze verkregen ontwikkelingsbeeld wordt
aangevuld door de vondsten in Midden-Italië (Matz, Gnomon 1933, 460)1).
i) Uit het feit, dat in Naukratis geen Ptotokotinthische ceramiek voorkomt (Payne, NC., £>. 25, doch zie Price,
JHS. 1924, 202), kan geen conclusie wat betreft dateering onzer klasse worden getrokken, omdat de juiste stich
tingsdatum niet bekend is. De resultaten, waartoe Ure, Aryballoi Rhitsona, p. 2, komt, bevestigen in hoofdzaak
Payne’s dateeringen.
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Het verbreidingsgebied van de Protokorinthische klasse is groot; behalve in Italië en
Griekenland zelf komt zij veel op de óostelijke en westelijke Grieksche eilanden en
Kreta voor.

Hand in hand met de ontwikkeling van den vorm der aryballoi, gaat die van
hun decoratie. Op de oudste stukken vinden wij gewoonlijk enkele geïsoleerd
staande dieren (visch, vogel en hert, Payne, PV., pl. 5, 6) en eenvoudige rosetten, een enkele maal vult een golvende slang, die zich om eenige ruitvormige
ornamenten heenkronkelt, de oppervlakte (Johansen, V. Sic., pl. V, 2). Het
geheel is wat droog en stijf, soms onbeholpen, in lijnteekening of silhouette met
uitgespaarde detailleering geteekend. Dikwijls past men rondloopende lijnen toe,
die gewoonlijk alleen het onderste deel, soms de geheele vaas gaan bedekken. Ook
het kelkblad vindt veel toepassing. Met het strekken van den vorm worden de
ornamenten gecompliceerder (lotuspalmetten, spiraalhaken en tot sterren ge
groepeerde stippen) en neemt het schilderen in silhouette toe. De dieren worden
nu antithetisch geschikt (Payne, PV., pl. 9, 5) of tot een fries geordend, een enkele
maal treedt de menschelijke figuur op (volgens Payne, PV., pl. 10, 1, behoort
ook de aryballos met de ontvoering van Helena, in het Louvre, in dezen tijd).
Onderaan brengt men meer en meer de zg. hazenjacht aan (rennende honden,
die een haas achtervolgen). De detailleering wordt bij de goede stukken of althans
bij de belangrijkste deelen daarvan langzamerhand in graveering gegeven. Hoewel
deze reeds een enkele maal in de „geometrische” kunst optreedt (Attika, Pernice,
AM. 1895, 122; Rumpf, Chalk. V. p. 132; in Samos, Technau,AM. 1929,Beil.IV,
3, 4), wordt zij eerst nu systematisch toegepast, ongeveer gelijktijdig met het
definitief overheerschen van den eivormigen aryballos sedert het iste kwart der
Vilde eeuw. Ongetwijfeld staat dit feit in verband met het streven naar metaal
achtige werking, die ook zoo duidelijk in de scherpe, precieze wijze van teekenen
uitkomt. De invloed van de Korinthische metaalindustrie is onmiskenbaar.
Hierin onderscheidt zich de Protokorinthische decoratie principieel van de
Oost-Grieksche, waarin men altijd de hand van den schilder voelt.
Dezelfde ontwikkeling van het decor vinden wij op de andere vaasvormen
van dezen tijd, zooals de skyphoi en de kannen, waarvan twee soorten, de een met
eivormigen, fig. 33 (kan Napels, Mus. Naz., Payne, PV. 7, 1—3), de ander met in
doorsnede driehoekigen vorm, bestaan (zg. Platschkannen). Beide zijn voorzien
van een klaverbladvormige monding. Hoewel bij veel stukken van omstreeks
700 v. Chr. de decoratie uitsluitend uit zorgvuldig getrokken omloopende
lijnen, eenige zigzags en een vogeltje of een haakspiraal bestaat, leidde bij andere
de grootere afmeting tot een meer monumentale decoratie dan op de kleine
aryballoi. Bij de eivormige kannen vinden wij dooreenloopende, krullende sten
gels, die schijnbaar willekeurig over het vlak liggen, maar die de ronding van
den romp goed accentueeren (Payne, PV., pl. 7). Dit ornament (Kunze, Kret.
Br.rel., p. 137) treedt ook als vulling op bij een skyphos, waarvan het hoofd
decor uit prachtig gestileerde honden bestaat, fig. 34 (Londen, A 1530, Payne,
PV., pl. 13, 14, 2). Hier is bij vérgaande stileering en calligraphische schoonheid
van lijn de levendige en soepele aard van de beesten voortreffelijk weergegeven.
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Verwant is de voorstelling van Bellerophon en de Chimaira in de stileering van
den leeuwenkop van het monster (fragmenten van een skyphos, Payne, PV.,
pl. 17, x). Payne dateert deze stukken in het 2de kwart der Vilde eeuw.
Iets vroeger schijnt de in 1932 in Ithaka ontdekte kan — zonder bodem — met driehoekigen romp te zijn (Karo, AA. 1933, 236, fig. 11). Ondanks den slechten vorm (de hals
eindigt abrupt in een omloopenden plastischen ring, het oor is te hoog, de overgang van
romp tot hals verloopt geleidelijk en niet met een hoek, zooals bv. Payne, PV., pl. 4, 2)
en de slecht geteekende versiering (hurkende man, sphinx), maakt de signatuur in Korinthisch schrift („Kallikleas poiase”) het mogelijk, dat wij niet een provinciaal, maar een
echt-Korinthisch stuk voor ons hebben. Payne, die nooit op den vorm van een inscriptie
— taal en schriftteekens — conclusies bouwt, wat betreft de plaats van oorsprong van
een vaas (NC., p. 39), verklaart het stuk voor een locale nabootsing van een Protokorinthisch
stuk uit het begin der Vilde eeuw (JHS. 1933, 283). De grootste kannen van dezen vorm
treffen wij op Sicilië aan (Payne, PV., pl. 15, 4).

Behalve de reeds genoemde vormen kent de Protokorinthische klasse de hooge
pyxis (vgl. het stuk in Leiden, blz. 20), die geleidelijk in onbruik raakt, en
de lage (Payne, PV., pl. 8, 1—2, vroeg exemplaar uit het Heraion in Argos,
Payne, PV., pl. xo, 2), die nog langen tijd in gebruik blijft.
Sedert het midden der Vilde eeuw treden twee nieuwe vormen van kannen op,
één, waar het eivormige type een meer elastische silhouette met hooger gebogen
oor heeft gekregen (Payne, PV., pl. 30, j), en een zakvormig.
Een vaas van dezen laatsten vorm, de Chigikan, fig. 35 (Mus. V. Giulia,
Payne, PV., pl. 27—9, CVA. III Ce, pl. 1—4), vormt met eenige aryballoi (Lon
den, — zg. Macmillan lekythos — Louvre, Berüjn en Syracuse, Johansen, V. Sic.
pl. 31—36; Payne, PV., pl. 22, 23), waarvan hals en monding gewoonlijk uit een
dier en een menschenhoofd bestaan, het hoogtepunt van den Protokorinthischen
stijl. De driehoekige gezichtsvorm met het korte, stijf krullende haar en de groote
uitpuilende oogen, is aan de Kretensische kunst ontleend (blz. 29). Om den romp
loopen uiterst fijn geschilderde friezen met interessante voorstellingen.
Het bovenste fries van de Chigikan geeft twee, onder de tonen van fluitmuziek, tegen
elkander optrekkende groepen van krijgslieden. Voortreffelijk zijn de gesloten, rhythmisch voortgaande massa’s gegeven, een enkel geïsoleerd figuurtje doet die nog meer
spreken (vgl. de fijngevoelde analyse van Payne, PV., p. 14). Het is aan te nemen, dat de
schilder hier een voorbeeld uit de „groote” kunst heeft nagevolgd. Wij kunnen dat bij het
fries daarboven zoo goed als bewijzen. Hier zijn afgeronde composities zonder onderling
verband naast elkander geplaatst: een Parisoordeel (vermoedelijk de oudste voorstelling
er van, Rumpf, BPhWschr. 1933, 279, doch zie Payne, NC. p. 134), een leeuwenjacht,
verder een wagen door ruiters gevolgd (de lengte van den stoet kon dus voor elke be
schikbare ruimte pasklaar worden gemaakt; opmerkelijk het vóór elkaar schuiven van het
eene gelid ruiters voor het andere) en een van voren geziene, dubbele sphinx met één kop
en face in het midden. Onderaan loopt een met fijnen humor gegeven jachtscène. Een
jager zit met een hond achter een struik, zijn makker wenkt, want de haas loopt weg,
achtervolgd door de andere honden. Deze friezen zijn met donkere kleur, verlevendigd
door zwarte, witte en roode opschilderingen, op het roomkleurige vaasoppervlak gezet.
Tusschen de beide hoofdfriezen loopt echter een zwarte band, waarop met wit rennende
honden en bokken zijn geschilderd. Versiering op .een donker fond behoort in de Proto
korinthische en Korinthische ceramiek tot de groote zeldzaamheden (een kan van den40

zelfden vorm als de Chigikan, Payne, PV., pl. 26, 5; Korinthische kan met witten stier,
Berlijn, Fw. 1117). Zij komt ook niet voor op de kleine aryballoi, die om him fijn en
levendig decor uit hetzelfde atelier als de Chigikan zullen stammen. Wel vinden wij de
polychrome decoratie op het blanke vaasoppervlak reeds vroeger op de wat oudere
aryballos met den strijd van Herakles tegen de centauren (Berlijn, Fw. 356, Payne, PV.
pl. 21).

De dateering van deze groep vazen is nog een probleem. Payne plaatst ze tusschen 6 jo en 625 v. Chr.,- anderen dateeren ze niet voor het einde der eeuw (bij
de door Payne, NC. p. 22, genoemde schrijvers voegt zich Langlotz, Gnomon
I934> 42°)- De beslissing is zoo moeilijk, omdat deze vazen uitzonderingen zijn.
Het ontbreekt aan goed dateerbare stilistische analogieën. Er bestaat wel is waar
overeenkomst tusschen de ondergeschikte hazenjacht-friesjes op de kleine ary
balloi dezer groep en die op de gewone Protokorinthische, die hoofdzakelijk
in het 3 de kwart der Vilde eeuw thuisbehooren, maar sommigen houden het voor
waarschijnlijk (Langlotz, ibid.), dat de fabricatie zich langer heeft voortgezet.
Bovendien is de uitvoering bij deze stukken te gemaniereerd — stereotyp keeren
de dieren in dezelfde houding terug —, om uit de typologische overeenkomst
chronologische conclusies te trekken.
Na de phase, die de Chigikan vertegenwoordigt, begint een nieuwe richting
op te komen. Naast de spitse aryballoi treden nu van onderen breed uitloopende
parfumfleschjes op. Dit type komt vermoedelijk uit Kreta (blz. 20); een
jonger exemplaar, met sterk op Protokorinthisch gelijkende decoratie, is onlangs
in Knossos opgegraven (Payne, JHS. 1933, 292, fig. 17). Men noemt dit type,
dat in de latere Korinthische ceramiek een even belangrijke rol speelt, als de
aryballoi in de Protokorinthische, alabastron, soms ook bombylion. Het decor
bestaat uit dierenfriezen in zwaarderen stijl dan de Protokorinthische dieren, het
vulomament wordt tot stiprosetten beperkt (uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus.
616, CVA. III C, pl. 1, 6). Dieren in denzelfden stijl treden nu ook op de spitse
aryballoi op (Payne, NC., pl. ij, nr. 2/3, PV., pl. 30, 6, 7). Deze soort vazen
vormen den overgang tot wat men de gewone Korinthische noemt. Payne dateert
het begin van de ontwikkeling dezer ceramiek omstreeks 625 v. Chr., Langlotz
twintig jaar later (t.a.p.). Kenschetsend voor haar is de voorliefde voor het zware,
massale, die zoowel in de vaasvorm als in de decoratie tot uiting komt. De naar
onderen spits toeloopende vormen worden door breed uitloopende en bolle
verdrongen, fig. 36, aryballos, fig. 37, alabastron (uit coll. Scheurleer, nu Pier
sonmus. 693, 715).
_.^e kanwordt wat meer afgerond; een speciale soort is aan de onderzijde geheel afgeplat.
Dikwijls is de klaverbladvormige monding met een er in passend deksel afgesloten. De
Vi>??iaainS*:e vormen z*jn verder, behalve de olieflesschen in verschillende grootte, het
vlakke bord, de dekselpot, fig. 39 (Berlijn inv. 45°7) en vooral de krater (a colonnette,
omdat de platte ooren op kolommetjes rusten; over den oorsprong van dezen vorm, vgl.
Rumpf, Chalk. V. p. 122).

Het decor onderscheidt zich principieel van het Protokorinthische. Terwijl dit
in zijn minutieuze scherpheid aan metaalwerk herinnert, draagt het Korinthische
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het karakter van een geweven stof. Onbekommerd om den vaasvorm brengt de
Korinthische stijl zijn figuren aan, soms in friezen geschikt. De ruimte om de
hoofdfiguren wordt in toenemende mate met allerlei ornamenten volgepropt. Bij
de vroegste zijn dit tot sterren gegroepeerde stippen en cirkels met een punt in
het midden, later komen rosetten het meest voor. Dikwijls neemt het ornament de
meest grillige vormen aan, bij slechte stukken ontaardt het tot vlekken. Zoodoende
verdwijnt de achtergrond vaak geheel als artistiek werkende factor: ook hier
weer de tegenstelling met de Protokorinthische klasse.
Als hoofdmotieven vinden wij fabelwezens, de sphinx en de sirene, verder
exotische dieren, leeuwen, panters, enz.; echter komen ook rammen, geiten en
hanen voor.
De groepeering is zuiver omamentaal, het heeft geen beteekenis, wanneer een leeuw
tegen een geit schijnt te brullen: men heeft voor de dieren nu eenmaal vaste typen. De
antithetische groep is geliefd; dikwijls plaatst men twee op elkaar toerijdende ruiters aan
weerszijden van een omamentaal middenstuk; somtijds neemt een op zijn achterpooten
staande haas die plaats in. Prachtig van decoratieve werking en vulling is een bord met twee
tegenover elkaar zittende gebaarde sphinxen, fig. 38 (Kopenhagen, CVA. pl. 90, 3a\ 90a).

Langzamerhand komen scènes voor (zonder echter de oude diertypen te ver
dringen): een tweegevecht, een uittocht ten strijde. Ook daarvoor gebruikt men
vaste typen, alleen de bijschriften maken deze op bepaalde personen van toepas
sing; soms breidt men ze door toevoeging van enkele figuren uit. Over het al
gemeen bewegen zich mensch en dier langzamer, dan op de Protokorinthische
vazen, zelfs de galoppeerende ruiters, een op kraters zeer geliefd motief, doen dat
op rustige wijze. Leerrijk hiervoor is bv. een vergelijking van een jacht op het
Kalydonische everzwijn (aryballos, Louvre, E 612, Pottier, Album, pl. 43) met
de leeuwenjacht op de Chigikan.
Hoe is deze verandering te verklaren? Payne wijst op Assyrië (NC., p. 53),
hij toont aan, dat, terwijl het type van den Protokorinthischen leeuw ontleend
is aan de Hethietische kunst, dat van den Korinthischen Assyrisch is (NC., p. 68,
fig. 13, 14). De overeenkomst in de stileering van het geheele dier (vgl. bv. de
manen) is treffend. Verder is het meest voorkomende vulornament, de rosette,
Assyrisch van vorm. Niet alleen vinden wij dit type in Assyrië op reliefs en
verglaasde ceramiek, op de kostbare gewaden, met zooveel zorg op de albasten
reliefs weergegeven, keert het regelmatig terug. Waarschijnlijk hebben dan ook
weefsels de Korinthische artisten met deze kunst bekend gemaakt. Hierbij heeft
de overheerschende handelspositie van Korinthe (Thuc. I, 13) tusschen ca. 630
en j6o ongetwijfeld een groote rol gespeeld. Toevallig weten wij van de ver
binding van Korinthische heerschers met Lydië (Herod. III, 48); de cultuur van
dit land vormde een natuurlijke brug tot die .der meer oostelijk gelegen rijken.
Behalve met Assyrischen, moeten wij met Kretensischen invloed rekenen: voor
de Korinthische panters met kop en face geeft een relief van een bronzen schild
een voorbeeld (Kunze, Kret. Br.rel pl. 5,2); ook het paardetype is verwant. Toch
mogen wij de Korinthische decorateurs niet onderschatten: zij hebben iets
eigens weten te scheppen, dat aan hooge eischen in decoratief opzicht voldoet.
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De kleurencombinatie is rijk, dank zij de violette en witte opschilderingen,
terwijl de graveering, die bij de goede stukken van een buitengewone vastheid
van hand getuigt, de vlakken scherp tegenover elkander bepaalt. Het veel voor
komen van phantastische wezens staat met den uitgesproken aanleg der Korinthiërs voor het decoratieve ongetwijfeld in verband; hoe prachtig vullen de groote
vleugels de oppervlakte, hoe goed werkt de tegenstelling bv. van een menschelijk
bovenlijf met het als een kronkelende slang gevormde onderste gedeelte (fig. 37)!
Men heeft, m.i. niet met afdoend gevolg, getracht dergelijke wezens voor afbeeldingen
der ziel van den doode te verklaren (de slang als chthonisch wezen), ook de sirene is als
zoodanig beschouwd (Weicker, Seelenvogel, vgl. Kunze, AM. 1932, 125). Anderen zien
in de eerste den windgod Boreas of Typhon. Het ontbreken van verklarende opschriften
maakt het onmogelijk tot een definitief resultaat te komen. In veel gevallen kan inderdaad
de sirene of de sphinx met voorstellingen van den dood samenhangen, maar dit zal niet
voor ieder geval gelden. Dikwijls zullen dergelijke wezens alleen om hun decoratieve
waarde zijn gebruikt: wat te denken bv. van den haan met een panterkop of van de beide
heraldisch gegroepeerde vogellijven, die door één kop zijn verbonden: een Medusahoofd
(alabastron, Syracuse, Payne, NC., p. 52, fig. 12, nr. 440)? Ook de gecompliceerde
palmetten-lotusomamenten wijzen op de Korinthische gave, versieringen van groote deco
ratieve waarde te scheppen (Payne, NC., p. 144; op p. 147, fig. 54, een afbeelding van
een Assyrisch prototype).

Bij velen heeft de Korinthische ceramiek een slechte reputatie, zij noemen het
routinewerk. Inderdaad vindt men er veel slordige stukken onder, maar dat geldt
mutatis mutandis voor alle soorten, vooral voor de veel geëxporteerde; zelfs
onder de Protokorinthische vazen zijn zij talrijker, dan men gewoonlijk erkent.
Niet alleen hebben de Korinthische pottenbakkers ook fijn en zorgvuldig werk
geleverd, maar soms zijn zij zelfs sterk vooruitstrevend. Op een aryballos (Louvre,
E 580) zijn bv. twee ruitertjes en face geschilderd, een bijzonderheid in dezen
tijd; de zijwaartsche beweging van het hoofd geeft iets zeer levendigs aan de
compositie (Payne, NC., p. 74, fig. 19 bis, nr. 492). Op enkele vazen van groote
afmeting, vooral kraters, vinden wij belangrijke voorstellingen:'op één in het
Louvre (E 633) het gastmaal, dat Éurytios (sicl) en zijn zoons aan Herakles
geven, terwijl de dochter Iolè de zaal binnenkomt, fig. 40 (Payne, pl. 27, Pf. 176).
Volgens de sage begeert Herakles haar tot vrouw, een strijd ontstaat, die met de ver
woesting van Eurytos’ stad, Oichalia, eindigt. Op de vaas is het begin van het drama
gegeven, de mannen schijnen in hun maal verdiept, Iolè wendt het hoofd van Herakles af.
Zou de schilder gepoogd hebben de nadering van het conflict aan te duiden? Het schema
van bij een feestmaal aanliggende mannen kennen wij van andere vazen; het bijzondere
hier is het weergeven van de eigenaardige stemming, die een conflict doet voorvoelen.
Onwillekeurig veronderstelt men, dat de schilder een voorbeeld van de groote schilder
kunst heeft nagevolgd. Hoe dit zij, hij heeft de compositie voortreffelijk aan de vaas
weten aan te passen. Onder een der ooren zet zich de voorstelling voort: twee bedienden
zijn bezig het maal toe tè bereiden. Blijkbaar behoorde deze scène tot de oorspronkelijke
compositie, zoodat wij hier een inzicht erin krijgen, hoe de vazenschilder met zijn voor
beeld te werk ging. Onder het andere oor zien wij den zelfmoord van Ajax in een vaker
voorkomend schema: Ajax ligt voorover, gespietst op zijn in den grond gestoken zwaard,
twee helden staan aan weerszijden. Hier is daaruit echter een aangrijpende scène gemaakt:
stom van smart buigen Diomedes en Odysseus zich voorover. Onbegrijpelijk, dat Perrot
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(Hist. IX, p. 620, fig. 335, de vaas heeft niet nr. E 634, zooals daar aangegeven, maar E 635)
zoo blind was voor de stille taal van dit kunstwerk en geen oog had voor de zoo veelzeggende houding van Diomedes’ arm, dat hij het werk koud en afgemeten vond en de
slecht geteekende groep met de druk gesticuleerende helden om Ajax (aryballos Louvre,
ibid. fig. 334) daarboven verkoos. Onder deze belangrijke scènes loopt een fries van galoppeerende ruiters in rustig gelijkmatig golvende beweging, dat als een band ornament
werkt, een uitstekende tegenstelling. Prachtig is het kleureffect, zooals de groote partijen
zwart en rood en het blanke fond tegenover elkaar staan. Interessant, dat de schilder elk
vulmotief heeft weggelaten; hoewel dit in het algemeen eerst in een late phase van de
Korinthische ceramiek geschiedt, mag men op grond daarvan alleen, niet elk stuk, waar
voor dit geldt, voor jong verklaren. Ook is niet elke vaas met stiprosetten als vulling om
die reden ouder dan die met bloemrosetten, al zijn de eerste zoo karakteristiek voor de
Protokorinthische klasse; stiprosetten komen zelfs in de tweede klasse der Korinthische
vazen veel voor.
Payne dateert den Eurytioskrater en zijn verwanten, zooals die met het Pholosavontuur,
onlangs in Korinthe gevonden (de Waele, AJA. 1931, 415, fig. 8), op kort na 600
v. Chr. (NC., p. 101 en sub nr. 780), Langlotz (Gnomon 1934, 420, 422) een kwart eeuw
later, met de geheele eerste klasse van de Korinthische ceramiek; hij vergelijkt den krater
met het werk van Sophilos (infra, blz. 50).

De tweede klasse Korinthische vazen, de Midden-Korinthische, dateert Payne
tusschen 600 en 575 v. Chr., Langlotz iets later. Vaasvormen en onderwerpen onder
gaan weinig verandering; dikwijls plaatst men de ronde aryballos op een ringvoet,
de dierenfriezen blijven naast de composities uit de helden- en godenwereld
voortloopen. Bij de eerste is een begin van manier merkbaar: de pooten worden
spichtiger, de lijven te langgerekt of te plomp. In de scènes met menschelijke
figuren is echter geen sprake van verval. De houdingen worden soepeler, de fi
guren eleganter, het vermogen er expressie in te leggen groeit.
Eerst blijft men de gezichten der vrouwen in lijnteekening op de lichte klei aangeven,
langzamerhand gaat men er toe over ze met wit op een zwarte grondlaag te schilderen. Die
der mannen geeft men met rood, eveneens op zwart gezet.
Een van ouds bekend stuk, dat tot deze klasse behoort, is de Dodwellpyxis (München,
S.—H. 327, Payne NC., nr. 861, Pf. 192), met dieren en een jacht op een wild zwijn.
De uitvoering is uitstekend, de compositie weinig origineel.

Karakteristiek voor deze stijlphase zijn de stoeten van góden of ruiters op langbeenige paarden. Het beste exemplaar is de krater met het huwelijk van Paris
en Helena, waar de wagen met het bruidspaar, getrokken door een vierspan,
met den wagenmenner en een vrouw een goed gesloten groep vormt, fig. 41
(Payne, NC., nr. 1187, New York, Buil. 1928, 48).
Vóór den wagen heeft de schilder eenmaal een held en een vrouw en er achter tweemaal
een dergelijke groep geplaatst. Hoewel door kleine verschillen in de kleeding en dus de
kleur, getracht is afwisseling te brengen, ontbreekt toch de noodige samenhang tusschen
de gelijksoortige paren. Gelukkiger van compositie zijn de stoeten van in dezelfde richting
zich bewegende figuren, fig. 42 (fragmenten, uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 2031—-34,
CVA. III C, pl. 8, 2—4; Payne, NC., nr. 1188); een voortreffelijk Gorgoneion versiert
een vermoedelijk er bij behoorend plat, dat het bovenstuk der ooren vormde (Payne,
fig. 25 D, nr. 1188, uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 2029, CVA. III C, pl. 8, 6).
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Een voortreffelijke compositie draagt een stopflesch (Athene, NM., CC. 620,
Payne, NC., nr. 1072), gesigneerd door Timonidas.
De vrij zeld2ame vorm is speciaal Korinthisch (er bestaan enkele Ionische en Attische
navolgingen, Payne, p. 313, noot 1; het eenige exemplaar, dat de stop, waarmede deze
vazen werden gesloten, nog bezit, uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 783, CVA. III C,
pl. 4, 1; Payne, NC., nr. 1068) en komt in terracotta alleen in de eerste helft der Vide
eeuw voor (een bronzen stuk, waarvan de vorm van deze is afgeleid, uit den Hellenistischen tijd, uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 3378, Buil. Ant. Besch. I, 14; vgl.
Langlotz, Würzburg nr. 670).

Dergelijke vazen dienden blijkbaar om op het graf te plengen. Op het Atheensche stuk zien wij Achilles achter een boom zitten; niets kwaads vermoedend
nadert Troïlos met Polyxena (op den achtergrond Priamos en een andere man).
Een bijna idyllische stemming ligt over de voorstelling. Hoe verschilt deze op
vatting van de zoo dramatische van Kïitias op de Frangoisvaas 1 Groote soberheid
onderscheidt deze flesch van de andere: geen vulornament, weinig opschildering
(alleen één paard is wit); daarentegen is het landschap aangeduid. Ook daarin
ligt een tegenstelling met de Attische kunst. Timonidas was een talentvolle figuur;
een van de mooiste pinakes, uit de groote vondst van Penteskouphia (grootendeels in Berlijn, Neugebauer, Führer, p. 24; enkele stukken in het Louvre,
Collignon, Mon. Grecs 1882, 23) heeft hij met een grooten jager en een hond
versierd, met vaste, geelbruin geschilderde lijnen, ondersteund door graveering
(Fw. 846, Pf. 182). Deze pinakes stammen uit een lange periode, de oudste dateeren
uit het begin der Vide, de jongste uit dat der Vde eeuw (Berlijn, Fw. 834 B,
Rumpf, Chalk. V. p. 149, Pf. 188).
Sommige dragen voorstellingen, die op de fabricatie, andere, die op de verzending van
Korinthische vazen betrekking hebben; op weer andere vinden wij Poseidon en Amphitrite, als schutspatronen. Door de groote afmeting van veel figuren kunnen zij een zeker
begrip van de Korinthische schilderkunst geven. Een bespreking valt buiten den opzet
van dit boek.

Veel komen in deze periode dansers met vreemde, opgevulde kleeding voor
(Payne, NC., p. 118), waarmede men bij voorkeur bekers versiert, een voorstelling, «
die elders veel navolging vindt (Greifenhagen, Attische Schwarzfig. Vasengatt. d.
VI. Jahrh.). Iets van dezen burlesken geest spreekt uit de scène van den terugkeer
van Hephaistos op den Olympos, die te midden van een wonderlijken optocht
al drinkende te paard is weergegeven (amphoriskos Athene NM., CC. 628,
Payne, NC., nr. 1073).
Verschillende van de voor de Protokorinthische ceramiek karakteristieke vormen
komen ook geheel onbeschilderd en alleen met ingedrukte ornamenten versierd voor.
Het zijn voornamelijk kannen met lange, cylindrische tuit, verder ook bolvormige.
De versiering bestaat uit randen van kleine ingestempelde ornamentjes, die niet, zooals bij
Protokorinthische vazen, in horizontale richting om de vaas loopen, maar in bogen of
slangenlijnen zijn geplaatst. De oppervlakte is vrij oneffen, soms vindt men bij den aanzet
van het oor nagebootste spijkerkoppen. Men zoekt den oorsprong in Argos (Pf. I, p. 82,
III, 25; Ure, Aryb. 18), doch dergelijke eenvoudige vaasjes zullen ook elders, bv. in
Boeotië zijn gemaakt. Een dateering geeft het feit, dat deze vaasjes in Rhitsona met „geo-
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metrische”, vroeg- en laat-protokorinthische zijn gevonden. Aan Argos schrijft men ook
den krater toe, die een signatuur draagt, waarin men gewoonlijk Aristonothos leest (Vaticaan,
Helbig, Führer 3de ed. nr. 965, Payne, NC., p. 137, Hoppin, Bf. 6, Pf. I, p. 109, III, 64).
Voorgesteld is, hoe Odysseus en drie kameraden den half liggenden Polyphemos het oog
uitboren (gedeeltelijk in silhouette, gedeeltelijk in omtrekteekening gegeven). De uit
voering is grof en vrij onbeholpen, doch er is een zekere gezonde en naïeve kracht niet aan
te ontzeggen. De andere voorstelling, een zeegevecht, geeft een veel meer gecompliceerde
compositie, waarin de verschillende grootte der figuren nog als een erfstuk van de „geo
metrische” periode aandoet, terwijl de vulornamenten die van de volgende zijn. Bij een
vergelijking met Protokorinthische vazen valt op, dat de schilder er niet in slaagde, zulke
harmonische, streng opgebouwde composities te maken. Zijn werk is boerscher en heeft
iets van het naïef-levendige van plattelandskunst. Het kelkblad onderaan verraadt het
duidelijkst den invloed der Protokorinthische ceramiek. Tot een zelfstandige ontwikkeling
heeft de Argivische ceramiek het niet gebracht, invoer van Korinthe en later van Attika
voorzag in de behoefte; hetgeen Herodotos (V, 88) zegt, toont duidelijk den omvang van
deze laatste aan.
4. Athene.

In de periode van het verwerken der Oostersche invloeden staat Athene niet
minder aan de spits dan in die van den „geometrischen” stijl. Met dezelfde in
tensiteit van kracht en even consequent als hun voorouders het artistiek zoo
hoogstaande geheel van de Dipylonkunst hadden opgebouwd, werpen de Atheensche kunstenaars uit het laatste kwart der VHIste eeuw zich op het nieuwe, dat
tot hen komt. Het gevoel voor klare ordonnantie, zoo sprekend in de Dipylon
kunst, dreigt te loor te gaan, zooals een vergelijking van een amphora van ruim
één meter hoogte met buitengewoon groote krijgslieden en een leeuwenfries
onderaan (Berlijn, Fw. 56), die ca. 700 v. Chr. wordt gedateerd, met die op fig. 4
goed demonstreert. Het best kennen wij de ceramiek van deze periode — zg. ProtoAttische — uit de vondsten van Phaléron (niet ver van Athene) en van Analatos.
Dit zijn hoofdzakelijk kannen, fig. 43 (Berlijn, inv. 3x312, verder Athene en Londen,
Jdl. 1887, 33; Pf. 79/81, 83), verder een lebès met centauren uit Thebe in Athene (NM.,
CC 464, Jdl. 1887, pl. IV). De kannetjes dragen om den buik dierenfriezen, waarin o.a. de
haan en een gevleugeld paard voorkomen, verder ook een rij menschenhoofden of plant
aardig ornament; om een hydria uit Analatos (NM., CC. 468, Jdl. 18 87, pl. III) loopt een fries
van dansende mannen en vrouwen, zooals op „geometrische” vazen, maar welk een verschil
in de naar expressiviteit strevende stileering! De leeuw is geliefd: op een stuk in Athene
vinden wij een reusachtigen kop in lijnteekening. Als nieuwe motieven treden de haakspiraal, de gedraaide band en een plantaardig motief tusschen spiralen op: overal uit zich
het streven de voorstellingen grooter te maken, en de voorliefde voor de golvende lijn.
Een wat verder stadium vertoonen de zg. Burgonkrater (Londen, Walters, Hist. anc. pott.,
295; Payne, JHS. 1926, 204, noot 8, 207, fig. 1, twee paar leeuwen heraldisch geschikt,
Pf. 82) en een kom, bovenaan met een fries van wagens, daaronder met gaande leeuwen
versierd (München, Hackl, Jdl. 1907, 78, pl. I, Pf. 84). De schilder heeft daar een waar
repertorium van vulornamenten aangebracht, groote haakspiralen, trapomament, allerlei
combinaties van zigzags en palmetten, tot ruiten geschikte stippen, enz. De figuren van
mensch en dier zijn, behalve de koppen, in silhouette gegeven. De leeuwen zijn minder
onbehouwen dan op de eerstgenoemde stukken: een nieuwe bezonkenheid is merkbaar,
de voornaamste elementen van de decoratie domineeren, de compositie is meer gesloten
dan op de Analatoskannen.
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Gedurende het grootste deel der Vilde eeuw houdt de Attische ceramiek dit
onharmonische, dit gistende. Sterk komt dat op een amphora in New York,
fig. 45, uit (Richter, JHS. 1912, 371, pl. X—XII, Pf. 86/7) met Herakles, die

den centaur Nessos doodt.
Wonderlijk verwilderd ornament is onderaan en op de keerzijde van romp en hals
aangebracht: groote, als het ware onderste boven geplaatste kwasten, staande zigzags,
een wirwar van gebogen ranken (Jacobsthal, Ornamente, 27, pl. 48). Ook het fond is
met dergelijke motieven opgevuld. Op de voorzijde van den hals overvalt een leeuw een
hert. Gedeeltelijk zijn de figuren als silhouetten geschilderd, gedeeltelijk zijn zij met lijnteekening gegeven (koppen; opvallend het Semitisch aandoende profiel). Wat verder
ontwikkeld is de zg. Piraeusamphora in Athene (NM., CC. 651, Pf. 88). Hier is een zeker
evenwicht bereikt: in de rustige randen onderom de vaas, in de voorstelling zelf (wagens),
in de vastere omlijsting van de voorstelling op den hals (op de keerzijde een samen
stel van gebogen lijnen), in het veel spaarzamere gebruik van vulmotieven en in de zooveel
vastere wijze van teekenen.
Verwantis een lebès in Cambridge (7/25, CVA. III H, pl. II, 7) en een groote groep van
fragmenten uit Aegina, fig. 44 (Halle, part. coll.), waarvan alleen een stuk met Menelaos
en eenige helden en een ruiterfries daarboven, is gepubliceerd (Karo, Hall. Winck. Pr.
1928, 10). De vulomamenten zijn dezelfde. De overtuigend gegeven bewegingen der
ruiters contrasteeren goed met de plechtige houding van Menelaos en zijn volgelingen.

Wat al deze stukken in technisch opzicht onderscheidt van de „geometrische”,
is het gebruik van wit en het geleidelijk opkomen van graveering. Het paardetype op de Piraeusamphora en op de fragmenten in Halle hangt weer met het
Kretensische samen. Het is de vraag of hier directe invloed van dit eiland of in
directe van uit Korinthe moet worden verondersteld: de haakspiraal toch en eenige
andere vulomamenten zijn zoo typisch voor de Protokorinthische soort.
StelHg is Korinthische invloed aan te nemen bij de zg. Netos- of Nessosamphora, fig. 46 (Athene, NM., CC. 657, Pf. 8j en 89; ter onderscheiding van de
Nessosamphora in New York zou men haar alleen Netosamphora moeten noemen),
die ca. 600 v. Chr. zal zijn ontstaan.
Zij ontleent haar naam aan het opschrift naast Herakles, die den centaur van achteren
heeft besprongen en zijn hoofd achterover trekt. Op den romp zien wij de geschiedenis
van de Medusa en haar zusters: de monsters snellen weg, de held Perseus ontbreekt echter.
Het is duidelijk, dat de schilder hier een stuk van een compositie uit de groote kunst heeft
gevolgd. Hoe deze was, leert de kom uit Aegina (Berlijn, Fw. 1682), met den stormenden
Perseus en achter hem zijn beschermvrouw,' de godin Athene. De uitvoering verraadt
de hand van denzelfden artist. Hij poogt, bijzonder duidelijk in de Netosgroep, gesloten
composities te geven. Hier tracht hij te karakteriseeren door de monden en het haar der
beide strijdende figuren te onderscheiden. Door het beperkte gebruik van vulornament
bereikt hij, dat de scènes scherp uitkomen. Hierin kondigt zich een nieuwe richting in den
stijl aan. Evenals bij de Piraeusamphora is de voorstelling op den hals aan weerszijden
begrensd door breede, staande randen. De keerzijde der vaas is geheel zwart geschilderd.
De invloed van Korinthe blijkt uit sommige vulomamenten (haakspiralen, rosetten in de
staande banden op den hals), in het type der Gorgonen, in de kleurtegenstelling (licht fond
tegenover zwarte en roode partijen; over het gebruik van wit op de meeste dezer vazen,
Rumpf, AA. 1923, 47) en in de wijze, waarop de graveering is toegepast. Het geheel is
echter onmiskenbaar Attisch, zoowel de vorm der vaas, als de eigenaardige vereeniging
van onbehouwen kracht met een zekere levendigheid.
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Vazen in den stijl der Netosvaas zijn ook geëxporteerd: in Naukratis, op
Rhodos, in Zuid-Rusland, tot in Marseille (Rumpf, AA. 1923, 54; Beazley,
Bf. p. 11) zijn fragmenten gevonden.
Naast de reeks groote amphorae, die tot grafmonumenten dienden, loopt een
serie kleine (zg. buikamphorae, omdat zij geen afzonderlijken hals hebben:
Malten, Jdl. 1914, 179; Payne, NC., p. 344). Naar de zich bijna altijd her
halende versiering worden zij paardenkop-amphoren genoemd. Een der oudste is
met de Netosvaas gevonden (NM., CC. 661, Malten, fig. 42), een der jongste
in het graf van Aristion (NM., CC. 662, Malten, fig. 41), dat door de daarop
geplaatste stéle tusschen 510 en 500 v. Chr. wordt gedateerd.
De oudste zijn meer gedrongen van vorm dan de jongste. Behalve deze (in silhouette
geschilderde) paardenkoppen komen als versiering voor bv. een sirene, een ruiter (Rumpf,
AA. 1923, 55), of bij een jong exemplaar (München, Hackl, Jdl. 1907, 83, Pf. 200), een
vrouwenkop in lijnteekening. Bij de paardenkoppen is aan den stijl van ca. 570 altijd
vastgehouden. Alle protomen zijn in een blank vlak geplaatst, geen banden sluiten dit af;
het is het geheel zwart gekleurde overige deel der vaas, waarmede het uitgespaarde vak
contrasteert.

48

É

Hoofdstuk V.
ZWARTFIGURIGE VAZEN, Vl/Vde EEUW v. CHR.
i. Athene.
Onder zwartfigurige vazen verstaat men die, waarop de versiering in zwarte
silhouette op het meestal roodachtige oppervlak der vaas is gezet. Sommige
onderdeden der decoratie worden door beschildering met violetrood en wit
geaccentueerd, de detailleering geschiedt door graveering. Het geleidelijk ver
dwijnen der vulornamentiek, de wijze van stileeren, onderscheidt de hier bespro
ken klasse van haar voorgangers.
Het is de stad Athene, die dit decoratiesysteem tot zijn hoogste uiting heeft
gebracht, het zijn haar producten, die, eerst Korinthischen en een weinig OostGriekschen invloed verradend, langzamerhand tot een volkomen eigen karakter
gekomen, ten slotte overal in de Grieksche wereld boven alle andere werden
verkozen. Aan het begin van de ontwikkeling staat, zooals boven (blz. 47)
gezegd, de Netosvaas, waar de Korinthische invloeden zoo gemakkelijk zijn aan
te wijzen; de Vide eeuw ziet dan het geleidelijk verwerken en overwinnen daar
van; omstreeks het midden der eeuw ligt het hoogtepunt der ontwikkeling. Het
zelfstandig worden, het groeien van den Attischen geest, dat wij met behulp
van de ceramiek van ca. j'70 v. Chr. af op den voet kunnen volgen, valt samen
met de opkomst van den Attischen staat. Dezelfde twee factoren, welke in de 2de
helft der Vilde eeuw en het eerste deel der Vide, de groote verbreiding van de
Korinthische ceramiek hebben teweeggebracht: de kwaliteit en de schoonheid
van het product en de handelspositie der stad, waren het ook, die aan de Attische
ceramiek het overwicht over haar concurrenten hebben verschaft. Solon en later
Peisistratos, de een de wetgever, de grondlegger van den staat, de ander de schepper
van Athene s machtspositie in de Grieksche wereld, zijn de twee mannen, wier werk
tot dit resultaat heeft geleid (Greifenhagen, Att. schwarzf. Vaseng. VI. Jahrh., 34).
Het is hier alleen mogelijk de hoofdlijnen der ontwikkeling te schetsen. De
richting van de Netosvaas zet zich voort in den.dinos op voet met Perseus en
de Gorgonen (Louvre, E 874, Payne, NC.,.p. 192; Beazley, Bf. p. 11, noot 1,
Pf. 92) die in de kleurwerking soberder is.
Dé tuit der vaas is wel is waar nog niet zoo diep glanzend rood als later, maar zij is
donkerder dan die van d.e Netosvaas. Er is meer evenwicht gekomen tusschen de
afmeting der figuren en die der vaas zelf. Perseus vlucht, achtervolgd door een zuster
van de Medusa, die zelf voorovertuimelt. Athena en Hermes staan als toeschou
wers er naast. Aan de andere zijde is een tweegevecht van hoplieten, geflankeerd
Grieksche Ceramiek 5
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door hun wagens, gegeven. Onder de voorstelling loopt een prachtige band van lotuspal
metten. Vulornamenten komen niet voor, het oude dierenfries is naar de minst belangrijke
plaats van de vaas, onderaan, verdrongen (interessant de man tusschen twee dieren).
Hieruit ziet men, welken weg de ontwikkeling zal gaan.

Een groote klasse, die der Vourvavazen (naar een plaatsje in Oost-Attika),
houdt nog gedurende bijna de geheele eerste helft der Vide eeuw aan het dieren
fries vast.
Zij is een provinciale voortzetting van vazen, zooals de prachtige buikamphora (Louvre,
E 817, Pottier, Alb. II, pl. $8; Pf. 93) met fabeldieren en leeuwen, ten deele heraldisch aan
weerszijden van een lotusornament gegroepeerd. De meest voorkomende vormen zijn
grove schotels, kannen en amphoren (Stais, AM. 1890, 325, Nilsson, Jdl. 1903, 124,
Pf. 90), ook vindt men een nabootsing van die der Chiotisch-Naukratitische bekers
(Athene, NM., CC. 600, Stais, ibid. pl. XII, 1; Jacobsthal, Metrop. Stud. 1934, fig. 5).
De stijl is boersch, de uitvoering slordig, tot vulomament dienen naast rosetten van
„Korinthischen” vorm, daaruit gedegenereerde vlekken. Veel komt het palmetten-lotuskruis voor. De kleur der beschildering varieert van roodbruin tot rood; violette, maar
geen witte opschilderingen worden toegepast.
Verwant is een klasse, die naar het stereotyp terugkeerendé hoofddeksel van het meest
voorkomende wezen, de sirene, Polosstijl-vazen worden genoemd (Payne, NC., p. 190).
Zij staan op een artistiek zoo laag peil, dat men ze vroeger aan Boeotië toeschreef. Daar
dit land echter weinig vazen heeft uitgevoerd en dergehjke stukken zoowel op Rhodos,
als in Attika, Argos, Naukratis, en Italië zijn voor den dag gekomen (Payne, ibid.), houdt
men ze tegenwoordig voor Attisch. Behalve de bij de Vourvavazen genoemde vormen
treffen wij veel den in Boeotië geliefden drievoet met deksel aan (uit coll. Scheurleer,
nu Piersonmus. 1942, CVA. III G, pl. 2, 4).

Korinthische invloed is in al dergehjke vazen duidelijk, vandaar dat sommigen
daaraan den naam van Attisch-Korinthisch geven, een term, die ter voorkoming
van misverstand hier wordt vermeden.
Ook de eerste Attische vazenschilder, dien wij bij naam kennen, Sophilos, wiens
werkzaamheid tusschen 580 en 570 is te dateeren, staat kennelijk onder Korin
thischen invloed.
Een groot kunstenaar was hij blijkbaar niet, zijn werk mist de grootheid van de Netosvaas. Intusschen moet het ongunstige oordeel, gegrond op eenige fragmenten van de
Akropolis van Athene (Graef—Langlotz, I, nr. 587 a—i) en uit Menicu (Athene, NM.,
Nicole, suppl. 907): stoeten van góden, strijd van Herakles met centauren, daaronder dieren
fries met Korinthische rosette tot vulling (Hoppin, Bf. 335), eenigszins worden gewijzigd
naar aanleiding van eenige bij Pharsalos gevonden fragmenten van een dinos, fig. 47,
(Bequignon, Mon. Piot, 1933, pl.VI,p.43). Op het belangrijkste stuk zien wij een tribune,
waarop aan weerszijden toeschouwers zitten, die heftig gesticuleerend den wedstrijd van
eenige wagens volgen, waarvan alleen de paarden van den eersten wagen zijn bewaard
gebleven. Een inscriptie leert, dat de wedstrijd ter eere van den gesneuvelden Patroklos
wordt gehouden. Hoe onbeholpen de toeschouwers ook zijn geteekend, de schilder heeft
toch de opwinding over den wedstrijd weten uit te drukken: een bewijs, hoe voorzichtig
wij moeten zijn bij het vellen van een oordeel, op grond van het beperkte materiaal,
waarover wij beschikken. (Eenige pinakes, sedert kort in de coll. Vlasto, schrijft Kraiker,
Gnomon 1934, 395, ook aan dezen meester toe).

Sophilos’ dinos uit Pharsalos vormt, ook door zijn levendigheid, den overgang
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naar een meesterstuk van de Attische ceramiek: de zg. Francjoisvaas, fig. 49
(kraterin Florence, Hoppin, Bf. ijo; FR. I, pl. i—3, ix—13; Beazley, Bf. ij),
gesigneerd door Klitias als schilder en Ergotimos als pottenbakker. Het stuk
moet kort na 570 v. Chr. worden gedateerd (Kraiker, AM. 1934, 11; Payne, NC.,
p. 346, noot 1). Het mengvat verheft zich op een korten, sterk uitloopenden voet,
de groote ooren schijnen het zware lichaam der vaas op te heffen, omdat zij
onderaan er tegen aan liggen en er boven uitsteken. De archaïsche stijl houdt er
van, zulke ooren buiten den contour te laten uitsteken: dit puntige, „springende”
als het ware, is wat deze in zijn pogen levendig te zijn, evenzeer in zijn vaasvormen
als in zijn figuren, bewust zoekt. Vandaar ook de vorm van het manlijk oog: een
gegraveerde cirkel met twee dwarsstreepjes, waardoor de figuren zoo verbaasd,
zoo over-levendig kijken: bij de vrouw, die men meer ingetogen wenscht, heeft
het den meer gesloten vorm van een amandel. Evenals in de „geometrische”
periode geeft de decoratie, als geheel beschouwd, op voortreffelijke wijze steun
aan den vorm der vaas: de friezen werken als hoepels om een vat. Een aandachtige
beschouwing van de geheele decoratie doet ons bewust worden van het wezen
der Attische archaïsche kunst, van haar behagen in breed geschilderde verhalen,
van haar talent, om datgene, waar het op aan komt, duidelijk voor oogen te
voeren, van haar groote liefde voor het werk, van de pijnlijk zorgvuldige uit
voering, welke zich toch nooit op hinderlijke wijze opdringt en de werking
van het geheel stoort.
Bij de Frangoisvaas accentueert het kelkblad onderaan het ontstaan als het ware. In het
onderste fries, om den voet, gaan met grappige woede dwergen en kraanvogels elkaar te
lijf. Bij voorkeur kiezen de pygmaeën de lange halzen van hun tegenstanders tot punt van
aanval, daarmede den schilder gelegenheid gevend tot het maken van levendige, op
origineele wijze verbonden groepen. Hooger zien wij uit de Theseussage de landing in
Delos na de overwinning van den Minotaurus. Hoe uitgelaten van blijdschap verheft één
der inzittenden zijn armen, hoe treffend en vol verscheidenheid is deze vreugde bij allen,
die in de boot zitten, uitgedrukt. De groote ontspanning van de definitieve bevrijding uit
de Kretensische gevangenschap, van de behouden thuiskomst, zij kan niet levendiger
ons voor oogen worden gesteld, dan hier door Klitias is geschied. Men bestudeere
alle friezen: hoe Achilles met reuzepassen den armen Troïlos achtervolgt, dien zelfs de
snelheid van zijn paard niet van den meedoogenloozen vervolger kan redden; men lette
op het plechtig voornaam optrekken der góden naar de bruiloft van Peleus en Thetis,
ten slotte bovenaan op de groote everjacht.
Met welk een overleg zijn de friezen verdeeld; men stelle zich de vaas op een postament
in een zaal voor: de deelen, die het gemakkelijkst binnen het bereik van den blik van den
toeschouwer vallen, dragen de belangrijkste versiering: op den voet den dwergenstrijd,
op het slechtst zichtbare deel ondér den buik, niets dan het kelkblad, verder een niet
interessant dierenfries, daarboven ontplooien zich echter de scènes, waar het op aan kwam.
Ook de hoogte der friezen is nauwkeurig overwogen: het fries met de statige góden,
geleed door de groote „massa” van de paardenlijven en de tot groepen gecombineerde zwaar
gedrapeerde godinnefiguren (ontwikkeld uit de typen, die wij van Sophilos kennen), is
hooger dan de andere en loopt juist om den grootsten omvang der vaas, waar de ooren
zitten, waar dus, tegenover de grootste spanning, het sterkste tegenwicht van zooveel
mogelijk donkere partijen in de decoratie noodig was. Op den schouder slechts een
ornament, het vormt den overgang naar de rennende wagens, door hun eenvormigheid
het rondgaan accentueerend, door hun omhooggaande paarden grootere levendigheid

brengend. Ten slotte het bovenste fries, dat door de vele, zich heftig bewegende figuren
zoo licht mogelijk „doet”.

Gelijktijdig met de groote vazen, zooals de besprokene van Sophilos en Klitias,
zijn verschillende typen van drinkschalen. Een der talrijkste is dat van de zg.
komastenschalen (Greifenhagen, Att. sf. Vas. Gatt.; Payne, NC., p. 194; Kraiker,
AM. 1934, 9). Zij rusten op een wijd uitloopenden, lagen voet; van het
bekken is het bovenste deel sterk uitgebogen. De vorm komt uit Korinthe (hij
komt echter bijna gelijk ook in het Zuiden van Klein-Azië voor, blz. 74). De vazen
ontleenen hun naam aan de decoratie, die hoofdzakelijk uit dansende mannen be
staat, naakt, of in korten chiton gekleed, soms in gezelschap van vrouwen, die
gewoonlijk een peplos dragen, maar sedert ca. 560 ook naakt voorkomen. Dikwijls
is in het type der manlijke figuren de invloed van de dikbuikige Korinthische
dansers duidelijk.
Ongeveer denzelfden vorm heeft een tweede groep van schalen, die Beazley en
Payne de Sianaklasse hebben genoemd (naar twee schalen uit Siana, Londen,
B 379 en 380; C. Smith, JHS. 1884, pl. 40—42, CVA. III He, pl. 8,JHS. 1929,
260, Kraiker, AM. 1934, 9). Deze klasse verdeelen zij onder in twee soorten,
waarvan bij de eerste het uitstekende bovendeel van het bekken alleen met een
rand van bladeren is versierd, terwijl bij de tweede de figuren daarover heen
grijpen.
Op de beide Londensche stukken vindt men mythologische voorstellingen in
een zoo eigenaardige, van de gewone Attische afwijkende typiek, dat men ze
vroeger niet voor Attisch, maar voor Ionisch hield.
Op de eerste schaal is aan de binnenzijde Kassandra weergegeven, die bij het Athenabeeld voor Ajax toevlucht zoekt, fig. 48; aan de buitenzijde de ontvangst van Herakles op
den Olympos. Niet alleen doen de groote bloemstengels, die de ruimte om de figuren vullen
en de vorm van Zeus’ bliksem aan Ionische kunst denken, dit geldt ook van de houdingen
en bewegingen der figuren (ook de groep van Zeus, Hera en Hebe). Bij de andere schaal
(Payne, NC., p. 133) zien wij aan de buitenzijde o.a. Athena en Perseus de vlucht nemen
voor de Medusa, eveneens in de Attische kunst van dezen tijd een ongewoon motief.

Toch schrijft ook Kraiker (AM. 1934, 9 sqq.) op goede gronden deze schalen
aan een in Athene werkzamen schilder toe. De andere tot de Sianaschalen behoorende stukken dragen het stempel van de Attische kunst. Beazley rekent
(JHS. 1931, 275) o.a. een schaal in Heidelberg (VI, 29a) tot de eerste groep van
de Sianaschalen en noemt die daarom de Heidelberggroep. Aan de buitenzijde
zijn eenige góden in rustige houding naast elkander zuiver decoratief geschikt.
De stijl vormt den overgang tot de kunst van den Amasisschilder (blz. 55).
Belangrijker dan de komasten- en de Sianaschalen zijn die, welke men om hun
fijne decoratie miniaturistenschalen noemt, fig. 52 (Berlijn, Fw. 1760). Zij rusten
op een hoogen voet, de wand is komvormig of vertoont een flauwen knik. Het
bovenstuk is eenigszins concaaf gebogen. De ooren springen om levendigheid
te geven zijwaarts uit. Men zoekt den oorsprong van vorm en decoratie in het
Oosten (blz. 74).
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Ook Klitias signeerde er een, die in het verre Gordion is opgegraven (Berlijn, inv. 4604,
Beazley, JHS. 1932, 185). Gewoonlijk draagt de buitenzijde een kleine groep (prachtig
stuk in Londen B 424, gesigneerd door Phrynos, met de geboorte van Athena uit het hoofd
van Zeus, Beazley, ibid. pl. V, Bf. 6), soms een rondloopend fries (Herakles in strijd
met de Amazonen, coll. Six, uit coll. Somzée, auctiecat. 1901, nr. 23; coll. v. Branteghem,
nr. 7; dikwijls vindt men hardloopende of dansende figuren en ruiters), soms slechts één
enkelen kop of twee onheilafwerende oogen. Het dierenfries is nog niet geheel verdwe
nen. De figuren bewegen zich bij voorkeur druk, zij gesticuleeren heftig. Een enkel vlekje
wit of rood geeft de noodige accenten. De aanhechting der ooren wordt door een palmette
gemarkeerd. In veel gevallen ontbreekt elke figurale versiering en draagt de vaas alleen
een signatuur (bv. van Glaukytes of Hermogenes) of een ander opschrift, dat als decoratie
werkt. Een interessante figuur is Nearchos, die èn als pottenbakker èn als schilder signeert
(kylix, ten deele in Gvita-Vecchia, ten deele in een part. coll. Rome, Beazley, JHS. 1932,
176). Nearchos moet goede zaken hebben gemaakt, want ca. 320 v. Chr. heeft hij de
bekende Korè, door Anténor gebeeldhouwd, op de Akropoüs van Athene gewijd. Zijn
zoons Tleson en Ergoteles zetten het bedrijf voort, hun namen komen veel voor, echter
alleen als pottenbakkers (prachtige binnenzijde met heraldisch gegroepeerde bokken
van Tleson, in Castle Ashby, Beazley, Bf. pl. 5, 1). Van de vele bekende meesters worden
hier alleen nog genoemd Sakonides, de eenige, die met „egrapsen” teekent, en verder
Archikles en Glaukytes (groote everjacht, München, FR. pl. 153, 1), Anakles (hinde,
vroeger coll. Morin, Parijs, Hoppin, Bf. 48), Xenokles (Berlijn, Fw. 1770, Hoppin,
Bf. 412; Boston 95.18, Hoppin Bf. 416) en Hermogenes, even voortreffelijk in het, in
lijnteekening, geven van pikante vrouwenkoppen (München 2187, Hoppin, Bf. 129;
Louvre F 87, Hoppin 132), als van strijdwagens (Oxford 231, Hoppin, Bf. 131); deze
gebruiken alleen „epoiesen”. De klasse loopt tot in de Vde eeuw toe door, het hoogte
punt ligt tusschen 560 en 530 v. Chr.

Ongeveer uit denzelfden tijd als de miniaturistenschalen (560—525) zijn de zg.
Droopschalen (naar den Engelschen archaeoloog van dien naam, Ure, JHS. 193 2,55).
Zij onderscheiden zich van de andere schalen door de rij plastische ringen, die rondom
het boveneinde van den voet, vlak onder het bekken van de schaal, loopen (een enkele
maal zijn deze door geschilderde vervangen). Hierin doet zich invloed van Sparta kennen
(blz. 69). Het bekken zelf is komvormig, bovenaan eenigszins uitgebogen. De vaaswand en de iets omhooggebogen ooren zijn zwaarder dan bij de miniaturistenschalen.
De buitenrand van de platte basis is zwart gekleurd. De decoratie is meestal eenvoudig:
een bladrand, een rij palmetten of knoppen, slechts een enkele maal komen figuren voor
(bv. op twee stukken in Tarente, onder den voet gesigneerd door Antidoros, de eerste
met een wedstrijd van quadrigae, de andere met een everjacht en den strijd tusschen
pygmaeën en kraanvogels, Hoppin, Bf. 5 2/3). Deze figuurtjes herinneren in hun levendige
beweging en hun fijnheid aan die op de miniaturistenschalen.
In denzelfden tijd als de schaal komt in Athene het vaastype op, dat wij onder
den naam van lekythos kennen. Waarschijnlijk ontwikkelt zich in het derde
kwart der Vide eeuw de welbekende meer en meer cylindrisch wordende vorm
uit een zakvormigen (Kraiker, AM. 1934, 20).
Op vazen van anderen vorm, zelfs van groote afmeting, vinden wij in dezen
tijd dikwijls dezelfde fijnheid. Ook hier kunnen wij verschillende artisten door hun
signaturen of hun stijl onderscheiden. Volstrekt niet altijd hebben zich potten
bakkers of schilders op één klasse gespecialiseerd.
Naast de groote meesters, de Amasisschilder en Exekias, is Nearchos daar een voorbeeld
voor. Behalve de genoemde kylix kennen wij van hem een aryballos van den gewonen
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Korinthischen vorm (New York, Richter, AJA. 1932, 272), waarop langs den mondingsrand een dergelijk gevecht tusschen pygmaeën en kraanvogels loopt als op de Frangoisvaas, maar minder knap (de romp is met groote halve manen gedecoreerd) en bovendien
een prachtig fragment van een groote vaas met stilstaande paarden en een man er voor
(Akropolis, Athene, Graef — Langlotz, I, 611, pl. 36 a—f).

Eenige recente studies hebben ons een nieuw inzicht gegeven in de ontwikke
ling der Attische ceramiek tusschen 560 en 540 v. Chr. Hoe fragmentarisch onze
kennis is, bewijst het feit, dat eerst door deze publicaties een kunstenaar van den
eersten rang zich voor ons in zijn werk is gaan afteekenen: Lydos, aan wien nu
een tiental belangrijke vazen op grond van de analogie met enkele gesigneerde
fragmenten (Athene NM., v. d. Akropolis, Graef — Langlotz, 607, pl. 33/5 en
Louvre F 29, Hoppin, Bf. 164) kunnen worden toegeschreven (Beazley, BSA.
XXXII, 18; Kraiker, AM. 1934, 16).
Daartoe behooren een groote krater in New York, fig. 50 (Richter, Metrop. Mus. Stud.
IV, 2) met stoeten van Dionysos en dansende maenaden en saters, een schaal met een
prothesisvoorstelling (deze komt anders nooit op een schaal voor; uit den Kerameikos,
Athene, Kraiker, ibid.) en een fijne kan uit de werkplaats van Kolchos met een strijd tus
schen Herakles en Kyknos (Berlijn, Fw. 1732, Pf. 242; Kraiker, ibid., beschouwt deze
vaas als het jongste werk van Lydos en dateert haar kort vóór 540 v. Chr.). Hij is zeer
persoonlijk in de wijze van teekenen van anatomische details, waardoor al deze werken
een gesloten groep vormen. Karakteristiek is groote fijnheid, gepaard gaande met een
zekere grootschheid; zeer gelukkig is hij in het geven van levendige bewegingen (vgl. zijn
voorovergebogen sater op den krater, die slechts een enkel oogenblik deze houding kan
aannemen, zijn stormenden man op de kan van Kolchos). Vol expressie zijn de treurende
figuren en de groetende mannen op de Atheensche schaal. Daarbij weet hij zijn bewogen
figuren tot streng gecomponeerde groepen te vereenigen.
i933j

Het is niet onmogelijk, dat zijn naam afkomst uit Lydië aangeeft. Zijn werk
zaamheid ligt in den tijd, dat een verhuizing van Grieksche artisten van daar is
aan te nemen: Kroisos heeft in den aanvang de Grieksche steden niet altijd wel
willend bejegend en de latere Perzische heerschappij heeft ongetwijfeld velen
Lydië doen verlaten. Onder de Attische kunstenaars van het pottenbakkers
kwartier zijn vreemde namen geen zeldzaamheid. Vroeger concludeerde men
daaruit, dat de Attische kunst haar ontwikkeling dan ook niet aan inheemsche
krachten, maar aan van buiten gekomenen te danken had. Tegenwoordig, nu de
continuïteit, dank zij de vele nieuwe vondsten zich duidelijk afteekent, wint de
overtuiging veld, dat, hoe begaafd zulke vreemdelingen ook mogen geweest
zijn, zij in de sterke Attische traditie opgingen, en hoogstens haar nieuw bloed
toevoerden.
Wellicht zal de schilder van de dinosfragmenten in Athene, fig. 54 (Graef —
Langlotz, 606, pl. 30/2, Beazley, Bf. p. 13) eenmaal een even grooten naam
krijgen als Lydos, want dit werk is van bijzondere kwaliteit.
Bovenaan een gevecht: strijdwagens en hoplieten in prachtige groepeering, vol actie en
leven. Hier is voor het eerst gepoogd het gewoel, het verwarrende van den strijd te geven,
de slanke mansfiguren worden half door de groote paardenlijven bedekt, maar toch, welk
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een klaarheid en welk een kunstig verborgen evenwicht in de gecompliceerde compositie!
Het zijn dezelfde vurige paarden als op de kan van Kolchos: de trots van Athene. Daar
onder, gescheiden door een bandornament, bereden boogschutters en speerdragers tegen
elkander optrekkend. Evenals op de kan van Kolchos vinden wij het ouderwetsche
dierenfries onderaan, de vaas is echter ouder dan deze en zal ca. j6o v. Chr. zijn gemaakt.

Twee kunstenaars zijn het, die den zwartfigurigen Attischen stijl tot de hoogste
monumentaliteit hebben opgevoerd: de Amasisschilder (Beazley BSA. XXXII, 18,
Bf. p. 17 en 31, BSR. XI, 3, JHS., 1931, 256; Karousos, AM 193I, 98; Hoppin
Bf. 27) en Exekias (Beazley, BSA. XXXII, 1, Bf. p. 17, 29; Hoppin, Bf. 90),
wier werkzaamheid tusschen 560 en 530 moet worden gedateerd. Amasis zelf
signeert uitsluitend als pottenbakker (er zijn een tiental signaturen), hij behoeft
dus de decoratie niet zelf te hebben geschilderd; zonder twijfel zijn echter al
deze stukken van één kunstenaar en wel van een zoo uitgesproken individualiteit,
dat een aantal andere aan hem kunnen worden toegeschreven.
Vroeger heeft men er veel waarde aan gehecht, dat de naam overeenkomt met den
gegraeciseerden vorm van dien van een Egyptischen pharao uit denzelfden tijd. (Dat de
Grieken toen dien naam met Egypte verbonden, blijkt uit de door Dugas, Mél. Glotz
bijeengebrachte vaasopschriften, waar hij dient om den Aethiopiër aan te duiden). Men
meende in onzen kunstenaar een Ionischen Griek te moeten zien en in zijn stijl dus iets
geïmporteerds; dit is evenmin juist als voor Lydos. Hoogstens kan men zeggen, dat in
zijn neiging tot een zeker formalisme, tot het decoratieve, verwantschap met Ionische
kunst is te vinden. Dit verschijnsel treffen wij echter ook in de groote Attische sculptuur
van dien tijd aan: het werk van den Amasisschilder moet als echt-Attisch worden be
schouwd. Hij maakt bij voorkeur amphoren en wijnkannen (olpai), echter draagt ook
een kylix (fragmenten in Boston [03.850, Hoppin Bf. 32], Dorcester en het Vaticaan,
Beazley, JHS. 1931, 266, aan eiken kant één figuurtje tusschen oogen) zijn naam. Verder
kan hem een viertal lekythoi worden toegeschreven (Kraiker, AM. 1934, 19).

De Amasisschilder geeft gewoonlijk groote figuren in rustige houding, de ge
weldige beweging, die bv. de voorstellingen op de fragmenten Akropolis 606
(supra, fig. 54) beheerscht, vindt men bij hem niet; het verband is meestal meer
artistiek fijn gevoeld, dan door den inhoud gegeven. Een prachtig voorbeeld van
zijn kunst is de amphora in het Cabinet des Médailles (nr. 222; Hoppin, Bf. 34).
Aan de eene zijde staan Athena en Poseidon in een soort sacra conversazione tegenover
elkaar in houdingen, met groot talent in artistiek verband gebracht en met rustig bewogen
armen. De andere zijde geeft Dionysos, op wien twee maenaden, dansend in gesloten
groep, toekomen: de oudste, tot nu toe bekende groep van dien aard. Groote leven
digheid spreekt uit het kleine fries op den schouder: krijgslieden en boogschutters.
Van calligraphische schoonheid is het gecompliceerde spiraalornament bij de ooren.

Bij deze amphora (halsamphora, over de ontwikkeling van den vorm, Jacobsthal, Omamente, p. 23, Pf. § 304) staan de figuren los in het vlak: dikwijls
past de Amasisschilder ook de paneeldecoratie toe, die wij van de paardenkopamphoren kennen. Wij vinden die op een aan hem toegeschreven buikamphora,
fig. 51 (Berlijn, inv. 3210) met aan weerszijden staande figuren, waarbij de streng
antithetische schikking is opgegeven.
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Aan de eene zijde komen drie, aan de andere vier figuren op één andere toe; toch is het
begrip van een gesloten groep volkomen tot uitdrukking gebracht. Karakteristiek is,
dat hij herhaaldelijk het vrouwelijk naakt niet door witte opschildering, maar door een
omtrekteekening geeft. Dramatische scènes geven ligt hem niet, een strijd van Herakles
met Kyknos (Louvre, F 31, Pottier, Album, pl. 66) is van compositie niet zeer origineel,
evenmin die met de Medusa op een olpè (Londen, B 471, Hoppin, Bf. 32, Pf. 216),
waar daarentegen het decoratieve talent èn in de groepeering èn in de kleurwerking sterk
uitkomt. Sterk bewogen zijn de wijnoogstende saters (Würzburg, Langlotz, nr. 265), die
hij weer tot interessante groepen vereenigt.

Het hoogtepunt van zijn ontwikkeling vertoont een halsamphora (Boston,
01.8027; Hoppin, Bf. 30, Pf. 218/219), die als het jongste werk van deze hand
moet worden beschouwd (omstreeks 530 v. Chr.).
Aan de voorzijde ontvangt Achilles een helm van Thetis, aan de achterzijde strijden
Herakles en Apollo om den drievoet. Bij beide composities keert het schema van drie
figuren terug, maar bij den strijd om den drievoet is dat met nieuw leven vervuld: de
heftig gesiiculeerende Hermes vormt de middenas, maar geeft tevens diepte aan de groep,
Herakles en Apollo strijden met zichtbare krachtsinspanning, scherp gekarakteriseerd.
(Voor het ornament onder de ooren, Jacobsthal Ornamente, pl. 24 d).

Exekias moet een andere persoonlijkheid zijn geweest. Hij signeert meestal
als pottenbakker, maar tevens een enkele maal als schilder, wij mogen hem dus
de zeer persoonlijke decoratie toeschrijven.
Hij maakt amphoren, verder schalen van het type der miniaturisten, zoowel als een
groote kylix en een dinos. Bovendien schrijft men hem met groote waarschijnlijkheid
niet alleen nog een aantal andere vazen toe, maar ook de prachtige pinakes (Berlijn, Fw.
1811—1826, Neugebauer, Führer, p. 48, Pf. 278) met voorstellingen, betrekking hebbende
op een begrafenis. Deze groote veelzijdigheid weerspiegelt zich ook in de voorstellingen.

Exekias is minder elegant, een diepere natuur, dan de Amasisschilder. Ieder
van zijn figuren moet op zichzelf worden beschouwd, zij werken niet in de eerste
plaats als onderdeel van een decor, Exekias isoleert ze. Het gaat bij hem om den
in houd, al overtreft zijn minutieuze uitvoering zelfs die van zijn tijdgenoot. Zijn
meesterwerk is de veelbesproken amphora in het Vaticaan, fig. 58 (Helbig, Führer
3de ed., nr. 480, Hoppin, Bf. 106; Beazley, Bf. p. 18; FR. 131/2; Pf. 229/30).
Aan de voorzijde is afgebeeld, hoe Achilles en Ajax een soort triktak *) spelen, terwijl
aan de achterzijde de thuiskomst van Polydeukes en het vertrek van Kastor is gegeven.
Exekias weet uit zulk een scène alles te halen, wat er in schuilt. Hij karakteriseert zijn
individuen; zie, hoe de beide helden in hun spel zijn verdiept, Achilles roept „vier”,
Ajax, de altijd ongelukkige, kan het slechts tot „drie” brengen. Hoe gevoelig is het ver
welkomen van Polydeukes gegeven, zijn liefkoozen van den hond, terwijl door het
omwenden van Kastors hoofd verband wordt gelegd met zijn moeder Leda en zijn
thuiskomenden broeder. Hoe delicaat liefkoost de vader Tyndareus Kastors paard I Ook aan
Polydeukes wordt gedacht: het slaafje komt al met de utensiliën voor een bad aan. Hoe
weten al deze menschen zich te bewegen, hoe bescheiden en toch hoe vrij is de houding
van den kleinen knaap. Het paard is van hetzelfde edele ras als de menschen, zooals de
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Vermoedelijk het spel, besproken bij Deubner, Antike 1930, 171, fig. 22/3, vgl. Hauser, FR. III, p. 66.

nauwelijks bedwongen beweeglijkheid der slanke beenen en de houding van het hoofd
bewijzen. De uitvoering spot met elke beschrijving, alles, de wapenrokken der helden,
hun schilden, de kleeding van Leda, om slechts het meest opvallende te noemen, getuigt
van dezelfde liefde voor het werk, hetzelfde meesterschap over de graveerstift. De randen
boven de voorstelling doen hiervoor niet onder. Kunsthistorisch is het van belang,
dat de wedergave van de plooien van Tyndareus’ mantel verder ontwikkeld is, dan die
van de reliëffiguren op de zuiltrommel, door Kroisos aan den tempel van Artemis in
Ephesos geschonken; daarmede wordt bevestigd, dat het werk aan het einde van de
loopbaan van Exekias is gemaakt, niet lang vóór 530 v. Chr. Men heeft het karakteristiek
voor den schilder gevonden (Beazley, Bf. p. 20), dat hij zoo dikwijls Ajax tot onder
werp koos; tot een dramatische hoogte brengt hij het op een amphora in Boulogne
(Beazley, ibid. pl. 7, Pf. 234), waar de held het zwaard in den grond steekt, om zich er op
te werpen uit teleurstelling, dat hij de wapens van Achilles niet mocht bezitten. Terwijl
oudere vazen den held geven na het volbrengen van de wanhoopsdaad, waarbij het
bloed op naïeve wijze omhoogspuitend is weergegeven, waarbij een paar Grieken vol smart
toezien (blz. 43), kiest Exekias het tragische oogenblik, dat er aan voorafgaat en weet
in de houding en het eenigszins vertrokken gezicht de smart en de vastbeslotenheid
uit te drukken.

In al zijn werk vinden wij dezelfde strengheid, dezelfde schitterende techniek.
De draperieën zijn als vlakken behandeld, ondanks de aanduiding van plooien.
Slechts enkele witte en violette opschilderingen verlevendigen de tegenstelling
tusschen de oranjeroode kleur der vaas en het diepe, glanzende zwart. Technisch
is de schaal in München (2044) een waar bravourstuk (FR. pl. 42, Hoppin, Bf. 98).
Om de tegenstelling der kleuren te versterken, heeft hij de binnenzijde met een laag
roodgekleurde verf bedekt. Daarop schildert hij Dionysos in een boot, gezeten onder een
grooten wijnstok, dolfijnen duiden de zee aan. Hij weet deze voorstelling zoodanig in het
vlak te plaatsen, dat het gevoel van ruimte op geniale wijze wordt gewekt. De buitenzijde
geeft aan eiken kant van het oor twee paren elkander bestrijdende hoplieten, een doode
vult de ruimte er onder, terwijl het midden door twee groote oogen, die alle onheil
van den drinker moesten afwenden, wordt ingenomen.
Origineel is ook het decor van een dinos (Rome, Va. Giulia, coll. Castellani, Mingazzini 446), waar bovenaan aan de binnenzijde een fries van oorlogsschepen is aange
bracht; de geheele buitenzijde is zwart gekleurd, behalve een bladornament langs den
bovenrand, hetzelfde dat op de ooren der Vaticaansche amphora is toegepast. Exekias’
vazen zijn veel geëxporteerd, zooals behalve de in Italië gevondene, de bij Narbonne
(Jacobsthal, AA. 1930, 226, fig. 11/2) opgegraven fragmenten bewijzen.

Van alle pottenbakkers bezitten wij de meeste signaturen van Nikosthenes;
bekend zijn er een honderdtal. Zoo op iemand, dan past op hem het woord
„fabrikant”. Zijn werkzaamheid beslaat bijna de geheele tweede helft der Vide
eeuw, verscheidene roodfigurige vazen dragen ook zijn signatuur. Dikwijls heeft
hij zich de medewerking van talentvolle schilders weten te verwerven (blz. 86).
Uit de verscheidenheid van zijn productie — behalve zwart- en roodfigurige vazen
komen er ook uit zijn atelier, waar de decoratie in roseachtig wit op het zwart is gezet —
heeft men (Pottier, Cat. III 1, 2de ed. p. 751 enadd. p. XXVI; Perrot, Hist. X, 25 5) vroeger
geconcludeerd, dat hij de man was, die het eerst de roodfigurige decoratie had toegepast.
Tegenwoordig wijst men terecht op het overheerschen van „manier” in zijn werk (Beazley,
Bf. p. 23, Pf. I, p. 281). Hij zal wel tot het roodfigurige systeem zijn overgegaan, toen
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hij bemerkte, dat het in den smaak viel, zooals hij ook met het oog op export naar Etrurië
een Etrurisch amphorentype overneemt (Loeschcke, AZ. 1881, 37, Beazley, JHS. 1929,
41, Rumpf, BPhWschr. 1924, 680), hoewel het zich voor beschildering met figuren slecht
leende. Te veel ontbreekt in zijn productie de liefde voor het werk, dan dat hij den stoot
zou hebben gegeven voor een wijze van decoreeren, die dit juist in zoo hooge mate eischte.
Behalve de genoemde amphoren maakt hij schalen, zooals die der miniaturisten, dekselpotten, kraters (belangrijk vooral voor de kleurverdeeling het stuk, Brit. Mus., B 364,
Hoppin, Bf. 206, Pf. 256), enz. Origineel opgevatte scènes vindt men slechts bij uitzonde
ring, gewoonlijk zijn het feestvierende maenaden, soms staande góden, dikwijls gevechten,
éénmaal heeft hij (Louvre, F 123, Pf. 259) de buitenzijde van een schaal met groote schepen
doen versieren op heel wat slordiger manier, dan Exekias dat op den dinos deed. Curieus is
een schaal (Berlijn, Fw. 1805, Pf. 258) met concentrische friezen van dieren, zich athletisch
oefenende jongelingen, hanen en kippen aan de binnenzijde. Typeerend is het vasthouden
aan de toen al ouderwetsch wordende friezen van dieren en lotusknopranden. Hoe weinig
waarde hij aan zijn decor hechtte, blijkt daaruit, dat somtijds de voorstellingen dwars
over de plastische, horizontale ringen loopen, die om den romp van zijn amphoren
aangebracht zijn (Oxford, 215, Hoppin, Bf. 215; ook bij schalen, niet uit zijn atelier,
komt dat weleens voor).

De kunstrichtingen van de verschillende groote kunstenaars vinden alle haar
voortzetting: die van Exekias, die men de echtste Attische moet noemen, in
het werk van de vroeg-roodfigurige schilders, die van den Amasisschilder op
amphoren (verder enkele hydriae en bekers), die men onder den naam van
„geaffecteerde” kent (Pf. 223, sqq., Beazley, Bf. p. 37, BSA. XXXII, 20), met
gerekte figuren, die de vitaliteit van den meester missen.
De voorstellingen worden met onbeduidende variaties steeds herhaald, inhoud hebben
zij zelden, het zijn gewoonlijk stijf naast elkander geplaatste jongelingen en mannen,
soms een stereotyp terugkeerende strijd.

Naast het werk van de groote kunstenaars loopt tusschen ca. 570 en 520 een
talrijke klasse van amphoren, de zg. Tyrrheensche, die dezen naam ontving in
een tijd, toen men ze niet voor Attisch hield.
De romp is eivormig, de ooren zijn rondgebogen. De versiering ligt altijd in ver
scheidene banden om de vaas, onderaan bevinden zich kelkbladeren. Behalve dierenfriezen
en ornamentbanden, komen er somtijds interessante voorstellingen op voor, zooals de
uittocht van Amphiaraos, sterk aan de voorstelling op den beroemden Korinthischen
krater in Berlijn (infra, blz. 62) herinnerend (Florence, Thiersch, Tyrrh. amph. pl. 3,
Payne, NC., p. 139). De wijze van teekenen is traditioneel, soms onbeholpen, zij sluit zich
aan bij die der oudere Attische vazen en vertoont geen invloed van het nieuwe, dat zich
op de boven besproken vazen baanbreekt.

Er kan niet genoeg op worden gewezen, dat de invoering van het roodfigurige
systeem, die men op ca. 530 v. Chr. dateert (Kraiker, Jdl. 1929, 146 stelt het
vroeger), geenszins een einde aan de productie van zwartfigurige vazen heeft
gemaakt. Integendeel, de meeste zijn na dien tijd ontstaan (Buschor, Griech. Vasenm. 143; zwartfigurige stukken, die ca. 430 v. Chr. moeten worden gedateerd,
vermeldt Schefold, Unters. 156, een vondst in een Macedonisch graf). Geleide
lijk daalt het artistieke niveau, omdat de goede schilders langzamerhand tot het
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toodfigurige systeem overgaan. Wat de onderwerpen betreft, zoo houdt men bij
voorkeur aan het heroïsche genre en aan symposionscènes vast. Daarnaast vraagt
het dagelijksche leven de aandacht.
In den eersten tijd komen er nog herhaaldelijk artistiek hoogstaande stukken voor,
zooals de hydria (Berlijn, Fw. 1897) met het aanspannen van een renwagen, toegeschreven
aan Phintias, die zulk belangrijk decoratiewerk in de nieuwe wijze heeft gemaakt (blz. 87).
Een zekere rondheid in de vormen der figuren is bij dit stuk op te merken. De voorstelling
komt in dezen tijd herhaaldelijk voor, o.a. op een dergelijke vaas in Londen met slanke
figuren (B 304, Beazley, JHS. 1927, 87, 46, pl. XIII). Dit stuk wordt aan een schilder
toegeschreven, die zijn naam ontleent aan een opschrift op een hydria in Leiden, fig. 55
(Beazley, ibid., p. 88, 52, pl. XI, met zich wasschende jongelingen), waarin een zekere
Antimenes wordt geprezen. Een verwante persoonlijkheid is onder den naam van den
Menonschilder bekend, wiens roodfigurig Werk interessanter is dan zijn zwartfigurig
(Smith, New Aspects of the M. painter; volgens Richter, AJA. 1934, 347 is hij identiek
met Psiax). Geleidelijk neemt de slordigheid toe. Soms treden naturalistische details op.
Een goed voorbeeld daarvoor is de kan, die de schilder Kleisophos voor Xenokles
decoreerde, misschien denzelfde, van wien wij verschillende miniaturistenschalen bezitten
(Athene NM., CC. 691, Pf. 254). Kleisophos schildert een drinkgelag, waar de werking
van den wijn zich bij de deelnemers op soms zeer drastische wijze uit. Het zijn niet de
lenige, gespierde gestalten van den Antimenesschilder: het zijn oude mannen met mutsen
op, wier dikke, uitgezakte lichaamsvormen de gevolgen van feesten, zooals het hier
afgebeelde, maar al te duidelijk verraden. Zulke zwaarlijvige mannen komen op laatzwartfigurige vazen meer voor, echter nooit zoo in volle actie. Zelden zijn de verschillende
reacties van een mensch op een zwaren dronk zoo raak uitgebeeld als hier.
De meeste scènes uit het dagelijksch leven zijn jonger dan deze vaas, zij komen
zeker tot i 480 v. Chr. voor. Men vindt daaronder een olieverkoop (Vaticaan, Hlb. 3de
ed. 476), waarbij kooper en verkooper met elkander in twist geraken, verder een boer bij
het bewerken van zijn land, of met zijn kudde, een schoenmaker, die zijn cliënt schoeisel
aanmeet, koks, bezig vleesch toe te bereiden in een vliegende keuken, enz. (Beazley, JHS.
1908, 313, pl. 30; Schweitzer, Jdl. 1929, 117). De uitvoering is vlot, niet zorgvuldig; bij
de vaas met den oliehandel misschien het beste (Waldhauers toeschrijving aan het atelier
van Euphronios, AA. 1927, 72, acht ik echter niet juist). Het langst schijnen de lekythoi
(Karousos, AM. 1931, 98) op de zwartfigurige wijze te zijn versierd. Dit duurt tot ca.
460 v. Chr.

Bij de amphoren, die van het opschrift „van de Atheensche spelen” zijn voor
zien, heeft men altijd aan het zwartfigurige systeem vastgehouden. De alge
meen geldende opvatting, dat deze vazen officieel aan de prijswinnaars in de
Panathenaeïsche spelen werden uitgereikt en dat de voorstellingen betrekking
hebben op den wedstrijd, waarin de overwinning werd behaald, is niet vol te
houden (Mingazzini, Coll. Castellani, p. 352; Beazley, JHS. 1931, 299).
De antieke schriftelijke overlevering leert, dat aan de winnaars metalen vazen (uit de
spelen in Argos ter eere van Hera stamt een hydria in New York, Buil. 1926, Aprilsuppl. 8, eerste helft Vde eeuw1)), runderen, kransen, geld voor een openbaren maaltijd
en vooral olijfolie, soms in gróote hoeveelheden, werden uitgereikt. Vermoedelijk ge
schiedde dit in groote aarden potten — zg. pithoi. Dat men daartoe gedecoreerde vazen
l) Üit spelen in Thebe, een andere in Providence, Jacobsthal, 93 BWPr. p. 17, fig. 10/1, eerste helft Vde eeuw;
een vroeg lilde eeuwsche uit het Z.-Russische Chersonesos, Manzewitsch, Grabfund a. Chersonnes, Leningrad 1932,
p. 11, uit spelen ter eere van de Dioscuren; uit spelen in Lampsakos, Berlijn, Neugebauer, Bronzen Ant. Berlin,
p. 99, 30636 (vgl. Beazley, Vas. Poland, p. 20, noot 1).

59

gebruikte, die dan als een soort waarmerk zouden zijn voorzien van het bewuste opschrift
en als toespeling op den bepaalden wedstrijd met een voorstelling daarvan, blijkt uit
niets en is onwaarschijnlijk. Er zouden in dat geval veel meer vazen moeten zijn gecon
serveerd, daar men op grond van een inscriptie kan berekenen, dat het totaal aantal
minstens honderdduizend zou hebben moeten bedragen, terwijl wat geconserveerd is
— eenige honderdtallen — te weinig is, om een zoo groote productie te kunnen ver
onderstellen, hoe hoog men het percentage verloren gegane stukken ook schat. Verder
wordt niet verklaard, waarom verscheidene belangrijke spelen, waarbij de olie uitdruk
kelijk als prijs wordt vermeld, niet op deze vazen zijn afgebeeld. De oplossing moet zijn,
dat de olijfolie, die den staat niets kostte, maar die als een soort belasting van de boeren
werd geïnd, in groote voorraadspotten door dezen werd geleverd en daarna door de
winnaars in kleinere vazen, naar hun keus, werd overgegoten. De winnaars hadden het
recht deze olie vrij van uitvoerrecht te exporteeren, vandaar dat zooveel van deze vazen
buiten Attika zijn gevonden. Het opschrift slaat dus alleen op de olie, die de amphoren
bevatten, het draagt verder geen officieel karakter. Dit verklaart ook het bestaan van
amphoren met dezelfde decoratie, maar zonder die inscriptie.

Voor de geschiedenis der Attische ceramiek zijn deze vazen belangrijk, omdat
de weinig veranderende typologie een goed inzicht geeft in de stijlontwikkeling.
Het oudste geconserveerde stuk, de zg. Burgonamphora (Londen, B 130,
CVA. III, He, 1, 1; v. Brauchitsch, Panath. Preisamph. nr. 1), is vermoedelijk
afkomstig van het eerste door Peisistratos in 5 66 v. Chr. ingestelde feest (Kraiker,
AM 1934, 11, noot 2). Aan de voorzijde staat de godin Athena in de later
stereotyp terugkeerende houding van de strijdbare beschermvrouw der stad, en
daarbij het bewuste opschrift: „Van de Atheensche spelen”. Op den hals der
vaas zit een sireneachtige vogel, aan de keerzijde op die plaats een uil. Op alle
andere — latere — amphoren staat de godin tusschen twee zuilen, waarop een
haan zit, of — in de IVde eeuw — weleens een figuur staat; overigens bestaat geen
verschil. Op de keerzijde van het hier afgebeelde stuk, fig. 57 (uit coll. Scheurleer, nu
Piersonmus. 1897, CVA. III, He, pl. I, 4, 3), is met groote levendigheid een wed
loop van naakte mannen uitgevoerd, minder minutieus dan Exekias dat zou doen.
De vorm der vaas blijft in hoofdzaak gelijk, hij wordt geleidelijk slanker. Ook de figuur
der godin doet mede aan die verandering, zij wordt steeds gerekter. In den loop der Vde
eeuw wendt men haar naar rechts. In hun pogen om den archaïschen plooienval vast te
houden, komen de schilders tot een wonderlijke detailleering. De voorstellingen op de
keerzijde (worstelen, hardloopen, wagenrennen, enz.) zijn interessant als pogingen om
in een oude techniek nieuwe kunst te geven. Het resultaat bewijst de onmogelijkheid
daarvan. Elke tijd schept niet alleen zijn eigen stijl, maar ook de daarbij passende techniek.
Sedert 367 v. Chr. worden dikwijls de namen van de archonten er bij geschreven, hetgeen
een nauwkeurige dateering mogelijk maakt. De laatste is van 3x2 v. Chr. De vroegere
meening, dat in dezen tijd — op instigatie van Demetrios van Phaléron — de fabricatie
van deze vazen zou zijn gestaakt, is echter niet juist (Schmidt, Archaïst. Kunst, p. 70).
Niet alleen bestaan er fragmenten in Illde-eeuwschen stijl, maar de vazen zijn ook op een
Hadrahydria (blz. 147) en op mozaïeken uit den midden-Hellenistischen tijd afgebeeld
(Bulard, Mon. Piot, 1908, 195, pl. Xa). Bovendien is er in Berlijn een glazen vaas van dezen
vorm (uit coll. Vogell, Auct. cat., pl. X; Zahn, Berl. Mus. 1913, 113), die uit de II/Iste
eeuw v. Chr. stamt. Dat de vorm tot in den Keizertijd in zwang bleef, bewijst het marme
ren stuk met Eroten te paard, bij Nemi gevonden (phot. Moscioni 10677).
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Sedert het laatste kwart van de Vide eeuw hebben de Atheners herhaaldelijk
zwartfigurige decoratie op een wit fond gezet. (Dit fond is zoo glad en hard, dat
de vaas voor practisch gebruik geschikt was, in tegenstelling met dat van de
latere Attische lekythoi). Het belangrijkste stuk is de groote krater k colonette
in Karlsruhe (Welter, Bausteine, pl. VII, 24) met Odysseus onder aan een ram
hangend. Gecompliceerd gegroepeerde palmetten zijn onder de ooren aange
bracht. Jacobsthal (Omamente, p. 76, pl. jo) dateert dit stuk tusschen 520 en jio
v. Chr. Verscheidene oinochoai en olpai uit het atelier van Nikosthenes en der
gelijke pottenbakkers zijn op deze wijze versierd.
Bij deze vazen neemt de figurale decoratie weinig plaats in, dunne takken en elegant
golvende ranken en bloesems verlevendigen de oppervlakte. Artistiek staan de Vannen
(fig. 56, met een plastischen kop bij het oor, Melchett Court, Strong, Burlington Exhib.
cat. 1904,1 62, pl. XVII, XVIII; dez. Melchett coll. nr. 44 en Brit. Mus. B 620) op hoog
peil. Op het eerste stuk zien wij Peleus in een boom zitten, waarin hij zijn toevlucht heeft
gezocht voor twee hem belagende wilde dieren, op het andere zien wij denzelfden held
met den kleinen Achilles op den arm bij den centaur Chiron komen, om aan dezen de zorg
voor den knaap toe te vertrouwen. Op béide stukken — het meest op het eerste — is een
eigenaardige ruimtewerking bereikt door de afmeting en schikking van de dementen
der compositie. Ook de zelden voorkomende vaasvorm, de mastos, is op deze wijze
versierd, o.a. in München (2003, Pf. 781, Jacobsthal, Omamente pl. 33), waar Herakles
de hinde bij een poot heeft gegrepen, een dergelijke groepeering als wij op een Rhodische
amphora aantreffen (blz. 78), die uit ongeveer denzelfden tijd zal zijn (ca. 490 v. Chr.),
evenals een Leidsche kan (II, 1696), waarop Herakles is weergegeven worstelend met den
leeuw. De jongste stukken van deze groep moeten tusschen 470 en 460 worden ge
dateerd (Jacobsthal, Omamente, p. 77).

Op een lager artistiek niveau staan de alabastra, waarvan de witte beschildering
het uiterlijk van de albasten, van uit Egypte geïmporteerde zalffleschjes moet
nabootsen. De meeste dezer stukken dateeren van 475 tot 460 v. Chr. De uit aller
lei aanwijzingen af te leiden bestemming, nl. het bewaren van fijne parfumolie,
blijkt ook uit het opschrift van het in Egypte gevonden Grieksche stuk (Watzinger, Holzsarkophage, j), waaruit volgt, dat het „narden” bevatte. De meest
voorkomende versiering, negers in wonderlijke kleederdracht, bevat een zin
speling op Afrika (o.a. uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 1900, CVA. III Jb.,
pl* 1» 3 > vgl- Winnefeld, AM. 1889, 41; Frickenhaus, Emporion, p. 26. Een schaal
met dergelijke decoratie in Tarente, Bethe AM. 1890, 243, Philippart, Céram.
gr. en Italië II, 6j).
Bij deze figuren is de kop in lijnteekening, het lichaam in silhouette gegeven. Beazley
brengt de versiering in verband met den Syriskosschilder (blz. 100, JHS. 1929, 48, Jacobs
thal, GGA. 1933 nr. 1/2, p. 1). Verwant in stijl is het misschien mooiste alabastron, dat
bewaard is gebleven, dat in Berlijn (Fw. 2258, Zahn, Antike 1925, 274, pl. 28/9), met
een Nike, die met een vogel en een scepter een jongeling opwacht. Verder komen
danseressen voor (Jacobsthal-Beazley, GGA. 1933, 8), de worsteling van Peleus en Thetis
(uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 318, CVA. III, Ja., pl. 1, 1) e.d. Dikwijls bedekt
men een groot deel van de oppervlakte met een netwerk van gekruiste lijnen (Fricken
haus, Emporion, 26), waarbij dan kleine figuurtjes een smal friesje vullen. Ook treft men
weleens een groot palmettendecor aan (New York, Mc. Clees, Daily Life, fig. 74). Een
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enkele maal schildert men er zelfs een vrouwefiguur op, wier mantel geheel met zwarte,
en wier gezicht met witte kleur is ingevuld.

Ook de lekythos wordt met decoratie op wit fond versierd. Met het oog op de
bijzondere ontwikkeling wordt deze klasse van vazen afzonderlijk behandeld
(Hoofdstuk VIII).
2. Korinthe.

De derde periode van de Korinthische vazenschilderkunst, die Payne tusschen
575 en 5 50 v. Chr. en Langlotz iets later stelt, kenmerkt zich door een groote ver
andering in technisch opzicht. Omstreeks 565 gaan eenige ateliers er toe over om
de witte klei met een laag roode te bedekken, zoodat de kleurentegenstelling een
andere wordt en op die der Attische ceramiek gaat gelijken. Zooals boven (blz. 13)
vermeld, was men daar kort te voren begonnen aan de van huis uit reeds rood
achtig getinte Attische aarde een intensere kleur te geven, door middel van onder
dompeling in een roode vloeistof (miltos, zie blz. 13). Daar dit een der elementen
was, waardoor deze Attische producten zoo in den smaak vielen, is het waarschijn
lijk, dat wij hier met een poging te doen hebben van de Korinthische potten
bakkers, die niet over zooveel roode klei beschikten als hun Attische concur
renten, om zich door dezen niet uit het veld te laten slaan. De antieke overlevering
verhaalt van een zekeren Boetades uit Sikyon, die in Korinthe zou hebben uitge
vonden, roode klei door de witte te mengen (Payne NC., p. 349), hetgeen wel
op hetzelfde zal betrekking hebben. Op vazen van dit eigenaardig samengestelde
materiaal heeft de Korinthische schilderkunst verscheidene, van haar hoogste
uitingen gegeven.
Als voorbeeld diene de beroemde Amphiaraoskrater, fig. 59 (Berlijn, Fw. 1655;
Hauser, FR. III, pl. 121; Payne NC., nr. 1471, Pf. 179). De compositie wordt beheerscht door de groote gestalte van den held, die zijn wagen bestijgt, om naar
een strijd te trekken, waaruit hij, zooals hij als ziener weet, niet meer zal terugkeeren.
Dreigend ziet hij om naar zijn vrouw Eriphyle, die eenigszins verborgen in een groep
menschen staat, duidelijk herkenbaar door den kostbaren halsketting, dien zij in de hand
houdt: het geschenk, waarvoor zij haar echtgenoot had verraden. Polyneikes had haar
daarmede omgekocht, ten einde Amphiaraos te winnen voor den veldtocht, dien hij tegen
het door zijn broeder Eteokles beheerschte Thebe wilde ondernemen. De zoon van
Amphiaraos, Alkmaeon, nog een kleine jongen, staat vooraan. Later zal hij zijn vader op
zijn moeder wreken. Zijn aanwezigheid wijst naar de verre toekomst. De ziener Haümedes, _
die rechts van het gebouw ineengedoken zit, bewijst door zijn geëmotioneerde houding,
dat hij die komende tragische gebeurtenissen waarneemt (Payne, NC., p. 140, noot 1 bestrijdt
dit, m.i. ten onrechte). Alles is voor het vertrek in gereedheid gebracht, de wagenmenner
staat reeds in den wagen, een vrouw reikt hem den afscheidsdronk; vóór het span werpt
een jongeling nog een laatsten blik op het tuig en de dieren. Bezien wij de compositie
nauwkeuriger, dan valt ons op, dat rechts een soort voorportaal en links de voorgevel
van een paleis zijn gegeven. Deze architectonische elementen spelen een groote rol in de
compositie, links om de groep der afscheidnemenden samen te vatten en om aan te duiden,
dat zij binnen het huis blijven, rechts om boven de paarden een goede afsluiting te ver
krijgen en Amphiaraos met zijn wagenmenner van de overige figuren te isoleeren. Door de
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groepeermg, vooral door de houding en beweging van Amphiaraos en die van een
figuur als de Halimedes, wiens armbeweging zoo duidelijk ontzetting verraadt, heeft het
oude schema der afscheidsscène iets dramatisch gekregen. (Men vergelijke de afscheidsscène
op de prachtige, iets jongere hydria in het Louvre, E 642, Payne NG, nr. 1447, waarin
het dramatische element geheel afwezig is).

Aan de keerzijde vinden wij wedstrijden ter eere van den gestorven Pelias.
Waar nu dezelfde combinatie van voorstellingen op andere monumenten
terugkeert (Payne, NC., p. 139), zal deze door een voorbeeld der groote kunst
geïnspireerd zijn. Dit wordt bevestigd door de beschrijving, welke Pausanias
van een groote kist geeft, die met een der heerschers van Korinthe uit dezen
tijd — Kypselos — in verband staat. Op deze kist liep de compositie echter
van rechts naar links (v. Massow, AM. 1916, pl. I).
Ook de kleurenwerking van deze kist moet op die der vaas hebben geleken.
Door inlegwerk, vermoedelijk van ivoor, ebbenhout, enz., was de voorstelling
aangebracht, zoodat een kleureffect ontstond, dat de roodachtige oppervlakte van
de vaas met de zwarte en witte opschilderingen vrijwel benadert (Hauser in
FR. III, p. 3). Hier hebben wij dus een sprekend voorbeeld, hoe sommige
vazendecoraties ons een begrip van een verloren werk der monumentale kunst
kunnen geven. Dat de afstand van zulk een werk tot een vazenbeschildering
in dezen tijd niet zoo groot was als in andere perioden, leert de overeenstemming
van de beschilderingen op de terracotta-metopen van Thermon met Protokorinthische vazen, die Payne tusschen 640 en 620 dateert (NC., p. 234).
Vulomamenten komen op den Amphiaraoskrater niet voor, de schilder heeft hier en
daar een klein «dier, een egel en twee hagedissen en — blijkbaar niet zonder bedoeling —
boven, d.w.z. bij, Halimedes een slang en een vogel aangebracht.

Dergelijke scènes uit de heldensage komen op verschillende vaasvormen voor:
op een olpè met klaverbladvormige monding zien wij den treurenden Achilles
(Brussel, Payne, NC., nr. 1410, Pf. 175), een scène vol expressie, op een hydria een
mooie compositie van Nereïden, die het lijk van Achilles beweenen, fig. 60
(Louvre, E 643, Payne, NC., nr. 1446, Perrot, Hist. IX, pl. XXII), op een
amphora Andromeda, die Perseus dapper helpt bij zijn strijd tegen het zeemonster
(Berlijn, Fw. 1652, Pf. 190, Payne NC., nr. 1431). Deze laatste decoratie is zoo
persoonlijk, dat Payne een aantal andere vazen aan denzelfden meester kon toe
schrijven. Belangrijk is, dat de vorm van deze amphora van de Attische paardenkopamphoren is overgenomen (blz 48), ook de vorm van de olpè is oor
spronkelijk Attisch: de artistieke leiding, die vroeger bij de Korinthische
meesters berustte, gaat nu langzamerhand op de Attische over. In de omgeving
van den „Andromeda-schilder” begint men ook verschillende andere vreemde
vormen toe te passen: de Chalcidische krater en de bolle hydria (Payne, NC., p. 1 xo).
Een latere phase van de Korinthische ceramiek wordt gevormd door de groep,
die met de amphora samenhangt, waarop Tydeus Ismene vermoordt (Louvre,
E 640, Payne, NC., nr. 1437, P- II0)Bij dit stuk treedt de nieuwe gewoonte, het manlijk naakt wit te schilderen om een
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>rooteren rijkdom van kleur te bereiken, bijzonder duidelijk op: Ismene’s geliefde,
Periklymenos, is geheel met deze kleur aangegeven. Dikwijls kleurt men ook de paarden
vit, zelfs de manen. Soms, zooals op de vaas met Ismene of een fragment met een gevecht
ai prachtige paarden (Leipzig, Payne, NC. nr. 1483» die er op wijst, dat de vaasvorm
Chalcidisch is en dat ook de stijl der teekening nauw met deze kunst verwant is), worden
ip deze wijze mooie resultaten bereikt; gewoonlijk leidt echter het gebruik van wit tot
te groote bontheid.
/
Zoo zien wij, dat de Korinthische ceramiek langzamerhand haar eigen karakter gaat
verliezen, vooral bootst zij de Attische na. Niet alken de vaasvormen worden ontleend,
ook de aanduiding van plooien, die wij op een hydria met zich wapenende mannen tusschen paarden en face (Berlijn, Fw. 1657, Payne, NC. nr. 1449) zien, is nagevolgd van een
werk in den stijl van Lydos. Sommige van deze jonge vazen zijn geheel uit roodachtige
klei vervaardigd.

Terwijl nu de ontwikkeling in Attika een steeds hoogere vlucht gaat nemen,
schijnt de productie van vazen met figuratieve versiering in Korinthe kort na het
midden der Vide eeuw op te houden: de Attische ceramiek had haar mededingster
definitief overwonnen. De jongste Korinthische pinakes bevestigen hetgeen de
vazen leeren: de decoratie staat geheel onder Attischen invloed.
Naast de productie van vazen met decoratie op rood fond, zooals de boven
besprokene, is die van de vroegere uit witte klei blijven voortbestaan, echter in
slechter wordende kwaliteit.
Onder deze vazen genoot tot voor kort de door Chares gesigneerde pyxis (Louvre, E 609,
Payne, NC. nr. 1296) met onbeholpen geschilderde gevechten en hoplieteneen onverdiend
gunstige reputatie. Op de kleine vaasjes komen weleens interessante scènes voor (alabastron New-York GR. 501, Polyphemos wordt het oog uitgestoken, Payne, NC. nr. 1200;
afgeplatte aryballos Boston, Odysseus vaart de rots voorbij, waarop de sirenen zitten,
Payne, NC. nr. 1282). Meer en meer gaat de versiering zich beperken tot een enkel slecht
geschilderd dier of marcheerende hoplieten, of, vooral sedert het begin der Vide eeuw, een
vier- tot zesbladerige bloem. In graven van ca. 330 v. Chr. in Rhitsona zijn zij bij massa s
gevonden (Ure, VI a. Vth cent. pott., 78; Payne, NC. sub nr. 1263). Het zijn dergelijke
vaasjes, die aan de Korinthische ceramiek den naam van slordigheid en onartisticiteit
hebben bezorgd. Interessant zijn de aryballoi, waarvan de geheel zwartgeschilderde
oppervlakte door verticale lijnen in mooten wordt verdeeld: het decor bewaart de herinnering aan den lederen buidel, waaraan de aryballos zijn naam ontleent (Beazley, BSA.
XXIX, 193; Ure, Aryballoi, 23; Payne, NC. p. 291). Vroeger heeft men gemeend, dat de
bovengenoemde slordige producten voor het grootste deel in Boeotië waren gemaakt,
ook omdat zij in belangrijke hoeveelheden daar zijn gevonden. De groote verbreiding van
volkomen gelijke stukken dwingt echter tot het aannemen van verspreiding van uit één
centraal punt, dat alleen Korinthe kan zijn geweest. Slechts betrekkelijk weinig vazen
moeten op grond van aarde en bijzonderen stijl voor Boeotisch worden gehouden (Ure,
AA. 1934, 8; Payne, NC. p. 202). Wel zijn in Etrurië veel nabootsingen gemaakt, die een
eigen maar geen hoogstaand karakter dragen. De dieren van de stereotyp herhaalde
friezen hebben gewoonlijk bovenmatig dikke lichamen en staan op te dunne pooten. Een
speciale klasse, die men eens voor Aeolisch heeft willen verklaren (Boehlau, Nekrop., 89),
munt uit door slordigheid en door volkomen gemis aan een juist gevoel voor de verhou
ding van het — veel te groote — dierenfries tot de afmeting van de vaas.
Karakteristiek voor de laatste phase van de Korinthische vazenindustrie (einde Vide
eeuw) zijn de bolronde dekselpotten met staande ooren, verder de eigenaardige dekschaal
tjes, veelal zonder geschilderde decoratie, ten slotte van onderen afgeplatte, cylindnsche
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kannetjes met hoog oor. Al deze vormen zijn jammerlijke nakomelingen van een eertijds
bloeiende industrie.
Ook op het gebied van vaatwerk in den vorm van mensch of dier heeft Korinthe be
langrijk werk geleverd, dat op blz. 176 wordt besproken.

Weinig soorten van Grieksche vazen zijn in zoo ver van elkaar verwijderde
landstreken gevonden, hetgeen bewijst, hoezeer zij werden gewaardeerd, som
mige vermoedelijk ook om de kostbare reukstoffen, die zij bevatten, andere
alleen om den practischen vorm en de smaakvolle versiering. Zij zijn in Naukratis, in Palestina, Klein-Azië, Zuid-Rusland, in geheel Griekenland, Italië,
Spanje, Zuid-Frankrijk, tot zelfs in Beieren toe gevonden (Payne, NC., p. i8j).
3. Boeotië.
Het is opvallend, dat Boeotië, terwijl het op het gebied van de terracottaplastiek zoo veel belangrijk werk heeft geleverd, op dat van het vaatwerk altijd
achterlijk is gebleven. Tot diep in de Vilde eeuw gaat men door vazen in
„geometrischen” stijl te maken, waarbij voorstellingen en motieven van de op
blz. 25 genoemde richting binnendringer».
De interessantste voorstelling — godin tusschen twee leeuwen en vogels, met op haar
onderlijf een visch,—is geschilderd op een groote amphora (Athene, NM. CC. 462; Charbonneaux, Préhist. 1932, 2x2, fig. 12), de uitvoering getuigt van weinig artistiek vermogen.

Weldra gaat nu Korinthe Boeotië met zijn producten overstroomen; vooral
met stukken van inferieure kwaliteit.
In Rhitsona, dat in dit opzicht karakteristiek voor Boeotië is, zijn wel 1000 aryballoi
met slordig geteekende krijgslieden of bloemornamenten opgegraven (Ure, Aryballoi, 22).
De slordigheid deed vroeger al dergelijke stukken voor Boeotisch verklaren, tegen
woordig nemen de beste autoriteiten dat slechts voor enkele stukken aan (blz. 64), b.v.
een groot alabastron in Bonn (573, Ure, AA. 1933, 11, 1; Payne, NC., p. 202). Een eigen
karakter hebben deze stukken niet, evenmin komt het tot een zelfstandige Boeotische
ontwikkeling van den Korinthischen stijl.
Een eigen karakter hebben wel sommige zwartfigurige bekers met hooge ooren.
De vorm is echt-Boeotisch, hij komt ook veel zwart gekleurd voor: in Rhitsona zijn deze
bekers bij tientallen tegelijk in graven gevonden (Ure, BI. gl. pott.). Het decor bestaat
meestal uit een rij plomp geteekende dansers (Baur, Stoddard coll. 183/4; beter stuk,
München, S.-H. 419, Pf. 171, vgl. Ure, Aryb. ji), een enkel stuk draagt twee leeuwen
en twee sirenen tegenover elkaar (Thebe, Ure, Aryb. pl. XI). Stijl en voorstellingen
herinneren aan jong-Korinthische; het is de vraag, of de Boeotiërs Korinthische, of onder
dezen invloed staande Attische vazen hebben geïmiteerd (Ure, ibid. 51). In het laatste
geval zouden zij het bewijs geven voor het begin van het verdringen van den Korinthi
schen import door de Attische ten tijde van Peisistratos, want zij moeten ca. 5 70/50 worden
gedateerd.

In de 2de helft der Vide eeuw komt een echt-Boeotische klasse op, die in de
coratie nog „geometrisch” aandoet: die der zg. vogelschalen (Ure, AA. 1933, 2,
dez. Aryb., ji, Pf. 95).
xneKscne ceramiek 6

6J

Zij zijn dik van wand, rusten op een hoogen, conischen voet en zijn van vier (een
enkele maal van twee) ooren voorzien. De versiering bestaat uit vliegende vogels (ade
laars?) in door golflijnen begrensde paneelen aan de buitenzijde; de binnenzijde is bijna
nooit gedecoreerd (een uitzondering in Boston, Fairbanks, nr. 531, met onbeholpen geteekende dieren). De plaatsing van de vogels bewijst, dat de vazen onderste boven werden
bewaard. F.nkele exemplaren zijn alleen met palmetten beschilderd. Als vulornamenten
treden de uit de periode der Oostersche invloeden bekende motieven op: rosetten, de zg.
zandlooper, enz. De aarde is meestal lichtrood, soms met een laagje wit overtrokken,
de versiering dofzwart en vuurrood, enkele zigzags en lijnen zijn violet.

Tot dezelfde groep behooren diepe kantharoi met palmetten en zigzags be
schilderd (Baur, Stoddard coll. 178; uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 3557,
CVA. III G, 2, 3). Deze klasse loopt tot in het begin der Ve eeuw door en vindt
dan geen voortzetting.
Wel is dit het geval met de zwartfigurige vazen. Deze vormen een heterogeen
geheel. Tot de beste der vroege producten behoort de onder den naam van den
drievoet van Tanagra vroeger veel besproken vaas in Berlijn, fig. 61 (Fw. 1727).
De bestemming van deze soort vazen, die ook in metaal voorkomen, is nog niet opgehelderd (Burrows & Ure, JHS. 1911, 72). Onder de fijn en zorgvuldig uitgevoerde
versiering vinden wij de van ouds bekende hazenjacht, verder de onthoofde Medusa en
de hardloopende Gorgonen, die Perseus vervolgen, eenigszins zooals op de kom uit
Aegina (blz. 47), verder athletische oefeningen; ook de dterengroepen ontbreken niet,
evenmin de Boeotische dansers met hoog opgeheven been en ten slotte een feestmaal.
Stellig inheemsch is ook de eigenaardige, door den pottenbakker Gamedes gesigneerde
kan (Louvre, MNB. 501, Hoppin, Bf. 18, Pf. 94). De vorm, die sterk aan metaalwerk
doet denken, komt een enkele maal meer in Boeotië voor (Baur, Stoddard coll. 182,
coll. Hoppin, CVA. America I pl. 4, 1). De onbeholpen teekening van den herder met
zijn vee verraadt de Boeotische hand.

Karakteristiek voor den Boeotischen geest zijn een aantal skyphoi, waarvan de
stijve, aan „geometrische” kunst herinnerende figuren vroeger ten onrechte een
hoogen ouderdom deden vermoeden (A.D.Ure, JHS. 1929, 160, Pf. § 209).
Zij zijn in het laatste kwart der Vide eeuw gemaakt. Het bekendste exemplaar (Londen,
B 80, Rumpf, Gnomon 1930, 326, Pf. 169; opmerkelijk, dat er een in Gela is gevonden,
Ure, JHS. 1929, 171) vertoont een offerstoet; misschien staat deze in verband met een
religieus feest in Coronea (Ure, ibid.). Andere stukken werpen een duidelijk licht op de
wijze, waarop de Boeotische zwartfigurige vazenschilderkunst zich heeft ontwikkeld.
Onder de in Rhitsona gevonden bekers waren er drie door Teisias gesigneerd, van fijne
techniek en met eenigszins ongewone ooren, verder andere, die kennelijk van deze waren
nagevolgd (Burrows & Ure, BSA. XIV, 292, Ure, BI. glaze pott. 10). Dezelfde signatuur
met de toevoeging „Athener” dragen o.a. eenige fijne skyphoi, geheel zwart gekleurd,
behalve een kelkblad om den voet, terwijl bij een er van bovendien langs den rand violet
opgeschilderde laurierbladeren loopen (Toronto, C 318, Hoppin, Bf., 347). Blijkbaar was
Teisias een Athener, die zich in Boeotië gevestigd had, waar inheemsche krachten zijn
producten — misschien in zijn atelier—imiteerden (Wolters, Münch. Jb. 1919, 115). Zoo
verkreeg de Attische stijl in Boeotië vasten voet.

Grof zijn de herhaaldelijk voorkomende groote, vlakke schalen, die zoowel
bij het opdienen van spijzen, als voor waschschotels schijnen te hebben gediend
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(lekanè s; A.D.Ure, Metr. Stud. 1932, 18; Marg. Bieber, Festschr. Poland, 255)Het dikwijls zeer archaïsch schijnende hoofddecor (blank medaillon in het midden,
waarin bv. een leeuwenprotome) mag niet over het hoofd doen zien, dat de reeks
niet voor het midden der Vide eeuw begint en dat de meeste stukken eerst in
het laatste kwart der Vide eeuw gemaakt zijn, zooals uit de jongere elementen der
overige versiering blijkt. Behalve vazen met zwartfigurige decoratie heeft men
in Boeotië er ook gemaakt, waar de versiering met matte, lichte kleuren op een
zwarte verflaag is gezet. Men wilde het effect van de roodfigurige decoratie be
reiken, maar kon de daaraan verbonden technische moeilijkheden niet overwinnen
en hield daarom lang aan de weinig solide, matte beschildering vast. Misschien
is het systeem uit het Grieksche Oosten overgenomen (blz. 79), misschien uit
Attika (blz. 82).
Behalve omphalosschalen (Würzburg, Langlotz 643/4) is vermoedelijk ook de laatVlde eeuwsche kantharos (Bonn, Ure, AA 1933, 37) met een jagende Artemis, uitEretria,
en de skyphos in den vorm van de Kabirionbekers met Odysseus enKirke, doorWolters
(Nauplia, AM. 1930, 214) tegen het einde der Vde eeuw gedateerd, als Boeotisch te
beschouwen. Artistiek veel belangrijker zijn twee in Rhitsona gevonden kantharoi (Thebe,
Burrows & Ure, JHS. 1909, pl. XXVI), waar de versiering (slechts op één stuk bewaard:
een levendig gegeven krijgsman) met matrood en geel op een laag witte dekverf is gezet
— een versieringswijze, die wij hebben aangetroffen bij de Chiotisch-Naukratitische
bekers, waarvan een exemplaar in een ander graf van dezelfde begraafplaats (blz. 3 5) is
gevonden. Hier hebben wij dus stellig beïnvloeding door uit het Grieksche Oosten
stammende voorbeelden voor ons. Dat de bekers Boeotisch zijn, bewijst de grijsachtige
kleur van de klei, waaruit zij bestaan, een kleur, die door verbranding is ontstaan, een
soort bucchero, die ook bij Boeotische terracotta’s voorkomt. Bovendien is de vorm die
van de inheemsche kantharoi, met de lange ooren, waaraan men in Boeotië zoo lang
heeft vastgehouden.

Sterken Attischen invloed verraadt de beker met één oor, gesigneerd door den
pottenbakker Theo^otos (Louvre, F 69, Pottier, Alb. II, p. 97, Hoppin Bf. 352),
waarop een herder met een kudde geiten is afgebeeld. De zwart en wit gekleurde
dieren bezitten een zekere levendigheid, zij zijn echter naar verhouding veel te
groot. Het stuk zal in de tweede helft der Vide eeuw moeten worden gedateerd.
4. Sparta (Lakonische va%en).
De Engelsche opgravingen in Sparta hebben aangetoond, dat de vroeger gang
bare meening, alsof deze stad geen eigen kunst zou hebben bezeten, niet juist is.
Het aardewerk vormt een gesloten reeks van de „geometrische” phase tot de
laat-zwartfigurige toe met een eigen karakter, dat zich zoowel in de vormen als
in de decoratie uitspreekt. Men kent het onder den naam van Lakonisch.
De opgravers verdeelen het in vijf klassen, hetgeen echter niet op alle punten
instemming heeft gevonden. Vast staat, dat klasse II met den bouw van den
nieuwen tempel, dien men op ca. 600 dateert, eindigt (Kunze, Gnomon, 1933, 1).
Voor de Vide eeuw zijn diepe bekers met horizontale ooren (lakaina, Droop,
JHS. 1910, 7, Dawkins, Artemis Orthia, pl. VII; Leningrad, Waldhauer,
Jdl. 1923/4, 29, fig. 1), kraters (Va. Giulia, Coll. Castellani, Mingazzini, nr. 423 sqq.;
Hartley geeft BSA. XXXI, 112 een overzicht over alle bekende vazen van dezen
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vorm en dateert deze sedert het midden der eeuw), amphoren (Boston, Fairbanks,
cat. nr. 551) en elegante schalen op hoogen voet (zie infra) karakteristiek. Bij
deze vazen is de beschildering, waarin in den eersten tijd veel violet voorkomt,
op een laag witte dekverf (engobe) gezet, een gewoonte, welke geleidelijk wordt
opgegeven.
Veel komt een fries van blokjes in zwart, violet en wit voor, op de lakaina (Dawkins,
Artemis Orthia, pl. VII) is, behalve het ook op latere exemplaren toegepaste kelkblad
onderaan, een lotusknopfries aangebracht. Bij dit stuk waren de ooren als menschelijke
figuren gevormd. Van de voorstelling zelf zijn slechts fragmenten van een naakte, gevleu
gelde figuur en een gedrapeerde vrouw overgebleven. Bij de kraters, waarvoor Lakonië
beroemd was, treffen wij weleens een lotusomament als versiering aan (Va. Giulia,
Coll. Castellani, Mingazzini, nr. 423), meestal zijn zij grootendeels zwart gekleurd en
alleen onderaan met een kelkblad en bovenaan met een eenvoudigen rand van maeanderhalrpn, het trapomament (in wit), e.d. beschilderd. De amphorae zijn minder geslaagd
van vorm; de versiering (dierenfriezen) heeft iets schematisch, iets droogs.

Het interessantst zijn de schalen op hoogen voet. Bij deze loopt om de buiten
zijde meestal een fries van granaatappels, soms ook van dieren. Het beroemde
stuk, fig. 62. (Cab. d. Médailles 189, CVA. IIID, zo; Beazley, JHS. 1928, 257)
geeft aan de binnenzijde (blijkens de opschriften) koning Arkesilaos van Kyrene
weer, toeziende op het wegen van het in de Oudheid zoo begeerde silphium,
dat alleen in zijn gebied groeide. Op grond van den stijl moet het de tweede
koning van dien naam zijn, die ca. 5 60 v. Chr. regeerde.
Hij zit onder een tent op een zetel, waaraan een tamme geopard (jachtluipaard) is vastge
maakt, op het dek van een schip, dat door het groote zeil en de ra, waaraan een weegschaal
hangt, wordt aangeduid. Een vóór den koning staande jonge man meldt hem, dat de
rechts staande opzichter uitroept, dat de weegschaal in evenwicht is. De bij de weegschaal
knielende oude man wacht op dit teeken, om met het opladen van de kostbare stof op te
houden. Achter hem sleept een sjouwer met een gevulden zak, een ander bindt, al om
kijkende, een tweede dicht. Op den grond ligt materiaal, dat nog gewogen moet worden.
In het onderste vak dragen twee mannen onder toezicht van een opzichter de gevulde
zakken weg. Wij kunnen de handeling volgen, dank zij de opschriften, die aan het vernuft
van de geleerden verschillende, eerst langzamerhand opgeloste taalkundige raadsels
hebben opgegeven. De geheele scène is van groote levendigheid: een goed vazenkenner
(Buschor, FR. III, p. 213) herinnert aan het drukke gebaren en schreeuwen, dat nog
heden ten dage in de havens van de Middellandsche Zee opvalt. De schilder heeft eenige
dieren ter verlevendiging aangebracht: vogels en een aap bij de ra, een hagedis achter den
koning, eenigszins zooals wij die op den Amphiaraoskrater vonden.

Men heeft weleens van Egyptische invloeden bij deze vaas gesproken, m.i.
ten onrechte. De aap behoeft niet aan een Egyptische voorstelling te zijn ont
leend; noch de figuren op zichzelf, noch de compositie zijn aan de Egyptische
kunst verwant. Waar vindt men een Egyptischen koning in handeling en groepeering op zulk een wijze met zijn onderdanen verbonden? Het is echt Grieksche
geest, echt Grieksche stijl, dien wij hier voor ons hebben; de Egyptisch aandoende
details zijn niet anders, dan wat men tegenwoordig locaalcoloriet noemt. Het is
natuurlijk duidelijk, dat de schilder Kyrene moet hebben gekend. Dit geldt ook
voor andere schalen van dezen stijl; wij vinden daar o.a. de stadgodin Kyrene
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(Brit. Mus., uit Naukratis, Petrie, Nauktatis I, pl. 8—9, Studniczka, Kyrene,
fig. 10). Wij staan hier voor dezelfde moeilijkheid als bij de Naukratitische bekers,
waarvan evenmin vaststaat, of zij in één der moedersteden (Chios) ten behoeve
van een speciale clientèle in de kolonie (Naukratis), of in die kolonie zelf zijn
gemaakt. Schalen van de klasse der Arkesilaosschaal zijn aan den eenen kant als
afstammelingen te beschouwen van oudere Spartaansche, aan den anderen kant
verschilt de Spartaansche kunst uit het midden der Vide eeuw van dat dezer
vazen (Langlotz, Würzb. Vas., nr. 166). Daar Sparta door haar kolonie Thera
moederstad van Kyrene was, is het bestaan van min of meer zelfstandige filialen
van Spartaansche werkplaatsen in de Afrikaansche kolonie alleszins aannemelijk.
De decoratie is, zooals boven gezegd, op witte dekverf gezet, een echt OostGrieksche gewoonte; details zijn in violet en rood opgeschilderd, ook wit komt
voor (zeil boven den koning en eenige zakken, verder het silphium zelf; vgl.
over de kleuren Beazley, JHS. 1928, 257); op andere schalen zijn bv. de naakte
lichamen van badende vrouwen en het godenbeeld der godin Kyrene met die
kleur aangegeven. Voor de detailleering is graveering regel; hierin doet zich
Korinthische invloed (eveneens in de gezichtsprofielen merkbaar) gelden.
Opvallend is bij deze schalen, dat de voorstellingen zoo slecht aan de ruimte zijn
aangepast. De humor, waarmede de snel wegloopende mannen in het onderste deel der
Arkesilaosschaal zijn gegeven, kan niet verbergen, dat zij daarin bekneld zijn (welk een
verschil met de Egyptische kunst!) en dat er eigenlijk geen samenhang met de hoofdscène
bestaat. Op een andere schaal dezer groep, de zg. apenschaal (Sparta, Dawkins, Orthia,
pl. IX), zijn eenige hardloopende mannen straalsgewijs om het middelpunt geschikt, de
aap en een boom vullen de ruimte tusschen twee paren mannen, hetgeen evenmin een
gelukkige ruimtevulling kan worden genoemd, als de compositie van den terugkeer van
Hephaistos op den Olympos en een man met een leeuw (Rhodos, Jacopi, Cl. Rhod. III,
121, pl. B). Bij iets jongere schalen, zooals die met het transport van gesneuvelde krijgs
lieden (Berlijn, inv. 3404) is de verdeeling niet gelukkiger. Daar loopt de omlijsting dwars
door de figuren heen. Bij andere, zooals die waar Kadmos den draak doodt (Louvre,
E 669, Pottier, Alb. IE, p. 63, Pf. 197) of waar Polyphemos is weergegeven met de beenen
van een makker van Odysseus in de hand, terwijl de anderen hem onder het aanbieden
van een beker wijn met een grooten paal het oog uitboren (Cab. d. Méd. 190, CVA. IIID, 22),
hindert bovendien de grove teekening. Door dit niet slagen in het verwerken van een
uit een ander kunstwerk overgenomen voorstelling onderscheidt de Lakonische ceramiek
zich van de Korinthische en Attische: het transport van gesneuvelden bewijst maar al te
duidelijk een slaafsch navolgen van een compositie in den vorm van een fries.

Karakteristiek bij de Arkesilaosschaal is het decor met blank gelaten ringen,
en een plastischen bovenom den steel van den voet. Langzamerhand ontwikkelt
zich dit motief tot een aantal plastische ringen, die vooral in klasse V veel voor
komen. Dit motief wordt op zijn beurt weer nagebootst op Attische schalen uit
het midden der Vide eeuw (Ure, JHS. 1932, 303; daar wordt ook de consequentie
besproken, welke dit feit voor de dateering der verschillende klassen van de
Lakonische ceramiek heeft).
In de tweede helft der Vide eeuw gaat bij alle klassen van deze ceramiek
de kwaliteit snel achteruit. De omwenteling, die in de toepassing van de roodfigurige decoratie haar hoogste uiting vond, bracht geen nieuw leven.
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Wel is in de kleurverdeeling op een krater (Va. Giulia, Coll. Castellani, Mingazzini 425,
pl. XLIII, 2) gepoogd, die van de nieuwe versieringswijze te benaderen. Als een nieuw
motief vinden wij veel friezen van halve manen, zooals op de Fikellura en andere Ionische
ceramiek (blz. 75). Zou dat in verband kunnen staan met de hulp, die Polykrates bij den
terugkeer van Arkesilaos III, ca. 530 v. Chr. verleende? Langzamerhand wordt de uit
voering slechter, de laag witte dekverf gaat in kwaliteit achteruit en verdwijnt op den duur
(vgl. de bovengeciteerde amphora in Boston). In de Vde eeuw zet het verval zich voort;
het violet raakt in onbruik, het zwart — de beste waardemeter bij de kwaliteit van Grieksche vazen — wordt slechter, het bladornament verwildert. Alleen de vlakke schalen,
de bekers en een soort van kannen worden nog gemaakt. Ten slotte beperkt men zich
tot het vervaardigen van niet-versierd aardewerk.
Volledigheidshalve moet een soort van kleine vazen nog worden genoemd, bolronde
aryballoi, zooals wij uit de Korinthische ceramiek zoo goed kennen, waarvan zij zich
door de steenroode, grove aarde onderscheiden. Zij zijn geheel overtrokken met een
blauwachtige glansverf, waarop enkele banden in wit zijn aangegeven (Payne, NC.,
p. 204). Evenals de bovenbesproken ceramiek heeft deze klasse een groote verbreiding
gehad; op allerlei plaatsen in Griekenland, op Rhodos, Kreta (Hartley, BSA. XXXI, m),
in Egypte en zelfs Marseille komen zij voor.

j. Chaleis.
De als Chalcidisch bekende klasse heeft iets geheimzinnigs, omdat de oor
sprong er van nog altijd niet vaststaat. Een aantal vazen vormen op grond van
stijl en techniek een eenheid, eenige dragen opschriften in het Chalcidische alphabet. Op dezen grond neemt men aan, dat zij in Chaleis (op Euboea) zijn ver
vaardigd. Op het Grieksche vasteland en de eilanden is tot nu toe zoo goed als
geen stuk gevonden, dat met absolute zekerheid tot deze klasse kan worden ge
rekend (Kraiker, Gnomon 1934, 241, houdt dit voor enkele stukken wel mogelijk).
Voor zoover bekend, is de herkomst van de zeker tot deze soort behoorende
stukken altijd Italië (Rumpf, Chalk. V. 43; dez. BPhWschr. 1934, 683). In combi
natie met het bestaan van een vaas van Etrurischen vorm, doch met beschildering
in Chalcidischen stijl (Philadelphia), heeft dit aanleiding gegeven den oorsprong
van de klasse in Etrurië te zoeken (Smith, Origin Chalcid. Ware, die speciaal aan
Caere denkt). Beide argumenten zijn niet overtuigend, want de meeste Attische
zwart- en roodfigurige vazen zijn in Etrurië gevonden, en eerst de opgravingen
in Sparta hebben aangetoond, dat de als Kyrenaeïsch bekende vazen ten minste
voor een deel in de Lakonische hoofdstad zijn gemaakt (Kraiker, Gnomon,
ibid.). Verder bewijst het bestaan van een Etrurische navolging niet, dat de ge
wone Chalcidische vazen eveneens Etrurisch zouden zijn. Het karakter van deze
vazen blijft gedurende de geheele ontwikkeling van de klasse zoo door en door
Grieksch, dat zij alleen in een Grieksch centrum kan zijn vervaardigd. Hoe snel
Grieksche soorten veretruriseerden, leert een studie van de op blz. 81 bespro
ken soorten. Is dus een ontstaan in Etrurië uitgesloten, de aandacht verdient het
vermoeden van Langlotz (medegedeeld door Putorti, NdS. 1924, 102 noot), dat
onze vazen in een West-Grieksche kolonie van Chaleis, bv. Reggio, waar veel
fragmenten zijn gevonden, zouden zijn gemaakt. Een definitieve oplossing kan
alleen de opgraving van Chaleis zelf brengen.
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Een eigenaardigheid van de Chalcidische vazen is verder, dat de stijl als het
ware plotseling voor ons staat. Een ontwikkeling van een meer primitief stadium
uit is nog niet te constateeren. Hoogstens kan men zeggen, dat de wortels van
deze kunst in de Korinthische en Attische zijn te vinden. Verder komen ook
Oost-Grieksche invloeden voor (Rumpf, 145, Pottier, RA. 1927, 171, Payne,
JHS. 1928, 120).
Misschien zijn die het duidelijkst in de voor Chalcidische vazen zoo karakteristieke
randen van rozenknoppen, die, zooals Payne (ibid., vgl. Rumpf, 147) opmerkt, op Samische lotusranden gelijken. Oostelijk doen ook de schuin afloopende gezichtsprofielen
en het sterk accentueeren van de ruglijn bij de vrouwen aan (beide treden bijzonder sterk
in de latere phase op). Behalve in de vaasvormen en den algemeenen opzet van de compo
sities zijn Korinthische invloeden in de dansers, in details van haar en gewaad te bemerken
(Rumpf, 148/9). Door hun kleurverdeeling gelijken de Chalcidische vazen het meest op
Attische.

Rumpf onderscheidt twee hoofdgroepen (waarvan de eerste alle vazen met in
scripties omvat), die stilistisch met elkander in verband staan en die hij resp. ca.
j jo en jio v. Chr. dateert (p. 139). Onder de eerste zijn de vazen met de opschrif
ten blijkbaar van één hand, die echter ook andere stukken heeft gedecoreerd. De
belangrijkste vazen der tweede groep zijn die, welke men aan den schilder der Phineusschaal (blz. 73) toeschrijft.
Naast deze leidende kunstenaars waren er natuurlijk minder belangrijke werkzaam,
waarvan Pottier (RA. 1927, 174) het aantal grooter schat dan Rumpf (BPhWschr., ibid.).
De voornaamste vormen zijn voor de geheele klasse: de hydria, de kan en de skyphos,
voor de oudste groep de hals- en de buikamphora, de psykter en de krater, voor de
jongste phase de schaal. Veel vormen herinneren aan Korinthische, zijn echter slanker
en fijner van contour. Bij de kraters zijn de ooren niet, zooals bij de oude Korinthische,
samengesteld uit stangen, die een plat ondersteunen (Rumpf, 122). Dikwijls zijn metalen
vazen zoo nauwkeurig nagevolgd, dat zelfs klinknagels zijn aangegeven (Rumpf, 124,
126, hydria, skyphos en beker). Behalve deze figuraal versierde vazen behooren er platte,
bijna geheel zwart gekleurde dekschalen toe, alleen met een smal friesje met trapomament en met kelkbladeren versierd (Rumpf, p. IX).
De aarde van de Chalcidische vazen onderscheidt zich door haar uitgesproken oranje
kleur. De techniek is voortreffelijk, de wand bijzonder dun, de verf is homogeen, sterk
glanzend, en hecht uitstekend.

Een van de vroegste stukken (Leiden 1626, Brants, pl. XVII, 1, Rumpf nr. 2)
is met een rij van burleske dansers versierd, die in hun zware beweging sterk
Korinthisch aandoen. Iets jonger zal een amphora zijn (Cab. d. Méd. 202, Rumpf
nr. 3) met den strijd tusschen Herakles, beschermd door de godin Athena, en
den reus Garyvones (Geryoneus) met zijn drie lichamen, een waar meesterstuk.
Bijzonder knap heeft de schilder aan Herakles, dien hij kleiner heeft gemaakt dan zijn
vervaarlijken tegenstander, „massa” gegeven door den afstaanden pijlkoker, door de
houding van het lichaam, het leeuwenvel; schijnbaar werkeloos staat zijn beschermvrouw
achter hem. Zij steekt alleen even de linkerhand uit, de van haar uitgaande slangen zijn
ontzagwekkend genoeg. Een prachtstuk van stileering is de reus met zijn geweldige
vleugels, die door de vooruitgehouden schilden in artistiek evenwicht worden gehouden.
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De herder Eurytion ligt reeds dood aan zijn voeten, door een van Herakles’ pijlen door
boord. Aan het andere einde staan de runderen, de aanleiding voor den strijd. Terecht heeft
Furtwangler (FR. I, p. 106) er op gewezen, dat deze dierengroep niet door een vazen
decorateur kan zijn ontworpen: bij een zuivere silhouette is het niet mogelijk de pooten
voldoende van elkander te onderscheiden. Ook hier hebben wij dus een ontleening aan de
met kleuren werkende groote schilderkunst voor ons. Welk een talent de vazenschilder
echter bezat, bewijst de goede vergelijking van Pottier met de Geryoneia op een amphora
in Londen (B 155, Pottier, RA. 1927, 173, Rumpf, nr. 6, pl. 13/4), waarin het levendige
temperament van dezen kunstenaar ver is te zoeken. Diens talent blijkt ook uit de manier,
waarop hij de scène in de ruimte plaatst. De horizontale afsluitlijnen loopen vlak boven, ten
deele zelfs door de figuren heen, opdat deze zoo groot mogelijk zouden schijnen. Oude
reproducties (Gerhard, Auserl. Vas. bild. ioj/6) maken de ruimte boven de figuren hooger
en vervalschen daarmede den geest van het werk. Dergelijke „verbeteringen” zijn mede
de oorzaak geweest van veel onjuiste opvattingen omtrent de Grieksche ceramiek.

De andere zijde van deze vaas draagt een van voren gezien vierspan, een motief,
dat de Korinthische en Attische ceramiek (ook de plastiek, metope van Selinus,
Palermo, Studniczka, Jdl. 1926,184) eveneens toepassen. Door het aanbrengen van
een vogel aan weerszijden is een prachtige, zuiver decoratieve compositie geschapen.
Gemakkelijk kan men de hand van denzelfden kunstenaar herkennen in een
amphora, die vroeger in de coll. Pembroke-Hope, te Dorking was (Rumpf,
nr. j, pl. XII). Hier is de strijd om het lijk van Achilles gegeven.
Met onweerstaanbare kracht stoot Ajax zijn lans in het lijf van Glaukos, die het lichaam
van den gesneuvelden held aan een koord naar zich toe had willen trekken. De eene
figuur van den Griekschen held zal sterker blijken dan de geheele dichte groep Trojanen,
die hem belagen. Beschermend, kracht gevend, staat Athena achter hem in dezelfde
houding als achter Herakles. Men voelt duidelijk, dat de schilder in de kracht van haar
hulp geloofde. Interessant zijn de en face gegeven gehelmde koppen van gesneuvelden en
gewonden. Greifenhagen heeft terecht gewezen op de beteekenis van dit afwijken van de
gewone wedergave en profiel (Att. schwarzf. Vasengatt., noot 140). Men wil er hier de
smart of den dood mede uitdrukken.

Een bijzondere begaafdheid bezitten de Chalcidische meesters voor het deco
ratieve, hetgeen vooral op vazen uitkomt, waar een groot ornament met menschelijke figuren wordt gecombineerd. Zulk een compositie is op zichzelf niet nieuw
(vgl. Melische amphorae en Korinthische vazen), wel is dat de bijzondere vorm
er van.
Prachtige voorbeelden daarvoor geven een krater, fig. 63, en een amphora in Würzburg
(Langlotz, 159,162). Het midden neemt een combinatie van palmetten, lotusbloemen en ge
bogen lijnen in, aan weerszijden staat een ruiter. Op andere vazen zijn prachtig gestileerde
hanen of panters op dergelijke wijze gegroepeerd. Voortreffelijk zijn ook de groepen van
vechtende dieren (Tarquinia RC. 6830, Rumpf, nr. 112, pl. CXXII, CXXV). Op deze
vaas treft weer de juiste grootteverhouding van het uitgespaarde deel tot het zwartgekleurde; het is hetzelfde fijne gevoel voor kleurverhouding, dat zich in de verdeeling
van de met wit en rood opgehoogde partijen over de voorstelling uit: iets, waarin de
laat-Korinthische vazenindustrie zoo dikwijls te kort schiet.
Het is interessant, dat naast stukken met zoo ver ontwikkelde composities als de
Parijsche Geryoneia en den strijd van Ajax andere voorkomen met het ouderwetsche
dierenfries (Madrid 10948, Rumpf, nr. 127, pl. CXXXII; Leningrad 1306, Rumpf,
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nr. 170, pi. CLI). Het is het verschijnsel, dat wij in de Attische en {Corinthische ceramiek
hebben aangetroffen: al gaat de kunst tot het maken van gecompliceerde composities
met menschelijke figuren over, de oude geliefde decoratie met fantastische dieren wordt
niet opgegeven, zij trekt zich alleen op minder in het oog vallende plaatsen en op minder
goede stukken terug.

De uitvoering van de Chalcidische vazen is zelfs bij de beste exemplaren niet
zoo minutieus als bij veel gelijktijdige Attische, zooals de Exekiasstukken b.v. Het
uitgesproken decoratieve talent leidt tot een vlottere wijze van schilderen, sporen
van schetsen zijn zeldzaam. Reichhold (FR. II, p. 221, Rumpf, p. 1 jo) stelt ze daarom
lager dan de Attische; mij schijnt, dat hier geen sprake is van meer of minder,
maar van een andere opvatting. Dat de Chalcidische meesters niet, zooals de goede
Attische, van den contour uitgingen, maar als het ware van de „massa”, schijnt
mij eveneens op een anderen artistieken aanleg te wijzen en mag niet tot ondersteu
ning van die opvatting worden aangevoerd, al stemt dit systeem met de uitvoering
op slechte Attische vazen overeen. De Chalcidische kunstenaars zijn meer schilders
dan de Attische.
De jongste groep vazen, die haar naam aan de Phineusschaal (Würzburg,
Langlotz nr. 164) ontleent, bestaat uit schalen met vlak bekken op lagen voet.
De silhouette munt uit door gevoeligheid van contour, die aan vroeg-Dorische
kapiteelen herinnert. De krachtige ooren sluiten in hun buiging daarbij geheel
aan, in tegenstelling met de ver-uitstekende der Attische miniaturistenschalen.
De buitenzijde is gewoonlijk met twee groote oogen versierd, waartusschen een
enkel geestig geteekend figuurtje, fig. 64 (Kopenhagen Thorwaldsenmus., Rumpf,
nr. 260), een dansende sater, een Skyth, soms een dier, soms een kop is geplaatst;
groote scènes, zooals de dramatische op de Phineusschaal, waar Harpijen den
blinden koning het maal ontrooven, terwijl de zoons van Boreas te hulp snellen,
of de macht van Dionysos wordt verheerlijkt, komen elders niet voor. De binnen
zijde is op een gewoonlijk met een Medusakop beschilderd medaillon (in het
midden) na, met een laag zwarte verf bedekt, die vaak een diepen blauw-groenen
metaalglans heeft.
De vaasvorm viel in Attika zoo in den smaak, dat hij er werd nagebootst; omgekeerd
meent men in sommige figuurtjes aan de buitenzijde den invloed van Epiktetos en zijn
kring te kunnen aanwijzen. Ook de decoratie met de oogen zal uit Attika zijn overge
nomen, dat deze aan Ionië ontleend had (blz. 74, Smith, Origin of Chalc. Ware, 123;
Kraiker, Gnomon, 1934, 241).

Evenals andere Grieksche ceramiek, die in Etrurië in den smaak viel, vinden de
Chalcidische vazen een voortzetting in inheemsche producten (Rumpf, BPhWschr.
1934, 682).
6. Het Oosten en het Westen.
Dikwijls is het moeilijk vast te stellen, of een bepaalde, in Italië gevonden
vaas van uit het Grieksche Oosten daarheen is geïmporteerd, dan wel door Griek
sche kolonisten is gemaakt. Navolgingen van Etruriërs zijn gemakkelijker te
onderscheiden. Het is logisch, dat de kolonisten den stijl uit hun moederland
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meebrachten en dat deze eerst langzamerhand onder den invloed van de nieuwe
omgeving zulke wijzigingen onderging, dat het verschil met den vaderlandschen
in het oog springt. Een goed voorbeeld voor deze moeilijkheid biedt een tal
rijke klasse, die alleen met enkele, op de klei gezette, omloopende banden (ook
S-vormige krullen en gebogen lijnen komen voor, München, S.-H., pl. 17/®)
versierd en die zoowel in Zuid-Rusland, als in Egypte, Italië, Spanje en Marseille,
het verbreidingsgebied van zooveel Ionische soorten, voorkomt (Griekenland
zelf kent ze bijna niet). Soms geeft de aard van de klei, door de aanwezigheid van
mica, enz. een aanwijzing voor oostelijken oorsprong (Rumpf, AA. 1923/4»
94), in de meeste gevallen laat ook deze hulp ons in den steek.
De oudere stukken (Vilde eeuw) zijn gewoonlijk grover dan de VIde-eeuwsche,
die dikwijls buitengewoon verfijnd zijn. De klasse bestaat uit kannen, amphoren,
schalen en kleine zalfpotjes. Hiervan zijn de schalen het belangrijkst.
De oudste hebben een lagen, conischen voet (soms heeft men een diepen beker gemaakt
door twee schalen in elkander te zetten en den bodem van den bovensten weg te nemen,
een reeds in de „geometrische” kunst voorkomende bijzonderheid, blz. 19; Brit. Mus.,
Naukratis II, pl. 7, 1; München, S.-H. nr. 491, fig. 65). Men zoekt den oorsprong van
dezen vorm in Rhodos. De binnenzijde is gewoonlijk, op een medaillon in het midden na,
zwart gekleurd, de buitenzijde op eenige horizontale, uitgespaarde banden na. soms is
daar een plastische versiering aangebracht: een dierenkop of een bikkel (Kinch, Vroulia,
p. 145). Uit den ouden gedrongen vorm ontwikkelt zich de Vide eeuwsche op hoogen
voet, met slanke, eenigszins omhooggebogen ooren, het prototype der Attische miniatu
ristenschalen (Buschor, AM. 1929, 148, Technau, AM. 1929, 345 supra, blz. 52). oe
rank en fijn deze Ionische stukken kunnen zijn, leeren exemplaren in München
pl. 18,525, 529)enOxford(CVA.IID,pl. 1,10,28/9), waar de binnenzijde met concentrische
rirlrpls is gedecoreerd. Een enkel stuk draagt op die plaats een voorstelling (Louvre, F 68,
Pottier, Alb. II, pl. 68; Payne, BSA. XXIX, 284, noot 1, noemt het Ionisch. Rhodischkan
het niet zijn, omdat niets van dien aard in Rhodos is gevonden). Het is een man, e in
een boom klimt, om een vogelnest uit te halen. Bij alle onbeholpenheid bezit de com
positie toch decoratieve kwaliteiten. Een dergelijke voorstelling, waarin aan de onbezielde
natuur zooveel ruimte is gegeven, is on-Attisch van opvatting; men vergelijke e voor
stelling op een amphora van ca. 540 v. Chr. (Vaticaan,Helbig, Führer 3de ed., 466, Beazley,
Bf. pl 8, Zschietzschmann, AM. 1928, 33» H. 290), Eos treurende over het lijk van
haar zoon Memnon, waar de figuren geheel over de boomen dommeeren. Wij vin
daarvan echter wel sporen in andere Ionische kunstwerken. De Parijsche schaal zal
ca. 560/30 te dateeren zijn.
_ ,.
XT ,
Bij andere exemplaren vinden wij aan de buitenzijde een bladrand (Boehlau, Nekrop.,
pl. 10; München, S.-H. nr. 522/3) of oogen (VlI/VIde-eeuwsch fragment uit Naukratis,
Oxford, CVA. IID, pl. 1, 16, daar voor Rhodisch verklaard).
De zalfpotjes van deze klasse zijn behalve met banden weleens met golflijnen, in na
bootsing van geaderde steen, beschilderd (Rumpf, AM. 1920, 163). Enkele exemplaren
doen zich door den stijl der rijkere versiering gemakkelijk als Itahaansch kennen (Rump ,
ibid., pl. V, 3, 4). Zooals Rumpf (ibid.) heeft vastgesteld, is de vorm aan Lydie ontleend,
het oorspronkelijke prototype is echter Egyptisch en stamt reeds uit het Nieuwe Kijk.
Dank zij de jongste Italiaansche opgravingen op Rhodos staat het nu wel vast,
dat de zg. Fikellura-amphoren (naar een begraafplaats op Rhodos, waar de eerste
zijn gevonden) als Rhodisch zijn te beschouwen (Jacobsthal, GGA. 1933» I2»
Prinz geeft, Funde aus Naukratis, p. 39, een lijst van de toen bekende exemplaren,
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hij hield ze voor Samisch). Het meest komt de halsamphora voor in een buikige
en een slanke soort, verder de kan. De decoratie loopt sterk uiteen: soms bestaat
zij uit friezen, soms ligt een netwerk van gekruiste lijnen, waarbij de ruiten met
kleine ornamenten zijn ingevuld, of van schubben met witte vlekken, over den
romp of een gedeelte daarvan, soms loopt een groot bandornament van spiralen
en palmetten om de vaas, soms ook brengt men één figuur van mensch of dier
aan, geheel vrij in het vak geplaatst, zoodat deze veel ruimte heeft (Louvre,
A 330, Longpérier, Mus. Nap. III, pl. IX, Boehlau, Nekrop. p. 53, n; slanke
vorm: Rhodos, Jacopi, Cl. Rhod. IV, pl. V).
Een bijzonder mooi voorbeeld is de amphora in het Piersonmus., fig. 68 (1886, uit coll.
v. Bissing en Scheurleer, CVA. IID, pl. 1, 4) waar de vogel, hoewel door geen systeem van
lijnen vastgehouden, de ruimte voortreffelijk vult. De groote, breed uitstaande vleugels,
de teruggetrokken hals, geven aan het dier iets strijdbaars en ontwikkelen het zoo in de
breedte, dat het geheele vaasoppervlak daardoor leven krijgt. Gecompliceerde krullen
accentueeren de aanhechting der ooren. Om den hals ligt, zooals dikwijls, een lotusknoprand, ook de onheilafwerende oogen op den hals en de schuine streepjes op den mondingsrand ontmoeten wij telkens opnieuw.

Het ouderwetsche karakter van de klasse blijkt uit het uitsluitend decoratieve
gebruik van de menschelijke figuur. Op een amphora in Altenburg (Boehlau,
Nekrop. p. 5 6, fig. 26, Pf. 132) werkt een fries van dansers alleen als ornament.
Scenes met inhoud komen niet voor, tenzij het fragment met een Busiriskop
inderdaad tot deze klasse moet worden gerekend (Brit. Mus., Price, JHS. 1924,
*85, fig- JJ Beazley, JHS. 1931, 278, ad nr. 6).
De Fikelluraklasse staat in nauw verband met de Kamirosvazen, is echter
jonger; de opgravingen der Italianen dateeren ze in de 2de helft der Vide eeuw
en iets later (Rumpf, Jdl. 1933, 60), één stuk is zelfs met een roodfigurige hydria
van ca. 465 gevonden (Rhodos, Cl. Rhod. IV, fig. 36, vgl. Jacobsthal, GGA.
I933» 8 over de vraag of het stuk uit een oudere bijzetting stamt, of wel na lang
gebruik is begraven).
Met de Kamirosvazen stemt overeen, dat de decoratie op een laag witte dekverf (engobe) is gezet. Graveering komt niet voor; op de vaas in Altenburg bleek zij het werk van
een restaurator te zijn. Ook de soorten van dieren, — soms hun stileering (vgl. de berg
geit op de amphora, Rhodos, Cl. Rhod. IV, fig. 360) — leeuwen, herten, evers, honden en
watervogels stemmen overeen. Vulomament is schaarsch; evenals op andere Oost-Grieksche vazen laat men soms een rank met een blad of knop uit de omlijsting opgroeien
(P^blau, Nekrop., p. 55, fig. 25). Roode opschilderingen zijn frequent, witte zeldzaam.
Behalve den lotusknoprand past men dikwijls een fries van halve manen toe, eveneens een
echt Oost-Grieksch motief.
De Kamirosklasse heeft nog naast de Fikelluravazen voortbestaan. Een buikige, in
Myrina opgegraven, amphora (Louvre, Pottier en Reinach, pl. LI, p. 499) vertoont aan
de eene zijde een man met een Semitisch profiel, die de armen biddend omhoog hèft,
omgeven door veel vulomamenten, gedegenereerde afstammelingen van die op de oude
Kamirosvazen. Het stuk zal uit de 2de helft der Vide eeuw dateeren. Uit denzelfden
tijd stamt het Phokaeïsche aardewerk, waarvan fragmenten in Klein-Azië, Naukratis
“n i*1 de kolonie van Phokaea, Marseille, zijn opgegraven (Jacobsthal, AA. 1930, 212,
dez. en Neuffer, Galha Graeca, Préhist. II, 1, 13) en waarvan de versiering een even
verloopen karakter draagt.
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„Moderner” is een groep van eenige amphoren, die naar den bezitter van het
oudste stuk, Northamptonamphoren heeten (Price, EGP. 29; Casde Ashby,
Beazley, BSR. XI, 1, pl. I, 1 en 3; München, S.-H. 585 en 586; Würzburg,
Langlotz 131; Leipzig, v. Salis, Theseus u. Ariadne, fig. 18; Greifenhagen,
Att. sf. Vasengatt. p. 91, E 348/54, rekent er nog andere stukken bij). In stijl en
ornamentale details zijn zij nauw met elkander verwant (Beazley, BSR. XI, 1,
schrijft de eerste vier aan één schilder toe). Het zijn producten van een OostGrieksch atelier, dat den strijd met de Atheensche concurrentie trachtte te voeren,
door verschillende technische bijzonderheden — het rood tinten van de opper
vlakte door miltos (blz. 13) en de kleur van de beschildering — daarvan over
te nemen (Zahn, BPhWSchr. 1902, 1261; Beazley, BSR. XI, 2). De stijl verloo
chent den decoratieven geest van de Ioniërs zelfs bij scènes vol inhoud niet.
Op het stuk in Castle Ashby is aan de eene zijde Dionysos tusschen levendig bewogen
saters gegeven, aan de andere strijden twee op kraanvogels gezeten pygmaeën
geen
jongens (vgl. Beazley, ibid.) — tegen elkander, symmetrisch, aan weerszijden van een
prachtig half plantaardig, half ornamentaal middenstuk geplaatst, fig. 67. Een elegante
Triton versiert den hals (de geheele vaas: Burlington Exhib. Greek Art i9°3> pl* 9°/1)"
Het eene stuk in München geeft de bevrijding van Io, die in de gedaante van een koe
door den loggen reus Argos aan een lang touw wordt vastgehouden. Zijn reusachtig oog
baat hem niet, voorzichtig sluipend nadert Hermes, die het touw heeft gegrepen om het
dier mede te voeren. De voorstelling op de keerzijde is niet minder geslaagd: twee galoppeerende centauren houden een ree vast, de achterste bedreigt den eerste met een dennen
boom. Zoo ontstaat een elegant golvende beweging van de rennende monsters, maar
gelijktijdig een prachtig gesloten groep. Het andere stuk in München heeft het Dolonavontuur en het drenken van paarden tot onderwerp. Op het Würzburgsche exemplaar, het
jongste, vinden wij erotische scènes en een gevecht om een neervallenden krijgsman.
Hier is de compositie, als één geheel beschouwd, minder goed geslaagd. De detailleering
geschiedt door graveering, bij het stuk in Castle Ashby zijn de echt oud-Ionische witte
lijnen voor dat doel eveneens gebruikt. Enkele details zijn rood opgeschilderd.

De groep dezer amphoren zal in het derde kwart der Vide eeuw moeten wor
den gedateerd; de amphora in Castle Ashby, de oudste, op ca. 54° v* Chr., het
Würzburgsche stuk een twintigtal jaren later. Of deze vazen Samisch zijn, zooals
Langlotz vermoedt, is onzeker; er tegen pleit, zooals Watzinger (Gnomon i934>
571) zegt, dat in Samos niets van dien aard is opgegraven en verder, dat de Attische
import op dat eiland blijkbaar zoo gemakkelijk vasten voet heeft gekregen, dat
de inheemsche productie niet zoo belangrijk kan zijn geweest. Beazley, Zahn
en Miss Price houden deze vazen voor Klazomeensch. Oost-Grieksch zijn zij
in elk geval, al zijn zij ook in Italië gevonden.
Deze onzekerheid bestaat ook voor een groep dinoi, die minder fijn van uit
voering zijn (Pf. I, p. 177, Price, EGP. 27; Langlotz, Würzburg sub nr. 131).
Bij deze is het oppervlak niet rood getint (geen „miltos”), zooals bij de Attische
ceramiek; de detailleering is wel op de vastelands-Grieksche wijze uitsluitend
door graveering gegeven. Bij alle analogie met de vorige stukken zijn zij decoratiever. De versiering bestaat hoofdzakelijk uit dansende figuren, die evenals op
de Altenburgsche amphora (blz. 75) als een band werken.
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Verder komt een banketscene voor (Brit. Mus., B 46, Iliffe, JHS. 1926, 250, verklaart
dit stuk voor Attisch), één stuk is met de uit de Fikelluraceramiek bekende schubben
bedekt. Het mooist is een dinos in het Louvre, fig. 65 (E 812) met dansende hoplieten en
boogschutters, die zich met groote heftigheid voortbewegen. Onder de hoofdvoorstelling
loopt gewoonlijk een fries van dieren of sirenen, soms van lotusknoppen of eigenaardig
gevormde bladeren (Pottier, BCH. 1893, 423, Karo, JHS. 1899, 144, Price, EGP. 28).

Hoe dergelijke Oost-Grieksche soorten zich verder ontwikkelden, leeren de
vondsten uit Zuid-Rusland; elders waren deze vazen door den Attischen import
verdrongen.
Een der beste is een askos met een danser (coll. Chanenko, Kiëff, Waldhauer, AA. 1929,
235), die sterk op die van de Altenburgsche amphora (kleeding!) gelijkt; hier is echter
veel door graveering aangegeven, roode en witte opschilderingen verhoogen het effect.
Ook hier vult een tak met knop de ruimte voor de menscheüjke figuur (vgl. de gemme,
Kunze, AM. 1932, 125). Minder levendig, meer gemaniereerd, zijn de amphoren met
dieren of sirenen in paneelen (Leningrad(?), AA. 1911, 206, AA. 19x2,336; Baur, Stoddard
coll. nr. 230, reeds Vde-eeuwsch).

Het Ionische gevoel voor het decoratieve verloochent zich in deze vazen niet,
het geheel is echter krachteloos geworden.
Belangrijk zijn de vazen, die men met zekerheid aan Klazomenai kan toeschrijven.
In deze stad zelf zijn slechts enkele scherven gevonden; dat de hierna besproken
stukken daar moeten zijn ontstaan, bewijst hun overeenkomst met de terracottasarkophagen, die er in zoo grooten getale zijn gevonden.
De meeste vazen kwamen in Daphnae (Egypte) voor den dag; ook Zuid-Rusland,
Naukratis, Rhodos en Etrurië leverden voorbeelden op. Bij enkele is de versiering,
evenals bij de sarkophagen, op een witte deklaag gezet, gewoonlijk geschiedt dit echter
direct op de oppervlakte. Meestal wordt graveering toegepast, behalve op een krater uit
Kyme(Aeolis, Londen; Buschor, Vasenm. 87), met groote dansende figuren (veel witte
opschildering), vrij plomp, heftig in de bewegingen, minder ontwikkeld dan op de dinos
in het Louvre (E 812). Het talrijkst zijn de in Daphnae gevonden amphoren, hetzij van
het gewone type, hetzij met een cylindrischen, geleidelijk in den hals overgaanden
romp. Ongewoon is een dekschaal (München, S.-H. nr. 570), laag, het deksel van een
rond handvat met twee plastische v/ouwenkoppen voorzien. Verder komen bv. nog voor
de hydria en een enkele maal een beker op geïsoleerden voet met één hoog oor (Berlijn,
inv. 3220). Een recente reiniging heeft aangetoond, dat noch de voet, noch het oor bij de
vaas behooren. Berlijn, inv. 3220 bestaat derhalve nu alleen uit een cylindervormige buis.

In de decoratie speelt de menschelijke figuur een groote rol, het zijn bij voor
keur vrouwen, een statigen dans uitvoerend, op echt Ionische wijze als een uit
gelijke deelen bestaande friesband gestileerd (amphora, Berlijn, inv. 4530, AD. II,
pk J4/7> hydria, Watzinger, Tübingen C9). Op de amphorae zijn zulke figuren
in paneelen gezet. Op de Münchensche vaas geeft een gemetseld altaar het hiëratische
karakter van den dans aan.
Onderaan loopt om deze vaas en om de amphoren gewoonlijk een fries van vogels;
bij de laatste vindt men dikwijls de sirene op den hals. Ook gevechten komen voor
(misschien ook Odysseus, die Kirke bedreigt, Zschietzschmann, Jdl. 1931, 47, fig. 1) en
witgeschilderde Amazones (?) te paard (fragmenten, Londen, B 116, 2, Pf. 145). Interes
sant is, dat in het Tamanschiereiland (Z.-Rusland) twee vazen dezer klasse zijn gevonden
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(nu Mus. Temrjuk, Koebangebied): een vreemd geproportionneerde amphora met de
protome van een gevleugeld paard (paneeldecoratie) en een hydria met twee antithetisch
geschikte hanen en een sirenenfries (N. Lossawa, AA. 1929, 43; de daar gegeven dateering: eerste helft der Vide eeuw, schijnt mij een halve eeuw te hoog).

Artistiek het interessantst, minder schematisch en met meer gevoel voor de
anatomie uitgevoerd, zijn eenige fragmenten uit Klazomenai zelf: een koning
en een koningin (soms, m.i. ten onrechte, voor Priamos en Hekabe verklaard,
die een heraut ontvangen); verder Achilles in zijn wagen met het lijk van Hektor
(Brussel, Zahn, AM. 1898, 38, Pf. 146/7). Ook hier is buitengewoon veel wit ge
bruikt vergeleken bij Attische stukken: voor het paardetuig, het manlijk en het
vrouwelijk naakt. Echt Oost-Grieksch is het achteroverloopende gezichtsprofiel
met het lage voorhoofd. Misschien is ook het fragment met een jongen in een
wijngaard (uit Kamak, Oxford, CVA. IID, pl. X, 24a; Beazley, BSR. XI, 2) als
Klazomeensch te beschouwen. Echt Ionisch is de groote rol, die het „landschapachtige” in deze compositie speelt.
Deze ceramiek moet van kort voor het midden der Vide eeuw tot eenige de
cenniën later worden gedateerd. De draperie der vrouwen, eerst glad en zonder
plooien (Daphnae), wordt na ca. 540 v. Chr. door graveering en opschilderingen
aangeduid (voor de dateering der vondsten van Daphnae, Rumpf, Gnomon
1925, 330; Jdl. 1933, 60).
Hoe interessant sommige vazen ook zijn, als geheel genomen vertoont de
ceramiek van het Grieksche Oosten een minder vooruitstrevend karakter dan die
van het moederland. Sedert het begin van de Vide eeuw maakt zich een zekere
eentonigheid merkbaar, die geleidelijk toeneemt. Daarbij geraakt zij langzamer
hand onder den invloed van de Attische kunst.
Duidelijk blijkt dit afnemen van de vitaliteit uit de recente opgravingen op Rhodos van de Denen en Italianen. De voor ons onderwerp interessantste vondst
van de Denen is een amphorafragment met het bovenstuk van een groep krijgs
lieden, fig.66 (Blinkenberg, Lindos 2618, pl. 126/7). Wij zien daar een prachtig ge
wemel van met groote paardenooren en lange veeren bekroonde helmen, waaronder
de koppen met levendigheid zijn gegeven. Niet alleen geeft de micahoudende klei
aanwijzing voor een ontstaan in het Oosten, de bewapening is karakteristiek voor
den zin voor het decoratieve in die streek. De algemeene opvatting is coloristischer, picturaler dan in Attika. Een zekere analogie met de Brusselsche fragmenten
is onmiskenbaar. Tegenover het eigen karakter van dit stuk laat een door de Ita
lianen in Kamiros ontdekte amphora goed het overwicht van de Attische kunst
zien (Rhodos, Jacopi, Cl. Rhod. IV, pl. II, fig. 139; Jacobsthal, GGA. 1933,11).
Wel is waar heeft de vaasvorm met de eigenaardige afsluiting van den hals bovenaan
nog een zekere zelfstandigheid (vgl. de amphora in „geometrischen” stijl, Salzmann,
Nécrop. Camirus, pl. 45), de decoratie echter staat onder sterken Attischen invloed. De
voorstelling aan de voorzijde: Herakles, die den leeuw bij zijn poot vast heeft gegrepen,
is het meest origineel, omdat de figuren overigens vrijwel los van elkaar staan. Aan de
keerzijde zien wij daarentegen een staanden man, die in houding en kleeding geheel aan
Attische vazen van omstreeks 490 v. Chr. ontleend is. Typeerend is ook het gebruik van
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de oude rosette tot vulling. Niet-Attisch is pok het aangeven van de details met witte
lijnen. Artistiek aantrekkelijker is een zwart geschilderde omphalosschaal, waarop met wit,
lichtbruin en enkele roode accenten twee vrouwenkoppen, twee granaatappels en twee
zwanen zijn aangebracht (Rhodos, Jacopi, ibid. pl. III). Daar dergelijke stukken de geheele
Grieksche wereld door voorkomen (Athene, Graef—Langlotz, II, nr. mi, Delos,
Dugas, Heraion, p. 167, nr. 640, Neugebauer, Führer, p. 56, vgl. blz. 82) is het zonder
autopsie niet te beslissen of dit stuk niet van Attischen oorsprong is. De beste stukken
dezer klasse stammen uit de laatste decenniën der Vide en de eerste der Vde eeuw; de
klasse heeft echter langer voort bestaan.

Met de fragmenten uit Klazomenai vertoonen een twintigtal hydria’s en twee
amphoren, die, voor zoover bekend, alle uit Cervetri (Caere) stammen en door
vorm en sommige versieringselementen tot één groep worden verbonden,
groote stilistische analogie (Webster, JHS. 1928, 196; Price, EGP. 30).
De vorm der hydria’s is altijd dezelfde, krachtig gedrongen en toch elastisch.
Een korte, uitloopende voet geeft de noodige stabiliteit. Het belangrijkste stuk
(Weenen, Masner 217, Webster, nr. 1) schildert, hoe Herakles den Egyptischen
koning Busiris, die eiken vreemdeling aan zijn god liet offeren, en diens onder
danen te lijf gaat.
Het is als een illustratie van een Grieksch volksverhaal (Herod. II, 45); de voor het
offer reeds ontkleede Herakles heeft zich eerst rustig laten medevoeren; plotseling laat
hij zich gaan, grijpt met de eene hand een Egyptenaar bij een been, knijpt met de rechter
een neger de keel dicht, klemt er twee tusschen de armen en zet zijn zware voeten op twee
Egyptenaren. De koning, kenbaar aan den Egyptischen koningstooi, de slang, ligt ver
slagen op den grond, een Egyptenaar en een neger zijn op het altaar gevlucht, een ander
verschuilt zich er achter. Het is de reus uit het sprookje, die plotseling losbarst, het is
echte sprookjesatmosfeer, die ons van de vaas tegemoet komt, in geest verwant aan de
Io-scène op de Münchensche amphora (blz. 76). Van een dramatische opvatting van het
verhaal is geen sprake, de volgelingen van den koning gedragen zich in hun benauwenis
hoogst komisch, de vluchtelingen spelen als het ware verstoppertje. Van de andere zijde
der vaas komen eenige krachtige negers te hulp; dat het zal baten, gelooft niemand, maar
er wordt op echt Grieksche wijze de indruk van een vertraging der handeling bereikt, een
artistiek opschuiven van de beslissing.

Over welk een talent beschikte deze meester 1 Met welk een humor karakte
riseert hij den held, de tengere, beweeglijke Egyptenaren, het negertype; hoe juist
weet hij de beweging weer te geven: men gelooft het schudden te zien van den
om zijn hals gegrepen Egyptenaar. Hoe gelukkig werkt het donkere rood van
Herakles, het wit der gewaden en de bleeke en zwarte kleur zijner tegenstanders
tegenover elkander: een geheel andere geest dan de Attische, die zooveel beheerschter, zooveel minder uitbundig is. Duidelijk komt dat uit bij een verge
lijking met Attische roodfigurige vazen uit weinig later tijd met hetzelfde
onderwerp (blz. 86, 97). Daar is alles bittere ernst, tegenover den humor hier.
Deze is een grondeigenschap van den kunstenaar. Uit het juiste weergeven van
negers en Egyptenaren spreekt gevoel voor plaatselijk coloriet. Dat de schilder
Egypte kende, is duidelijk. Voor de localisatie van het atelier dezer vaas helpt
dat niet. Hoeveel Grieken zijn er in de Vide eeuw, vooral vóór de Perzische
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verovering (528), niet in dat land geweest! Een aanwijzing geven de op zooveel
exemplaren voorkomende schuine gezichtsprofielen, die zoo echt Oost-Grieksch
zijn (zuilenreliefs uit Ephesos, Klazomeensche sarkophagen, enz.).
Bijzonder duidelijk zijn die bij een groep van een hardloopenden man tusschen twee
paarden, fig. 69 (uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 1346, CVA. III F, pl. 1, 3; Webster
nr. 13),het bekende oude schema. De achterzijde draagt een bokkenjacht, waarvan de jager
bijna identiek op een Berlijnsch stuk (inv. 3345, Webster nr. 19) terugkeert. Ionisch is
ook de liefde voor landschapachtige details (blz. 78). Op een stuk in het Louvre (E 702,
Webster nr. 9, Merlin, Vases grecs pl. 22 B) zijn de door Hermes gestolen runderen achter
een boom verborgen, een haasje loopt door de takken van het struikgewas. Op dit stuk
komt weer de humoristische aanleg van onzen schilder uit: Hermes, de kleine dief, ligt
doodonschuldig in zijn wieg, terwijl de góden daaromheen druk gesticuleerend er over
twisten, wie de schuldige is en waar de roof verborgen zou zijn.

Van de overige stukken worden hier alleen twee vazen in Londen genoemd,
het ééne (in decoratie eenigszins afwijkend) met vier paarsgewijze op elkander los
stormende hoplieten (B 59, Webster, nr. n), uit een zuiver decoratief oogpunt
misschien het mooiste stuk van alle, het andere (1923,4—19,1; Webster, nr. 18) met
de voorstelling van een in een wagen vluchtenden Arimasp, die door een griffioen
wordt vervolgd.
De Arimaspen spelen een groote rol in de sagen omtrent Rusland (Herod. Hl, 116,
Wemicke, PW. II, 826, Schefold, Unters. p. 149). De vluchteling heeft blijkbaar goud in
den zak medegenomen, die om zijn hals hangt, hetgeen de woede van den griffioen heeft
opgewekt.
De ornamentiek van al deze vazen is vrijwel dezelfde: gecompliceerd lotusbloem
ornament op den hals, op den schouder klimopbladeren, onder om den buik lotusbloemen
en -knoppen. Graveering wordt toegepast, evenals opschildering in rood en wit. Op
verschillende stukken, o.a. de Busirishydria, vinden wij gecompliceerden plooienval
aangegeven.

De vraag is, of deze vazen alle op dezelfde plaats zijn gemaakt en of dit in
Klein-Azië of in Etrurië — eventueel door een daar gevestigden Griek — is
geschied. Het feit, dat alle stukken in Caere schijnen te zijn gevonden, kan tot
steun van elke hypothese dienen. In de eerste plaats is het nog een probleem, in
hoeverre deze vazen Etrurisch, dan wel zuiver Grieksch zijn.
Volgens Kraiker (Gnomon 1934, 241) is de groote meerderheid Etrurisch. Webster
(JHS. 1928, 196) en Rumpf (BPhW. 1933, 684) houden ze voor Ionisch. Rumpf verklaart
ze zelfs — althans grootendeels — voor geïmporteerd van uit Klein-Azië. Hij beroept zich
daarvoor op een aantal in een kelder in het Louvre ontdekte fragmenten (afkomstig uit de
coll. Campana, Pottier, Mon. Piot. 1933, p. 1; Rumpf, Jdl. 1933, 58). Hier zien wij eenige
Homerische helden afgebeeld, waar de namen (Nestor, Odios, Ajax) in Ionisch alphabet
zijn bijgeschreven, fig. 70. Rumpf houdt het niet voor mogelijk, dat een Ionische Griek in
Etrurië zijn eigen schrift op een vaas zou hebben aangebracht. Dit argument schijnt mij
echter niet afdoende. (Het in 1932 in Larissa, Klein-Azië, gevonden fragment, Schefold,
AA. 1933, 157, waarvan ik door de welwillendheid van Prof. Jacobsthal eenphötographie
mocht bestudeeren, schijnt mij niet tot deze groep te behooren — mijn meening deelt Prof.
Jacobsthal — en kan dus in de discussie geen licht geven). Men zal moeten afwachten, of
de publicatie van het geheele materiaal, waarin uiteraard de aard van de klei een punt van
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nauwkeurig onderzoek zal uitmaken en die in. een stadium van vergevorderde voorbe
reiding verkeert, tot definitieve resultaten zal leiden. Als vaststaand kan men echter aan
nemen, dat vazen zooals die met het Busiris-verhaal, het Amsterdamsche stuk en de
beide Londensche als voortreffelijke stalen van Ionische kunst zijn te beschouwen.

Men dateert deze vazen gewoonlijk tusschen 530 en 520 v. Chr., Mingazzini
(coll. Castellani, p. 173) tusschen 320 en jio v. Chr.
Moet men deze vazen althans ten deele tot de Oost-Grieksche rekenen, de zg.
Pontische amphoren — met slanken, eivormigen romp — zijn stellig Italiaansch
(Ducati, Pontische Vasen). Ondanks verschillende archaïsche elementen zijn zij
als geheel genomen niet ouder dan de Caeretaansche hydria’s. Hun naam danken
zij aan een voorstelling van Skythische boogschutters op een exemplaar in het
Vaticaan, fig. 71 (Albizzati, nr. 231). Het beste stuk (München, S-H. nr. 837) is
met een Parisoordeel op den schouder versierd.
De Ionische humor uit zich bij de karakteriseering van de godinnen: Hera, de echte
matrone, Athena, een blauwkous, Aphrodite, met alle aantrekkelijkheid, die de toen
malige mode aan de vrouw kon geven door de fijne, doorschijnende kleeding en het
bijzondere kapsel. Ook karakteristiek voor de godinnen is de wijze, waarop zij haar klee
ding dragen. Hermes is druk bezig de godinnen te geleiden. De in een eenvoudigen
herdersmantel gekleede Paris draait zijn kudde den rug toe, om het hooge bezoek te
ontvangen.

De voorstellingen zijn gewoonlijk alleen op den schouder aangebracht. Om
den romp loopen verschillende friezen, die met dieren en ornament zijn gevuld.
Veel gebruikt men groote bladornamenten en stengels met blad of knop eraan,
een echt Oost-Grieksch erfstuk.
Kan men bij sommige stukken, zooals dat met het Parisoordeel nog duidelijk
den Ionischen geest bespeuren, langzamerhand verwildert de stijl. De uitvoering
wordt grover, de stileering barok. In haar ontwikkeling illustreert deze klasse
goed, hoe de Ionische ceramiek in Italië langzamerhand haar karakter verliest.
Terwijl zij in Zuid-Rusland nog voortleeft in gemaniereerde producten, veretruriseert zij in Italië. Zij verliest haar levenskracht, in artistiek en technisch
opzicht werd zij door de Attische producten overvleugeld. In de tweede helft der
Vide eeuw verdringen deze haar langzamerhand van de toenmalige wereldmarkt.
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Hoofdstuk VI.
ROODFIGURIGE VAZEN.
Archaïsche Stijl, ca. j 30—480 v. Chr.
De term roodfigurige vazen is misleidend. De versiering is niet met roode
beschildering, zooals de naam doet verwachten, aangebracht, maar zij is uitge
spaard en vertoont daardoor de roodbruine kleur van het vaasoppervlak; het
fond is daarentegen zwartgeschilderd. Het nieuwe systeem komt ca. 530 v. Chr.
in zwang (blz. 58) en is sedert dat tijdstip altijd een speciaal Attische versieringswijze gebleven. Overal waar het later voorkomt, is het aan Attika ontleend.
Het optreden van het roodfigurige systeem is geen op zichzelf staand verschijn
sel in de vazenindustrie van dezen tijd. Ook op andere wijze plaatst men in Attika
lichte figuren tegen een donker fond. De bekende „fabrikant” Nikosthenes heeft
bv. op eiken kant van den hals bij een zijner amphoren een naakte vrouw met
wit doen schilderen (Louvre, F 114, CVA. III He, pl. 38); een amphora uit het
atelier van Andokides draagt aan de eene zijde een voorstelling van badende
vrouwen en aan de andere een ruiter tusschen twee figuren met rosé op het
zwart geschilderd (Louvre, F 203, BAV. 8, n, Hoppin, Rf. 38).
Ook op enkele andere Attische vazen van groote afmeting, die tusschen ca. jio en 490
v. Chr. worden gedateerd, zooals een prachtige stamnos in Leiden (XXIII, 40, everzwijnen
tusschen ranken en palmetten, Dragendorff, Jdl. 1928, 339; Jacobsthal, Orn. pl. 89/90),
een amphora in Berlijn (Fw. 4029, lierspeler, Jacobsthal, Orn. pl. i4d, 87a, p. 69), vinden wij
deze decoratie (Dragendorff, Jdl. 1928, 331; Rumpf, DLitt. Ztg. 1934, 308 ; de fragmenten
uit Eleusis — Rhomaios, AM. 1906, pl. 17 — houd ik niet voor Attisch, maar Ionisch).
Alleen op vaasjes van kleine afmeting, vooral lekythoi en omphalosschalen komt zij meer
voor (Six, Gaz. arch. 1888, Neugebauer, Führer, p. 56/7, Brit. Mus. B 682—700, GraefLanglotz, nr. mi—1248; sommige daarvan zullen jonger zijn, vgl. blz. 138; zie ook
supra, blz. 79). Daarnaast komt een decoratie voor, waarbij de artistieke werking hoofd
zakelijk op gegraveerde lijnen berust (hydria, Goluchow, Beazley, Poland 8; lekythoi,
Bologna, Pellegrini, 33, Pf. 312; Cab. d. Méd., CVA. pl. 95, 1—5,10).

Tegenover het voordeel, dat men op deze wijze het decor op vrijwel dezelfde
manier kon aanbrengen als bij het zwartfigurige systeem, stond het nadeel, dat de
op het gladde zwart gezette beschildering slecht bleef vasthechten. Bij de ®p deze
wijze versierde vazen is de decoratie gewoonlijk alleen nog aan de doffere kleur
van het zwart op de plaatsen, waar deze oorspronkelijk was aangebracht, zicht
baar gebleven; de beschildering zelf is afgeschilferd. Teekenend is, dat men in
Etrurië, waar reeds sedert lang Attische en andere zwartfigurige vazen nage
bootst werden, tot het systeem van opschilderen op het zwart zijn toevlucht nam,
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om het effect van het roodfigurige te benaderen. Hetzelfde verschijnsel herhaalt
zich in de IVde eeuw in Zuid-Rusland (blz. 141). Hieruit blijkt, dat de „roodfigurige” wijze van decoreeren bijzondere moeilijkheden met zich moet hebben
gebracht (Jacobsthal, Omamente, p. 66, demonstreert dat bijzonder duidelijk
aan de ontwikkeling van het ornament).
De oorzaak van dit plaatsen van lichte figuren tegen een donker fond, moeten
wij in de monumentale schilderkunst zoeken. Zij staat in verband met het streven,
dat de geheele Grieksche kunst van dezen tijd beheerscht, om de natuur beter te
benaderen dan tot dusverre. Lichtgekleurde figuren zijn minder abstract dan
zwarte. Bovendien is het in de vaasdecoratie gemakkelijker door binnenteekening,
dan door graveering beweging en verschuiving in de menschelijke lichamen te
géven. Dit wil juist de kunst van dezen tijd. Alles wat de antieke kunstoverlevering en de monumenten leeren, wijst op het pogen zich te bevrijden van het
abstracte gedachtebeeld en daarvoor in de plaats te stellen, wat het oog waar
neemt. Natuurlijk zijn de vazenschilders niet de „uitvinders” van dat nieuwe —
om een Grieksche uitdrukking te gebruiken —, zij volgen de toonaangevende
kunstenaars, die zich in de monumentale schilderkunst of de sculptuur uitten,
daarin na: hun talent blijkt uit de wijze, waarop zij dat deden en het vermeden
hun vazen met copieën naar schilderijen te versieren.
De omstandigheid, dat vazen uit het atelier van Nikosthenes en dat van Andokides
volgens zoo verschillende systemen versierd werden, staat niet op zichzelf. Zoo zullen wij
ook kunstenaars vinden, die zich zoowel van het zwart- als van het roodfigurige systeem
bedienden, en anderen, die naast het laatste ook een versiering toepasten, waarbij het fond
eerst met een laag witte verf wordt bedekt, waarop men dan in verschillende kleuren
de decoratie zet. Het is zelfs volstrekt niet uitgesloten, dat sommige beschilderingen
op marmer (Berlijn, Skulpt. 734) door artisten zijn uitgevoerd, die ook vazen decoreerden
(Rumpf, DLitt. Ztg. t.a.p.). Men moet er zich voor hoeden, de wijze van werken der
antieke kunstenaars binnen al te nauwe grenzen te omsluiten en de grens tusschen de
„groote” kunst en de vazendecoratie al te scherp te trekken.

Als onderwerp overheerscht in dezen tijd de menschelijke figuur, die de kuns
tenaars op allerlei wijzen gebogen, gedraaid en in beweging willen weergeven,
zooals het oog die waarneemt.
Deze nieuwe wijze van afbeelden breekt zich langzamerhand, als het ware bij stukken,
baan. Het verloop van dit proces in de vazenindustrie wordt door de, daar sedert lang
gebruikelijke wijze van werken, verklaard. Elk atelier gebruikte bepaalde schemata voor .
een groep, een figuur of een gedeelte daarvan. Deze schemata worden nu geleidelijk
gemoderniseerd, zoodat naast „moderne” partijen in arm of been, dikwijls. ouderwetsche
in romp of schouder staan (vgl. Reichhold, Skizzenbuch griechischer Meister, passim).

Zonder twijfel is het roodfigurige systeem niet, zooals het zwartfigurige der
Vide eeuw, langzamerhand gegroeid, maar is het door één man het eerst toegepast.
Tegenwoordig houdt men daarvoor den schilder, die in het atelier van Ando
kides de roodfigurige decoratie heeft gemaakt.
Sommigen nemen aan, dat hij uit Klazomenai stamt op grond van de analogie van de
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door hem toegepaste schuine gezichtsprofielen met die op de sarkophagen van daar. Ook
leggen zij verband tusschen de lichte kleur der figuren op deze werken (en op niet-gepubliceerde terracotta-friezen uit Larissa) en het roodfigurige systeem als zoodanig (Kjellberg, Jdl. 1932, 1; Zahn, AM. 1898, 75). Zoo lang men niet kan aantoonen, dat deze mo
numenten ouder zijn, dan de vroegste roodfigurige vazen, blijft dit een vermoeden. Zelfs
indien het juist zou blijken, dan nog moet het roodfigurige systeem als echt-Attisch
worden beschouwd, want alleen in Athene is het tot in al zijn mogelijkheden ontwikkeld
(Rumpf, Jdl. 1933, 67)1).

Een aantal amphoren uit het atelier van Andokides is aan de eene zijde zwart-,
en aan de andere roodfigurig versierd, sommige zelfs met dezelfde voorstelling
(München 2301, Herakles op een rustbed en Athena, Pf. 315; Boston 99.538,
Herakles een stier voor zich uitdrijvend, Pf. 266, 316, en Achilles en Ajax, een
soort triktrak spelend, Boston 01.8037, — hier voor het eerst goed afgebeeld,
op fig. 72 en 73 — BAV. 7, 1). De keerzijden zijn traditioneeler, minder krachtig
en grootsch dan de roodfigurige voorzijden, zooals een vergelijking van af
beeldingen gemakkelijker leert, dan een beschrijving. Beazley schrijft de eerste
aan den door hem zoo genoemden Lysippidesschilder toe (Bf. p. 40). Hij houdt
het voor mogelijk, dat deze echter identiek is met den Andokidesschilder. Rumpf
(Jdl. 1933, 68) neemt deze identiteit als zeker aan. Men heeft vroeger gemeend,
dat de beide decoratiewijzen waren gekozen, om de voordeelen van het nieuwe
systeem te doen uitkomen (FR. I, p. 17), zij zouden dus de oudste roodfigurige
stukken moeten zijn. Dit is niet juist.
Niet alleen zijn eenige fragmenten in Leipzig (Hoppin, Rf. 43, xo, BAV. 8, 9) en
een amphora in Berlijn (Fw. 2159), uit het atelier van Andokides, als ouder te beschouwen,
vazen met beide soorten van decoratie zijn in andere werkplaatsen zelfs nog tegen het
einde der Vide eeuw gemaakt (bv. schaal met athleten — de schilder is naar deze vaas
de Scheurleerschilder genoemd —, uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 997, CVA. III Ia,
pl. 1, 1—3, BAV. 22, 1, ca. 510; loutrophoros, waarvan de voornaamste decoratie rood-,
de andere zwartfigurig is, Mayence, Mél. Holleaux, p. 140; begin Vde eeuw dergelijke
fragmenten, Piersonmus.; zwarte ornamenten op roodfigurige lekythoi, ca. 480/70 enz.).

De onder den naam van den Andokidesschilder bekende maker der rood
figurige versieringen (ook van de opgeschilderde, blz. 82) moet een baanbrekersnatuur hebben gehad. Hij waagt zich aan problemen, die eerst een vol
gend geslacht zou weten op te lossen.
Op de Berlijnsche vaas (Fw. 2159, BAV. 8, 8) geeft hij van de twee groepen worstelaars
er een in het oude, maar eenigszins gevarieerde driehoeksschema, de tweede echter in
gedurfde groepeering, van voren gezien. Ouderwetscher zijn de elkaar naloopende figuren
van Apollo en Herakles op de keerzijde. Op een amphora (Louvre, G 1, BAV. 8, 7,
Pf. 313) staat een lierspeler op een verhooging, om zich aan twee jongelingen te laten
hooren. Door de hooger staande figuur niet door den afsluitenden omamentrand te
laten heensteken en de jongelingen met lange stokken uit te rusten, poogt hij de
drie figuren tot een groep te verbinden. Om die eenheid te bereiken, offert hij zelfs
de proporties van den lierspeler op. Als spiegel van den tijd is deze voorstelling ook
X) Dat de Atheners Ionische invloeden ondergingen, bijv. ornamenten (Jacobsthal, Omam. p. 75,153) overnamen,
kan niet als afdoende argument gelden.

84

interessant: in de wijze, waarop deze jonge menschen staan, met een bloem sierlijk
in de hand gehouden en het haar kunstig opgemaakt (dat van de figuur links is gewild
slordig) uit zich de oververfijning van het Peisistratidische Athene. „Modem” is de
kunstenaar ook in de badende vrouwen (Louvre, blz. 82), die helaas slecht zijn gecon
serveerd. Grootschheid is aan zijn werk niet te ontzeggen: het zet de richting van Exekias
voort, ook de zorgvuldige detailleering (waarvoor veel violet is gebruikt) herinnert er aan.
De algemeene opvatting der figuren is verwant, zij zijn nog „plat”, geen binnenteekening
geeft de ronding van het lichaam aan. In de contour ligt echter een sterkere expressie dan
bij den ouderen kunstenaar.

De Andokidesschilder schijnt zich hoofdzakelijk tot het versieren van amphoren
te hebben beperkt. Wij hebben slechts één schaal van hem, gedeeltelijk rood- en
zwartfigurig versierd met strijdende hoplieten (Palermo, BAV. 8, 12; Pf. 262/3),
waarschijnlijk kunnen aan hem nog de fragmenten van een kantharos (Athene,
BAV. 9, 13) worden toegeschreven. De schaal neemt een grootere plaats in
het werk van den schilder Oltos in, die als een leerling van den Andokides
schilder is te beschouwen. Oltos’ signatuur komt in combinatie met die van
verschillende „fabrikanten” voor, Nikosthenes, Kachrylion, Pamphaios e.a. Hier
uit valt af te leiden, dat zijn talent gewaardeerd werd; inderdaad getuigt veel van
zijn werk van groote begaafdheid. Evenals zijn vermoedelijke leermeester kleedt
hij zijn figuren in rijkversierde gewaden, die van het lichaam er onder weinig laten
zien. Wij vinden ook een dergelijke hoekigheid als bij den Andokidesschilder,
maar niet dezelfde grootschheid.
Zijn beste werken, een schaal (Tarquinia, BAV. 15, 49, Pf. 359/360), van buiten
gewoon groote afmeting, met zittende góden en Dionysos een wagen bestijgend (voor
treffelijke moderne copie in het Louvre), een stailmos (Londen, E 437, BAV. 11, 4,
Pf. 361) met Herakles, die den hoorn van Acheloös afbreekt, en vooral de fragmenten
van een amphora (Universiteit van Weenen, BAV. 467, Kenner, Oest. Jh. 1933, 41),
waar Herakles met Apollo om een ree strijdt en Aphrodite en Ares tegenover elkaar staan,
getuigen van groot compositietalent en uiterste zorgvuldigheid in technisch opzicht. Voor
Pamphaios heeft hij twee amphorae van den door Nikosthenes zoo geliefden vorm be
schilderd, een met een bekoorlijke voorstelling van den, als mensch met een paardelijf
voorgestelden, centaur Chiron, die den kleinen Achilles op de hand draagt (Louvre, G 3,
BAV. 10,1, Pf. 363). Even aantrekkelijk is de wedergave van een naakte vrouw, die haar
sandaal vastmaakt, op den hals van de andere vaas (Louvre, G 2, Pottier, Cat. III, 2,
2e ed., pl. II, BAV. 11, 2, Pf. 362). Beide dragen een prachtig palmettendecor (Jacobsthal,
Omamente pl. 44/45). Andere stukken in zijn stijl zijn grover, de figuren hebben iets
plomps, het verschil tusschen datgene, wat als eigenhandig werk of als dat van leerlingen
is te beschouwen, is niet altijd vast te stellen (fragtnent van een schaal en een schaal,
beide uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 2229, 3361, CVA. III Ib, pl. 6, 5 en pl. 2,
BAV. 17, 76, 467, het eerste met jongelingen in de palaestra — onder den invloed van
Epiktetos —, stellig eigenhandig, de tweede [Achilles vervolgt Troïlos en uittocht van
krijgslieden] volgens Beazley van een leerling).

Meet dan deze beide meesters heeft zich hun tijdgenoot Epiktetos op één soort
vazen gespecialiseerd. Deze hoogst begaafde kunstenaar, wiens werkzaamheid
gedurende dertig jaren is te volgen (Kraiker, Jdl. 1929, 141; Beazley, BSR.
XI, 16), schijnt slechts bij uitzondering andere vazen dan schalen te hebben ge-
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decoreerd (amphora, Weenen, BAV. 28,50; Pf. 331, een door hem gesigneerde
pelikè, Berlijn, Fw. 2170, wordt door Beazley, AV. 71, 23 aan den Kleophradesschilder toegeschreven). Epiktetos moet al vroeg gewaardeerd zijn; het schijnt,
dat hij de eerste op de nieuwe wijze werkende schilder is, die als zoodanig sig
neert. Blijkbaar strekte zijn naam tot aanbeveling. Zijn eerste werken zijn zwart
en roodfigurig, hij signeert dan met Hischylos als pottenbakker. Ook voor
Nikosthenes heeft hij gewerkt. Op zijn vroegste schalen treedt een enkel figuurtje
(mensch of dier) tusschen onheilafwerende oogen op, later verwisselen deze van
plaats met de oorspronkelijk de aanhechting der ooren markeerende palmetten
(bij andere meesters nemen dieren dikwijls de plaats daarvan in, Jacobsthal,
Omam. p. 115, goed voorbeeld Castle Ashby, Beazley BSR. XI, 17). Ten slotte
eischt de menschelijke figuur de geheele ruimte tusschen de ornamenten naast de
ooren voor zich op. Epiktetos schildert scènes uit de palaestra, of het militaire
leven, ook feestvierders, kortom alles, waarbij hij gelegenheid vindt, om zijn
liefde voor het geven van krachtige, levendig bewogen menschenlichamen te uiten.
De sedert Exekias welbekende scène van de triktrak spelende helden, vindt men ook
.bij hem (Aberdeen, Kraiker, Jdl. 1929, nr. 49, BAY. 29,5), de geschiedenis van Herakles
en Busiris eveneens (Londen, E 38, Kraiker, ibid., nr. 21), maar meer dramatisch be
handeld, dan op de Caeretaansche hydria in Weenen.

Het hoogst staat hij echter in de wijze, waarop hij het medaillon in het midden
van de binnenzijde weet te decoreeren. Of hij daartoe een staande figuur (Cab.
d. Méd., 510, Kraiker nr. 18), een bewogen (Louvre G 5, Kraiker nr. 27), of een
liggende (prachtige zingende man op een kline, Londen, E 37, Kraiker nr. 34),
een groep (man en jongeling, Kraiker nr. 19; danseres en jongeling, Kr. nr. 21;
een ruiter met zijn paard, Kr. nr. 9, alle Londen, E 137, E 38, E 136) bezigt, het
is altijd meesterlijk van beweging, verdeeling van licht en donker, van vulling.
Zijn wijze van teekenen ontwikkelt zich van een uitvoerige tot een meer aan
duidende (voortreffelijke analyse van Kraiker, t.a.p.).
Een vroeg plat bord met een slanken boogschutter, fig. 74 (Londen, E 135, Kr. nr. 13)
én een schaal in Tarquinia (Cometo) met een stormenden krijgsman, fig. 75 (Kr. nr. 69)
laten de ontwikkeling duidelijk zien. Hoe elegant is het oudere stuk tegenover de on
stuimige kracht van het jongere, hoe overtuigend is daar de beweging van den krijgs
man gegeven en hoe knap de anatomie aangeduid! Belangrijk is ook het verschil in grootte
van de figuren ten opzichte van het te versieren voorwerp: men lette op de gewichtige
functie van den breeden plastischen rand bij het bord (die dikwijls bij reproducties wordt
weggelaten, een veel voorkomende soort van fouten, die de artistieke werking van de
vaasdecoraties zoo vervalschen), terwijl op het jongere stuk de voorstelling een — ver
houdingsgewijze — zooveel grootere plaats inneemt.
De bij de meeste schalen — niet alleen Epiktetische, vgl. ook Kraiker, AM. 1930, 173 —
voorkomende eigenaardigheid, dat de voorstelling aan de binnenzijde niet in de as is
georiënteerd, welke de ooren verbindt, vindt haar verklaring in de gewoonte, bij het
decoreeren de schaal op één oor en den vaaswand te laten rusten (Houssay, RA. 1912,
I, 60, P.-Ch. X, 377).

Verwant met het werk van Epiktetos, in de knapheid van vulling en in de be86

weeglijkheid der figuren is dat van een jonger meester, Skythes, wiens naam er
misschien op wijst, dat hij uit Skythië stamde; het karakter van zijn werk is echter
volkomen Attisch. Ook van hem kennen wij hoofdzakelijk schalen, die, behalve
door den naam, ook door het Epilykos prijzende opschrift, tot een eenheid worden
vereenigd (vgl. Pottier, Cat. Louvre III, 2, 2e ed., p. XVI). Een naakte lierspeler
(Va. Giulia, CVA. III, Ic, pl. 26, BAV. 40, 1, Pf. 334) heeft een zekere analogie
met het werk van Epiktetos; karakteristiek voor Skythes is een groote fijnheid
van teekening en een zekere voorliefde voor realistische details in gezichtstype
en lichaamsbouw.
Heftig bewogen zijn zijn feestvierenden, waaronder naakte, dansende vrouwen voor
komen (Louvre, G 14, BAV. 41, 21, Pf. 336/7), de „leelijke” Theseus, die den ever of
Prokrustes te lijf gaat (Va. Giulia, CVA. III Ic, pl. 23, 25,1, Pf. 333) of de hardloopende,
omziende krijgsman (Louvre, CA 1527, BAV. 40, 2, Pf. 335). In het omleggen der draperie
ziet men een streven naar gratie en naar een aangeven van het lichaam. Ook plastische
vazen heeft hij delicaat versierd (Louvre, CA 986/7, Pottier, Mon. Piot, IX, pl. 11/2,
Pf. 270, 272; Beazley, JHS. 1929, 41). Op de eerste bracht hij met zwarte beschildering
een uil aan; hij heeft ook eenige pinakes van de Akropolis „zwartfigurig” gedecoreerd
(Graef-Langlotz, I, 4, pl. 106, 2557, pl. 110, 2586, Pf. 273). Het is aan dezen veelzijdigen
kunstenaar, dat Rumpf (DLZ. 1934, 308) de beschildering van een marmeren stéle
(Berlijn 734, P.-Ch. IX, fig. 95) toeschrijft: de analogie van het markante, levendige
jongensprofiel met dat van den krijgsman (Louvre, supra) is inderdaad treffend.

De richting van den Andokidesschilder vindt haar voortzetting in het werk
van Phintias, Euthymides en Euphronios, om slechts de voomaamsten te noemen.
Van den eerste, die amphoren, hydria’s en schalen beschilderde, en aan wien ook zwart
figurig werk wordt toegeschreven (blz. 59), vermelden wij alleen de amphora in Tarquinia, vanwege de prachtige, nauwverbonden groepen van sileen en maenade, ter weers
zijden van een staanden Dionysos (6845, FR. pl. 91, BAV. 57, 4, Pf. 381). Pakkend drukt
hij daarin de verschillende werking van den extatischen dans uit. Groote attributen,
takken en thyrsoi verbinden de figuren onderling.

Van Euthymides, een der grootste kunstenaars dezer periode, kennen wij j gesig
neerde stukken (een hydria, 2 amphoren, een psykter en een schaal), bovendien
kunnen nog eenige andere vazen aan hem op stilistische gronden worden toege
schreven. Technisch behoort zijn werk tot het beste, dat de Grieksche ceramiek
kent; zijn met den „sleper” of „borstel” getrokken relieflijnen, die bij hem, even
als bij zijn tijdgenooten, bijna den geheelen omtrek der figuren volgen, zijn van
ongemeene vastheid en zuiverheid, zijn zwart is bijzonder gelijkmatig en diep
van toon. Voor opschriften en enkele details past hij gewoonlijk violette retouches
toe. Zijn amphorentype gelijkt op dat van Andokides, is echter strakker; de vaas
wordt daardoor slanker, het omhooggaande element versterken de vele staande
figuren.
Euthymides waagt zich meer aan verkortingen dan de Andokidesschilder, zijn
figuren werken ook plastischer. Zij zijn sterker gespierd (dijbeenen)enmonumentaler, maar ook minder levendig. Er schijnt iets van de moeizaamheid van het tot
stand brengen aan te kleven. Misschien mag men ook de toevoeging aan zijn
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signatuur (waarin hij den naam van zijn vader Polios noemt; vgl. over dezen
Robert, Jdl. 1915,241) op een amphora in München (2307, BAV. 63,1, Pf. 364/3):
„Euphronios heeft het nooit zoo goed gedaan”, opvatten als een soort beken
tenis, dat het hem niet zoo gemakkelijk afging. Dit opschrift, dat bij hooge
uitzondering eens iets persoonlijks van een Grieksch kunstenaar verraadt, werpt
een schel licht op de rivaliteit der beide tijdgenooten.
Op deze vaas geeft Euthymides aan de ééne zijde een krijgsman, zich wapenende
in het bijzijn van zijn ouders.
De moeder houdt helm en speer vast, de vader, door kaalhoofdigheid als ouden man
gekenteekend, ziet oplettend toe op het aanleggen van het borstpantser. Van deze scène
uit het gewone leven is door bijvoeging van de namen Hektor, Priamos en Hekabe een
voorstelling uit de heldensage gemaakt. Aan de keerzijde zien wij drie, onder den invloed
van een goeden dronk, uitgelaten dansende mannen, zwaar zich bewegend (Pf. 363).
Euthymides houdt van zulke losjes verbonden groepen van drie figuren. Het vinden van
kunstige, gesloten composities is niet zijn sterke zijde. Op den psykter (koelvat, Turijn,
BAV. 64, 9, Hoppin, Rf. I, 436) geeft hij een meer verbonden groep dan gewoonüjk:
twee worstelende jongelingen. De beide jongelingen met houweelen op de keerzijde
zijn weder los achter elkaar geplaatst, fig. 76. Naar zijn schalendecoraties moeten wij
gissen, uit de onlangs door Beazley (Campanafragm. pl. 7, 2) bijeen gevonden frag
menten met signatuur (Florence, Boston, 10.203, BAV. 64, 16), is niet veel meer op te
maken, dan dat zij tot een groep van góden hebben behoord. Belangrijk is, dat hij ook met
Euphronios concurreerde door, evenals deze op de schaal in München deed (blz. 89),
de decoratie aan de binnenzijde met een oranje roode kleur te bedekken (Beazley ibid.
De hem, BAV. 64, ij, toegeschreven schaal, vroeger in de coll. Torr, is alleen met lig
gende figuren versierd). Interessant is, hoe hij op een amphora in München (2309, BAV.
03, 3» Pf- 368/9, niet gesigneerd en daarom door Pottier, Mon. Piot 1927, 189, aan een
leerling toegeschreven) een figuur, die boven de andere uitsteekt, met deze tot een
goede compositie vereenigt. Hij laat haar — het is Koronè, die door Theseus wordt
ontvoerd — met het hoofd door den rand steken. Zoodoende behoefde hij dus niet,
zooals de Andokidesschilder in een dergelijk geval deed (amphora, Louvre, blz. 84),
die figuur kleiner te maken dan de andere.
Indien Langlotz (Würzb. V. 507, Pf. 377) hem terecht — Beazley, BAV. 69, i is van een
andere meening — de voorzijde van een amphora in Würzburg (onderzoek van een lever
als voorteeken) toeschrijft, dan bezitten wij daarin een werk uit zijn ouderdom, want
het moet kort na joo v. Chr. worden gedateerd. Dat de decoratie der keerzijde, feest
vierenden, aan Euthymides’ leerling, den Kleophradesschilder, moet worden toege
schreven, neemt men algemeen aan.

Euthymides’ concurrent, Euphronios, is op het gebied van compositie beslist
zijn meerdere. Zijn gestalten leven meer dan die van Euthymides, al kan deze •
weleens in de draperie moderner, „naturalistischer”, zijn. Een meesterstuk is een
groote kelkkrater (Louvre G 10, BAV. 39, 2, Pf. 392).
Aan de eene zijde: Herakles, worstelende met Antaios, aan de andere: een fluitspeler,
die op een podium stapt, omgeven door drie jongelingen (Pf. 393). De energie en hartstocht
van den strijd zijn voortreffelijk tot uitdrukking gebracht. Zijn compositietalent bewijst
hij door de worstelende lichamen van Herakles en Antaios half op den grond liggend af te
beelden: zoo kan hij daaraan grootere afmeting geven dan aan de vluchtende vrouwen en
hun geweldige kracht doen uitkomen, zonder dat het verschil in grootte het geheel
van de compositie schade doet. Prachtig zijn details, zooals de anatomie van den reus
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en het naar adem snakken van diens mond, om het verzwakken van zijn kracht aan te
duiden. Op de keerzijde geeft hij den fluitspeler weer op het oogenblik, dat hij het podium
bestijgt; zoodoende kan hij hem zich laten vooroverbuigen en op die wijze een prachtig
gesloten geheel met de zittende jongelingen (men lette op de fijn gedifferentieerde hou
dingen) tot stand brengen.

In een andere wereld brengt ons een psykter met liggende, naakte hetairen
(Leningrad, 644, FR. pl. 63, BAV. 60, 10, Hoppin Rf. I, 403).
Hoewel de figuren volkomen van elkander geïsoleerd zijn, zijn zij door houding en
beweging toch verbonden. Interessant is de middelste figuur, Palaisto, omdat zij, al
drinkende, met het hoofd en face is gegeven, waardoor zij een goed middelpunt vormt.
De vooruitstrevende natuur van Euphronios blijkt ook daarin, dat hij bij Palaisto
en de vierde vrouw rechts het onderbeen niet teekent, omdat het in het fond verdwijnend
is gedacht. Op een dergelijke manier teekent kort vóór 500 v. Chr. een leerling van
Epiktetos op wit fond — een groote zeldzaamheid — aan de buitenzijde van een schaal
(Gotha, Hauser, FR. III, p. 17; Jacobsthal, Gött. Vas. 50, dez. Ornamente, pl. 69), bij
een liggenden drinker het linker bovenbeen niet; het bovenlijf is op analoge wijze en
face gegeven als bij Palaisto.

•yWïj bezitten de volledige signatuur van Euphronios, als schilder, behalve op
de beide genoemde vazen, op een schaal en op de fragmenten van een andere
(Athene NM., van de Akropolis, Graef-Langlotz, II, 1, pl. 8, 176, Haspels,
BCH. 1930, 1). Op de eerste (München 2620, BAV. 61, 11, Pf., 391) heeft hij
de kleurtegenstelling aan de binnenzijde versterkt door de uitgespaarde deelen
met oranje-roode kleur te beschilderen. Op de buitenzijde strijdt Herakles met
Geryoneus, fig. 77.
De ruimte onder het oor neemt het lichaam van den dooden herder Eurytios in. Een
vergelijking met de slechts enkele decenniën oudere Chalcidische amphora met dezelfde
voorstelling (blz. 71), laat goed de groote omwenteling in de kunst zien. Karakteristiek is
het levendig deelnemen van Athena, de groote physieke kracht van Herakles, de ver
schillende houdingen der lichamen van zijn vijand.

Aan de binnenzijde zien wij een jongen ruiter in Thessalisch ruitercostuum,
elastisch zittend op een nerveus trappelend paard. Naast hem staat zijn naam:
Leagros, onder bijvoeging van het woord „kalos”, d.i. (is) mooi, terwijl hij op
de buitenzijde als „mooie” knaap wordt geprezen. Dezelfde naam staat op den
krater (LoUvre, blz. 88) naast een der toehoorders; op den psykter in Leningrad
zwaait de vrouw links haar beker, om de rest van den inhoud, zooals het opschrift
zegt, ter eere van Leagros naar een bepaald doel te werpen (kottabosspel). Derge
lijke opschriften, die de schoonheid van een jongen man prijzen, komen sedert
het midden der Vide eeuw (o.a. bij Exekias) herhaaldelijk voor. Gewoonlijk
zullen daarmede aanzienlijke jongelingen zijn bedoeld, die in de „uitgaande”
wereld (zie den psykter in Leningrad!) den toon aangaven. Sommigen zijn ver
moedelijk identiek met uit de geschiedenis bekende personen, waardoor eenige
chronologische aanwijzingen worden verkregen.
Volgens alle waarschijnlijkheid hebben wij in Leagros een jongen man voor ons uit
hetzelfde „militiejaar” als Themistokles (Langlotz, Zeitbestimmung, 48), en die in 465 als
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veldheer sneuvelde. De tijd, waarin hij als schitterende jonge man werd geprezen, en
waarin dus deze vazen moeten zijn gemaakt, ligt derhalve tusschen ca. 510 en 500 v. Chr.
Hiermede is in overeenstemming, dat op vazen van lateren tijd, Glaukon, onder bijvoe
ging van Leagros als vadersnaam, wordt geprezen. Van dezen is bekend dat hij in 441 v.
Chr. strateeg en in 433 admiraal was. De op deze wijze verkregen basis voor de vazen
chronologie wordt door allerlei andere aanwijzingen bevestigd. Lang niet alle geprezenen
heeft men kunnen identificeeren, zoo is het niet zeker, dat de op een bord in Oxford
(CVA. III I, pl. 1, 5) geroemde Miltiades, de overwinnaar is van Marathon (Langlotz,
Zeitbestimm., 58), evenmin, wie met den naam Hipparchos is bedoeld (Zahn, FR. III,
p. 249).
Op de schaalfragmenten van de Akropolis (blz. 89) vinden wij een bijeenkomst van
góden, vermoedelijk ter eere van de bruiloft van Peleus en Thetis. Buitengewoon veel
zorg is aan de uitvoering besteed, zelden wijzen de sporen op een zoo uitvoerige schets als
hier. Het was klaarblijkelijk een pronkstuk, zooals ook de opgelegde („en barbotine”) en
vergulde details (armbanden en haar der godinnen, schaal van Hephaistos) bewijzen. De
houding der figuren is wat stijf, hiëratisch-plechtig bedoeld. Mej. Haspels (t.a.p.) stelt de
fragmenten iets later dan de boven besproken werken van Euphronios, en wijst op het
groote verschil tusschen de breedere behandeling van Euthymides en de minutieuze, die
Euphronios in dit geval heeft toegepast.

Langzamerhand heeft men, uitgaande van de signaturen en met behulp van de
stijlcritiek, een groot aantal individualiteiten onder de vazenschilders ontdekt
(blz. 14). Men kan zich het artistieke leven in den Kerameikos (het pottenbakkers
kwartier) niet intensief genoeg voorstellen. De één tracht den ander te over
treffen door dieper zwart, door fijner afgewogen vaasvormen, door het geven van
nieuwe motieven, van een andere draaiing, een bijzondere wending van een
figuur, door een nieuwe wedergave van details, een oog, een spierbundel. Zoo
schijnt Euphronios de eerste te zijn geweest, die allerlei details van de binnenteekening met verdunde glansverf (dus geelbruin) schildert, waardoor hij een
grootere differentieering in de kracht van de teekening bereikt. Daar men vrijelijk
aan elkaar ontleent, is het moeilijk de prioriteit van dergelijke nieuwigheden vast
te stellen (Pottier, Cat. Louvre III, 1,662, geeft eenige voorbeelden van „plagiaat”).'
Achter de wisselende combinaties van pottenbakkers en schilders verbergt zich
ongetwijfeld een felle concurrentiestrijd. Men herinnere zich Euthymides’ uiting
over Euphronios. Een poging om in een boek als dit, een beeld te geven van de
gecompliceerdheid der ontwikkeling, zou echter alleen tot verwarring leiden.
Een samenhangende groep vormen de tusschen joo en 480 te dateeren schalen,
waarop de schoonheid van Panaitios wordt geprezen, vandaar, dat men den schil
der daarvan onder den naam van den Panaitiosschilder kent.
Eenige daarvan zijn met „Euphronios heeft gemaakt” gesigneerd. Het is waarschijnlijk,
dat dit dezelfde man is, dien wij als schilder reeds hebben besproken, en die dan op lateren
leeftijd een eigen atelier zou hebben bezeten. Te bewijzen, dat hij ook die vazen zelf zou
hebben gedecoreerd, is niet mogelijk; Beazley en anderen nemen het niet aan, omdat de
werken van den Panaitiosschilder een heftiger en meer vooruitstrevend karakter dragen,
dan die van den schilder Euphronios. Toch schijnen zij diens kunst voort te zetten.

De schalen van den Panaitiosschilder vormen het hoogtepunt van de archaï
sche vaasdecoratie in Attika. Het beste voorbeeld is een groote schaal (Louvre
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G 104, BAV. 168, 38, Pottier, Alb., pl. 102—4, Pf. 398), die den Attischen held
Theseus verheerlijkt.
Aan de binnenzijde staat hij voor Poseidons gemalin Amphitrite. Koning Minos had
zijn ring in zee geworpen en den jongen held uitgedaagd zijn goddelijke afkomst te
bewijzen door dezen terug te brengen. Ondersteund door een triton slaagt Theseus in de
nederdaling en ontvangt van de godin Amphitrite een gouden krans. De stijl is zoo verfijnd,
de uitvoering van zulk een virtuositeit, dat een verdere ontwikkeling in deze richting
niet mogelijk was.

De voorstellingen op de buitenzijde vertoonen het stadium der ontwikkeling»
dat op dat van de binnenzijde volgt. Dit wordt gekarakteriseerd door een der
weinige overblijfselen van de antieke kunstcritiek. „Hij vond de katagrapha uit,
dat zijn scheef geziene figuren (d.w.z. verkortingen) en variaties in den vorm
der gezichten, het achteruit-, het naar boven en naar beneden zien, hij liet bij
de ledematen de afzonderlijke deelen uitkomen, liet de aderen zien en vond
plooien en diepte in de draperie uit.” Met deze woorden teekent de Romeinsche
auteur Plinius (iste helft iste eeuw n. Chr.) in navolging van een Griekschen
schrijver, den schilder Kimon van Kleonai, die vermoedelijk aan het einde der
Vide eeuw werkzaam was. Daar van zijn werk niets is overgebleven, zijn wij
voor een goed begrip van hetgeen Plinius zegt, op andere monumenten uit deze
periode aangewezen, in de eerste plaats vazen. Inderdaad komen deze „uitvin
dingen” op stukken van dezen tijd voor. De decoratie van de buitenzijde de
Parijsche schaal (FR. pl. 141) is daarvan een goed voorbeeld.
Hoe nieuw, hoe gedurfd, zijn de verschillende groepen: bv. de uitvallende Theseus,
die Skiron van de rots werpt, fig. 81. Ook een schaal in Londen (E 44, BAV. 168,
39, FR. pl. 23, Pf. 403), eveneens aan den Panaitiosschilder toegeschreven, met een
ziftenden man en een staande vrouw, die haar gordel losmaakt (binnenzijde), laat het
nieuwe pogen duidelijk zien, niet alleen bij de zittende figuur, die nu eens niet in
profiel is afgebeeld, maar ook bij de en face gegeven, zich eenigszins voorover
buigende vrouw. Het in profiel plaatsen van haar naar beneden gericht hoofd wordt
gemotiveerd door het luisteren naar hetgeen de man, op echt zuidelijke wijze gesticuleerend, haar zegt. Al is het probleem niet feilloos opgelost, het stellen er van is een
daad van de grootste beteekenis, een aanwijzing voor het opkomen van een nieuwe
wijze van zien.

Het is de geboorte van de Europeesche opvatting van kunst, waarvan de
vazenschilder ons getuige doet zijn. Het ligt geheel in den Attischen geest, dat
ook andere kunstenaars zich aan deze problemen waagden. Wij zien dat bv. aan
een zittende figuur en face gezien op de binnenzijde van de beroemde, door
Sosias als pottenbakker gesigneerde schaal (Berlijn, Fw. 2278, BAV. 59, FR.
pl. 123, Pf. 418).
Hier verbindt Achilles den gewonden Patroklos, die in een dergelijke houding als de
zittende man op de Londensche schaal van den Panaitiosschilder is afgebeeld. Het streven
naar sterke expressie in den vertrokken mond van Patroklos (de tanden zijn wit geschilderd,
een groote bijzonderheid), de stijfgesloten lippen van den behoedzaam te werk gaanden
Achilles, en de analogie in de houdingen en draperie met die op de vorige schaal, hebben
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sommigen deze kylix aan den Panaitiosschilder doen toeschrijven; de verschillen in het
„handschrift” zijn echter te groot.
Het ligt voor de hand, dat allerlei archaeologen gepoogd hebben de anonymiteit van
den Panaitiosschilder op te heffen. Zoo heeft men de oplossing van het raadsel op
een schaal met ruiters meenen te vinden, waarop naast de signatuur van Euphronios als
pottenbakker, die van Onesimos als schilder voorkomt, terwijl de stijl op dien van den
Panaitiosschilder eenigzins gelijkt (Louvre G 105, BAV. 172, 2, Pf. 404). Deze zou dus
Onesimos hebben geheeten. De stijl wijkt echter te zeer af, men kan dezen hoogstens als
een voortzetting daarvan in een meer elegante richting beschouwen. De rijke afwis
seling, zoo karakteristiek voor den Panaitiosschilder, ontbreekt, dezelfde ruitertypen
worden herhaald.

Iets jonger dan de Panaitiosschilder zijn een drietal kunstenaars — hun hoogte
punt ligt tusschen ca. 490 en 480 v. Chr. —, die bij voorkeur schalen en skyphoi
(door de Engelschen gewoonlijk kotylai genoemd) hebben gedecoreerd. Het zijn
Makron, die de beste vazen voor Hieron versierde, de anonymus, die dat voor
Brygos deed — niet alle vazen zijn van dezelfde hand —, en Douris (altijd Doris
geschreven). Zij behandelen vrijwel dezelfde onderwerpen als hun voorganger:
feestvierenden, soms in heftige, soms in rustige beweging; verder scènes uit de
palaestra en verhalen uit de góden- en heidenwereld. Het verschil ligt in de wijze,
waarop zij dat doen. Makron heeft een fijn gevoel voor de schoonheid en de gratie
van het vrouwelijk lichaam. Een zijner meesterwerken, een diepe beker (Boston
13.186, zg. skyphos Spinelli, BAV. 211, 3, FR. pl. 8j, Pf. 43j/6) geeft aan de
ééne zijde de ontvoering van Helena door Paris, fig. 80, aan de andere haar ont
moeting met Menelaos bij de verovering van Troje.
Voortreffelijk zijn de personen gekarakteriseerd: Helena, die bewust de zedige houding
van een bruid aanneemt en die aan de andere zijde zich, zeker van haar overwicht, tegen
over Menelaos plaatst; Paris in zijn ongeduld, tegelijk beschroomd om zijn verovering
aan te zien, Menelaos in zijn zwichten voor Helena’s schoonheidsmacht op het oogenblik,
dat hij het zwaard uit de scheede trekt om haar te dooden. Echt Grieksch is, hoe de góden
de menschen tot hun handelingen drijven: Aphrodite houdt haar handen beschermend,
als het ware voortstuwend, boven Helena’s hoofd bij haar ontvoering. In de andere scène
inspireert zij haar tot den prachtigen stand met het teruggeplaatste been en het met een ruk
opengeslagen bovenkleed, waarvoor Menelaos moet zwichten. Hoe raak ook de situaties
en de houdingen zijn gegeven, de gezichten blijven onbewogen: een groot verschil met
de smartelijk verwrongen trekken van Antaios op den Parijschen krater van Euphronios
of de vastgesloten lippen van Achilles op de Sosiasschaal (blz. 91). Makrons kracht ligt
dan ook niet in het dramatische, hij munt uit in scènes, waarin hij, de vrouw in allerlei
gracieuze houdingen kan geven, in fijngeplooide gewaden gekleed, die stil neerhangend,
nauw aansluitend of sierlijk golvend, van de schoonheid der draagsters niets verbergen
(skyphos Londen E 140, BAV. 2x1, 2, Pf. 437, met de uitzending van Triptolemos;
schalen in Berlijn: Fw. 2291 met het Parisoordeel, BAV. 211, 4, Pf. 441, enFw. 2290 met
dansende maenaden, BAV. 213, 26, Pf. 438; New York 12.231.x, BAV. 216, 84, Pf. 448
met liefdescènes). Een schaal in het PiersotxmuSeum (2179, uit coll. Scheurleer, CVA. III
Ic, pl. 10, 2/3, BAV. 218, 108, oxxlangs gecompleteerd — een gevolg van een van Beazley’s
ontdekkingen — met eenige in Campagnano gevonden fragmenten, die in de Villa Giulia
waren, Campanafragm. p. 34, nr. 13 bis, della Seta, Mon. Ant. XXIII, p. 283) is een goed
voorbeeld van de jongelingsfiguren uit zijn laatsten tijd. De beschaafdheid en het zich
gemakkelijk bewegen van zijn voorbeelden weet Makron uitstekend vast te leggen.
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De pottenbakker Brygos heeft vijf van de negen door hem gesigneerde schalen
door één schilder laten decoreeren: den onder den naam van den Brygosschilder
bekenden kunstenaar. De grondslag van onze kennis van dezen man, één van de
geniaalste onder de Attische vazenschilders, schijnt vrij klein. Uit deze stukken
spreekt echter een zoo sterke persoonlijkheid, dat een groot aantal andere met een
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan hem kunnen worden toege
schreven. Karakteristiek voor dezen kunstenaar is de voorliefde voor actie en
beweging, meer nog het tot het uiterste uitwerken van de pointe van een gebeur
tenis. Alles maakt hij daarbij ondergeschikt aan zijn streven om „waar” te zijn.
Een feestmaal schildert hij in een jongeling, lijdende aan de gevolgen van een
overladen maag, waarbij een vrouwenhand hem liefderijk ondersteunt (binnen
zijde); aan de buitenzijde van deze schaal zien wij zijn metgezellen zich aan uit
gelaten bewegingen overgeven; meesterlijk wordt in hun houdingen aangeduid,
hoe zij daarbij door den wijn belemmerd worden (Würzburg, Langlotz nr. 479,
BAV. 175, 1, Pf. 421—2jd).
Bij de verwoesting van Troje pakt hij ons met de angst en ontzetting van den op een
altaar gevluchten Priamos, die den moord op zijn geliefden kleinzoon Astyanax moet
gadeslaan, en niet minder met de energie, waarmede Andromache met een grooten
stamper den Griek te lijf gaat, die zoo juist een Trojaan (Eurymachos?) heeft gedood. Den
moed van deze vrouw maakt hij ons te duidelijker, door als tegenstelling een andere in
vluchtende houding te schilderen. Aan het eene einde voert een Grieksche held een
vrouw weg, die naar de stad omkijkt. Op de binnenzijde een vrediger tafereel: Briseïs
schenkt voor Phoinix wijn in (Louvre G 152,BAV. 176, 3, Pottier, Alb. pl. 121, Pf. 419/20).
Interessant is, dat de bijgeschreven namen zoo weinig met de uit de litteraire overleve
ring bekende overeenkomen, een in de vaasdecoratie meer voorkomend verschijnsel. De
kunstenaars schijnen slechts een beperkte kennis van de litteratuur te hebben bezeten.
Zoo heet de held, die de vrouw medevoert, Akamas en de vrouw Polyxena. In deze
situatie komen zij in de overlevering niet voor. Waarschijnlijk stelde het kunstwerk,
waarop de Brygosschilder zich inspireerde, Menelaos en Helena aldus voor. Men dateert
deze schaal in den lateren tijd van den Brygosschilder.
De gezichten zijn bij dezen kunstenaar vol uitdrukking (vrouwenkop op een skyphos
met feestvierenden, Louvre G 156, BAV 180, 68, Pottier, Alb. II, 123, Langlotz, Vasenbilder, pl. 27). Voor de vrouwelijke charme voelt hij niet zooveel als Makron; zijn figuren
zijn zwaarder gebouwd. Hij kleedt ze dikwijls in mantels van zware stof, versierd met
kleine ornamenten. Een sterk gevoel voor humor spreekt uit een vroeg werk: vier
silenen belagen de godin Hera (Londen E 65, BAV. 176,5, Pf. 424; voor den aanval op
Iris, vgl. Schweitzer, Die Antike 1929, 269); de golf van de prachtig gecomponeerde
groep van hun vooruitstrevende, terugdeinzende en kruipende lichamen breekt tegen
het fijne, tengere figuurtje van den god Hermes, die met slim gepraat hen bezighoudt,
zoodat de godin kan ontsnappen en Herakles, zwaar gewapend met knots, boog en
pijlen, gelegenheid heeft te hulp te snellen. Ook op wit fond bracht hij zijn figuren aan, een
schaal in München (2645, BAV. 176, 12, FR. pl. 49, Langlotz, Vasenbilder, pl. 22 rechts)
draagt op de binnenzijde een heftig bewogen maenade.
Ook de decoratie van verscheidene plastische vazen wordt aan den Brygosschilder toe
geschreven (blz. 180).
Onder zijn invloed staan verscheidene anonymi, van wie de Gieterijschilder (naar een
schaal in Berlijn, waarop aan de buitenzijde een bronsgieterij is afgebeeld, Fw. 2294, BAV.
187, 2, FR. pl. 135) en de Briseisschilder (schaal Londen E 75, BAV. 194, 3,Hartwig,
MS. 42, 2, 43, met Dionysos en maenaden aan de buitenzijde) de belangrijkste zijn.
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Van Douris bezitten wij meer dan twintig signaturen als schilder — hetgeen
een betrouwbare basis voor toeschrijving op stilistische gronden geeft — en
één als pottenbakker. Hij heeft blijkbaar lang gewerkt: sommige stukken moeten
vóór 490, andere kort na 470 worden gedateerd (Buschor, Jdl. 1916, 74). Hij
past in den regel een klein koptype toe. Hij houdt van fijne, correcte teekening en
beschikt over een groot decoratief talent; emotie geven in de gezichten doet hij
niet. Karakteristiek is de voorstelling van Eos, het lijk van haar zoon Memnon
ondersteunend (Louvre G iij, Pottier, Alb. III, pl. 108, BAV. 203, 42, Pf. 466).
De compositie is natuurlijk geïnspireerd door de „groote” kunst; Douris’ talent
blijkt uit de wijze, waarop hij deze aan de ruimte weet aan te passen. Ook de stille
stemming is echt Douris.
Bij den strijd om de wapens van Achilles, fig. 78 (Weenen, Masner 325, BAV. 201,
20, FR. pl. 54, Pf. 459) zoekt hij niet, zooals de Brygosschilder dat op een ongesigneerde
schaal fig. 79 (Londen E 69, BAV. 176, 7) doet, de onstuimigheid van de helden en de
heftigheid van het conflict weer te geven, hij maakt er een prachtig evenwichtige com
positie van. Zijn aard komt het best tot zijn recht in werken van stil en ingetogen
karakter, zooals de bekende schaal met lesnemende jongelingen (Berlijn, Fw. 2285, BAV.
2°3> 41» FR. pl. 136, Pf. 468). Zij houden een papyrusrol met een gedicht in de hand,
reciteeren en gedragen zich daarbij zoo zedig en correct, dat Aristophanes er van zou
genoten hebben. Dikwijls geeft hij bv. zulke knapen twee aan twee met oudere mannen
in gesprek. Een enkele maal springt hij uit den band, zooals op de psykter in Londen
met uitgelaten silenen (E 768, BAV. 209, 126, Hoppin, Rf. I, 242, FR. pl. 48). Toch zijn
deze bij al hun uitbundigheid tammer dan die van den Brygosschilder. Ook de scènes'van
mannen, die met hetaeren bij een drinkgelag aanliggen, zijn rustig gehouden. Douris
heeft een fijn gevoel voor het decoratieve, misschien was hij de efertse, die den eenvoudigen maeanderrand, die den in Epiktetos’ tijd gebruikeüjken, dunnen ring om de voor
stelling aan de binnenzijde had verdrongen, verving door een meer gecompliceerden,
waar de maeander door vierkante blokjes met kruisen wordt onderbroken.
Verwant is het werk van den zg. Triptolemosschilder (naar een stamnos in het Louvre,
G 187, CVA. III, Ic, pl. 20, 3 en 6, BAV. 153, 10, Buschor, Jdl. 1916, 82/3, met
Triptolemos), waartoe, behalve schalen ook kraters, amphoren en hydria’s worden ge
rekend. Aan hem schrijft Beazley ook de schaal toe met de signatuur van Douris (Berlijn,
Fw. 2286, BAV. 153, ij, Pf. 465, blz. 14), met een man en een vrouw op een kline.

Hoewel het, zooals wij zagen, geen regel is, hebben toch veel artisten zich
op de versiering van schalen en skyphoi, of op die van grootere vazen ge
specialiseerd. Verscheidene schilders, van wie wij er geen bij naam kennen, zetten
Euthymides’ speciale richting tusschen kort vóór joo v. Chr. en 465 v. Chr. voort.
Van dezen zijn de schilder van Berlijn (naar de amphora aldaar, Fw. 2160), of,
zooals Poulsen (A. einer alten Etruskerstadt, p. 9) voorstelt, Berlijnsche amphoraschilder, verder de medewerker van den pottenbakker Kleophrades (vroeger
naar een hydria in Napels, schilder van de Vivenziovaas genoemd) en de schilder
van een krater in Boston, de Panschilder, de belangrijksten. De eerste decoreert
dikwijls met een enkele figuur, die hij eenigszins draait, om haar van het vlaksilhouette-achtige vrij te maken. Het zijn monumentale gestalten, die door haar
isoleering dubbel grootsch werken. Hij toont daarin een fijn gevoel.
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Op een krater in Londen (E 468, Beazley, Berl. Maler, pl. 29) kleurt hij den geheelen
romp zwart, zoodat deze door de gelijkmatig-glanzende oppervlakte alleen als massa
spreekt, waardoor de voorstelling op het onderste deel van den hals (tweegevecht, geflan
keerd door de moeders van de helden) des te meer uitkomt. Het boven de voorstelling
liggende uitstekende deel van den hals versierde hij met een prachtig palmettenfries, dat,
evenals de fijne bladrand op de ooren, juist zóóveel zegt, dat die deelen niet door leegheid
afsteken, maar zich toch ook niet te veel opdringen, fig. 84 (over dezen vorm, die reeds in
het 3e kwart der Vide eeuw voorkomt, Beazley, p. 13). Somtijds verbindt hij twee figuren
tot een gesloten groep, bv. op de Berlijnsche amphora, fig. 83 (Fw. 2160, Beazley, pl. 1—5),
een Sileen met een achter hem voorbijsnellenden Hermes. Prachtig is de scheiding dezer
figuren door een ree, dat geen afbeelding — evenmin als de beweging van Hermes —
voldoende kan weergeven. Meesterlijk weet hij ook de extase der muziek van een hoogere orde uit te beelden (amphora, New York, coll. Hearst, Beazley, pl. 21, 1). In karakteriseeren munt hij uit, vgl. den verbaasden Sileen op de Berlijnsche vaas of den
hoepelenden Ganymedes (klokkrater, Louvre G 175, Beazley, pl. 20); iets stugger zijn
de Athena en de Nike op een amphora in Leiden (18 h 33, Beazley, nr. 24). „Modem”
is hij niet alleen in de beweeglijkheid zijner figuren, maar ook in details, zooals op
de hydria met Achilles, die verborgen achter een fontein, waar Polyxena uit put, Troïlos
opwacht: het water loopt met geweld over den rand van de vaas (Leningrad 628, Beazley,
pl. 24, 1).

De schilder, die voor Kleophrades werkte (deze was blijkbaar een zoon van
Amasis, Six, RM. III, p. 233; vgl. Beazley, Kleophradesmaler, p. 9), staat in bij
zonder nauw verband met Euthymides (Beazley, p. 11).
Langlotz vermoedt, dat van een amphora in Würzburg (nr. 507), hij de ééne, Euthymides
de andere zijde heeft gedecoreerd (blz. 88). Daar de vaas tusschen joo en 490 v. Chr. zal
zijn gemaakt en Euthymides toen misschien een oud man zal geweest zijn, zou hierin een
aanwijzing liggen, dat de Kleophradesschilder zijn leerling is geweest. Deze is zijn meester
hier boven het hoofd gegroeid, zijn werk (mannen en fluitspeelster) is veel vaster en vlotter
dan het andere, waar een jonge held de lever van een geslacht offerdier beziet.
Een vroeg werk is ook de spitse amphora in München met Dionysos, Silenen en
maenaden (2344, Beazley, Kleophradesm. nr. j, p. 12, FR. pl. 44/5, Pf. 379), waarvan
Beazley de voorstellingen op nieuwe wijze heeft gegroepeerd (pl. 4). Hij laat de Dionysosfiguur flankeeren door aan weerszijden een groep van een Sileen en een maenade er
mede te combineeren, zoodat voor de andere compositie een en face geziene Sileen en
twee maenaden overblijven, die aan deze centrale figuur den rug toekeeren. Deze vormen
dus een „kelkvormige” compositie: de buitenste elementen wenden zich van het midden
af, in plaats van daarheen, zooals gewoonlijk het geval is. Deze soort groepeering heeft
de schilder meer toegepast; hier dient zij hem, om het wezen van de beide maenaden goed
te karakteriseeren. De ééne stormt weg, extatisch bewogen, de andere danst meer stil
dwepend, in zichzelf gekeerd.

Karakteristiek is het streven naar monumentaliteit, dat de Kleophradesschilder
tot een geestelijken broeder van den schilder van Berlijn maakt, en dat op twee
schalen in het Cabinet des Médailles te Parijs tot volle ontplooiing komt. Op de
ééne geeft hij aan de binnenzijde een krijgsman, die een scheenplaat aandoet en
aan de buitenzijde Herakles in strijd met Amazonen (535, Beazley nr. 77, pl. 8,
pl- 10—12); op de andere verheerlijkt hij den nationalen held Theseus (536,
Beazley, nr. 78, pl. 9, 10, 13—15). In levendigheid en afwisseling van beweging
en groepeering, in vastheid van teekening, in grootschheid van opvatting doen
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deze — helaas slecht geconserveerde — werken voor de Theseusschaal in het
Louvre uit denzelfden tijd (500—490), van den Panaitiosschilder, niet onder.
Jonger, ca. 480, is de Vivenzio-hydria in Napels, fig. 82 (2422, Beazley, nr. 55,
pl. 27), waar de kunstenaar den ondergang van Troje schildert.
In het midden de hoogtepunten van het drama: Priamos, gewond, stil van smart op een
altaar gezeten, onverschillig voor den doodelijken slag, dien Neoptolemos hem gaat
toebrengen. Het lijk van Astyanax ligt op den schoot van den ouden koning. Achter hem
geeft een gebogen palmboom aan, dat de nacht van Troje’s val stormachtig was. Aan den
anderen kant omvat Kassandra in haar angst voor Ajax het beeld van Athena. T.inWs en
rechts sluiten vredige groepen de scène af: Aenaeas, die, gevolgd door zijn zoon Askanios, zijn vader Anchises wegdraagt en de zoons van Theseus, Akamas en Demophon, die
hun grootmoeder Aithra bevrijden. Tusschen de laatste groep en die van Neoptolemos en
Priamos verdedigt zich een Griek tegen een Trojaansche vrouw, misschien Andromache,
die hem met een grooten stamper bedreigt. Interessant is, dat deze vrouwenfiguur zoo sterk
overeenstemt met de Andromache op de kylix van Brygos met de Iliupersis in het Louvre
(blz. 93). Daar is zij veel heftiger bewogen. In de kalmere beweging mag men niet
onvermogen van den Kleophradesschilder zien: hierin kondigt zich reeds de klassieke
richting aan, die naar grootere beheerschtheid streeft. Deze klassieke inslag en de wijze,
waarop het drama wordt aanschouwelijk gemaakt, doen Beazley aan den grooten frescoschilder Polygnotos denken, die in dezen tijd zijn loopbaan is begonnen. Invloed van
zulke monumentale kunst is zonder twijfel aan te nemen, de algemeene overeenstemming
in de houding van de beide Andromache’s bewijst voldoende duidelijk, dat er een groot
werk moet zijn geweest, waarop beide kunstenaars zich inspireerden. In de wijze, waarop
de Kleophradesschilder dat deed, toont hij de bijzondere geaardheid van zijn talent.
In Nederland geeft een amphora in Leiden (18 h 35, Beazley, nr. 6, JHS. 1910, pl. VI),
met een jongeling, die een haas vasthoudt en een sileen met een lier, een begrip van
zijn kunst.
De techniek van den Kleophradesschilder staat op zeer hoog peil; evenals de schilder
van Berlijn werkt hij veel met relieflijnen. Teekenend is, dat hij nog vasthoudt aan het
oude gebruik, om door middel van een gegraveerde lijn de haarmassa van het fond te
scheiden. In zijn tijd ging men algemeen er toe over, dat door middel van een uitge
spaarde lijn te doen.

De Panschilder (Beazley, Panmaler) is iets jonger, zijn jongste werk wordt ca.
430 v. Chr. gedateerd. Hij is soepeler, eleganter dan de Kleophradesschilder,
conventioneeler dan de schilder van Berlijn. Zijn meesterwerk is de klokkrater met
Artemis en den dood neervallenden Aktaion, fig. 86 (Boston, 10.185, keerzijde,
Pan, een knaap vervolgend, Beazley, Panm. nr. 1, Hauser, FR. pl. ii5,Pf. 475/6).
Zelden is het machteloos neerstorten overtuigender gegeven dan hier: hulpeloos valt
het hoofd achterover, vol ontzetting strekt zich de rechterarm omhoog. Het nauw aan
sluiten der beenen, het verbergen van het onder de knie liggende deel, suggereeren de onaf
wendbare noodzaak: hij valt als een boom, zooals Beazley in aansluiting aan Homerus
het uitdrukt. De Artemis met haar gekunstelde draperie doet ouderwetscher aan, derge
lijke figuren ontmoeten wij meer bij dezen meester: hij is niet zoo vooruitstrevend, niet
zoo grootsch als bv. de Kleophradesschilder, vandaar dat hij van golvende gewaden
houdt; ook een lierspeler in zulke kleeding geeft hij, maar hoeveel „vriendelijker”,
tammer is deze figuur (amphora, New York, 20.245, Beazley, Panm. pl. 28, 2), dan de
werkelijk „door den god bezeten” zanger op de vaas bij HearstI Een zekere humor is den
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Panschilder eigen; ook hij behandelde de Busirissage (pelikè, Athene, NM., CC. 1175,
Beazley, pl. 7/10): ondanks het geweld dat Herakles uitoefent, blijven de negers, die met
allerlei utensiüën komen aansleepen, toch iets komisch houden in hun gebaren en in het
gezichtstype. Zonder twijfel wilde de kunstenaar hiermede het „barbaarsche”, het nietGrieksche wezen der negers uitdrukken. Ook zijn werk staat wat zorgvuldigheid en glans
van beschildering betreft, op groote hoogte.
Wij hebben tot nu toe de voornaamste, de vooruitstrevende kunstenaars behandeld.
Zooals in elke kunstperiode zijn deze in de minderheid. Het hooge niveau der Attische
vazen van dezen tijd maakt echter ook ander werk aantrekkelijk. Onder de minrW
belangrijke schilders moet de zg. Ambrosiosschilder (naar een schaal in Orvieto, coll.
Faina 62, met een krijgsman, waar deze naam bijgeschreven is, BAV. 38, n) worden
genoemd. Hij behoort tot degenen, die met de groote omwenteling, welke voor ons door
den Panaitiosschilder wordt aangeduid, niet konden meegaan. Hem is een onhandige
hoekigheid eigen, hij bezit echter decoratief talent, benevens een goede techniek, vgl. het
vignet, op het titelblad (bovenstuk van een standaard met een gebaarden Dionysos, uit
coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 2237, CVA. Ib, pl. 8, 5; voor den vorm vgl. New York
Buil. 1931, 290, fig. 1, 2); de bewegingen zijner figuren doen weleens wat humoristisch aan.
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Hoofdstuk VII.
ROODFIGURIGE VAZEN.
„Strenge” en „Mooie” Stijlen, ca. 480—450—430 v. Chr.
Evenmin als tusschen welke twee perioden in de kunstontwikkeling ook, is het
mogelijk tusschen den archaïschen en den strengen stijl een scheidingslijn te
trekken. De elementen, welke het karakter van den laatsten bepalen, het streven
naar soberheid, naar vereenvoudiging, naar monumentaliteit, gepaard aan een
meer naturalistische opvatting, hebben zich reeds hier en daar in de vorige periode
laten gelden. Nu komen al deze dingen met kracht op den voorgrond door een
nieuw streven: dat naar het geven van geestelijke diepte. De gebeurtenissen van
het jaar 480 v. Chr. hebben dit alles tot volle ontplooiing gebracht: de Grieken
worden zich bewust van de waarde hunner eigen beschaving.
Het versterkte nationale gevoel openbaart zich duidelijk in het verdringen van
de sedert ca. J30 v. Chr. in zwang gekomen, fijn geplooide, Ionische chiton door
den eenvoudigen wollen peplos, dien de Grieken altijd als de eigenlijke nationale
dracht hebben beschouwd (Herodotos V, 87/8). Door den strakken breeden plooienval beantwoordt zij aan den nieuwen geest, die het monumentale en eenvoudige
zoekt en die de oude draperie gekunsteld moet hebben gevonden. Het streven naar
een meer naturalistische opvatting uit zich in een zich geleidelijk losmaken van
het gedachtebeeld en het daarvoor in de plaats stellen van wat het oog waarneemt.
Karakteristiek hiervoor is de veranderde wedergave van het oog bij en profil
geplaatste figuren (Pottier, Cat. Louvre Hl, p. 854, Pf. I, p. 364). Op de eerste
roodfigurige vazen heeft het den vorm van een amandel met een kring, waarin
een stip in het midden ter aanduiding van de pupil: een gedachtebeeld van een
oog en face gezien. Langzamerhand schuift de stip (de kring wordt dikwijls weg
gelaten) naar den heus toe. Bij den Panaitiosschilder opent zich de „amandel”
bij den neus; kort vóór 480 v. Chr. krijgt de oogkas den vorm van een driehoek,
de pupil begint haar ronden vorm te verliezen (een vroeg voorbeeld op de binnen
zijde van de Sosiasschaal, in tegenstelling met de buitenzijde). De figuren gaan
„kijken”. Hierin uit zich tevens het pogen geestelijke diepte te geven. Bijzonder
duidelijk blijkt dit bij de nieuwe klaagscènes op de prothesisamphorae (Zschietzschmann, AM. 1928, Beil. XVI, XVH).
Een van de schalendecorateurs, in wier werk het pogen om los te komen van
de oude richting goed uitkomt, is de zg. Telephosschilder. Op een schaal in
Boston (95.28, BAV. 225,1, Pf. 449; aanpassende fragmenten zijn door Beazley ont
dekt, Florence: Campanafr., pl. 11, 44) geeft hij aan de binnenzijde de ontvoering
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van Tithonos door Eos, een in dezen tijd veel voorkomende voorstelling. Het
merkwaardigst is de buitenzijde met een „koor” van mannen van verschillenden
leeftijd, in sterk gevarieerde houdingen. Zij loopen een krijgsman na, die op een
heuveltje bij een boom is geklommen, misschien om het op de binnenzijde afgebeelde wonder gade te slaan, want zijn blik is naar boven gericht (Deubner, Attische
Feste, 218, brengt de voorstelling in verband met het feest ter eere van Enyalios).
Hoewel in de draperie een zekere invloed van Makron niet te miskennen is — de
schaal draagt de signatuur van Hieron als pottenbakker—, in het komische, hoekige geba
ren kondigt zich iets nieuws aan. Het verval en het physiek hulpelooze van den ouderdom
zijn onbarmhartig geschilderd, van de elegantie van Makron is niets te bespeuren (Langlotz, Gnomon 1928, 323, houdt den schilder voor een Ioniër van de Oostehjke eilanden).
Verwant van geest is de jongere voorstelling van Aesopus, den fabeldichter, die
als een „leelijke”, maar intelligente dwerg aandachtig luistert naar een verhaal, dat een
vos hem vertelt (schaal, Vaticaan, Helbig, Führer, 3e ed. 571, Pf. 495).

Evenwichtiger en dieper is het werk van een kunstenaar, die voor Euphronios
en Pistoxenos werkte. Voor den laatste (aan wien hij zijn naam ontleent) deco
reerde hij een skyphos met Herakles, die bij Linos les in het lierspelen gaat nemen
(Schwerin, BAV. 259, 1, Pf. 471).
Aan de ééne zijde zitten de leermeester en een volgzaam leerling tegenover elkander, de
één met zorgvuldig gekamden, langen baard, de ander met kunstig opgemaakt haar.
Van de andere zijde komt Herakles aan, gevolgd door een oude slavin; in zijn wijze van
loopen drukt zich stugheid en tegenzin uit. Het vierkante hoofd met den zwaren (voor
den strengen stijl zoo karakteristieken) kin en het kortgeknipte krulhaar versterken dezen
indruk. Men voorvoelt als het ware wat er staat te gebeuren: Herakles zal, driftig gewor
den — hem wacht een aanmerking voor zijn te laat komen — zijn braven leermeester te
lijf gaan. In deze wijze van behandelen van het onderwerp ligt het verschil met de laatarchaïsche wijze: Douris bv. geeft, hoe Herakles den armen Linos met een lier neerslaat
(München, 2646, BAV. 207, 101, FR. pl. ioj), de handeling zelf dus, terwijl hier het
verloop wordt aangeduid door scherpe karakteristiek van de menschen en zoodoende de
stemming wordt gegeven, waaruit de dramatische geschiedenis wordt geboren. Vandaar
ook de karakteriseering van leermeester en slavin. Het „leelijke” der laatste wijst op het
verval van den ouderdom (bij haar en bij Linos is het haar wit opgeschilderd) en niet,
zooals bij de vroeg-roodfigurige amphora in Weenen, bij de Aidikia, op het afschuw
wekkende van het wezen der figuur (Masner, nr. 319, Jacobsthal, Ornamente, p. 66). Een
voordeel is, dat deze zoo belangrijke vaas goed kan worden gedateerd; de conclusies op
grond van de stijlcritiek vinden haar bevestiging in de haardracht van Herakles, die juist
zoo bij den Harmodios uit de in 476 v. Chr. voltooide groep met Aristogeiton terugkeert.

De Pistoxenosschilder heeft ook verscheidene schalen gedecoreerd met fijne
lichtbruine teekeningen op een laag witte dekverf (binnenzijde). Sommige deelen,
zooals een mantel, worden dan met een vlak bijzondere kleur aangegeven. Tot
de beste behooren, behalve een schaal in Berlijn met een zittenden jongeling
en een staande vrouw (Fw. 2282, BAV. 259, 4, Pf. 41 j, enkele details waren
door verguldsel geaccentueerd), de bekende fragmenten met eenThracische vrouw,
die Orpheus doodt (Athene, NM., Graef-Langlotz, II, pl. 36, 439; gedeeltelijk
Pf. 416). Deze, vermoedelijk kort na 480 vervaardigd, munten uit door buiten-
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gewone fijnheid. Prachtig zijn vooral de koppen geteekend, gevoelig en vast,
evenwel zonder een uitdrukking van woede of smart.
Op de Berlijnsche schaal wordt dezelfde jongeling geprezen — Glaukon — als op een
iets jonger schijnend werk, een kyüx met Aphrodite, rijdend op een gans (Londen, D 2,
BAV. 260, 7, Pf. 498), welke kort vóór 470 zal zijn ontstaan. Op het laatste stuk geeft de
roode mantel der godin een prachtige middenas van de compositie. Verwant, maar
vermoedelijk van een andere hand zijn een schaal met de versiering van Pandora (Londen,
D 4, Murray, White Athen. Vases, pl. XIX, BAV. 261, 6, de figuren zijn wat plomp) en
een pyxis in New-York met een Parisoordeel (07.286.36, BAV. 261, 1, ATA. 1915,
pl. XXIX/XXX).

De Berlijnsche schaal komt uit het atelier van Euphronios, de bijzondere
techniek is echter geen specialiteit daarvan (Philippart, Mon. Piot, 1927/8, p. 99,
geeft een lijst van alle dergelijke bekende stukken). Niet minder hoogstaande voor
beelden kennen wij bv. uit dat van Sotades (BAV. 317, Beazley, Poland, p. 27,
Peredolski, AM. 1928, 9), met lange ooren, die aan het einde in een knop
samenkomen (uit het atelier van Hegesiboulos een derg. stuk, waarop een meisje
met een tol, Brussel, CVA. III, Ib. pl. 1, 2, Philippart, ibid. pl. II, FR. II, p. 181,
Beazley, Poland, p. 28, noot 1, Pf. 525). Sotades houdt er van deze uiterst dunne
schalen zoodanig te bakken, dat de zwarte verf een koraalroode kleur krijgt.
De beschilderingen, alle van dezelfde hand, zijn even delicaat als de vazen zelf.
Hieronder komen voor: een meisje, dat, om een appel te kunnen plukken, op de teenen
moet gaan staan, fig. 89, een man, die een steen naar een slang werpt, en Polyeides, die een
slang doodt, om Minos’ dooden zoon met behulp van een tooverkruid, dat de slang bij zich
had, weer in het leven terug te roepen (alle Londen, D 5/7, BAV. 317, 1—3, Pf. 526/8).
Soms is ook de decoratie roodfigurig, zooals op een schaal (Brussel A 890, CVA. III ld.,
pl. ijtt, Philippart, ibid., pl. II; Hoppin, Rf. II, 434, 7) met een zittende moeder, naar wie
een trappelend kindje in een kinderstoel de handjes uitstrekt. Hier is de voorstelling door
een breeden, witten band omgeven. Soms versiert hij de buitenzijde met afwisselend
rood, zwart en wit gekleurde, gegroefde ringen, eenmaal heeft hij een plastischen sprink
haan in het midden geplaatst (omphalosschaal, Boston, 98.886, Hoppin, Rf. II, 428). Men
neemt ook aan, dat de beroemde vaas in den vorm van een bikkel (Londen, E 804,
BAV. 318, 12, FR. pl. 136), waar een aantal meisjes dansen en zweven onder leiding van
een levendig gesticuleerenden man (vermoedelijk de wolken, aangevoerd door Aeolus),
met een allesbehalve „klassiek” profiel (dergelijke profielen zijn in deze periode geen
zeldzaamheid), uit zijn atelier komt. Het is opmerkelijk, hoe de kunstenaar er in slaagt,
om zonder de hulp van schaduwing het effect van het elegante, lichte zweven weer te
geven. Alles, wat aan dezen meester kan worden toegeschreven heeft iets zeer persoonlijks,
er ligt een fijne gratie, een rijke beweeglijkheid in, die men elders niet vindt. Ook belang
rijke plastische vazen heeft hij gemaakt (blz. 180): hij was een veelzijdig kunstenaar. Zijn
werkzaamheid moet tusschen ca. 470 en 440 v. Chr. liggen.
Een verwante geest is de Syriskosschilder (blz. 61, 180), die zijn naam ontleent aan
een astragalos (Va. Giulia 866, BAV. 159, 19, Hoppin, Rf. II, 442), analoog aan het
Londensche stuk.

Een tijdgenoot is de schilder, die naar zijn meesterwerk, dat men ca. 465
dateert, fig. 88 (München 2688, BAV. 272,1, Pf. 501), de Penthesileiaschilder wordt
genoemd. Aan de binnenzijde zien wij een krachtig gebouwden krijgsman, die,
zich eenigszins vooroverbuigend, zijn zwaard in de borst van een smeekend tot
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hem opziende vrouw stoot: AchiUes, die de koningin der Amazonen, Penthesileia,
die Troje te hulp was gesneld, doodt.
Het geheele drama is hier als het ware gekristalliseerd: de sterke held, die de nieuwe
vijanden met alle kracht te lijf ging, hen terugdreef, wordt door de koningin tegengehou
den. In het nu volgende tweegevecht bleef hij de sterkste; op het oogenblik van den be
slissenden stoot ontwaakt bij haar het bewustzijn een vrouw te zijn. Zij tracht haar tegen
stander daarmede te weerhouden, te laat! In zijn houding (den rechterarm), in zijn gelaats
uitdrukking weerspiegelt zich het ontwakende gevoel voor de vrouw, die voor hem
neerzinkt, in beider blikken concentreert zich de strijd hunner gevoelens. Het is groote
kunst, die hier voor ons staat, Grieksche kunst op haar best en men begrijpt, dat Furtwangler, die deze vaas voor het eerst goed publiceerde, den schilder voor meer hield dan
een vazendecorateur en in hem een maker van wandschilderingen zag, die zich nu eens bij
uitzondering op een vaas had geuit. De ongewone versiering versterkte hem in die meening. Weliswaar is de voorstelling op de gebruikelijke wijze uitgespaard, maar de con
touren zijn grijsachtig-bruin geschilderd en daarna eerst — grootendeels — met relieflijnen
nagetrokken; bovendien zijn op het roode oppervlak der vaas verschillende kleuren
gezet. De mantel van den krijgsman links is matrood, van dien rechts grijs, evenals de
binnenzijde van zijn schild; het kleed van Penthesileia was geelachtig gekleurd, de
plooien zijn met verdunde verf aangegeven. Enkele details waren verguld. Toch is
Furtwangler’s vermoeden niet waarschijnlijk; details van de teekening keeren in die van
de buitenzijde terug, die op de gewone wijze is versierd, en op een aantal andere vazen.

Welk een kunstenaar de man was, bewijst ook de compositie. De doode Ama
zone rechts, de vooruitstormende krijgsman links, door het omwenden van het
hoofd geestelijk en formeel met de middengroep verbonden, geven de omgeving,
de atmosfeer van den veldslag aan; zij dienen tevens als „repoussoir” voor de
dramatische groep in het midden. Het streven naar grootschheid blijkt uit de
wijze, waarop de voorstelling in de omlijsting is gezet, de figuren zijn er te groot
voor: zij schijnen den rand te doorbreken en wekken zoo den indruk van monu
mentaliteit.
Belangrijk voor een beoordeeling van de ontwikkeling sedert de vroeg-roodfigurige
vazen is het, dat het oog bijna zuiver in profiel staat, de iris is nog rond; enkele sporen
van den vroegeren stijl zijn ook in de draperie te bespeuren. Technisch staat de teekenwijze
niet op dezelfde hoogte als die van Euthymides bv., de relieflijnen zijn niet zoo vast en
niet zoo lang. Het is het begin van een meer picturale opvatting, die andere effecten
zoekt. Van dergelijke bijzonderheden, alleen waarneembaar voor dengene, die de vaas
in de hand houdt, en die bij de waardeering zulk een rol spelen, kan geen beschrijving een
juist begrip geven.
Het onderwerp aan de buitenzijde, jongelingen staande naast hun paarden, heeft de
schilder dikwijls behandeld. Deze dieren zijn van een zoo nieuw, eigenaardig type, dat men
den schilder daarom ook den paardenschilder noemt. In plaats van de welverzorgde, elegan
te raspaarden der oudere meesters, geeft hij kleine, leelijke dieren, wier kortgeknipte
manen slordig omhoogstaan. Het is het type, dat wij op de gevels van den Zeustempel van
Olympia ontmoeten. Een groot aantal schalen, waaronder veel routinewerk, kan men aan
dezen kunstenaar toeschrijven; de tot „manier” ontaardende richting laat zich tot na
400 v. Chr. volgen.
Aan den Penthesileiaschilder zelf schrijft Beazley ook een eigenaardig voorwerp toe:
een motief in den vorm van een garenklos (New York, Buil. 1928, 303). Op elk der platte
zijden draagt het een groep van twee figuren, geteekend op een wit fond; aan de ééne
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zijde Eos en Tithonos, aan de andere Hyakinthos en Zephyros. Compositie en uitvoering
staan niet op de hoogte van die van de groep op de Penthesileiaschaal. Nog twee dergelijke
voorwerpen zijn bekend (beide Athene NM., CC. nr. 853 en 1202).

Het is duidelijk, dat een werk zooals het middenbeeld der Penthesileiaschaal
onder den invloed van de monumentale schilderkunst is ontstaan. Wij mogen dit
concludeeren
al is daarvan niets overgebleven — op grond van hetgeen wij uit
de antieke litteratuur weten. In de beschrijving van eenige fresco’s met scènes
uit de heldensagen van Polygnotos, den toonaangevenden kunstenaar van dezen
tijd, lezen wij, dat hij zijn figuren in een heuvelachtig terrein placht te plaatsen.
Deze wijze van groepeeren zien wij plotseling op een aantal vazen uit dien tijd
opkomen, die allerlei stilistische analogieën, o.a. wat de paarden betreft, met de
Penthesileiaschaal vertoonen.
Het beste voorbeeld is de zg. Argonautenkrater, fig. 90 (ca. 435 v. Chr.;
Louvre, G 341, BAV. 338, 9, Pf. 492), waar aan de voorzijde een aantal personen
om Athena en Herakles zijn gegroepeerd. Op de keerzijde vinden wij den dood
der Niobiden, vandaar dat de schilder onder den naam van den Niobidenschilder
bekend is. Van een der figuren der voorzijde is boven een heuvel niet meer dan
het bovenlijf zichtbaar; op een volutenkrater van dezelfde klasse (New York,
07.286.84, FR. pl. 116, BAV. 342, 2, Pf. 506) is een figuur tot op het gezicht na
door een terreinglooiing bedekt. Deze wijze van weergeven is als het ware een
illustratie voor de antieke beschrijving van een fresco door Polygnotos’ mede
werker, den Athener Mikon, waarin verhaald wordt, dat van den Attischen
held Boetès niet meer dan een stuk van het hoofd was weergegeven, omdat het
overige deel der figuur achter een rots verborgen was. Zoo weinig begreep men
de bedoeling van den kunstenaar, het benaderen van de werkelijkheid, dat het
spreekwoord ontstond: het was als Mikon’s Boetès, wanneer men wilde zeggen,
dat iemand zich ergens met den „Franschen slag” van had afgemaakt (Brunn,
Gesch. Griech. Künstl. II, 23). Zoo diep was de opvatting ingeworteld, dat men
een mensch alleen volledig mocht weergeven.
De stemming op de voorzijde van den Argonautenkrater is gespannen: duidelijk is
het, dat het oogenblik vóór een beslissende handeling is gegeven (Hauser, FR. II, p. 249,
ziet er een groep halfgoden in, die zich gereedmaken om de Atheners bij Marathon te hulp
te snellen, Pottier geeft, Cat. Louvre 2de ed. UI, 2, 1082, XLVII een overzicht van de
verschillende verklaringen). Zooals uit de antieke overlevering blijkt, was het karak
teristiek voor Polygnotos, dat hij het oogenblik vóór of na een beslissende gebeurtenis
afbeeldde en niet deze zelf, de toeschouwer wordt dus niet in beslag genomen door de
handeling, maar zijn aandacht wordt geconcentreerd op den ethischen achtergrond daarvan.
Een schildering, zooals die op de voorzijde van den Argonautenkrater, kan ons een voor
stelling geven van de verheven, ernstige stemming („ethos”), die de Ouden in zijn werk
zoo prijzen.

Toch was het navolgen van een kunst als die van Polygnotos niet zonder
gevaar. Zoolang de „groote” kunst nog een zuivere vlakdecoratie was, konden
de vazenschilders zich nauw bij haar aansluiten; de overeenkomst van laatProtokorinthische vazen en de metopen van Thermon bewijst, dat dit zonder
gevaar voor het karakter der vaasdecoratie kon geschieden; toen echter de
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„groote” kunst de diepte ging ontdekken, ontstond bij zulk navolgen een
conflict met het wezen van deze versiering. Sommige schilders zijn zoo begaafd
(Penthesileiaschaal), dat zij desondanks een kunstwerk schiepen, dat ons bevredigt.
Bij andere vazen dreigt de schilder op deze klip te stranden. Voor ons ligt die
waardeering dan ook op een ander gebied, omdat zulk een stuk van het grootste
belang is als een der weinige hulpmiddelen, om ons eenigszins te kunnen voor
stellen, wat voor altijd verloren is.
Op een kelkkrater (New-York, 07.286.86, BAV. 345, FR. pl. 118, Pf. 507) rijdt een
Amazone te paard bijna recht op den beschouwer toe. Zij is zoodanig van voren gezien,
dat van het paard alleen de vier beenen, de borst en een klein deel van het achterlijf afgebeeld zijn; de vrouw zelf is geheel en face geteekend. Een dergelijke wijze van weergeven,
mogelijk in de „groote” kunst, waar het verloop naar de diepte toe door nuanceering
aannemelijk kan worden gemaakt, is op een vaas, waar alleen twee kleuren, rood en
zwart, ter beschikking staan, niet mogelijk; geheel daargelaten, dat het opheffen van den
vaaswand als zoodanig ons stuit.
Dat de Attische vazenschilders over het algemeen deze opvatting deelden, blijkt
daaruit, dat, hoe gaarne zij ook de „uitvindingen” der groote kunstenaars toepasten,
vazen als de genoemde, uitsonderingen blijven; weldra keert men weer tot een meer
zuivere vlakdecoratie terug.
De richting van den schilder van Berlijn (blz. 94) vindt haar voortzetting o.a. in het
werk van Hermonax en van den „Providenceschilder”, beiden goede schilders, echter
zonder het temperament van hun grooten voorganger. Beiden decoreeren amphorae,
lekythoi en stamnoi. Als onderwerp gebruiken zij meest twee losse figuren, waarvan de
eene de andere vervolgt. Een enkele maal geeft Hermonax, de begaafdste van de twee,
een groote compositie, zooals de geboorte van Erichthonios (stamnos München, 2413,
BAV. 300, 16, FR. pl. 137), een stil en ernstig werk, of, zelfs tweemaal en zoo goed
als gelijk, Peleus en Thetis en de vluchtende Nereïden, die bij hun vader toevlucht zoeken
(Boston, 01.8031, BAV. 300, 4 en Orvieto, coll. Faina 66, BAV. 299, 3, Hoppin, Rf. II,
21, 23). Hoewel het ook wel vroeger voorkwam, dat dezelfde voorstelling zich op ver
schillende vazen herhaalde (bij Douris, BAV. 200, 15, 201, 16, Hoppin, Rf. I, 211, 213),
ging de overeenstemming zelden zoo ver, of droegen ook niet beide stukken dezelfde
schilderssignatuur, zooals hier (Pottier, Mon. Piot 1927/8, 189, Hauser, FR. III, p. 42,
v. Mercklm, RM. 1923/4, 105; het geval van de in Athene gevonden, afgekeurde stukken
met dezelfde voorstellingen [Athene, NM. 13027] en Bonn [Bieber, AM. 1911, 269],
biedt geen analogie). Vermoedelijk waren de twee vazen als pendants bedoeld.

Een fijn geaard kunstenaar uit het midden der eeuw is de zg. Villa Giuliaschilder, die zijn naam ontleent aan een kelkkrater in dat museum met een rij
dansende meisjes (nr. 909, FR. pl. 17/8, BAV. 349, 1). Aantrekkelijker is de
voorstelling van Hermes, die met vaderlijke zorg en welbehagen het Dionysoskind
op zijn knieën houdt, fig. 95 (klokkrater Londen, E 492, BAV. 3 5 o, 9, BVA. p. 15 3).
Het ligt voor de hand, dat in deze artistiek veelbewogen periode de vaasvormen niet onveranderd bleven.
De door den schilder van Berlijn zooveel gebruikte zwaargebouwde amphora, raakt
uit de mode en verdwijnt tegen het einde van dit tijdvak (vgl. voor de buikamphora Beazley,
Kleophradesm. 15). Slankere vormen vielen meer in den smaak. Het nieuwe amphoratype,
dat zijn naam aan de stad Nola (bij Napels) ontleent, waar het in grooten getale is gevonden,
heeft ooren, die een gewonden koord nabootsen of die in doorsnede driehoekig zijn.
De pelikè wordt evenals de kelkkrater slanker; naast deze komt de klokkrater meer en
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meer m zwang. Deze vorm stamt uit Ionië (Jacobsthal, Metrop. Stud. 1954. 117) ver
moedelijk Milete, fig. 31 (Mingazzim, RM. 1931, 150). De Atheners maken den contour
strakker, veerkrachtiger (vgl. het Rhodische stuk, Jacopi, Cl. Rhod. m, fig. 220). Tegen
het einde der eeuw zal hij een der meest geliefde vaasvormen zijn. Veel komen de stamnos
met kleine ooren en de buikige kan voor, daarnaast de cylindrische lekythos. Men streeft
naar een gesloten contour, waarbij de silhouette van de ooren zich aansluit en niet zooals
vroeger er uitspringt. Wij zien dat ook bij de drinkschaal, die nu niet meer zoo geliefd
is als vroeger: men verkiest vazen, waarop slechts enkele figuren een plaats vinden.
Vandaar dat op de vlakke kylices de palmetten naast de ooren weer meer ruimte gaan
innemen. Ook de skyphos versiert men gaarne met slechts een enkele figuur aan elke zijde,
len slotte moet de cylindrische pyxis worden genoemd, die waarschijnlijk voor het
bewaren van zalf diende en daarom gewoonlijk met scènes uit het vrouwenleven beschilderd werd (over den vorm van den voet, vgl. Bullè, bij Curtius, 88. BWPr., p. 6).
Up de loutrophoroi, wier gerekte vorm nog meer gerekt wordt, schildert men nu dik
wijls het binnenkomen der bruid in het huis van haar echtgenoot.

Opvallend is de geleidelijke vermindering der signaturen. Men heeft dit ver
klaard uit het feit, dat na 480 v. Chr. de export van Attische vazen naar Etrurië
sterk vermindert, een gevolg van den oorlog, die met de nederlaag der
Etruriërs bij Cumae eindigde (blz. 9): de signaturen zouden tegenover deze
groote afnemers als reclamenuddel hebben gediend.
Van de anonymi is tusschen 460 en 430 v. Chr. de Achillesschilder (naar een
amphora met dien held, fig. 87, in het Vaticaan, Helbig, Führer 3de ed. 487, FR.
pl. 167, 2, BAV. 371,1) de belangrijkste. In zijn werk komt de geest van den tijd
van Perikles het zuiverst tot uiting. Niet dat hij bepaalde typen of composities aan
de „groote kunst ontleent: met een juist gevoel, voor wat op een vaas mogelijk
is, laat hij zich niet in met composities, zooals die op den Amazonenkrater in NewYork; hij geeft slechts eenvoudige scènes met enkele figuren. Hij weet deze
echter boven het toevallige te verheffen, boven het alledaagsche, het „Gemeine”,
zooals Goethe het noemt. Het zijn niet gewone, bepaalde individuen met al hun
lichamelijke en geestelijke onvolmaaktheden, het zijn wezens van een hoogere
orde, die zich op zijn vazen bewegen. Dit bewegen zelf is anders geworden, niet
het heftige, ongebreidelde van den Brygosschilder of het min of meer geforceerde,
zooals op zooveel vazen van omstreeks 475 (vgl. de schaal van den Telephoschilder,
blz. 98), het is een rustig, volkomen beheerscht zich bewegen, een voortschrijden
als het ware. Nog liever geeft hij figuren in rust, zittend of staande. Al zijn
gestalten zijn vervuld van cjen verheven ernst der Perikleïsohe periode, waar
achter zich een diepe gemoedsbeweging verbergt en die zoo dikwijls bij minder
begaafden, om niet te spreken van de navolgers uit den Romeinschen Keizertijd,
tot koelheid, weekheid wordt, omdat zij zoo uiterst moeilijk is te geven.
Eenvoortmffelijk voorbeeld is de groep van twee dansende maenaden op een amphora
(Cab. d. Méd. 3J7, BAV. 371, 2, FR. pl. 77, i, Pf. 523), een der best gecomponeerde
groepen van alle tijden, die de nieuwe wijze van voortbewegen duidelijk laat zien. Een
kloof scheidt deze van figuren in dergelijke actie uit de vorige periode, zooals de wilde
maenaden op de schaal van den Brygosschilder (Cab. d. Méd. 576, BAV. 177,13, Pf. 426/7),
de eemgszins dweperige op de amphora van den Kleophradesschilder (München, blz. 95)
of de meer decoratief opgevatte van Makron op de schaal in Berlijn (blz. 92).
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Het streven om beheerschte emotie te geven komt vooral bij de voor deze
periode zoo karakteristieke muziekscènes uit. Men wordt niet moede de werking
van deze kunst op het gemoed te schilderen. Of het is Orpheus, die de Thraciërs
tot een opgaan in zijn kunst dwingt (colonettenkrater, Berlijn, inv. 3172, BAV.
419,1, Pf. j 54; ca. 460), óf het zijn muzen, dan wel andere schoone vrouwen (Brit.
Mus. E 271, BAV. 397, 1, FR. pl. 139, Pf. 555, enz.), die aandachtig luisteren,
fig. 85 (Syracuse, BAV. 420, 10; ca. 440 v. Chr.) of onder den indruk van de zoo
juist gehoorde muziek peinzend voor zich uitstaren. Zooals Langlotz (Griech.
Vasenb. p. 17) terecht heeft opgemerkt, verdwijnt nu de fluit uit het onderwijs,
omdat men deze muziek te opwindend gaat vinden.
Met dit streven naar schoonheid staat ook het meer en meer op den voorgrond
komen van de vrouw in verband, nu niet als gezellin bij uitgelaten drinkgelagen,
maar in huiselijke omgeving: bij voorkeur gedraagt zich de hetaere nu als de
deugdzame en vlijtige huisvrouw (Rodenwaldt, AA. 1932, 7). Ook de sater wordt
minder uitgelaten. Men zoekt het psychologische, niet alleen bij den man, maar
ook bij de vrouw, en behandelt daarom welbekende scènes uit de heldensage op
nieuwe wijze, hetgeen vooral in de verhouding van den man tot de vrouw uitkomt.
Het is de tijd, waarin Sophokles voor het eerst de liefde op het tooneel brengt
(Antigone) en Euripides zijn eerste stukken vol psychische problemen schrijft.
Op een skyphos in Chiusi (BAV. 366, 1, FR. pl. 142) zit aan de eene zijde Penelope treurend voor het weefgetouw, een jongeling — blijkbaar Telemachos —
neemt afscheid van haar; aan de andere, fig. 93, wordt Odysseus door zijn
voedster Eurykleia herkend.
Alles wordt zoo rustig mogelijk verteld, Penelope’s droefheid is stil, beheerscht; de
vreugde van de voedster bij het herkennen van haar meester uit zich alleen in een arm
beweging en een opheffen van het hoofd. Kon deze aangrijpende scène eenvoudiger en
met grootere innerlijke waarheid worden weergegeven? Karakteristiek voor den klassieken
stijl is, dat de oude voedster niet, zooals de slavin op den Pistoxenosskyphos (blz. 99), als
lichamelijk vervallen oude vrouw is afgebeeld. De sporen van den ouderdom beperken
zich tot het met verdunde verf schilderen van het haar (witte opschilderingen zijn in dezen
tijd niet gebruikelijk, ook hieruit spreekt de sobere aard van deze kunst). Aan denzelfden
kunstenaar —- naar de vorige vaas de Penelopeschilder genoemd — schrijft men een skyphos
in Berlijn toe met Odysseus, die de vrijers doodt (Fw. 2588, BAV. 366, 2, Pf. 559). Blijk
baar is daarbij een beroemd schilderij nagevolgd, want wij kennen de compositie ook uit
een relief van een Lykisch graf, het Heroön van Gjölbaschi-Trysa, (Weenen, KiB. 262/3),
dat uit iets later tijd dateert. Ook in ander opzicht geeft deze schilder ons een inzicht
in de „groote” kunst: Telemachos’ hoofd werpt schaduw op het weefgetouw; natuurlijk
is dit geen „uitvinding” van onzen vazenschilder (Buschor, FR. III, p. 128). De monu
mentale schilderkunst moet dus toen schaduwwerking gekend hebben.

Hooger nog dan deze kunstenaar staat in mijn oog de schilder van een pelikè in
Lecce, fig. 91 (zg. Chicagoschilder, CVA. III, Ic, pl. 1, 3, BAV. 354, 12).'Hier
biedt Polyneikes aan Eriphylè de beruchte halsketting aan, waarvoor zij haar
echtgenoot Amphiaraos in den noodlottigen strijd zal zenden.
Op deze vaas zijn de gemoedsbewegingen op meesterlijke wijze weergegeven: links
Polyneikes, die, zeker dat Eriphylè voor de verleiding zal zwichten, niets doet dan haar
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den ketting voorhouden. Eriphylè weifelt nog, maar kan de oogen van het kleinood niet
afwenden (de blik is niet op Polyneikes gericht): onwillekeurig strekt zij de rechterhand
uit. Hoe prachtig is dit weifelen gegeven door den van het lichaam gehouden linkerarm,
door de golving van den peplos. Dat de scène zich binnenshuis afspeelt, duidt deze kunst
aan door de (prachtig geteekende) kraanvogel, het geliefde huisdier. Dit werk moet
ca. 44j worden gedateerd. Eveneens vol stemming, maar geringer van kwaliteit is een
scène van een andere hand op een Nolaansche amphora (uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. i6iï, CVA. III, ld, pl. i, 5, 6; BAV. 439, 6) met Kadmos, die water moet putten
uit een door een draak bewaakte bron, en aan wien de godin Athena een steen reikt, om
het monster te verslaan. Voortreffelijk is de bescheidenheid, de eerbied, het vertrouwen
van den jongen held gegeven, niet minder het snelle, bevrijdende naderen der godin.
Een anonymus, van wien wij veel werk bezitten, is de zg. Sabouroffschilder (naar de
beide-lebeten, Berlijn, Fw. 2404/5, BAV. 263, 15/6), van wien een loutrophoros zich in
het Piersonmus. bevindt (3495, uit coll. Scheurleer, CVA. III, ld, pl. 2, 1, 2; BAV. 263,
xybis). Het onderwerp, het in haar toekomstige woning binnenleiden van de bruid door
haar bruidegom, waarbij diens moeder haar met een krans opwacht, was juist in den
geest van dezen eenvoudigen, zorgvuldigen schilder, die diepe gemoedsbewegingen ver
mijdt. Een van zijn belangrijkste werken, een schaal, versierde hij aan de binnenzijde op
wit fond met een monumentale, staande vrouwenfiguur (Hera?), wier bruin en violette
mantel in strakke eenvoudige plooien valt (München 2685, FR. pl. 65, BAV. 262, 8).
Naast deze onderwerpen blijven de oude heroïsche gevechten voorkomen: een der
weinige bij naam bekende schilders uit het derde kwart der Vde eeuw, Polygnotos,
versiert zijn stamnoi, kraters en amphoren met den strijd van Theseus tegen de Amazonen
(Oxford 522, CVA. III, I, pl. 29, 3/4, BAV. 392, 10), met dien van Herakles en een centaur
(Brit. Mus. 96.7—16.5, BAV. 391, 2, Pf. 520), met den aanval der centauren op Kaineus
(Brussel, A 134, BAV. 391, 1, Hoppin, Rf. II, 375) enz. Zijn composities zijn goed, zijn
teekening is soepel, de opvatting heeft een zekere grootschheid. Zijn werk is echter koel
en levenloos, hetgeen ook bij de beide vrouwen, die stieren voor het offer bekraiisen,
opvalt (Brit. Mus. E 284, BAV. 394, 31, Pf. 519). Beazley houdt dit stuk voor een jeugd
werk.

Is het werk van de tot nu toe genoemde kunstenaars nog niet beïnvloed door
de Parthenonkunst, bij twee anonymi, den schilder der Kodrosschaal (Bologna,
PU 273, CVA. III, Ic, pl. 19—22, BAV. 425, 1, Pf. 563), die schalen met goed
geteekende figuren versiert, fig. 92 (Berlijn, Fw. 2538), en den Kleophonschilder
(naar een opschrift, dat Kleophon prijst, stamnos in Leningrad 810, BAV. 420, 3)
is dit wel het geval. Terwijl de eerste zich bij zijn rustig bewogen figuren op
het fries inspireert — echter zonder daaraan bepaalde figuren te ontleenen — is
de Kleophonschilder gepakt door de grootsche beweging van de gevels.
Opmerkelijk is, dat deze eenige malen dezelfde — overigens prachtige — composities
herhaalt: op twee stamnoi in München (2415, BAV. 420, 2) en Leningrad (809, BAV.
419, x), een afscheidsscène (FR. I, p. 189, pl. 35; Pf. 558), en op twee andere vazen van
gelijken vorm in dezelfde musea (München 24x4, Leningrad 810, BAV. 420, 4, 3) een groep
van feestvierenden. Het zal niet toevallig zijn, dat wij dit verschijnsel sedert ca. 480 v. Chr.
meermalen ontmoeten (bij Hermonax, blz. 103; vgl. blz. 115 bij Aristophanes). Blijkbaar
begint de scheppingskracht te verminderen.
Geen vaas vertoont zoo sterk den invloed van de Parthenonkunst, als de pelike in
Berlijn (Fw. 2357, BAV. 434, 39) met een jongeling, die zijn paard wil bestijgen. De
groep stemt zoo nauwkeurig overeen met een dergelijke uit het Westfries, dat de vaas
moet gemaakt zijn, toen het fries nog niet aan den tempel was geplaatst en dus kon worden
gecopieerd. Hierdoor wordt de vaas ca. 440 v. Chr. gedateerd.
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Voor welke verrassingen ons nieuwe ontdekkingen kunnen plaatsen, leert een nieuwe
aankoop van het Museum te Boston, fig. 94(Bull. 1934,40, Caskey, AJA. 1934, 339): een
pelikè, waarin men de hand van den Lykaonschilder (naar een krijgsman op een
pelikè in het Brit. Mus. E 379, BAV. 399, 2), die een geestverwant is van Polygnotos
(blz. 106),heeft herkend. Odysseus zien wij op een rots zitten; tegenover hem verschijnt de
schim van den dooden Elpénor, achter hem staat Hermes, als schutspatroon leidend en
beschermend bij deze evocatie. Verrassend is niet zoozeer de mooie compositie, ongetwij
feld geïnspireerd op een werk uit de „groote” schilderkunst, als de manier, waarop het
verschijnen van den uit een kloof opstijgenden Elpénor is weergegeven. Het onvaste
van de schim is voortreffelijk uitgedrukt, doordat deze zich met elke hand op een rots
moet steunen. Odysseus zit rustig te luisteren, de geofferde rammen aan zijn voeten, het
zwaard ter afwering van ongewenschte gasten in de hand.

Het verbreidingsgebied van de Attische vazen van den tijd tusschen 480 en 430
blijft groot, al ging de Etrurische markt grootendeels verloren. Noord- en ZuidItalië treden als nieuweikoopers daarvoor in de plaats. Zelfs in Zuid-Duitschland
kwamen Attische stukken voor den dag, die volgens Jacobsthal van de Povlakte uit daarheen zijn gebracht.
Terwijl de kunst na het glorierijke jaar 480/79 in korten tijd tot haar hoogste
ontplooiing komt, begint met 431/30, het jaar, waarin de Peloponnesische
oorlog aanvangt, het verval. De monumentale rust maakt voor lieftallige be
weeglijkheid, de lineaire richting voor een meer picturale plaats, de kunst wordt
niet meer gedragen door een zoo diepen achtergrond van emotie als vroeger.
De groote tijd van de Attische ceramiek is voorbij.
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Hoofdstuk VIII.
WITGEKLEURDE LEKYTHEN.
Terwijl voor de meeste Attische vazen sedert ca. 460 v. Chr. het decoreeren op
wit fond in onbruik raakt1), wordt zij voor één vaassoort, de lekythos, regel
(Riezler, Weissgrund. Lek., 45). Hier verdringt zij sedert ca. 450 v. Chr. het
roodfigurige systeem zelfs definitief.
Dit toenemen van de witte beschildering hangt met die van de bestemming
dezer vazen nauw samen; sedert ca. 480 v. Chr. worden zij meer en meer uitsluitend
voor den doodendienst gebruikt, zoodat tegen het einde der eeuw Aristophanes
in een van zijn comedies (Ekklesiazusai, v. 1032) tegen een oude vrouw kan laten
zeggen, dat zij maar vast lekythen naast haar bed moet zetten, want dat zij
eigenlijk al zoo goed als dood is.
In den eersten tijd onderscheidt de versiering van de witte lekythoi zich niet van
die op de andere: volkomen dezelfde voorstelling, een meisje, dat haar hydria
aan een fontein vult, komt bv. zoowel roodfigurig als op wit fond geschilderd
voor (Berlijn, inv. 3338, 3339, Riezler, Weissgrund. Lek., 53,fig. 29/30, BAV. 140,
45 48; ca. 460 v. Chr.). De voorstellingen vertoonen ook geen verband met den
doodendienst; gepaard gaat hiermede, dat de witte verflaag eerst zoo glad en
hard is, dat zij aan een practisch gebruik niet in den weg zou staan. Later wordt
zij daarvoor te teer. Veel voorstellingen zijn interessant.
Daaronder komen voor: Perseus met het afgehouwen hoofd der Medusa door de lucht
ontvluchtend (silhouette), terwijl het doode Gorgonenlijf (lijnteekening) op den grond
ligt (New York 06.1070, Beazley, Poland, p. 79; Jacobsthal, Omamente, pl. 35b, 78); de
jonge Hyakinthos op een zwaan door het water rijdend, fig. 96 (Berlijn, inv. 30852), enz.

Het is mogelijk, dat sommige op deze lekythoi afgebeelde figuren den doode
moeten voorstellen, zooals de veelbesproken gewonde krijgsman (Cab. d. Méd.
299, CVA. III Ja, pl. 84, 7, 85, x; Richter, Sculpt. a. sculptors 2de ed., p. 68,233),
de leunende hopliet (Athene, NM., Nicole, Suppl. 982, CVA. III, Jb, pl. 1, 1),
of de jager (Athene, NM., CC., 964, CVA. Jb, pl. 1, 2, 3). Naast deze figurale
decoratie treffen wij dikwijls palmetten aan. Terwijl de decoratie van de tot nu
toe besproken vazen geheel overeenkomt met die op laat-zwartfigurige, zijn er
sedert ca. 480 verscheidene gemaakt, die in hetzelfde karakter als de roodfigurige
zijn beschilderd.
l) De prachtige krater met Hennes, die het Dionysoskind aan den ouden Sileen brengt (ca. 445, Vaticaan, Helbig,
Führer, 3de ed., 559, FR. pl. 169) en enkele minder belangrijke stukken, zooals het bord met Herakles, die
Kerberos uit de onderwereld naar boven trekt, in den stijl van Aison (uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 45 5 8) zijn
uitzonderingen.
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Een belangrijk voorbeeld is de in Selinus gevonden lekythos met de offering van
Iphigeneia (Syracuse, Gabrici, Mon. Ant. XXXII, 3 31, pl. XCTV); in de versiering van een
stuk in Leningrad (670), een offerende Artemisfiguur, herkent Beazley zelfs de hand van den
Panschilder (Beazley, Panmaler, pl. 4,1). Een buitengewoon mooi gedecoreerd stuk, fig. 97
(Berlijn, Fw. 2252, Zahn, die Antike, 1,278) staat den zg. Syriskosschilder na (Beazley, BSA.
XXIX, 207, 12), die meer vazen met wit fond heeft gedecoreerd, o.a. een prachtig alabastron met een Nike en een van de palaestra terugkeerenden jongeling (Berlijn, Fw. 2258,
Zahn, ibid. p. 274), verder een aryballos met twee ooren in Tarente (een jongeling tusschen twee mannen, en een man met een paard, Beazley BSA. XXIX, 207, 12, Riezler,
Weissgrund. Lek., fig. 34) en vermoedelijk ook de alabastra met negers (blz. 61). Op de
Berlijnsche lekythos is een man afgebeeld, die een hetaere bezoekt, het karakter van het
onderhoud duidt de slanke, vliegende Eros aan, die — een groote uitzondering — tusschen de palmetten is geschilderd, die den schouder versieren. De lijnen zijn met licht
bruine — bv. voor het onderkleed der vrouw — en donkere verf aangebracht, hetgeen
een fijne kleurentegenstelling geeft. Interessant is, dat op deze vazen de lijnen niet met den
zg. sleper (blz. 15), zooals op de gelijktijdige roodfigurige vazen, zijn getrokken, maar
met een gewoon penseel; blijkbaar was het eerste op de witte laag niet goed te gebruiken
(Zahn, ibid., Riezler, Weissgrund. Lek. 49). Tot dezelfde groep moeten ook de vele
lekythoi worden gerekend, die met een enkel staand figuurtje (krijgsman zich wapenend,
vrouw met een mand, Nike, enz.) in dergelijken stijl, maar in slechtere uitvoering,
zijn versierd.

Omstreeks 475 vinden wij nog een andere decoratie. Op een fragment in Bonn
(Bosanquet, JHS. 1896, 165, pl. IV) zien wij een zittende vrouwenfiguur, wier
onderkleed rood en wier mantel bruinachtig is gekleurd, terwijl gelaat en handen
met een speciale witte kleur zijn ingevuld. Plooien zijn, op een dergelijke manier
als op de Münchensche schaal van den Sabouroffschilder (blz. 106), met bruine verf
aangegeven. Zoo is een prachtig polychroom geheel tot stand gekomen; het op
schrift, dat Glaukon, Leagros’ zoon prijst; dwingt ons het stuk ca. 475 te dateeren. Op verscheidene stukken uit de volgende twee decennia vinden wij een
dergelijke polychromie, de bovenkleeding is vuurrood of zwart, de onderkleeding
roodbruin, lichtgeel of grijs, het vrouwelijk naakt altijd ivoorkleurig geschilderd.
Zoo nu en dan kan men in de voorstellingen een discrete toespeling op den
dood en den doodencultus vinden, bv. in de ernstige wijze, waarop een figuur een
mand of een zalffleschje draagt en tegenover een andere is geplaatst, of de eene
vrouw aan een andere een kind reikt. In groepeering en stemming bestaat bij de
laatste voorstellingen groote overeenkomst met de grafreliefs; de stijl heeft een
naturalistisch tintje. De eerste werken van den Achillesschilder, die door het
prijzen van Lichas omstreeks 465 worden gedateerd, zijn op dezelfde wijze
uitgevoerd als deze vazen. Zijn stijl heeft van den aanvang af een bijzondere
grootschheid en voornaamheid; omstreeks 450 breekt hij echter met de gewoonte
om het vrouwelijk naakt met ivoorkleur in te vullen, weldra gebruikt hij in plaats
van de verdunde glansverf, matte, en bereikt daardoor een werking, die meer op
de monumentale schilderkunst van dien tijd zal gelijken, dan die van de rood
figurige vazen. Zijn eigenaardig talent komt op deze lekythoi misschien nog
sterker uit dan op de roodfigurige vazen (Buschor, Attische Lekythen, Münch.
Jb. 1925, 12). Het meest karakteristiek is misschien een groep van een zittende
vrouw en een staanden man, fig. 98 (Athene, NM., CC. 1837, BAV. 378,33, Riezler,
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pl. 36, Jrt. j43).De scène speelt zich binnenshuis af, zooals deze suggereerende kunst
alleen met behulp van eenige voorwerpen, die geacht worden aan den wand te
hangen, aangeeft. Het woord scene drukt niet uit, wat de schilder geeft: niet een
bepaalde gebeurtenis is het, geen bepaald oogenblik, geen afscheid in onzen
zin, maar het samenhoorig zijn van man en vrouw.
Aanduiden wilde hij, dat de één eerder uit het leven moest gaan dan de ander. Het zijn
ook geen bepaalde individuen, het is het echt klassieke gevoel van dezen tijd, dat zulk een
gebeurtenis van het toevallige ontdoet en tot een symbool verheft voor de innige samenhoongheid der beide menschen. Men voelt het, zij weten, dat het om den dood van den één
gaat, van het geliefde wezen, maar zij geven zich niet aan hun verdriet over en doen het
daarom des te sterker voelen.

Wij vinden dezelfde kunstrichting bij de andere lekythoi van dezen tijd (ook
van deze vazen zijn vele gegroepeerd tot het werk van anonymi: als de belangrijk
ste worden hier alleen de Sabouroff-, de Hermes-, de Vrouwen-, de Quadraat-, de
Biezenschilder genoemd). Slechts bij uitzondering zien wij een uitbarsting van
smart: het is dan de doode zelf, die treurt.
Voorbeelden hiervoor zijn: een op de knieën liggende vrouw, die de armen omhoog
werpt, of — bijzonder gevoelig geteekend — een vrouw, die met haar kleed de tranen van
het gezicht afwischt (beide in Athene., NM. CC. 1671, CC. 1690, CVA. III, Jd, pl. 12,5; III,
Jc, pl. 6, 5). Ook op een roodfigurige lekythos van ca. 450 (Berlijn, Fw. 2426,’Neugêbauer’
pl. 63) komt — in een prachtig gesloten compositie — zulk een treurende vrouw voor’
gezeten aan den voet van haar grafstèle in een houding, die aan de bekende zg. Penelopefiguur (Jacobsthal behandelt het geheele motief, Melische Rel. 192,7) herinnert, een bewijs,
dat de witte kleur geen conditio sine qua non voor dergelijke lekythen was (vgl. ook de
roodfig. stukken, Boston, Caskey, 445, 446, Berlijn Fw. 2427, Jacobsthal, Mei. Rel. p. 81,
fig. 14).

Sedert ca. 450 v. Chr. gaat men de grafstèle in de decoratie opnemen; ook de
Achillesschilder geeft vaak staande figuren aan weerszijden daarvan, waarbij
het dikwijls moeilijk is te bepalen, wie de gestorvene is (Buschor, ibid., p. 10).
Meestal reikt de een een mand met offergaven of een zalffleschje aan den ander,
den doode. Somtijds vliegt een klein wezentje naast de stéle (uit coll. Scheurleer,
nu Piersonmus. 627, CVA. III, Jc, pl. 2, 6, 7), de ziel van den overledene. Ook de
oude voorstelling van den jagenden doode is niet verdwenen (Bonn, Weicker,
Jdl. 1907, 105, Brit. Mus. D 60, Murray, White Athen. V., pl. VI). Hij vervolgt
de haas langs zijn grafstèle.
De ontwikkeling van de grafstèle zelf is zeer teekenend voor de kunstontwikkeling in
de 2de helft der Vde eeuw. Eerst is het een eenvoudige, rechtopstaande, dikwijls met een
gekleurde band versierde plaat. Bovenaan draagt deze eerst een kleine kroonlijst, later een
palmette, die een geleidelijk rijkeren vorm krijgt en ten slotte door een acanthus wordt
verdrongen, die in zijn steeds drukker wordenden vorm duidelijk het groeien van het
picturale gevoel verraadt. Soms liggen op de basistreden van de stéle heele of gebroken
lekythen, wat een aanwijzing voor hun bestemming geeft.

Duidelijk spreekt het verband met den dood uit de prothesisvoorstellingen
(hetzelfde schema als op de loutrophoren, Zschietzschmann, AM. 1928, 46): het
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lijk ligt op een bed, de verwanten staan er in treurende houding omheen, de
moeder houdt het hoofd van den doode vast. Dikwijls zien wij ook Hermes, den
geleider der dooden, den gestorvene komen afhalen: prachtig op een lekythos in
München, waar de god schijnt te wachten tot de jonge vrouw haar kroon heeft
opgezet en gereed is om hem te volgen (Buschor, Münch. Jb. 1925, pl. 2). Een
andermaal grijpt hij haar zacht bij de hand. Bij dergelijke voorstellingen mag men
niet aan bepaalde gebeurtenissen denken, bv. dat de jonge vrouw op de Münchensche vaas, als bruid bij het maken van haar toilet stierf, evenmin als dat de
jagend afgebeelde man bij die sport overleed; deze kunst geeft geen „momentphotographie”, zij vat tijd en plaats samen, zooals zij voor haar compositie noodig
oordeelt. Ook Charon is dikwijls als oude schipper afgebeeld, in zijn bootje
den overledene voor de groote reis opwachtend (Athene, NM.,CC. 1668, Riezler,
pl. 44). Somtijds dwarrelen dan kleine zielfiguren door de lucht. Bijzonder mooi
van compositie is een andere voorstelling van den dood: de broeders Slaap en
Dood leggen den gestorvene voorzichtig in het vóór de stéle gedolven graf.
Het schema is oud, het komt reeds omstreeks 520 v. Chr. bij het begraven van Memnon
of Sarpedon voor (Brit. Mus. E 12, BAV. 45, Pf. 345). De compositie is nu rijker van
detail geworden, geslotener, de handeling zelf is met meer teederheid en gevoel uitge
drukt. Een prachtigen achtergrond vormen de groote vleugels der daemonen. Het schema
wordt zoowel voor mannen als voor vrouwen gebruikt (Brit. Mus. D 5 8, Murray, White
Athen. V. pl. XI, Pf. 5 3 5; Athene, NM., CC. 1654, Buschor, ibid., pl. 5). Typologisch is het
interessant, dat de daemonen somtijds beiden een baard dragen, somtijds is echtereen van
hen als jongeling afgebeeld.

In het laatste kwart der Vde eeuw wordt de teekening op de lekythen minder
zorgvuldig. Tot nu toe placht men bij gedrapeerde figuren eerst het lichaam
naakt te teekenen en eerst daarna de kleeding over deze teekening aan te geven.
Deze wijze van werken is bijzonder duidelijk op vazen, waar de beschildering
van de draperie is afgesleten, terwijl de teekening van het naakt intact bleef. Deze
herhaaldelijk voorkomende eigenaardigheid heeft de onhoudbare stelling van de
ritueele naaktheid van vrouwen, die bij een graf offers komen brengen, in het
leven geroepen. Het is onbegrijpelijk, dat een dergelijke gedachte bij menschen
kan opkomen, die eenigszins op de hoogte zijn van den geest der klassieke Oud
heid. Deze uitvoerige behandeling verdwijnt in het laatste kwart der Vde eeuw
geleidelijk, ook dit feit staat in verband met het verzwakken van het gevoel voor
het lineaire in de kunst.
In de laatste tien jaren der Vde eeuw maakt de stille, rustige geest op de le
kythen plaats voor het zoeken naar een nieuwe, meer picturale, meer effectvolle
monumentaliteit. De beste vertegenwoordiger dezer richting is de zg. Biezenschilder (Buschor, ibid., 20, Riezler, ibid. pl. 89—91). Hij houdt er van den
doode zittend op de treden der stéle weer te geven, echter niet zooals tot nu toe
en profil, maar zooveel mogelijk frontaal. Deze figuren houden het hoofd met
een gepassionneerde uitdrukking in driekwart face en eenigszins naar beneden
gedraaid (Athene, NM., CC. 1669, CVA. III Jd, pl. 17). Gepaard hiermede gaat
in

een „drukkere” uitvoering van het bijwerk, de stéle en de attributen, fig. 99
(Berlijn, Fw. 2685, van andere hand).
Dikwijls steekt de spits van de driehoekige bekroning der stéle door den omamentrand
heen. het bekende middel om de voorstelling groot te doen schijnen. De Biezenschilder
werkt niet met zooveel kleuren als verscheidene zijner voorgangers, toch bereikt hij
door zijn wijze van teekenen een sterk picturaal effect. Met hetzelfde doel heeft een
zijner tijdgenooten zware, grove lijnen en schaduwing van paarsachtig bruine kleur
toegepast (exemplaren van bijna een meter hoogte, Berlijn, Fw. 2684, 2685, Neugebauer,
Führer, p. 62; Louvre, CA 273, Collignon, Mon. Piot XII, 29, pl. III, IV; Madrid’
1 bicl. pl. V; Stift Neuburg, Zahn, AA. 1893, 189). Sommigen dateeren deze stukken in het
begin der IVde eeuw.

De vorm der vaas heeft zich intusschen gewijzigd: hals en oor zijn naar ver
houding grooter geworden. De zin voor strengheid van contour, zoo karak
teristiek voor de oudere phase, is door het groeien van het picturale gevoel ver
drongen. Vermoedelijk heeft in het begin der IVde eeuw het maken van witte
lekythoi opgehouden.
Wat de vindplaatsen betreft, de oudste klasse komt, hoewel niet veel, op alle
plaatsen voor, waar roodfigurige vazen worden gevonden. Met de specialiseering
voor het doodengebruik schijnt de export af te nemen; behalve in Athene zelf
zijn de jongere lekythen bijna alleen in Attika en in de Attische kolonie Eretria
gevonden (twee mooie voorbeelden uit Tarente — ca. 450 v. Chr., offerende
vrouw en Oedipus voor de sphinx — beeldt Philippart, Céram. gr. en Italië II,
pl. IV, af).
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Hoofdstuk IX.
ROODFIGURIGE VAZEN.
„Rijke” stijl, ca. 430—390 v. Chr.
Voor deze periode beschikken wij over minder gegevens tot groepeering dan
voor vroegere: de namen van gevierde jongelingen, dit belangrijke hulpmiddel,
verdwijnen. Een der laatste is, wanneer wij de twijfelachtige inscriptie met Alcibiades uitschakelen (BAV. 194,10), die van Paralos, den tweeden zoon van Perikles,
die kort vóór 431 op jeugdigen leeftijd stierf (schaal uit Zuid-Frankrijk, Vendres, coll. Mouret, CVA. III, ld, pl. 5, 2). Vermoedelijk was het contact van de
jonge aristocraten met de pottenbakkerswereld verminderd, toen zij vazen uit
edel metaal begonnen te verkiezen (bij het vertrek van de vloot naar Sicilië pleng
den alle hopheten uit zilveren of gouden bekers, Thuc. VI, 32). Evenmin komen
veel signaturen voor, die van den fabrikant Meidias is de voornaamste. Zijn schil
der vertegenwoordigt een hoofdrichting in de kunst tusschen 420 en 400 v Chr
Hoewel wij slechts één gesigneerd werk van hem bezitten, is de stijl karakteristiek
genoeg, om een aantal andere stukken met groote zekerheid aan hem te kunnen
toeschrijven. Het gesigneerde werk (hydria, Londen E 224, BAV. 459, 1, FR.
Pl' nJS’ 593 ’ °nder de toeëeschtevene o.a. een andere in Karlsruhe/w’elteri
• 459» 3> FR* ph 3°> Pf* 595» verder buikige lekythoi, kannen enz.) geeft
den roof der Leukippiden door de Dioskuren en den tuin der Hesperiden, fig. 100.
Dit is juist een onderwerp voor dezen meester: jonge, schoone vrouwen in doorzichtige
gewaden, met gecompliceerde kapsels, aan eiken arm een armband, ietwat languissant
jongelingen keurig zich bewegend; bovenaan de ontvoering van een zich coquet bewegend
meisje, in wier tegenstand men met recht gelooft; links en rechts ter zijde wijkende bou
wen, er boven de vierspannen der vrijers, alles even gratievol, onbezorgd, elegant. De
wiist>CDL tiyCmt m
« tCr ,daa£mede geheel overeen> de teekening is knapg(Rumpf
wijst, DLZtg. 1934, 308, op de buitengewone fijnheid der relieflijnen), elegant en niet
geheel vrt> van gommerccrdhcid. Deze soort vai onderwerpen viitdt men SkeT
ï?nl^r?J“jdeZ“ tl|dl onbegnipeljjk voor wie de geschiedenis van Athene in die iaren
kent. Of zou de spanning juist in dergelijke kunstuitingen ontlading gezocht hebben?
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Het is begrijpelijk, dat deze richting, waarvan de Meidiasschilder slechts één
vertegenwoordiger is, het best op vazen van kleine afmeting tot haar recht komt
zooals kleine parfumfleschjes in den vorm van een eikel (o.a. Berlijn, Fw. zjoj,
46l> 2?)> pyxiden met musiceerende of zich tooiende vrouwen (Brit!
Mus. E 77j, BAV. 461, 28; Berlijn, Fw. 2720, BAV. 464, 3). Ook het kleine kind
Grieksche Ceramiek
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wordt in zijn dikke onbeholpenheid nu voor het eerst meer natuurgetrouw afgebeeld op de zg. kinderkannetjes.
Men schonk deze vaasjes aan de kleinen op den voorlaatsten dag van het Anthesteriënfeest, die aan deze kannetjes zijn naam ontleende. Wij zien daar jongetjes met een wagen
of een hond spelen, zich verheugen over een pas gekregen tulband; soms bootsen zij
religieuze plechtigheden na (New York, Deubner,JdI. 1927,172; voor de klasse, Deubner,
Attische Feste, 115 sqq., pl. ï6, 17, 28—32; Beazley, CVA. Oxford I, pl. 43, 7). Soms
hangt zulk een kannetje bekranst aan den wand.

De kunst, waaruit zich die van den Meidiasschilder ontwikkelt, vinden wij op
een aantal vazen, waarvan een epinetron (of onos, vgl. RE. s.v.) uit Eretria,
het mooiste stuk is (Athene, NM., CC. 1588, BAV. 429, 1, Pf. 561; over de ver
klaring der voorstelling, Schefold, Unters, p. 103; vgl. blz. 7). Aan dit stuk ont
leent de schilder zijn naam van Onos- of Eretriaschilder. De voorliefde voor
gratie, voor de eenigszins gedraaide hoofden, die op de Meidiasvazen tot een
manier is geworden, uit zich hier in volkomen natuurlijkheid: alles is meer
doorvoeld.
Men vergelijke slechts de groep van Peleus en Thetis met de ontvoering op de Meidiashydria. Prachtig weet de Eretriaschilder de droomerige stemming te schilderen, die
over iemand na het hooren van muziek kan komen (een harpspeelster en een jongeling op
een kline, fragment in Athene, Herbig, AM. 1929,167, fig. 1). Op een dergelijk werk komt de
bekoorlijkheid, die de kunstenaar aan de vrouwenfiguren weet te verleenen, bijzonder
sterk uit. Belangrijk is een in 1932 door het Museum van New-York verkregen buikige
lekythos, die — iets ongewoons — ter halverhoogte een witgeschilderde zone draagt,
fig. 101 (Buil. Metrop. Mus. 1932, 103). Daarop is in lijnteekening Achilles weergegeven,
treurende bij het lijk van Patroklos; verder brengt Thetis met eenige Nereïden nieuwe
wapens aan haar zoon. Onderaan zien wij een Amazonenstrijd. Deze scène is minder inte
ressant, het nieuwe, dat de kunstenaar gaf, lag meer in het teedere, emstig-stille, dan in
het dramatische en heftig bewogene.
Door denzelfden geest is de decoratie van een kleine, puntige amphora (Berlijn, inv.
30036, FR. pl. 170, 2) bezield, die echter waarschijnlijk niet door denzelfden kunste
naar is gemaakt. Wij zien daar Helena bij Aphrodite op schoot zitten, achter haar staan
Peitho en een groep van jonge vrouwen, van wie de eerste Nemesis heet, vóór haar
Paris en Eros. Het drama van Helena’s ontvoering bereidt zich voor. De stemming is
ernstig, al dragen de figuren meer het stempel van bekoorlijkheid dan van grootschheid.
Knap is de groepeering van de twee nauwverbonden vrouwenfiguren.
Tot dezelfde groep van artisten behooren de zg. Schuwalowschilder (naar een amphora,
coll. S., Leningrad, BAV. 437, 4), van wiens kunst de skyphos met Aphrodite en Eros
(Louvre, CA 1588, BAV. 439, 19, Jacobsthal, Omam. pl, 128b) een goede voorstelling
geeft en de zg. Vrouwenbadschilder (BAV. 431). Voor dezen laatste zijn vooral de
sedert ca. 425 v. Chr. veel voorkomende huwelijkslebèten karakteristiek. Deze hebben in
hoofdzaak denzelfden vorm als de oude lebès, maar zijn gewoonlijk van twee opstaande
ooren, die goed in de contour van de vaas zijn opgenomen, en soms van een puntig
deksel voorzien (over den oorsprong van den vorm, Wolters, Jdl. 1899, 129, Zahn,
Priene 393). Meestal is daarop het tooien van de bruid voorgesteld (Athene, NM.,CC,
1228, Brückner, AM. 1907, pl. V, 2, Hahland, Meidias, pl. 3. Aan den Meidias
schilder schrijft men de lebès in Athene, NM., CC. 1582, BAV. 463, jo, toe). Op
misschien het mooiste stuk van den Vrouwenbadschilder (New York, BAV. 431,
1, Herbig, AM. 1929, pl. VII) zien wij Aphrodite een bezoek aan een jonge bruid brengen,
die, verwonderd, ophoudt met haar harpspel. De figuur van de staande godin, die op de
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bruid een Eros laat toevliegen, vormt met haar een prachtige compositie, die door twee
staande vrouwen wordt afgesloten.

Het is duidelijk, dat houding en kleeding van deze vrouwenfiguren afgeleid
is van die der Parthenongevels, al missen wij op de vazenbeschilderingen het
geweldige, dat de sculpturen bezielt. Wel vinden wij ook daar het door de
draperie laten heenschemeren van het vrouwelijk lichaam. Eerst nu wordt de
bijzondere schoonheid daarvan ontdekt: de oudere Grieksche kunst had bij de
vrouw de bij de manlijke figuur geleerde proporties toegepast. De tijd van al
deze schilders wordt ook daardoor op ca. 430—420 bepaald.
Tot welk een leegheid het steeds herhalen van de typen der Parthenonkunst
voerde, leeren de werken van den schilder Aison (fig. 103, gesigneerde schaal
met de heldendaden van Theseus, Madrid 196, FR. III, p. 48, BAV. 443, j
Pf. 576; groote, buikige lekythos in Napels, RC. 239, BAV. 445, 2, Gabrio’
Cuma, Mon. Ant. XXII, pl. 86/7, met een Amazonenstrijd).
Hij heeft een voorliefde voor krijgslieden in den uitvalstand, met een gestrekt en een
rechthoekig gebogen been, en herhaalt die telkens. Deze houding — althans in dezen toegespitsten vorm — is door Phidias het eerst toegepast aan de buitenzijde van het schild
der in 43 8 v. Chr. voltooide Athena Parthenos (vgl. de in den Piraeus ontdekte copieën
Kar°, AA. 1931, 227, fig. 10, Schrader, AA. 1931, 387). De gemaniereerde wijze, waarop
Ason het gebruik toepast wijst echter op lateren tijd, ca. 420 v. Chr. Ook plastische
vazen heeft hij gedecoreerd (Beazley, JHS. 1929, p. 74). Nog meer gemaniereerd is de
schilder Aristophanes, die de typen van den Meidiasschilder repeteert. Tot vervelens toe
geeft hij den uitvalstand, die bij Ason al zooveel voorkomt, en in driekwart face ge
plaatste gezichten. In het museum van Boston bevinden zich zelfs twee schalen met vol
komen dezelfde compositie (00. 344,00. 345, Herakles strijdend met Nessos, die Deianeira
ontvoert, FR. pl. 128/9, BAV. 465, 2/3). Dat van deze het slechtst uitgevoerde exemplaar
gesigneerd is, toont, welk een probleem achter het al of niet signeeren verborgen ligt
(Pottier, Mon. Piot, 1927/8, 189, noot 1).
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Terwijl in het werk van den Eretriaschilder de monumentaliteit van de Par
thenonkunst ontbreekt, vinden wij een weerklank daarvan in dat van een schilder
he naar een dinos in Berlijn (Fw. 2402, BAV. 447, 2, Hahland, Meidias, pl. 12a’
net een liggenden Dionysos en een lierspelenden sater), de schilder van den
3erlijnschen dinos wordt genoemd. Misschien was hij tot 400 v. Chr. (Watzinger,
?R. Hl, p. 346, noot 6) werkzaam. Nog belangrijker dan dit Berlijnsche werk
ichijnt mij een stamnos (Napels 2419, BAV. 447,5, Hahland, pl. 2, FR. pl. 36/7) te
ajn, waar de geweldige beweging van de Parthenongevels in de vervoering van de
n lange gewaden dansende vrouwen nawerkt, fig. 102.
De schilder van den dinos van Berlijn is een der eersten, die den nadruk leggen
>p het picturale element in hun decoratie. Hij past veel witte opschilderingen toe
n versterkt de werking van zijn relieflijnen in de gewaden der maenaden op den
tamnos in Napels met penseelstreken, om de diepte der plooien sterker te
loen uitkomen. De monumentaliteit, die in zijn werk zoo duidelijk optreedt,
rordt voortgezet in een richting, die parallel loopt met die van den Eretria- en
en Meidiasschilder. Een voorbeeld daarvan is de amphora met gedraaide ooren

wj

in Arezzo met Pelops, die in zijn wagen Hippodameia ontvoert (BAV. 464, 57,
FR. pl. 67, Pf. 583).
Prachtig is de snelle beweging in de groep uitgedrukt; de verbaasde houding van
Hippodameia, getroffen door net feit, dat de tocht over zee gaat, is grootsch te noemen.
De rijkdom der gewaden en sommige details (hoofd en haren) hebben dit werk ook aan den
Meidïasschilder doen toeschrijven; mij schijnt de geweldige beweging voor een anderen
kunstenaar te pleiten (Hahland, ibid. p. 14). Interessant is, d^.t de scène vóór een rotswand
is geplaatst, blijkbaar onder den invloed van de „groote” schilderkunst, die, zooals uit de
antieke teksten is op te maken, in dezen tijd tot dergelijke composities overging. Ook de
terracottaplastiek kent ze (Berlijn, Zahn, Antike I, 80).

De beste representant van de nieuwe monumentale richting (Hahland, p. 9)
is de beroemde Talosvaas der coll. Jatta in Ruvo (FR. pl. 38, Hahland, p. n,
Pf. 574), die ca. 400/390 v. Chr. wordt gedateerd. Wij zien daarop Talos, een kope
ren reus, die de vreemdelingen het landen in Kreta belette, door de tooverkracht van
Medea krachteloos gemaakt, te midden van de Argonauten neerstorten, fig. 104.
Evenals op de vazen van den Meidiasschilder dragen de figuren kostbare gewaden
(karakteristiek de opgenaaide of ingeweven versiering met twee rijen van lange, tegenover
elkaar geplaatste, spitse driehoeken). Ook de terugdeinzende vrouwenfiguren en de ge
zichten in driekwart face keeren hier terug. De compositie is van opzet echter veel picturaler; alleen met de middelen van de groote schilderkunst was het mogelijk, de middelste
groep voldoende duidelijk af te beelden. In Comacchio zijn fragmenten van een slechts in
hoofdzaak overeenstemmende repliek — nuinBologna—gevonden; de paarden ontbreken
daar, de middelste figuren zijn verder uit elkaar geschoven, zoodat de compositie meer aan
de middelen van de vazenschilderkunst is aangepast (NdS. 1927, pl. XIX); de kleurverdeeling is echter in hoofdzaak dezelfde.

Door de Talosfiguur wit te kleuren (dit stemt met de fragmenten uit Comacchio
overeen) wordt een sterk coloristisch accent in de compositie gelegd. Deze figuur
markeert de middenas, de andere wijken daartegenover achteruit; de minder
uitvoerige behandeling der buitenste figuren werkt in denzelfden geest. Door dit
nieuwe principe, dat ook op andere vazen van dezen stijl voorkomt (o.a. frag
menten van een strijd bij een grafstéle, uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 2474,
CVA. Hl, ld, pl. 4,1; dergelijke in Tübingen, E 160 sqq., Watzinger, pl. 37; vgl.
ook de groote loutrophoros met een wit paard, Wolters, AM. 1891, pl. VIII 371),
wordt weer het begrip van den vaaswand aangetast. Een andere oplossing voor
hetzelfde probleem vinden wij op een fragment in Jena, te dateeren ca. 380 v. Chr.
(oud inv. 382, Hahland, Meidias, pl. 16a), waar Dionyso^ voor een tempel zit,
omgeven door witgeschilderde figuren; de zuilen achter hem hebben ook een
witte kleur. Zoodoende komt de figuur van den god naar voren. Natuurlijk moet,
evenals op de vazen van omstreeks 470 v. Chr., de „groote” kunst hiertoe den
stoot hebben gegeven. Deze gaat meer en meer het lineaire principe en het werken
met silhouetten verlaten: men heeft terecht de figuren op de reliefs van de Nikebalustrade, (KiB. 286, 1—6), die omstreeks 41 j v. Chr. worden gedateerd, de
laatste silhouettenfiguren van de Grieksche beeldhouwkunst genoemd. Daarmede
staat in verband, dat de vazenschilderkunst het accentueeren van den omtrek door
relieflijnen nu bijna geheel loslaat (het begin van dit proces wa; reeds vroeger te
constateeren, blz. 101). Het is gemakkelijk en goedkoop deze verandering met
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het woord „achteruitgang” af te doen. Een juist historisch inzicht leert, dat, al
moet men van het standpunt van de vazendecoratie uit, dit verschijnsel zoo beoórdeelen, de oorzaak dieper is te zoeken dan in slordigheid: het is het gevolg van
een nieuwe wijze van zien. Daarom maken de lange, strakke lijnen plaats voor
korte en gebogene; daarom wil men niet meer de contour accentueeren, maar de
plastische ronding benaderen en gaat men de omtrekken door kleine, scheef ge
plaatste parallele streepjes aangeven (Pf. 593). Tot het picturale effect moeten de
rijke plooienval, de lange haren meewerken. Ook de teekening van het oog met de
krachtige aanduiding van de schaduw van het bovenlid hangt hiermede samen.
Natuurlijk geven ook de vaasvormen blijk van de verandering. Men gaat steeds
meer ronde, golvende silhouetten verkiezen, de strakke lekythos verdwijnt, be
halve de witte, waaraan men — zeer typeerend — een S-vormig gebogen oor
geeft; zijn plaats neemt de buikige vorm in (die van den Eretriaschilder in NewYork, blz. 114); de kylix raakt uit de mode, hij wordt vlakker, het profiel van
het bekken verliest de oude elasticiteit, ooren en voet worden gerekt uit zucht tot
elegantie. Andere bekervormen, vooral de skyphos met zijn ronden contour, vallen
meer in den smaak. Onder de kratervormen gaat men den klokkrater met zijn sterk
golvend geworden profiel boven den strakkeren kelkkrater verkiezen.
Meer dan vroeger komt sedert het einde der eeuw de vorm der Talosvaas voor
(Buschor, FR. III, p. 146). Hij voldeed aan het verlangen naar het pompeuze, dat
ook zoo duidelijk uit de decoratie spreekt. Belangrijk is een vaas van dien vorm
in Napels, misschien een wijgeschenk van een groep tooneelspelers aan Dionysos.
Deze zit bovenaan op een kline met Ariadne naast zich, omgeven door een aantal
tooneelspelers, fig. 105. Onderaan zit een fluitist, blijkens het opschrift Prónomos geheeten, tusschen saters en een figuur, die misschien den dichter voorstelt. De typen der
figuren zijn over het geheel afgezaagd, vooral de koppen zijn gemaniereerd. Hoogstens
kan men aan de vaas een zekere coloristische werking niet ontzeggen. Haar belang ligt voor
ons niet op artistiek terrein, zij wordt nl. vermoedelijk nauwkeurig gedateerd door
Pronomos, die identiek zal zijn met den fluitspeler van dien naam uit de Ekklesiazusai van
Aristophanes. De vaas zou dan moeten zijn gemaakt tijdens Pronomos’ optreden in Athene
(393 v. Chr.), hetgeen met de resultaten der stijlcritiek strookt (Buschor, FR. III, pl. 143;
Hahland, Meidias, p. 6).
Een belangrijker kunstenaar dan de maker van deze vaas moet de schilder van
de kraterfragmenten in Napels (H 2883, Hoppin, Rf. II, 449, 2, FR. II, p. 195,
Pf. 585) zijn geweest, die altijd een rol in de archaeologie hebben gespeeld,
omdat men de voorstelling voor een ontleening hield van de decoratie aan de
buitenzijde van het schild der Athena Parthenos van Phidias. Zonder twijfel
werkt de compositietrant van dezen meester, bv. in de Helios en de Selene, die,
evenals in den Oostgevel van het Parthenon de compositie begrenzen, op deze
vaas na, maar de wijze van teekenen en de coloristische werking bewijzen een
later ontstaan (Hahland, ibid., p. 16). Daar de schilder een man was met tempera
ment, is hij de meerdere van de meesten onder zijn tijdgenooten, die niet meer
zijn dan handwerkslieden (ook de knap gecomponeerde Gigantenstrijd op een
imphora uit Melos, Louvre, FR. pl. 96/7, Pf. 584, is matter): de Attische vazen
kunst bevindt zich in een tijd van inzinking.
ll7

Hoofdstuk X.
ROODFIGURIGE VAZEN.
-Athene, IVde eeuw.
Het is geen opwekkend beeld, dat de Attische vazenindustrie in het eerste
kwart der IVde eeuw geeft. Groote vazen, zooals de Pronomosvaas, laten in hun
leeg herhalen van dezelfde typen duidelijk het verval zien. Toch is de oude
kunst nog eenmaal herleefd, ongeveer gelijktijdig met den Attischen staat, ca.
370 v. Chr. Wel is waar worden de oude, verloren afzetgebieden, Noord- en
Zuid-Italië, niet teruggewonnen, maar andere, Zuid-Rusland, verder Boeotië,
Rhodos en Noord-Afrika treden daarvoor in de plaats (Schefold, Unters. p. 154)!
Naar de stad Kertsch in Zuid-Rusland heeft Furtwangler deze vazen dan ook
genoemd.
Naast de omwenteling op politiek gebied heeft het opkomen van een nieuwe
richting in de „groote” kunst tot deze herleving medegewerkt, waarmede de
vazenschilders beter konden medegaan dan met de vorige.
Uit alle gegevens konden wij afleiden, dat tegen het einde der Vdeeeuwde
nadruk niet meer op de silhouette der figuren, maar op het teweegbrengen van een
plastische werking door nuanceering werd gelegd. Dit was met de hulpmiddelen
der roodfigurige schilderkunst niet goed mogelijk. Vandaar dat vooruitstrevende
krachten onder de vazendecorateurs in dezen tijd zoo weinig voorkwamen. Dit
verandert na het eerste kwart der IVde eeuw. Dan laat zich de invloed van de
Sikyonische schilderschool constateeren. Deze legt den nadruk op zorgvuldige en
correcte teekening, verder past zij op wiskundige basis gevonden proporties bij
de menschelijke figuur toe. Wij kunnen verder uit de antieke overlevering aflei
den, dat deze kunst meer met lineaire middelen werkte dan de oudere. Met zulk
een richting konden de vazenschilders weder medegaan. Wij vinden den nieuwen
stijl dan ook sedert ca. 370 v. Chr. in de ceramiek. Wat den inhoud betreft, zoo
blijft men scènes kiezen, waarin de vrouw een belangrijke plaats inneemt. Het
nieuwe openbaart zich in een verandering in de typologie, in een gewijzigde
verbinding tusschen de figuren onderling en hun verhouding tot den vaaswand.
De oververfijning, de gekunsteldheid van de Meidiasrichting zijn verdwenen. De
menschelijke figuren worden weer krachtiger, veel vrouwen hebben bijna Rubensachtige vormen (vgl. de pelikè met Peleus en Thetis, infra). Zij onderscheiden
zich van de oudere, zooals de Aphrodite van Knidos van de Nikè’s op de balus
trade van den Nikètempel op de Akropolis. Men gaat elke figuur met een eigen
leven vervullen (individualiseering) en isoleert haar daarom dikwijls. Vandaar, dat
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vele figurpn ons als beelden aandoen (Schefold, Unters. p. 126), die zonder geeste
lijk verband naast elkander staan. Zij zien langs elkaar heen óf staren voor zich
uit. Wanneer wij ons herinneren, hoe de Achillesschilder de samenhoorigheid van
verschillende menschen door een enkelen blik weet uit te drukken, dan wordt
hpt duidelijk, welk een kloof deze kunst van de klassieke scheidt. Van de „Meidiaskunst” verschilt zij door een meer vullen van de oppervlakte. Dikwijls komt
(vooral sedert het midden der eeuw) als nieuw element het streven daarbij, om
den indruk te wekken, dat de figuren zich in verschillende plans ten opzichte
van den toeschouwer bewegen. Zelfs liggen soms de deelen van een figuur in
verschillende vlakken. In het laatste kwart der eeuw worden de figuren — en
soms ook de vazen — meer gerekt.
Den overgang tot den nieuwen stijl vormen de fragmenten in Jena (dat met den
Dionysos voor een tempel, blz. 116; Hahland, Meidias, p. 16, noot 38, pl. 23) en
een schaal in Würzburg (Langlotz, nr. 492), met een groep van de maenade Paidia
en de sileen Chorilos, die ca. 380 worden gedateerd. Hier vinden wij eengrooteren
eenvoud in de vrouwelijke draperie, minder gekunsteldheid in houdingen en
bewegingen. De nieuwe geest, die de figuren van den Kertschen stijl bezielt,
is die, welke wij bij de aan Praxiteles en Timotheos toegeschreven werken
aantreffen. Ook de bij deze beeldhouwers zooveel voorkomende leunende houding
ontmoeten wij dikwijls. Karakteristiek voor de wijze, waarop de oude sagen
worden behandeld, is de herhaaldelijk weergegeven scène van Herakles in den
tuin van de Hesperiden (ca. 370—360 v. Chr.).
De held zit in stralende schoonheid te midden van lieftallige vrouwen, die allerminst
heroïnen zijn (fig. 106, beste exemplaar, hydria in Londen, E 227, Schefold, Kertsch. Vas.
pl. 7a, Unters. nr. 170; een ander, pelikè uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 3505, CVA. III,
Ie, pl. 2, 3/4; Schefold, Unters. 335. Deze vazen zijn in Kyrene gevonden; blijkbaar heeft
men de stof. met het oog op den afnemer gekozen, want de tuin der Hesperiden werd in de
nabijheid van de Noord-Afrikaansche stad gelocaliseerd). Hoezeer het in beeld brengen
van het verhaal verwaarloosd 'wordt en het alleen er om gaat, een aantal figuren om een
centraal punt tot een artistiek geheel, met een sterk sprekend middenstuk en achteruit
wijkende zijpartijen, te vereenigen, leert de aanwezigheid van twee jongelingen (op het
Londensche stuk), die in de sage geen rol spelen. Tusschen Herakles en de andere figuren
bestaat geen geestelijk contact.

Het herhaaldelijk voorkomen van deze voorstelling (met varianten) met haar
ruimtewerking bewijst, dat zij aan de „groote” kunst is ontleend. Zooals Schefold
(Unters. p. 145) aantoont, zijn dergelijke ontleeningen betrekkelijk zeldzaam. Bij
de goede stukken staat de uitvoering en compositie op gelijke hoogte, de ver
siering is volkomen voor de vaasoppervlakte berekend. Vandaar, dat zulke voor
stellingen op een reproductie altijd zooveel van hun artistieke waarde inboeten.
Den Kertschen stijl op zijn best vertoont een platte dekschaal, fig. 107 (lekanis,
Leningrad, St. 1791, Schefold, Kertsch. V., pl. 13/4, Unters. nr. 10, FR., pl. 68),
die tegen 350 v. Chr. wordt gedateerd en het tooien van de jonge vrouw voor de
epaulia na haar huwelijk voorstelt. Met fijn gevoel is hier elke figuur gedifferen
tieerd, wat betreft lichaamsbouw en beweging. Plooienval en gelaatstype accenIX9

tueeren de verschillen in individualiteit. De vulling van het vaasoppervlak is even
meesterlijk als de teekening. Grootscher van karakter is de decoratie van de
pelikè, waar Themis aan Zeus den raad geeft den Trojaanschen oorlog te laten
doorgaan (Leningrad, St. 1793, Schefold, Unters. nr. 369, FR. pl. 69, Pf. 597), die
tusschen 3 30 en 340 v. Chr. gedateerd wordt en de iets jongere vaas van denzelfden
vorm, waar de Eleusinische góden te zamen zijn weergegeven (Leningrad, St. 1792
Schefold, Unters. nr. 368, FR. pl. 70, Pf. 396).
Hier is met volkomen meesterschap duidelijk gemaakt, dat de figuren zich in verschillende plans ten opzichte van den toeschouwer bevinden. De slechte conservatie van de
polychromie vermindert sterk de beoogde artistieke werking. Het is bij de laatste vaas,
dat het ontbreken van een samenbindende geestelijke atmosfeer, ondanks de groote
knapheid van teekening en compositie, bijzonder treft. Beter is de samenhang op een
andere pehkè, fig. 108 (Londen, E 424, Schefold, Kertscher V., pl. 17, Unters. nr. 308,
w Pu 1 j Waa* “ °ude wor?teling tusschen Peleus en Thetis is behandeld (ca. 3 3 5 v. Chr.).
Van het daemonische, sprookjesachtige van het verhaal is niets overgebleven. De godin is
weergegeven, terwijl zij zich te midden van andere vrouwen baadt: eenvoortreffelijkmiddel
om de schoonheid van het vrouwelijk lichaam op verschillende wijze te doen uitkomen.
Hierin toont de schilder zich een meester; prachtig is bij de van achteren geziene vluch
tende vrouw zonder schaduwing de ronding van het lichaam tot uitdrukking gebracht.
Voortreffelijk is ook uitgedrukt, hoe zij in den achtergrond verdwijnt en verder van ons is
verwijderd, dan de groep van Peleus en Thetis. De verdeeling van de kleuren over de
compositie is gelijk aan die op de vorige pelikè. De godin en de op Peleus toevliegende
Eros zijn wit gekleurd, maar zij vormen niet, zooals de Talosfiguur op den krater in Ruvo
of de hydria met Athena en Poseidon, (blz. 153), het middelpunt van de compositie. De
accentueering met wit geschiedt niet volgens een structureel, maar volgens een picturaal
Li*SPun*'
comPoside moet sterk coloristisch zijn geweest. Behalve het wit zijn
lichtblauw, groen, rosé en rood gebruikt, terwijl allerlei details verguld zijn.
De schilders van de Kertsche vazen zijn over het algemeen minder gelukkig in het
weergeven van den man, dan van de vrouw. Op een krater van ca. 330 (Athene, NM.,
Nicole Supph, 1102, Schefold, Kertsch. V., pl. 22a, Unters. nr. 214) waar Theseus’ strijd met
den Minotaurus is afgebeeld, kan alle knapheid van teekening het gevoel niet wegnemen^
ij 5~e Jon8e held
van zooveel innerlijk leven is vervuld, als de vrouwenfiguren.
Het beheerschen van de derde dimensie blijkt duidelijk uit de wijze, waarop aannemelijk
is gemaakt, dat Theseus’ schouders en heupen in verschillende vlakken liggen. Daardoor
kon deze kunst ook suggereeren, dat twee figuren om elkaar heendraaien (vgl. de op twee
kraters voorkomende groepen van een sater en een maenade (München 23 g I, Schefold
Unters. nr. 233, ca. 360—350 en Athene, NM., CC. 1922, Schefold, Kertsch. V. pl. 22 b,
Unters. nr. 212, ca. 350—340 v. Chr.).

Naast de tot nu toe behandelde reeks van belangrijke stukken loopt de groote
massa van de gewone. Het meest zijn deze beschilderd met Amazonen en Arimaspen; beide volken werden in Rusland gelocaliseerd, de laatsten in strijd met
griffioenen (Schefold, Unters. p. 147, Herod. III, 116). Deze fabeldieren zijn ook
dikwijls in strijd met een paard of hert gegeven: daarmede doet het oude dieren
fries weer zijn intrede (reeds op een krater van den Marlayschilder, Berlijn, inv.
3275, BAV. 413, 3 ontmoeten wij daarvan de sporen).
Geliefkoosd zijn ook vervolgingsscènes: meisjes worden door jongelingen, Arimaspen
door een griffioen vervolgd. (Schefold ziet daarin voorstellingen van den dood, evenals
in de groep van den griffioen, die een viervoeter aanvalt.) Natuurlijk vinden wij ook
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Dionysos met zijn thiasos; men hoopte, dat de doode, in wiens graf de vaas werd
gevonden, in dien kring zou worden opgenomen. Herhaaldelijk komt een vrouwenkop
met het haar in een doek gewonden voor, vermoedelijk Aphrodite; de vrouwenkop met
Oostersche muts zal de dikwijls met deze godin (of met Artemis) geïdentificeerde inheemsche godin voorstellen (Schefold, Unters. p. 148). Het is noodig, deze gewoonlijk in
artistiek opzicht niet belangrijke voorstellingen te bespreken, omdat men blijkbaar
meer gewicht hechtte aan de beteekenis daarvan, dan gewoonlijk wordt aangenomen
(Schefold, p. 146). Niet alleen de vazen met voorstellingen van de epaulia, ook die met de
vervolgingen van vrouwen zijn alleen in vrouwengraven gevonden, terwijl die van Arimaspen, die met griffioenen strijden of van Amazonomachiën alleen in mannengraven voor
komen.

De uitvoering van deze stukken is gewoonlijk vrij slordig; hierin en in de
slechte uitvoering van de meeste keerzijden (ook bij de „goede” vazen) komt het
verval van de ceramische industrie uit. Ondanks de schoonheid van sommige
stukken, staat de productie in haar geheel niet meer op de vroegere hoogte. Dit
hangt samen met het feit, dat de Kertsche vazen bijna uitsluitend voor export
werden gemaakt. In Athene zelf nam de roodfigurige vaas sedert lang niet meer
dezelfde plaats in het leven van den beschaafden mensch in, als een eeuw vroeger.
Men had genoeg van de tegenstelling tusschen zwart en rood en verkoos metalen
vaatwerk, wanneer men iets beters wenschte dan een eenvoudige vaas.
Tegen ca. 325 v. Chr. komt een nieuwe richting op. Ook hierachter moet de
„groote kunst staan. Men denkt aan Antiphilos, die een tegenstander moet
geweest van de lineaire kunstrichting, toen door Apelles vertegenwoor
digd. Wanneer wij een pelike met Amazonen van ca. 320—310 bestudeeren (Leningrad B 2230, Schefold, Kertsch. V. pl. 24a, Unters. nr. 505), dan treft de
houding van de aanvoerster, die uit het beeld op den toeschouwer wijst. De
lijnen zijn hier kort, krachtig, minder fijn, dan op de oudere Kertsche vazen.
Relieflijnen komen zoo goed als niet meer voor. De werking berust op kleurnuanceering. Meer nog dan vroeger is de uitvoering van de buitenste figuren
verwaarloosd: de aandacht van den toeschouwer moet worden geconcentreerd op
een bepaald deel van de compositie.
Fijner van teekening is het oordeel van Paris op een hydria in München (2439, ca. 320—
Chr., Schefold, Unters. 188, FR. pl. 40, Pf. 598). Hier zijn de houdingen geheel aan
de tormeele geslotenheid van de compostie opgeofferd: verscheidene figuren dreigen om
te vallen. Veel belangrijks zal er na dezen tijd niet meer op het gebied van roodfigurige
vazen in Athene zijn gemaakt. De graven van Sciatbi bij Alexandrië, waarvan de oudste op
ca. 300 zijn te dateeren, bevatten veel import uit Athene. De roodfigurige stukken
die daaronder voorkomen, o.a. twee pelikè’s met een Arimasp en een griffioen (Alexandrië
13551, 10338, Breccia, Sciatbi nr. 91, 92, pl. 47, 48, nr. 71—74, Schefold, Unters. nr.
334/5yj l&ten in hun verwilderde decoratie duidelijk het einde van deze versieringswijze
zien. De Russische vondsten bevestigen dit resultaat (Watzinger, Holzsarkophage p. 12
Rostowzew, Skythien, 263, Schefold, Unters. p. 64, vgl. ook het stuk op deAtheenschè
agora gevonden, Thompson, Hespena 1934, 333, 427, dat ik tegen het einde der eeuw zou
willen dateeren).310

Wat betreft de vaasvormen, zoo vinden wij de hydria, den kelk- en den klokkrater,
de pelikè, die de halsamphora heeft verdrongen, de platte dekschaal, de lekythos en
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de lebès. De laatste twee komen vooral in het eerste stadium voor. Bij de lekythos
wordt het profiel van de tuit, dat eerst recht verloopt, sedert ^ 370 v. Chr.
meer en meer gegolfd. Sedert ca. 350 v. Chr. wordt deze vaas niet meer met
geschilderde decoratie, maar met rehefs versierd (Schefold, Unters. p. 139).
Over het algemeen worden de vaasvormen langzamerhand gerekter; karak
teristiek is, hoe bij de pelikè de doorsnede van de monding geleidelijk grooter
wordt dan die van den buik, terwijl in het begin der Vde eeuw het omgekeerde het
geval was en deze omstreeks 400 v. Chr. ongeveer even groot waren. Evenals
bij den krater wordt daarbij het verloop van het mondingsprofiel minder gevoelig.
Door hun gebrek aan strakheid versterken de ooren het gevoel van tuiteligheid:
het verval van de pottenbakkerskunst springt in het oog.
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Hoofdstuk XI.
ROODFIGURIGE VAZEN.
IVde eeuw, Zuid-Italië.

Daar de opzet van dit boek de behandeling van de niet-zuiver Grieksche vazen
soorten uitsluit, wordt de ceramiek van Italië in niet-Griekschen stijl niet, en
die in Griekschen stijl slechts in het kort behandeld.
Tot diep in de Vide eeuw voorzag de import van verschillende Grieksche steden
en, sedert het einde der eeuw, die van Athene alleen, in de behoefte aan mooi vaat
werk in Zuid-Italië. Eerst na het midden der Vde eeuw begint men zich daar zelf
op de productie van roodfigurige vazen toe te leggen. Het is mogelijk, maar nog
niet bewijsbaar, dat de Attische kolonie Thuriï — via de Tarentijnsche kolonie
Herakleia — den verbindingsschakel heeft gevormd (Furtwangler, FR. II, 201).
Het verloop van den Peloponnesischen oorlog, dat een einde maakte aan den
Attischen import, bracht de inheemsche productie tot ontplooiing. De studie van
deze vroege Zuid-Italiaansche vazen verkeert nog in een beginstadium; noch over
de groepeering, noch over de localiseering is eenstemmigheid bereikt (vgl.
Trendall, JHS. 1935, 35). Langzamerhand wint echter de overtuiging veld, dat
Tarente, een leidende positie in de ontwikkeling heeft ingenomen (het eerst door
Lenormant, Gaz. Arch. 1881/2, 184, uitgesproken).
Pagenstechers bezwaar (Unteritalische Grabdenkmaler, 14), dat zoo weinig stukken
in Tarente zijn gevonden, is door latere vondsten ontzenuwd. Macchioro’s pogingen
(RNI- I9I I> ^7, i9I2j 2I)> om de belangrijkste vazen over verschillende centra te verdeelen,
schijnen mij door Tillyard (Hope Vases, 14) en Mrs. Oakeshott-Moon (BSR. XI, 31), bij
wie zich o.a. Watzinger (FR. IIT, 348) aansluit, te zijn weerlegd. Evenmin kan ik mij met
Wuilleumier (RA. 1929, 202, RA. 1933, 28) vereenigen, die aan Ceglie een belangrijke rol
wil toekennen. Alles schijnt er mij op te wijzen, dat er in Tarente verschillende ateliers
hebben bestaan, die op groote schaal naar Apulië exporteerden. De analogie van de op
één plaats gevonden stukken is te verklaren door de hypothese, dat Tarentijnsche ateliers
elk een eigen afzetgebied hadden, of daar een filiaal bezaten.

Alleen in een centrum, zooals Tarente, zijn de voorwaarden voor een kwalitatief
zoo belangrijke productie gegeven. De hoofdlijn van de ontwikkeling zal, zooals
Beazley (Vas. Poland, 72) het heeft geformuleerd, door de kunstenaars van deze
stad zijn aangegeven; de zg. midden en laat-Lucaansche vazen en die van Paestum
zijn als min of meer provinciale zijtakken daarvan te beschouwen. De zelfstandige
ontwikkeling in de verschillende landstreken zou ik kort na 370 v. Chr. willen
dateeren(dit jaartal vond ik bij het begin van den druk bij Trendall,JHS. 1933, 55,
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eveneens). Artistiek het belangrijkst zijn de vazen, die met den krater in München
(3268, FR. pl. 98/9, Pf. 796), waarop een sage van Sisyphos is gegeven, fig. 109
(vandaar de naam Sisyphosschilder, vgl. Beazley,Vas. Poland, 72, noot4,Watzinger,
FR. III, 347) tot een groep kunnen worden vereenigd. De stijl gaat uit van den
Attischen van 440/30, heeft echter een Tarentijnschen inslag gekregen, zooals de
analogie met de terracotta’s duidelijk laat zien. De figuren hebben iets zwaars, zij
bewegen zich minder gemakkelijk, dan de Attische van dezen tijd. De oogen zijn
bijzonder groot, het haar omgeeft het hoofd in dikke massa’s, die soms aan vlammen
doen denken, een eigenaardigheid, die bij Siciliaansche munten uit het einde der
eeuw terugkeert. Deze voorliefde voor het zware, die aan de beste stukken een
zekere monumentaliteit geeft, blijft gedurende een groot deel van de IVde eeuw
een eigenschap van de Tarentijnsche kunst. Bij minder goede stukken ontaardt dit
tot plompheid en stugheid (ook in de vaassilhouette merkbaar). Eenigszins is dat
het geval op den këlkkrater in Berlijn (Fw. 2400), met een meisje, dat bij de tonen
van een fluit, bespeeld door een oudere vrouw, die de maat met haar voet scan
deert, een dans uitvoert. Aan den kunstenaar, die naar deze vaas de schilder van
de Berlijnsche danseres genoemd wordt, schrijft men verscheidene andere stukken
toe (Moon, BSR. XI, 35, Watzinger, FR. III, 347; Neugebauer localiseert
dezen in Campanië en dateert hem „na 430 v. Chr.”, Führer, p. 140; Watzinger,
ibid., p. 346 plaatst hem in het einde der Vde eeuw).
Een grooter kunstenaar moet de schilder van de Amykoshydria (Cab. d. Méd.,
Moon, BSR. XI, 37, Watzinger, FR. III, 346) zijn geweest. Behalve de gewone
groepen van jongelingen en vrouwen, geeft hij op het Parijsche stuk de bestraffing
van Amykos, en op een hydria (Napels, H 3247, Watzinger, FR. III, 346) een
centaurenstrijd, die in compositie en stijl afgeleid is van Attische werken uit den
tijd van het Parthenon. Dit onderwerp blijft geliefd; weldra worden de beheerschte typen gevolgd door meer bewogene, die onder den invloed staan
van het fries van den tempel van Phigaleia (Napels, H 2411, Watzinger, FR. III,
pl. 175/6, p. 347).
De groote invloed van het Phigaleiafries op de kunst van Tarente is verklaar
baar uit de liefde van de Tarentijnen voor uitbundige, ongebreidelde bewegingen.
Herhaaldelijk staan zulke heftig bewogen figuren artistiek onverbonden naast
andere in volkomen rustige houding. Karakteristiek zijn daarvoor de belangrijke
fragmenten van een kelkkrater in het Piersonmus. (2579/80, uit coll. Amdt en
Scheurleer, Watzinger, FR. III, pl. 174, vgl. p. 348).
Geconserveerd is alleen het bovenste deel met een tempel, waarin een Apollobeeld
staat, terwijl aan de ééne zijde Dionysos en een maenade en aan de andere Apollo zitten.
De tempel is scheef geplaatst, zooals op het fragment in Jena (blz. 116); hij is, evenals het
Apollobeeld, wit geschilderd, een dergelijke kleurcompositie als op de Talosvaas x).
Bijzonder karakteristiek is de zittende Apollo met zijn gezicht in driekwart. In de zittende
figuren heerscht een ingehouden ernstige stemming, die zich in de zich uitgelaten bewe
gende saterfiguur ontlaadt; de beweging is zoo heftig, dat de figuur zich slecht bij de
*) Opmerkelijk is de analogie met een jongelingskop op een oenochoë ca. 420, door Beazley toegeschreven aan
den Eretriaschilder (Dugas, BCH. 1934, pl. VI, eerst verschenen in den herfst van 1933), in de Vlasto coll.,
Athene. Misschien sluit zich het Tarentijnsche type nauwer bij een Attisch voorbeeld aan, dan wij vermoeden.
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andere aansluit. Lager, op het verloren deel, moet zich de scène hebben afgespeeld,
waar de góden naar kijken: een op deze vazen dikwijls terugkeerend compositie-systeem.
De uitvoering is minder picturaal dan op de Attische Talosvaas en de groep der frag
menten in Jena (blz. 119), de figuren zijn meer met behulp van relieflijnen geschilderd, de
buitenste zijn even zorgvuldig als de andere. Watzinger dateert deze vaas ca. 390 v. Chr.

De schilder van deze vaas moet een van de belangrijkste kunstenaars in Tarente
uit dezen tijd zijn geweest. In aansluiting aan Buschor (FR. III 161) zou ik
aan hem ook den beroemden kelkkrater in het Cabinet d. Médailles (422) willen
toeschrijven, waar aan de ééne zijde Odysseus is afgebeeld, die Teiresias uit de
onderwereld oproept, en aan de andere zijde een Parisoordeel met meesterlijke
karakteriseering der drie godinnen (Athena bv. wascht zich op het laatste oogenblik
de handen aan een bronhuisje).
Ook de hond bij Paris is voortreffelijk. Interessant is, dat de Athenafiguqr bijna geheel
overeenstemmend terugkeert op een volutenkrater in Tarente, met de geboorte van
Dionysos uit het dijbeen van Zeus (Trendall, JHS. 1934, 175, pl. VIII/IX). Hier is zij
tot Hera gemaakt, die het kind in ontvangst zal nemen. Dergelijke herhalingen komen
veel op Tarentijnsche vazen voor (Moon, BSR. XI, ibid.); Zij bewijzen, dat de schilders
veel van patronen hebben gebruik gemaakt. Dat deze machinale wijze van decoreeren
dikwijls tot slechte vulling van de vaas oppervlakte en niet geslaagde composities moest
leiden, is duidelijk. Dit komt vooral bij zwakkere kunstenaars aan den dag. Hier ligt
een fundamenteel verschil met de gelijktijdige Attische vaasdecoratie, die, hoe oninte
ressant dikwijls ook, toch altijd een goed samenhangende compositie geeft. De Taren
tijnsche kunst, ook de sculptuur, bezat niet de kracht voor een geheel zelfstandige ont
wikkeling, telkens ontleent zij aan die van het moederland.
Nauw verwant met de vaas met de geboorte van het Dionysoskind is een andere krater,
met aan de ééne zijde Dionysos en een fluitspeelster, kijkende naar een danseres, fig. 110,
en aan de andere zijde een voorstelling uit de Kameia (Tarente, Wuilleumier, RA. 1933,
3> hg* 1Watzinger, FR. III, 348, noot 13). Wuillemier schrijft deze en de vorige vaas
aan Ceglie toe, omdat zij daar zijn gevonden. De stijl schijnt mij zuiver Tarentijnsch,
de Dionysos heeft in zijn ongedwongen en voorname wijze van zitten groote overeen
komst met de Parisfiguur op den krater in Parijs, dit is ook Wuilleumier niet ontgaan,
(p. 28). Bovendien wijst de voorstelling van het echt Spartaansche feest der Kameia naar
Sparta’s kolonie Tarente.

Intusschen heeft zich ook de invloed van de stijlrichting, die in Athene door
den Meidiasschilder wordt vertegenwoordigd, doen gelden. Een goed voorbeeld
hiervoor is de kelkkrater met den moord van de Thracische vrouwen op Orpheus,
fig. 112 (uit coll. Amdt en Scheurleer, nu Piersonmus. 2381/2, Watzinger, FR. III,
pl. 178). De scène is niet in de sfeer van de Attische kunst gehouden. In de wijze,
waarop de vrouwen groote blokken steen hanteeren, dikke takken afrukken, in
hun eenigszins boersche gezichten, uit zich een andere geest. Het lichte, elegante
van de Meidiasrichting lag den Tarentijnschen decorateur niet. Het zijn dezelfde
rijkversierde gewaden, maar door de stugge wedergave van de plooien doen zij
aan carton denken. Watzinger dateert dit stuk ca. 380 v. Chr.
Een viertal kelkkraters uit ongeveer denzelfden tijd worden door Wuilleumier (RA. 1931,
234) en Beazley (bij Jacobsthal, Melische Rel. p. 83, 4) onafhankelijk van elkander aan een
Sicüiaansch atelier toegeschreven (bestreden door Trendall, JHS. 1935, 40). Zij zijn alle
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in de omgeving van Syracuse gevonden en vertoonen groote overeenstemming onderling.
De decoratie bestaat uit scènes uit de heldensage: de ontmoeting van Orestes en Elektra
aan Agamemnons graf, de moord op een Trojaan door Odysseus en Diomedes, de treu
rende Philoktetes en de dood van Dirkè (vandaar Beazley’s Dirkèschilder; de eerste drie
zijn in Syracuse, de laatste is in Berlijn, Fw. 3296). Indien de maker werkelijk een Siciliaansche Griek was, dan stond hij sterk onder den invloed van de Tarentijnsche kunst
(voor een analoog verschijnsel in de terracotta-industrie, vgl. Scheurleer, AA. 1932, 330).
De stijl is bij hem tot manier geworden, de figuren zijn plomp, de gelaatsuitdrukking
overdreven.

Op hooger peil staat de bekende kelkkrater met de reiniging van Orestes (Louvre,
Watzinger, FR. III, 350, 24; Pf. 798), die ca. 370/60 moet worden gedateerd. De
groep van de slapende Erinyen links is meer doorvoeld, dan de conventioneele
figuren van Orestes en Apoüo.
In dezen tijd begint de reeks van amphoren en volutenkraters met voorstellingen,
die op den grafcultus betrekking hebben.
Eerst nemen zij alleen de achterzijde in, zooals op de eenige Tarentijnsche vaas met een
kunstenaarssignatuur: Lasimos (Louvre, Hoppin, Bf. 448, voorzijde Eurydike met het
lijk van den jongen Archemoros op schoot, tegenover Amphiaraos; de uitvoering staat
niet boven het gemiddelde werk van dien tijd). Later zien wij aan beide zijden een grafaediculum met offersbrengende nabestaanden er omheen. Somtijds is de figuur van den
doode wit geschilderd: een nabootsing van een grafbeeld, soms krijgen wij den indruk van
een grafrelief. De terreinglooiingen gaat men door witte stippen en niet meer door lijnen
aanduiden. Op den hals is óf een vrouwenkop tusschen ranken, óf een dierengroep, en aan
de keerzijde alleen ornament aangebracht. Bij andere vazen van dezen stijl vinden wij
zelfs het oude dierenfries weer terug, of de groep van een door een roofdier besprongen
rund of hert (Watzinger, FR. III, 349; hydria met Pentheus, München 3267, Curtius,
88 BWPr. p. 11, fig. 14, Berlijn, Fw. 3241, enz), zooals op de Attische vazen van dezen tijd.
De reeks van de grafamphoren loopt zeker tot in het laatste kwart der IVde eeuw door, in
steeds meer schematisch wordende uitvoering.

Het grafgebouwtje geeft omstreeks het midden der eeuw dikwijls gelegenheid
tot het nemen van allerlei proeven op het gebied van de perspectief. De Taren
tijnsche kunst hield daarvan. Op een fragment in Würzburg, fig. 111 (Bulle 94
BWPr.) zien wij, hoe een jonge man door een ouderen in een gebouwtje ontvangen
wordt. Aan eiken kant staat een meisje in een halfgeopende deur toe te luisteren.
De lijnen van het bovendeel van den eenen vleugel van het gebouw komen in
één vluchtpunt samen; de figuren zijn echter niet volgens dezelfde perspectief
geteekend. De antieke schilderkunst heeft nooit de wetten daarvan consequent
toegepast. Het Würzburgsche fragment is het oudste tot nu toe bekende voor
beeld van een zoo ver doorgevoerde perspectivische behandeling van een gebouw.
Ook uit coloristisch-technisch oogpunt is deze vaas belangrijk.
Het naakt van de manlijke figuren is weliswaar uitgespaard (vandaar dat de vaas hier
wordt besproken), maar het is daarna rood gekleurd, de kleeding, het vrouwelijk naakt,
het gebouw zijn in verschillende kleuren op het zwart geschilderd (de mantel van den
jongeling is violetbruin, de chiton van één meisje lichtgeel, een deur bruinrood, de archi
tectuur is, evenals het vrouwelijk naakt, wit, details van het plafond zijn geel). Deze liefde
voor coloristische werking, die met strak lineaire teekening gepaard gaat, kennen wij van
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andere Tarentijnsche stukken, zooals een fragment met de ontvoering van Korè door
Hades (uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 2588, CVA.IVDb,pl. 3,1). De dunne rhit™
van Korè is grijs, haar mantel vuurrood gekleurd, terwijl de Hadesfiguur uitgespaard is.
Hoezeer de problemen van schaduwing de Tarentijnen interesseerden, blijkt uit het aan
geven van de schaduw, die het linker been van Korè op het rechter werpt.

Het hoogtepunt van deze coloristische richting vertoont een krater in Napels,
die ca. 360/50 moet worden gedateerd (H 3249, Watzinger, FR. pl. 179), met
Orestes in Delphi, fig. 114. Niet alleen zijn in ruime mate bonte opschilderingen
aangebracht, maar op het deksel, dat hier bij uitzondering is geconserveerd, zijn
een Muze en een Sileen in geheel verschillende kleuren op het zwart geschilderd,
een techniek, die in Hoofdstuk XV wordt behandeld.
De beschildering is met de uiterste zorg uitgevoerd, houdingen en compositie zijn
nauwkeurig overwogen: de gevluchte Orestes in het midden, de wijkende priesteres
links, de binnenstormende Apollo, tusschen deze figuren plotseling verschijnend; achter
aan de donkere Erinys, rechts Artemis op een voetstuk, maar het geheel laat ons koud.
De figuren gelijken op teekenvoorbeelden, de Apollo is bijzonder houterig. De zonder
pretentie geschilderde keerzijde doet aangenamer aan, terwijl de op een zwart fond ge
plaatste decoratie (zg. Gnathiatechniek, blz. 143) van het deksel, door de vlotte uitvoering
bepaald aantrekkelijk is.

Bij scènes als deze en die op het fragment in Würzburg kan men zich afvragen,
of de schilder een bepaalde scène uit de sage op het theater wil weergeven, of
dat hij een voorstelling daaruit in een theaterachtige omlijsting plaatst. Het laatste
moet het geval zijn, omdat scènes zooals de hier voorkomende op een Grieksch
tooneel nooit kunnen zijn opgevoerd (Watzinger, FR. III, 366, noot 9, doch
zie Bulle, 94 BWPr.). De liefde voor het theater zat den Tarentijnen zoo in het
bloed, dat de vaasdecoraties den invloed van tooneeldecors ondervonden.
Ook de voorstelling van Dolon, door Odysseus en Diomedes belaagd (Brit. Mus.,
F 157, Hauser, FR. pl. 110, Beazley, Vas. Poland, 72, noot 4, Moon, BSR. XI, 44, Wuilleumier, RA. 193
247> Ff» 800), is daarvan niet vrij. De mannen voeren een soort
dans om eenige boompjes uit. Hun bewegingen herinneren aan die van de Thracische
vrouwen op den Orpheuskrater (blz. 125). De teekening staat hooger, men lette op de
expressieve gezichten; de achterzijde draagt echter het karakter van routinewerk. Watzinger
(FR III, 360) houdt de vaas voor een Lucaansche copie naar een Tarentijnsch voorbeeld.
Het eenigszins burleske is voor Zuid-Italië typisch.

Wij zijn in het land van de phlyakenkunst (volkskluchtspelen, waarin acteurs in
parodiecostuum optreden; Bieber, Denkm. Theaterwesen, p. 138; een interessante
kelkkrater sedert in New-York gekomen: Buil. 1927, 56). Een prachtig fragment
in Würzburg (Langlotz nr. 823) geeft een voorstelling van het talent der Taren
tijnsche meesters in het weergeven van de daarbij gebruikte maskers (vgl. blz. 143).
Het stadium van den Oresteskrater in Napels wordt gevolgd door een, waar
voor een kleiner koptype en kortere, meer gebogen lijnen karakteristiek zijn (vgl.
bv. het fragment met koning Minos, wien Daedalus als smeekeling nadert, uit coll.
Scheurleer, nu Piersonmus., 2 5 72, CVA. IV, Db, pl. 4,1). Het gewone penseel wordt
echter voor het teekenen minder gebruikt dan op gelijktijdige Attische vazen. In

dat opzicht blijft de Tarentijnsche vazenkunst dus meer lineair dan de Attische.
Vazen in dezen stijl vormen den overgang tot de beroemde Dariusvaas in Napels
(H 3253, Furtwangler, FR. pl. 88) en eenige dergelijke stukken, o.a. de voluten
krater met den moord op Thersitès (Boston, Buschor, Vasenmal., fig. 148; op
de ooren plastische Gorgoneia, zooals dikwijls in dezen tijd), en die met Odysseus,
die de paarden van Rhesos ontvoert (Berlijn, inv. 3157). De voorstelling op het
voornaamste stuk dankt haar ontstaan natuurlijk aan Alexanders tocht naar Azië,
omdat deze de herinnering aan Xerxes’ tocht weer opwekte. Op dezen krater
zien wij Perzische grooten om den koning vergaderd, ten einde over het beginnen
van een oorlog met Griekenland te beraadslagen. Bovenaan zit Azië, zeker van
de overwinning, terwijl Hellas bij goddelijke bescherming steun zoekt.
Het stuk is uiterst zorgvuldig uitgevoerd, de schilder heeft gepoogd expressie in zijn
figuren te leggen. Toch valt een zekere eentonigheid in draperie en gezichtstype op. Bij
de nu volgende stukken, waarvan dat in München, met Orpheus, die een gezin bij Hades
en Persephone brengt, terwijl rondom allerlei boetelingen zijn geschilderd, het voor
naamste is (ca. 315 v. Chr., Jahn 849, FR. pl. 10) en waartoe de laatste van de bovenge
noemde grafamphoren behooren, is de stijl tot manier ontaard. De figuren zijn stereotyp
geworden, de lange lichamen met de kleine, bijna altijd in driekwart face gegeven koppen
zijn een verwording van het Lysippische type (deze beeldhouwer heeft geruimen tijd in
Tarente gewerkt), de geforceerde expressie in de gezichten werkt door de voortdurende
herhaling vermoeiend. Tevergeefs tracht men, door vast te houden aan een compositieschema in verschillende zones boven elkander, een zekere vastheid aan de decoratie te
geven: zij is rammelend en toch eentonig geworden. De decoratie met uitgespaarde
figuren had zichzelf overleefd, de toekomst behoorde aan die met bonte kleuren, welke
op het zwart gezet zijn (blz. 143).

De vaasvormen zijn de Attische; groote voorliefde genoot de volutenkrater, die
zoo bij den Tarentijnschen smaak voor het pompeuze paste. Hij werd met een dek
sel gesloten, dat alleen bij den Oresteskrater (blz. 127, Watzinger, FR. III, 367)
is geconserveerd. De contour mist de fijne, gespannen welving van de Attische
prototypen: de verzwakking van het gevoel voor structuur is opvallend. Echt
Tarentijnsch is de emmer, die zijn afkomst van bronzen voorbeelden soms tot in
details, zooals het aangeven van een beslag, verraadt (bijzonder mooi voorbeeld,
coll. Jatta, Ruvo, Watzinger, Holzsarkophage, p. 76, fig. 128/9). Verder komt
sedert ca. 350 de zg. Tarentijnsche loutrophoros voor, met zijn bijna cylindrischen
romp en barokke ooren (bv. Berlijn, Fw. 3262). Bovendien vinden wij kannetjes
met langen hals (zg. epichysis) en schalen. Over het algemeen missen de vormen
de Attische harmonie: ooren en hals spreken te veel tegenover den romp.

*

Terwijl bij de tot nu toe behandelde stukken het verloop van de ontwikkeling
vrij goed is te volgen, kunnen wij die van de overige Zuid-Italiaansche ceramiek
niet zoo goed overzien. Lucanië heeft heel wat vazen gemaakt, de invloed van den
Sisyphosschilder en zijn soortgenooten is duidelijk.
De stugheid van dezen wordt overdreven, de vrouwenkleeding met langen overslag,
met veel dunne, parallele plooitjes en een breede ceintuur is oorspronkelijk inheemsch
Lucaansch. Karakteristiek is ook de korte, met ornamenten bezaaide kleeding der jonge
lingen. De stijl heeft iets nuchters, opschilderingen komen niet voor, zelfs de voor de
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jongere Tarentijnsche vazen zoo karakteristieke terreinaanduidingen worden weggelaten,
soms schijnen de figuren te zweven. Veel groote vazen worden er gemaakt; behalve de
plompe hydria, of de dekselpot met opstaande ooren, waarvan de dekselknop den vorm
van de vaas zelf herhaalt, vinden wij een amphora met buikigen romp, twee hooge ooren
waarop schijfjes zitten en twee kleine, horizontaal staande (nestoris, fig. 117 uit coll*
Scheurleer, nu Piersonmus. 70Ó A, uit Egypte, Sieglin II, 3, 238). Het type is oor
spronkelijk inheemsch. Scènes uit de mythologie komen voor, bv. Zeus en jfo (hvdria
Berlijn, Fw. 3164).
' 3
*

Veel vazen zijn, in overeenstemming met haar bestemming als grafamphoren,
met afscheidscènes, offers aan het graf, of voorstellingen uit den Bacchischen
thiasos, als zinnebeeld voor het leven na den dood, versierd. De stijl vertoont
weinig ontwikkeling, bij voorkeur blijft men de koppen in profiel geven, terwijl
op de Tarentijnsche vazen het driekwart face overheerscht. Veel ornament wordt
toegepast, grover dan in Tarente.
Een groot contrast vormen de vazen uit Paestum1), dat, hoewel in Lucanië ge
legen, een stilistisch afwijkende, meer op Campaansch gelijkende ceramiek heeft
voortgebracht (Zahn, FR. IH, 178; Trendalls studie, JHS. 1935, 3J, kon hier
met meer worden verwerkt). Hier kennen wij enkele schildersnamen: Assteas en
zijn minder begaafden leerling Python. Men dateert tegenwoordig den eerste
omstreeks het midden der IVde eeuw (Zahn, FR. III, 203).
Assteas behandelt twee soorten van stof, de ééne mythologisch-dramatisch, bv. op een
kelkkrater m Madrid (Leroux 369), den razenden Herakles; op een klokvormigen (Napels,
xioppin, Bf. p. 444) Kadmos, die den draak verslaat, aangemoedigd door Athena- de
andere, waaruit zijn liefde voor het burleske theater spreekt. Het sterkst komt zijn eigenaardige begaafdheid op een fragment van een kelkkrater uit, waar Kassandra als een ver
vaarlijke megaere den annen Ajax zoo te lijf gaat, dat hij bij een godenbeeld toevlucht
moet zoeken (Va. Gmha 50279, CVA. IV, Gi, pl. 1, 2; Zahn, FR. m, 195, fig. 98 •
*7** geeft,. Antike 1931, 87, fig. 9, een Paestaansche amphora uit denzelfden tijd), en ten
slotte m zijn phlyakenscènes. Eén der beste daarvan, een kelkkrater, fig. 115, stelt een
ouden vrek voor, die op zijn geldkist ligt, terwijl twee gauwdieven hem er af willen
duwen, om zich van den kostbaren inhoud meester te maken (gesigneerd, veel biieeschreven namen, Berlijn Fw. 3044, Zahn, FR. IH, 178). Aan hem zal ook de scène met
Zeus, die, een grooten ladder torsend, in gezelschap van Hermes, op een liefdesavontuur
uitgaat, moeten worden toegeschreven (Vaticaan, Helb. Führer 3de ed. jio Zahn iqo
S*?jJ e,en samenvattend overzicht op p. 178). Deze phlyakenscènes zijn beter <kn dé
dramatische bij de laatste hindert de plompheid der figuren, die vooral in de dikke halzen
en armen uitkomt. Hij houdt van bontheid: voor vrouwelijk naakt gebruikt hij wit, voor
sommige kleedingstukken vuurrood, daarnaast ook lichte kleuren. Hierin toont hij
zijn afhankelijkheid van de Tarentijnsche kunst. Met de perspectief staat hij op slechten
voet, grondlijnen laat hij| dikwijls weg: men heeft zijn figuren weleens met koorddansers
vergeleken, zoo eigenaardig bewegen zij zich. Zijn leerling Python is boerscher, minder
begaafd, zooals bv. de krater met Odysseus, die aan de sirenen voorbijvaart (Berlijn
inv. 4j 3 2) laat zien. Verwant met Assteas’ werk is het kraterfragment met een tooneelspeler
waar het persoonlijke van den acteur door de tooneeldracht heen spreekt, fig. 113 (uit coll!
Scheurleer, nu Piersonmus. 3491, M. Bieber, Jdl. 1917,52,% 24, Trendall, JHS. 1935,50).
tatie ov^d^ceLTk^n Pde
^ het «^uscript voor zijn dissernu
T ?aeuStum tcr “““S® te 8even- Daar dit werk een samenvatting geeft van het tot
daarin een u^tr^e ideLgStudie- °ok Assteas « ^on vinden
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Het is deze kunst, die op Campanië inwerkt. In den eersten tijd is de roodfigurige ceramiek daar sober; naast de goede stukken komen er voor, die
technisch voortreffelijk zijn, maar waarvan de teekening van hopelooze boerschheid getuigt (amphora, Berüjn, Fw. 2993). Ook de sterk uiteenloopende aarde
bewijst het bestaan van verschillende ateliers. Zekerheid is ook in dit opzicht
nog niet verkregen, men zoekt o.a. ateliers in Cumae, op grond van de lichte
kleur der aarde, die sterk op die van sommige daar gevonden vazen in Protokorinthischen stijl gelijkt.
Wat in den loop der IVde eeuw ontstaat, draagt een ander karakter. Aantrek
kelijk is het niet, overdreven bontheid — men houdt er van geheele figuren
met een roode kleur te bedekken (Zahn, FR. III, 184, noot 36,. en het daar
geciteerde) — kan de gewoonlijk slechte teekening en de weinig gelukkige
verdeeling van de versiering over de vaasoppervlakte niet goedmaken. Geleidelijk
worden de figuren te groot voor de vaas.
Bij een stuk uit het begin van de IVde eeuw met Herakles (klokkrater, Berlijn, inv.
3169) is deze verhouding nog goed; twee hydria’s, de eene met Orestes in Delphi (Berlijn,
inv. 3164), de andere met de geboorte van Helena uit het ei van Leda in tegenwoordigheid
van Tyndareus en de Dioskuren met slecht geteekende. paarden (Berlijn, inv. 4533),
illustreeren den achteruitgang van dit gevoel voor een goede verhouding van de grootte
der voorstelling tegenover die van de vaas, en het begin van een geleidelijk toenemende
bontheid. Beter is de grootteverhouding op een gelijktijdige amphora (Berlijn, Fw. 3022,
Jacobsthal, Omamente, pl. 58), waar Perseus met het afgehouwen hoofd van de Medusa
voorzichtig langs haar slapende zusters sluipt. In de compositie met den boom, waaronder
deze liggen, uit zich een belangstelling voor het landschap, die wij van Attische vazen
niet kennen.

Evenals in Tarente (blz. 126) leidde het verlangen naar bontheid tot een com
binatie van roodfigurige decoratie en opgeschilderde kleuren. Op een plompen
dekselpot van echt-Campaanschen vorm, met twee kleine, horizontale ooren, uit
Falcone (Sicilië, nu in Palermo, Gabrici, Mon. Piot 24, 1920, 183, pl. XII—XIV)
zijn een groep nimfen en een Eros afgebeeld, die een zittenden Sileen omgeven.
Op het vaasoppervlak is het vrouwelijk naakt met rosé, de kleeding (ten deele)
met vuurrood, lichtblauw, geel, bleek vermillioen en wit opgeschilderd.
Gedeeltelijk zijn ook de ornamenten onder de ooren bont gekleurd. De stijl is die van
ca. 340—330 v. Chr. Een uitlooper van deze versieringstechniek vinden wij op een
vaas van dergelijken vorm uit Cumae (Napels, Gabrici, Cuma II, pl. CXIX, CXX, 735)
waar ook het fond bont is opgeschilderd: daarvoor is violet gebruikt. Een latere phase
van de gewone roodfigurige decoratie geven een groep amphoren met gerekten, bijna
cylindrischen romp. Een Berüjnsch exemplaar schildert, hoe Ixion, tot straf voor zijn
mateloos begeeren, aan een vlammend rad is gebonden (Fw. 3023); een sedert de
XVTIIde eeuw, onder den naam van „vaas van den stadhouder”, bekend stuk in Leiden,
fig. 116 (van Essen, Med. Mus. Leiden, 1932, 59) draagt aan de voorzijde een strijd
tusschen twee helden in tegenwoordigheid hunner moeders, terwijl Hermes met behulp
van een weegschaal aan het noodlot vraagt, wie van hen moet sterven („psychostasie”,
Studniczka, Jdl. 1911,131, Beazley, Kleophradesm. p. 12). De voorstelling op de keerzijde,
twee Silenen, elk met een Eros op den schouder, is nog niet verklaard. De stijl der figuren
draagt een nog bijna klassiek karakter (van Essen, ibid., die ook op de stijlverschillen der
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voor- en keeizijden dezer vazen wijst). De krijterige kleuren en de vaasvorm verbieden
tÖ geschilderde) florale vullhfg onder de noren, een dateSüg vS
310 y. Chr. Op het Berlijnsche stuk is de teekemng houteriger.
Een krater in Weenen (Masner 471 Jacobsthal, Gött. V., p. 67, Pf. 802) vertoont
daarentegen de hand van een schilder, die geheel met de nieuwe richting in de
unst medeging, wat betreft schikking naar de diepte toe en de wijze van bewegen
ef
^ls de ultv°ering slordig, de dieptewerking is goed tot uitdrukking
gebrast. Hoe ver men met picturale proefnemingen durfde gaan, leert de hvdria
m Gotüngen Qacobsthal pi. XVII, 53) met Nikè, die een stier leidt, wiens lichaam
wit is gevlekt om hchtreflexen aan te duiden.
ïongste Producten van deze ceramiek zijn, behalve borden met visschen
(Attische prototypes van „Kertschen” stijl, Schefold, Unters., p. n), groote
fwirinaer^^Tn POttet\
k°ppen versierd en met ornament overladen
(Watzmger, FR. III, 3 70, pl. 180, 1), en verder kantharoi met hooge ooren met
een Demeterkop tusschen fakkels beschilderd. Voorbeelden van deze soort bezit
elke verzameling. Bontheid en grofheid zijn er karakteristiek voor. De plas
tische versieringen kondigen de opkomst van het met reliefs versierde aarde
werk aan, waarvoor Campanië zoo bekend is.
eeifn^STcdf JW' Tillf combklf^J^ plastische en picturale versiering is
de steel door een jongeling met opgeheven armen wordt gevormd De ioneeline-is
eeuwavertoSSlnVa^i hebbtn
SÜjl vaAet eerste kwart de^Vde
™
wij hebben dus hier een voorbeeld voor het toepassen van een motief
WaarVOOf de Z^d-Italiaansche ceramiek
7
tC be?alen’ wanneer de vervaardiging van roodfigurige vazen in
Zuid-Itahe heeft opgehouden, vermoedelijk is dit in het begin van de lilde
eeuw (anderen Trendall, JH5. 193 j, 5Jj stellen dit later1)) het geval geweest
Zuid-Itahaansche roodfigurige vazen zijn niet veel, maar toch meer dan men
vroeger veronderstelde geëxporteerd. In Griekenland, om de Korinthische golf
zijn Campaansche stukken gevonden (Zahn, medegedeeld door Scheurleer, Buil!
TT ' öesch- I932’2’,22)’ verder kwamen er in Egypte (Pagenstecher, Exp. Sieglin,
™ sxen in Cifa6°
Nte°p- p“*• p.
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Hoofdstuk XII.
BOEOTIË.
Zwart- en roodfigurige va^en der Vtie—IVde eeuw v. Chr.

Terwijl in de Vde eeuw v. Chr. in Athene het zwartfigurige decoratiesysteem
langzamerhand in onbruik raakte, bleef men er in Boeotië taai aan vasthouden.
Een enkel atelier tracht het stilistische effect van den nieuwen Attisch en stijl na
te bootsen door figuren in lijnteekening op blank fond aan te brengen.
Van onbeholpen stijl zijn eenige schaaltjes en een pyxis (Athene NM. 409, 484, 537,
Londen E 813—814; Wide, AM. 1901, 143), met een kottabosspelende vrouw, Herakles,
een krijgsman, Demeter, enz. In het laatste kwart der Vde eeuw, toen, ten gevolge van
den Peloponnesischen oorlog, de Attische import vrijwel ophield, ging men er toe over op
groote schaal kylices te maken, die men met palmetten beschilderde (A.D. Ure, JHS. 1926,5 4).
De vaasvorm is slap, de uitvoering buitengewoon slordig. Dergelijk palmettendecor vinden
wij ook op bolle vazen met een deksel, die, blijkens een ingekrast opschrift op één
exemplaar (Würzburg, Langlotz 658), als huwelijksgeschenk dienden (Pagenstecher,
AJA. 1909, 387, Ure, AA. 1933, 31). De vorm is van dien van de Attische lebès gamikos
afgeleid. Waarschijnlijk heeft men aan deze decoratie tot diep in de IVde eeuw v. Chr.
vastgehouden.

Van grooter belang dan de genoemde soorten is een klasse, die bij den eeredienst der Kabieren in Thebe een rol speelde (Winnefeld, AM. 1888, 412, pl.
IX—XII; tijdens de bewerking van dit boek verscheen in de RA. 193 j, p. 8 sqq.
een artikel van Etienne Lapalus over: Vases cabiriques du Musée National
d’Athènes). Zoolang de vondsten in dat heiligdom niet volledig zijn gepubliceerd,
is het niet mogelijk de ontwikkeling van deze klasse vast te stellen. Een goede
dateering geeft het feit, dat in het massagraf van Thespiae van 424 v. Chr. (Ure,
AA. 1933, 26) twee stukken van geheel ontwikkelden stijl zijn gevonden. Zonder
twijfel heeft zich de fabricatie nog langen tijd voortgezet.
De klasse bestaat bijna uitsluitend uit bolle skyphoi met cylindrische ooren,
de decoratie is uitsluitend zwartfigurig, waarbij witte retouches weinig voor
komen (Ure, AA. 1933, 28). Men kan twee typen van voorstellingen onderschei
den. Bij het ééne is één der Kabieren liggend op een rustbed gegeven (Athene NM.,
Winnefeld, pl. IX, Pf. 6x3), in het type van den gebaarden Dionysos. De stijl is
in hoofdzaak idealistisch, al geldt dit niet voor de bijfiguren. Bij het tweede type
van voorstellingen laat de Boeotiër zijn zin voor humor vrijen loop. Allerlei
bekende mythen worden geparodieerd.
Daaronder komen voor: Odysseus bij Kirkè (Londen en, fig. 119, Oxford, Gardner 262,
Bonn,inv. 1768, Ure, AA. 1933,25,Pf. 615/6),Herakles en de Stymphalische vogels (uit coll.
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scheurleer, nu Piersonmus. 582, CVA. m G, pl. 3, 2), Kadmos en de slang (Berlijn, inv.
3284), Perseus en de Chimaira (Athene, Winnefeld, AM. 1888, pl. XI). De hpldpn 2ijn
allen dikbuikig, oud en leelijk, zij bewegen zich op wonderlijk onbehouwen wijze. Odysseus is een landlooper, Kirkè een havelooze bedelaarster. De situaties zijn met humor
geparodieerd, Perseus moet den Pegasus aan den teugel meetrekken, Kadmos valt
achterover van schrik, enz. Bij andere voorstellingen vinden wij dergelijke typen:
een wagen, door rennende muildieren getrokken, waar een man nog tracht in te stappen
(Athene, NM., CC. 1132, Pf. 614), en eenige mannen, die de vlucht nemen, omdat zij bij
het stelen van een offer betrapt worden (Bonn, inv. 301, Ure, AA. 1933, 26).

Het karakter van deze kunst is dat van het volkstooneel, de manier, waarop de
Odysseus op de Oxfordsche vaas loopt, herinnert aan de beweging der figuren op
den Zuid-Italiaanschen krater met de Doloneia (blz. 127). De eenvoudige vazen
zijn alleen met bladranden versierd (klimop).
In minder extremen vorm vinden wij dezen humoristischen stijl op pnk<»le kleine kan
netjes uit het einde der Vde eeuw (lierspeler, naar wien een poes zit te luisteren
[Berlijn, inv. 4878, Pf. 619]), en op een mooien beker met één oor in Berlijn (inv. 3385),
met goed geteekende dansende mannen en fluitspeelsters. Uit denzelfden tijd is een groep
vazen (kelkkrater, Bonn, inv. 363, Ure, AA. 1933, 30, met Demeter en Iris in paneeldecoratie; pyxis, Heidelberg, Ure, 31; een parfumfleschje in den vorm van een amandel,
Berlijn, inv. 3263, met een Nereïde en een schip, waarin drie mannen zitten, enz.), waarvan
de uitvoering grover is. De stijl is verwant aan dien der Kabirionvazen.

Vetmoedelijk heeft men nog in de IVde eeuw in deze richting voortgewerkt; een
enkele maal combineerde men de zwartfigurige decoratie met de roodfigurige
(dekschaal, Bonn, inv. 1766, Ure, AA. 1933, 36, zwartfigurig bladdecor op het
deksel, vrouwenkop in den bodem, roodfigurig).
Erg belangrijk is het niet, wat Boeotië op het gebied van de roodfigurige vazen
heeft gepresteerd. Niet alleen ging men eerst laat en schoorvoetend tot deze
soort decoratie over, maar wat dan gemaakt wordt, mist de originaliteit, die aan
sommige zwartfigurige stukken eigen is. Over het algemeen verschillen de Boeotische roodfigurige vazen van de Attische alleen door slechtere uitvoering, vandaar,
dat men ze vroeger daarvan niet wist te onderscheiden. De oudste Boeotische
stukken zullen ca. 440 v. Chr. zijn gemaakt (groote skyphos, Berlijn, inv. 3414,
Herakles bij Omphale; verder Helena en Paris). De groote overeenkomst met
Attische stukken van dezen tijd wordt het best verklaard door aan te nemen, dat,
evenals vroeger Teisias (blz. 66), Attische decorateurs zich in Boeotië hadden
gevestigd. Het geval is analoog aan hetgeen wij uit een studie van de ZuidItaliaansche ceramiek kunnen opmaken. Merkwaardig is zelfs een zekere opper
vlakkige overeenkomst in algemeen voorkomen met sommige Campaansche
producten.
Een der beste Boeotische stukken (skyphos, Tübingen, Watzinger, F 2; min^r goede:
Berlijn, Neugebauer, Führer, p. 137, Brit. Mus., Wakers, JHS. 1911, 16) laat de alge?e-jGr-?Ve*ee j om.st ^net den Attischen stijl zien, maar tevens ook het verschil, dat het
duidelijkst in de tuitelige houding van de Bendisfiguur (op het stuk in Tübingen), en de
slechtere detailleering uitkomt. De productie loopt tot in de IVde eeuw door; verscheidene
Ier grove kraters van den Kertschen stijl zullen in Boeotië zijn gemaakt.
133

De vaasvormen zijn voor het grootste deel de gewone Attische: skyphoi,
kraters, enz. Een enkele maal past men nog den ouden inheemschen kantharosvorm toe, waaraan men een hoogeren voet geeft en waarvan men de ooren
slanker maakt (Athene, NM., CC, 1583, Pf. 607, met liggenden komast).
Een bijzonder stuk is gedecoreerd met bonte, matte kleuren (wit, vuurrood en rosé),
op een blauwe deklaag (Tübingen, F i); Watzinger vergelijkt de uit de sculptuur be
kende gewoonte, om den achtergrond blauw te kleuren. Aan de ééne zijde staan drie
figuren, aan de andere een ruiter. Het geheel herinnert aan figuren in den stijl van het
Parthenonfries, de uitvoering is vrij plomp.

Tegen het einde der IVde eeuw houdt de productie van zwart- en roodfigurige
vazen langzamerhand op, vermoedelijk ten gevolge van de verwoesting van
Thebe door Alexander den Groote en het daarop volgende verval van het grootste
deel van Boeotië. Men maakt alleen nog geheel zwartgekleurde vazen, soms met
reliefversiering. Over het algemeen zijn deze vazen inferieur aan de zg. Westhellingceramiek van denzelfden stijl (blz. 140).
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Hoofdstuk XIH.
LAAT-ZWARTFIGURIGE VAZEN (EGYPTE, enz.).
Als laatste uitlooper van de Attische zwartfigurige ceramiek is, behalve de
Panathenaeische amphoren, een klasse van kleine parfumfleschjes te beschouwen,
aryballoi en amphorae (de vormen zijn de laat-Vde eeuwsch Attische), die over
het geheele Oostelijke bekken der Middellandsche Zee en Zuid-Rusland verbreid
is. Zij stamt in hoofdzaak uit de eerste helft der IVde eeuw. De versiering bestaat,
zooals dikwijls in de Hellenistische ceramiek, uit een net van gekruiste lijnen; in
de ruiten of op de snijpunten der lijnen plaatst men dikwijls witte stippen (een mis
schien Campaansch exemplaar, Napels, Gabrici, Mon. Ant. XXII, 2, pl. CIX,4,7).
Een enkele maal komen schubben voor (Brindisi, v. Mercklin, AA. 1928, 334).
Het verval van hun land tegen het einde der IVde eeuw schijnt veel Boeotiërs
er toe te hebben gebracht, in Egypte nieuwe woonplaatsen te zoeken (Scheurleer,
Buil. Ant. Besch. 1931, 2, 17). De beroemde Boeotische industrie der terracottafiguren vindt in Alexandrië haar voortzetting; de ornamentiek van allerlei vazen
knoopt bij die der Kabirionbekers aan (ook de vorm zelf komt, zwartgeschilderd, in den Hellenistischen tijd in Egypte voor), en ten slotte heeft men
Boeotische taalelementen in het Alexandrijnsch dialect kunnen constateeren
(Wolters, AM. 1930, 210, verschenen in 1932).
De meest interessante vaassoort in Alexandrië is de hydria; dit bijzondere type
wordt genoemd naar het plaatsje Hadra niet ver er vandaan, waar zij in grooten
getale zijn gevonden. Eén klasse dezer hydria’s is versierd met ornamenten in
zwart, direct op de klei gezet.
Dikwijls zijn alleen de romp bovenaan en de schouder versierd; de decoratie bestaat in
hoofdzaak uit bladranden, verder kransen, ringen, guirlandes. (Soms heeft men er imitatiekransen van verguld brons of faience om gelegd). Zij herinnert, zooals gezegd, aan de ver
siering van de Kabirionbekers. Ook de loopende hond-rand, in Zuid-Italië zoo geliefd,
komt voor. Scènes zijn zeldzaam: wij vinden Nikè’s, verder Eroten, jagend op een hert,
fig. 118 (Berlijn, inv. 3767, het eenige — door Pylon — gesigneerde stuk); twee bij een
grafstèle treurende Sirenen (Cairo, Edgar, Greek V., 26242, Pf. 758), en met knotsen
gewapende mannen (Pagenstecher, Sieglin, II, 3, 38, fig. 44). Het laatste is een dergelijke
toespeling op het Egyptische feest, waarvan Herodotos spreekt, als op het fragment uit
Daphnae (blz. 34). De uitvoering is vlot, maar staat artistiek niet hoog.
De vorm der Hadrahydria’s is slap, de oude spankracht is er uit verdwenen; gewoonlijk
spreekt het ongedecoreerde deel van den romp te veel tegenover de versiering bovenaan.
Alleen bij die stukken, waar, zooals bij dat van Pylon, de decoratie het grootste deel van
den romp beslaat, staat zij in vrij goede verhouding tot de vaasoppervlakte. Bij deze is
bet onderste deel met een groot kelkblad beschilderd, dat bij enkele andere hydriae
plastisch is aangebracht.
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De vazen hebben voor aschurnen gediend (sommige decoraties — de Sirenen —
bevatten zinspelingen op den dood), verscheidene worden gedateerd door
opschriften, betrekking hebbende op de bijzetting. Uit deze chronologische aan
wijzingen blijkt, dat van een ontwikkeling in de versiering geen sprake is (Pagenstecher, Sieglin II, 3, 37): wij hebben een industrie in verval voor ons. De klasse
beslaat bijna de geheele lilde eeuw v. Chr.
Ook Campanië kent zulke late nakomelingen van de zwartfigurige decoratie, die
niet zeer aantrekkelijk zijn (Patroni, Ceram. Italia merid. 30, v. Mercklin, AA.
I928» 343)Het zijn een crater a colonette (Mus. Bari, Jatta, Mon. Ant. 1906, 525, fig. 9), met
Herakles, beschermd door Athene en Kerberos, en kleine amphorae met een ruiter en
hardloopende figuren, waarin strenge typen nawerken. Verder komen kleine peervormige
kannetjes voor met één oor (Napels, Gabrici, Mon. Ant. XXII, 2, pl. CVIII, 1__3,
Louvre, Merlin, Vases grecs II, pi. 48, 1—4; uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 3571,
met een zittende vrouw; Hildesheim, Pagenstecher, Sieglin II, 3,9; een guttus, München,
Sieveking, AA. 1929, 27, nr. 77), die zorgvuldiger en artistieker zijn. Dikwijls is het
vrouwelijk naakt wit gekleurd (direct op de klei gezet). Typeerend zijn de palmetten van
langgerekten vorm onder het oor.

Het decoreeren met de zwarte glansverf heeft met de hier genoemde klassen nog
geen einde gevonden. In den Romeinschen Keizertijd zien wij het weer herleven
op vaasjes uit de Rijnstreek. Al is het nog niet mogelijk het verband te leggen,
-r zullen verbindingsschakels moeten zijn geweest. Eerst tegen het einde van de
Romeinsche heerschappij gaat het geheim van de zwarte verf definitief verloren.
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Hoofdstuk XIV.
BUCCHERO- EN ZWARTGESCHILDERDE VAZEN.
A. Griekenland.

Reeds in praehistorischen tijd heeft men in de Grieksche wereld zwart vaatwerk
gemaakt. De zwarte kleur is echter niet door beschildering, maar door rooken ver
kregen. Dit vaatwerk noemt men bucchero. Gewoonlijk maakt men de opper
vlakte door polijsting glanzend, waarbij hars of was een rol spelen. Deze ceramiek
raakt in de meeste deelen van de Grieksche wereld in de „geometrische” periode
vrijwel in onbruik, behalve in het N.O.-deel van de Middellandsche Zee. Het
eiland Lesbos is altijd een belangrijk centrum van fabricatie gebleven.
Van Mytilene (op Lesbos) uit is deze techniek naar Naukratis overgebracht (Gardner.
Naukratis II, p. 47; Pf. I, p. 153). Zooals Pfuhl veronderstelt, zullen de kolonisten
(Myülene had bi] de stichting medegewerkt) om sakrale redenen aan het vaderlandsche
aardewerk hebben vastgehouden.
ermoedelijk hebben er in het Oosten naast Lesbos andere productiecentra bestaan
Op Kreta (Payne BSA. XXIX, pl. IX, 250, 277), Samos (Boehlau, Nekrop., p. 120),
Delos (Dugas, V. Heraion, nr. 109—18), Rhodos (Kinch, Vroulia, p. 152; Jacobsthal,
LrLrA. 1933, p. 6, passim) zijn allerlei stukken bucchero gevonden. Dikwijls zijn deze met
een laag zwarte glansverf bedekt, waarop dan met rosé en wit versieringen zijn gezet
' . h P‘ Jiz)‘ Ten onrechte hield men vroeger ook de op dergelijke wijze gedecoreerde
zg. Polledrara-vazen (Londen, Wakers, cat. Vases I, II, H 228, Rumpf, AA. 1923/4, 00)
voor Oostgrieksche producten, die in Italië waren geïmporteerd.

Sommige vormen stemmen met die van de Kamiros-klasse overeen, zooals de
platte schaal en de kan. Verder komen er eivormige aryballoi van Protokorinthisch
type voor (vgl. de op blz. 33 genoemde vaasjes van dezen vorm, met beschildering
van dieren in den stijl van de Kamiros-vazen). Het is niet onmogelijk, dat derge
lijke stukken in Rhodos zijn gemaakt. Interessant is een in Rhodos gevonden
vroeg-zesde eeuwsche dekselpot met vier koppen en relief, fig. 120 (Brit. Mus.
6°-4—4-45> Lamb, JHS. 1932, 12, pl. I, 4).
Terwijl de decoratie bovenop uit een ingekrast golflijntje bestaat, een verbastering van
de op Lesbische vazen voorkomende parallele lijntjes, vertoonen de koppen in hun stileenng Korinthischen invloed.
Reliefdecoratie komt bij deze bucchero-vazen meer voor, o.a. een liggende sphinx
nSt' ^en
CVA., II D en III C, pl. 2, 1 j) en het daarmede verwante stuk uit
°rsl> Mon. Ant. XVII, 147, fig. no). Men zou deze stukken aan
tuiodos ot Naukratis willen toeschrijven (een prachtige stier uit Kreta wordt op blz. 178
besproken).
r
'
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De invoer van de zwart- en roodfigurige Attische vazen heeft in het grootste
deel van de Grieksche wereld aan de productie van bucchero-vaatwerk een
einde gemaakt. Alleen in het vaderland Lesbos hield men aan de oude tech
niek vast. Onlangs is een fragment gevonden met festoenen in Hellenistischen stijl
(Lamb, JHS. 1932, fig. 3, 18a).
Op het Grieksche vasteland was bucchero altijd schaarsch. In Rhitsona zijn en
kele stukken van Protokorinthischen en Korinthischen vorm gevonden (Ure,
Aryb., 46, vermeldt dergelijke ongepubliceerde stukken in Eleusis en Syracuse).
Het zwartgeschilderde vaatwerk krijgt in Boeotië weldra de alleenheerschappij.
In de Vide eeuw vinden wij veel uitloopende bekers (kantharoi) op conischen
voet, met hooge ooren (Ure, Black gl. Pott., passim, dez. VIth en Vthcent. pott.,
p. 34, Aryb., p. 47). Naast deze artistiek weinig belangrijke stukken (tot deze groep
behooren ook kannen, enz.) maakt men ook bekers met ingestempelde orna
menten versierd, die in kwaliteit voor gelijktijdige Attische niet onderdoen en
zelfs naar Sicilië zijn geëxporteerd (Wolters, AM. 1930, 212).
Evenals in het Oosten het bucchero, heeft men op het vasteland van Grieken
land het zwart geschilderde aardewerk met matte, bonte kleuren beschilderd
(Attika, blz. 82; vgl. ook blz. 79; Boeotië, blz. 67).
De omvang van deze productie is nooit groot geweest, daarentegen neemt
die van zwartgekleurde vazen, zonder verdere beschildering, in Attika in de Vde
eeuw sterk toe. Buitengewoon fijne stukken zijn daaronder, de beschildering
dekt de oppervlakte volkomen gelijkmatig met een diepzwarte, glanzende laag,
de proporties zijn met fijnen smaak afgewogen, de welving is uiterst gevoelig
en vol spanning, de technische afwerking onverbeterlijk.
Behalve amphoren en lekythen, die men in verschillende musea vindt, zij hier slechts een
pyxis van ca. 440 v. Chr. in de coll. Curtius genoemd, fig. 122 (88 BWPr., 1). Soms
wordt een contrast in kleur bereikt door een klein strookje bij den voet en een stuk
tusschen de aanhechtingen van de ooren blank te laten, soms schildert men op het zwart
een smal violet horizontaal lijntje om den bovenrand (vooral bij skyphoi en in de iste
helft der eeuw). Karakteristiek is bij vazen, die men door ophanging aan één oor placht
te bewaren, de decoratie in concentrische cirkels onder den voet. Het is verbazing
wekkend, hoeveel vindingrijkheid en artisticiteit uit de kleine variaties in dikte en plaatsing
van deze ringen spreekt.

Het toppunt van verfijning wordt in den tijd van den Eretriaschilder (blz. 114)
bereikt, wanneer gegraveerde of gestempelde ornamenten, zooals palmetten, een
eierlijst of een maeander worden aangebracht, of, zooals bij delicate amphorae,
een deel van de oppervlakte met ingegrifte, elkander kruisende, lijnen bedekt
wordt, fig. 121 (o.a. uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 649, CVAIII L, pl. 1,1);
Een goede dateering geven de vondsten uit het massagraf van 424 v. Chr. in Thebe
(Keramopoullos, Praktika 1911, 15 5). De vorm van de amphora komt ook met rood
figurige decoratie voor (blz. 114, Berlijn, inv. 30.036, Oxford 537, CVA. I pl. 40,3,4; een
dergelijke vaas houdt Himeros op het epinetron van den Eretriaschilder vast. Óver het
nauwkeurig dateeren van vazen met ingedrukte versiering, vgl. Jacobsthal, MelischeReliefs,
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p. iió Wolters, Munch. Jb. 1919/20, uj). Gedurende de geheele IVde eeuw vinden wij
door de Grieksche wereld schaaltjes, waarvan de bodem is versierd met zulke kleine
d£?l haIfclrkels worden verbonden. Deze laatste ontbreken somtijds
Ff?’ BI/.£L p°tt- Rlutsona, pl. xm, Technau, AM. 1029, 42, fig. 32/3, Beil. 26). Tot voor
korten tijd meende men dat tegen het einde der IVde eeuw deze decoratie langzamerhand
°P f. houlen (Ure> ibid- 34, 2ahn, Priene, 397); de recente opgrav&gen op de
• ^°ja
Be^^en echter aangetoond, dat zij, hoewel minder dikwijls dan vroeger
m de inde en nde eeuw nog voorkomt, al is zij bij de op de Westhelling gevonden
stukken met geconstateerd (Thompson, Hespena 1934, 432). De versiering heeft dus in
Griekenland een even taai leven als in Italië.
6
overIev£f^n8 heeft zelfs den naam bewaard van een pottenbakker uit het
einde der Vde eeuw Thenkles mt Kormthe, die in Athene op dit gebied zulk buitengeDicf11 sTgüo Tv)
bekefS’ Ieverde’ dat de2e soort naar hem werd genoemd (Pottier,

1 -5? gewoont? om bij een feestmaal het daarbij gebruikte vaatwerk te bekransen,
leidde er toe, de zwartgeschilderde vazen met een guirlande of een tak in wit of
verguld te versieren. Daarbij legt men om den mondingsrand bij groote vazen een
plastische eierkjst, die bij minder goede stukken door een geschilderde wordt
vervangen. Onder de op deze wijze versierde vazen komen er van uiterst verfijn
den smaak voor, veel kraters (Londen, prachtige exemplaren, o.a. nr. 7—22 3
luer fig. 124; Berlijn, inv. 4983; Weenen, Masner, pl. VIII, 445, enz.)’
hydna s en amphoren in den vorm van de Panathenaeische (Gabrid, Cuma II
rvA10™?* r011' ^cheurleer’ gev- in Noord-Afrika, nu Piersonmus., 934,’
gva. m L, pl. 1, 2), verder vazen van kleinere afmeting. De beste stukken
zullen ongeveer midden IVde eeuwsch zijn, de fijn gevoelde contour — zij het
ook minder krachtig en elastisch dan vroeger — en verhoudingen werken door
het prachtig glimmende zwart en het daarmede contrasteerende ornament des
te sterker.
betiSkSiiï'lÈnk’ dat Cen vaf 200 geraffineerden smaak getuigende productie van
iete
Cr koft“ duuf
2i)n geweest. Weldra begmt de contour
d l VeriÜeZen’ de gulrkndes (er komen blaadjes of kettingen met
kleme aanhangsels voor) worden te zwaar of met meer zoo goed geplaatst. Meer en meer
foot® va2en (amphoren en hydria’s) ribben aanbrenfen, hetgeen een nieuwe
wS^tS
de °P de2e wlJ2e versierde deelen en de gladde deel ontstaan en de
voorSde^ t£r gfrfde metsü<f vaatwerk nog meer benaderde (een der oudste
Mus ro, f
d •^°^iIge volut“hrater, fig. 123, in New York, Bul1. Metr.
Mus. 1925, 262, midden Vde eeuw: bovenaan roodfigurig fries, Beazley, AV 307SSJSK
T Troodfigurig medaillon, die aL de buitenzijde geribd )n,
brddenS^ mI.’ h ^-Langzamerhand ging men soms de geschilderde decoratie mtbreiden. In Munchen bevinden zich twee kraters (Furtwangler, FR. pl. 100) de ééne
met een Nike, een vierspan besturend, de andere met Athena en Aphrodite, groote witte
dSede ovemen. " **
^ laat'Kertsche
de stijl van I decomtif steSt^ok

2

Zooals boven gezegd, blijkt het verval van de Attische vazenindustrie sedert
Alexander den Groote duidelijk uit den achteruitgang van de kwaliteit van
het zwart. Het voor de lilde eeuw v. Chr. karakteristieke aardewerk, waarvan
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vorm en decoratie ontwikkeld zijn uit die van de op blz. 139 genoemde stukken,
ontleent zijn naam aan een vondst op de Westhelling van de Akropolis van
Athene (Watzinger, AM. 1901, 68; analoge stukken uit Aegina, AA. 1931, 276,
hoogst belangrijke vondsten op de agora van Athene, Thompson, Hesperia 1934,
374» 399)> en komt tot in Zuid-Rusland toe voor. Het mist in den regel het diepe
en gelijkmatige van de zwarte kleur. Deze wordt meer en meer bruinachtig of
grijs. De bloeitijd van deze ceramiek ligt in de lilde eeuw, in steeds pooverder
wordende uitvoering treft men haar tot in de Iste eeuw v. Chr. aan. De
decoratie bestaat in de eerste plaats uit geschilderd ornament. Menschelijke
figuren vindt men zoo goed als niet.
Naast de guirlande, die dikwijls een groote afmeting heeft gekregen, zooals op de hydria
uit Chersonesos in Zuid-Rusland (Leningrad, Manzewitsch, Grabfund a. Ch. pl. IV),
waar hij den vorm heeft van die op sommige Hadrahydria’s, komt het meest het dambord
voor, dikwijls door twee groöte maeanders geflankeerd. Het is een deel van den rand,
dien men onder de voorstellingen op vazen van den Kertschen stijl vindt. Soms bedekt
men de oppervlakte ten deele met een net van gekruiste lijnen (vgl. de ingegrifte decoratie
uit het einde der Vde eeuw, blz. 138). Deze beschildering wordt in rosé of witte verf
uitgevoerd. Daarnaast treedt in beperkte mate reliefdecoratie op, waartoe men ook die
door middel van druppels klei, welke men door een trechter op de vaas liet vallen, (en
barbotine) moet rekenen. Deze werd reeds op roodfigurige vazen toegepast.

Onder de vormen vindt men vooral skyphoi zooals de Kabirion-bekers,
amphoren (fig. 125, Leiden J 09/2. 1), pyxiden, schalen en elegante bekers met
lange, aan het einde omhooggebogen ooren op een dunnen, geprofileerden
voet. De skyphoi vindt men behalve in Griekenland veel in Egypte (Alexandrië,
Breccia, Sciatbi, pl. 52, 101), de laatstgenoemde bekers in den vroeg-Hellenistischen tijd veel in Zuid-Rusland. Hoe nauwkeurig deze metalen voorbeelden
navolgen, leert een vergelijking van den zilveren beker uit Zuid-Rusland
(Leningrad, Ant. Bosp. Cimm. pl. XXXVIII, 1) met de terracottastukken uit
Olbia (Leningrad, Minns, Scythians, 350, fig. 256), in München (AA. 1910, 59,
fig. 12) of Berlijn (inv. 3187, Watzinger, AM. 1901,74, Bonn, 1302, hier fig. 126).
De wijze, waarop de geschilderde of vergulde decoratie, ketting of bladrand, is
aangebracht, getuigt van fijnen smaak. Naast deze soort bekers komt nog een
ander type voor, dat eveneens aan de metaalindustrie is ontleend. De ooren
bestaan uit een staanden ring, met een plat stuk klei erop, die door een
halvemaanvormig stuk ondersteund wordt. Bovenaan vindt bij het drinken de
duim een plaats, terwijl men den tweeden vinger door den ring steekt en den
derden tegen het onderste steunsel houdt. Dikwijls legt men in de lange ooren
een knoop, den zg. Heraklesknoop, waaraan men gunstigen invloed toeschreef
(Wolters, Zu griech. Agonen, p. 7).
Het parfumfleschje van dezen tijd heeft een slappen vorm: het is in het midden verdikt,
het onder- en het boveneinde is langgerekt. Een enkele maal zijn kleine ooren aange
bracht. Sommige fleschjes zijn met ingekraste of op het zwart gezette witte ornamenten
versierd, de meeste niet. Het zwart wijzigt zich in grijs, ten slotte laat men alle beschil
dering achterwege. De vorm reikt tot in de IVde eeuw terug (Zahn, Priene, 428) en blijft
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tot in den Keizertijd in zwang. Sedert de 2de helft der Iste eeuw v. Chr. komt hij ook
veel in glas voor, het zijn de onder den naam van tranenfleschjes (lacrymateria) welbe
kende vaasjes (Ure, BI. gl. pott., 21/2, noot 3).
Een kleine groep vazen van lokaal belang moet nog worden genoemd. In
Kertsch zijn pelikè’s gevonden (nu in Leningrad en Berlijn), nabootsingen
van de Attische van den zg. Kertschen stijl (Rostowzew, Skythien u.d. Bosporus,
18, Pf. II § 1002; Zahn, FR. III, p. 188 speciaal over de lichteffecten). Deze zijn óf
slordig zwart gekleurd óf uit grijsachtig gemaakte klei vervaardigd. De decoratie
is met een temperaverf aangebracht, vandaar dat zij zoo gemakkelijk verdwijnt
(zg. Aquarellvasen). Evenals de vorm is de versiering een navolging van Attische
voorbeelden.
Het meest komen gevechten met Amazonen voor. Op een herhaaldelijk afgebeeld stuk
(Leningrad, Minns, Scyth., fig. 153, 348; vgl. Pf. 762) dringt een met schild en zwaard
bewapende Griek op een terugwijkende Amazone in. Merkwaardig is de sterk picturale
opvatting: niet alleen zijn verschillende kleuren (rood, bruin, blauw in twee tinten en geel)
voor het naakt, de kleeding en de wapens gebruikt, maar op allerlei plaatsen zijn glans
lichten, opgezet. Het totaaleffect is dus dat van een schilderij. Op de keerzijden zijn ge
woonlijk, evenals op de laat-roodfigurige vazen, twee of drie gedrapeerde jongelingen
geschilderd. De beschildering, de slechte techniek en de vorm doen vermoeden, dat deze
vazen in Kertsch zelf zijn gemaakt. Misschien heeft een Athener zich daar op het versieren
van zulke vazen toegelegd, toen de import uit zijn vaderland afnam j de stijl wijst op het
einde der IVde en het begin der mde eeuw.
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Hoofdstuk XV.
BUCCHERO- EN ZWARTGESCHILDERDE VAZEN.
B. Zuid-Italië.

Evenals in Griekenland zijn in Zuid-Italië reeds in de Vde eeuw geheel zwartgekleurde vazen gemaakt. In veel gevallen zijn deze moeilijk van geïmporteerde
Attische te onderscheiden, omdat de vormen gelijk zijn en de zwarte beschildering
sterk op de Attische gelijkt. Zooals Schefold (Unters. p. 137) zegt, is het vrijwel
ónmogelijk Apulische en Campaansche stukken van elkander te onderscheiden.
Campaansche producten vallen dikwijls op door de zilverachtige glans Van de beschilde
ring (vgl. de sedert ca. joo v. Chr., Langlotz, Würzburg, nr. 682, voorkomende kannetjes,
die vermoedelijk voor maatkannetjes dienden, bv. het exemplaar, Brit. Mus. F j 95, Walters,
Pott'
If}’ fig- I4); iets dergelijks komt echter ook in Griekenland voor!
Geleidelijk neemt het verschil tusschen Grieksche en Italiaansche beschildering toe, soms
wijst de kleur van de klei den weg. Het chocoladebruin, dat zooveel tot beschildering van
de „Westhellingceramiek” wordt gebruikt, is in Zuid-Italië zeldzaam. Wel heeft men daar
meer dan in Griekenland, het onderste deel van de vazen ongekleurd gelaten, om een
kleurtegenstelling met het bovendeel te verkrijgen (enkele Grieksche stukken, uit Samos,
Technau AM. 1929, 48, fig. 362, 3). De fabricatie van eenvoudig zwart geschilderd
aardewerk moet tot in den Keizertijd hebben geduurd (kommetje in Berlijn, gevonden in
Bosco Reale met bronzen uit de Iste eeuw n. Chr.; kannetje, naar den vorm te oordeelen,
laat Iste eeuwsch n. Chr., gevonden in de Ilde eeuwsche sarkophaag uit Simpelveld in
Leiden, Holwerda, Mededeel. 1931, fig. 23; kan, coll. Schiller, verk. cat. nr. 428, die
Zahn in de Ilde eeuw dateert).

Evenals in Etrurië heeft men in Zuid-Italië, om de geïmporteerde roodfigurige
Attische ceramiek na te bootsen, vazen geheel zwartgekleurd en op deze verflaag
met lichte kleur de decoratie gezet. Zij zijn echter betrekkelijk zeldzaam.
Rumpf, AM. 1923, 25, noemt vier amphoren (dez. AA. 1925, 276, Dragendorf, Jdl. 1928,
341, Neugebauer, Führer, inv. 3363). Opmerkelijk zijn de vele opschriften; het woord
Praxias is echter geen kunstenaarssignatuur. Deze decoratie komt ook op kleine vaasjes,
in den vorm der zg. kinderkannetjes, o.a. in het Arch. Inst. te Utrecht, voor. De amphoren
zijn uit het midden der Vde eeuw, de kannetjes misschien wat jonger. Men zoekt het
fabricatie-centrum in Campanië.)

De Attische import voorzag in de behoefte en toen deze na het midden der Vde
eeuw verminderde, was de inheemsche industrie ver genoeg ontwikkeld, om
daaraan te voldoen.
In de IVde eeuw leidt de toenemende Hefde voor bontheid tot het doen van
proefnemingen, zooals op den Oresteskrater in Napels (blz. 127) en het fragment
in Würzburg (blz. 126), om de roodfigurige decoratie met de op zwarte kleur
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gezette bonte beschildering te combineeren. Misschien is in hetzelfde atelier als
deze stukken het belangrijke fragment gemaakt, dat een acteur in de rol van een
koning in ballingschap weergeeft, fig. 127 (Langlotz, nr. 832, Watzinger, FR. III,
368, Bulle, 94 BWPR. p. 4, dez. Festschr. Loeb, p. j, pl. II). De tooneelspeler
houdt een zwaard en een masker in de hand, naast hem ligt een reiszak. De geheele
voorstelling is op het zwart geschilderd, de huid met bruin, de chiton met
violetbruin, de chlamys met donkerviolet.
De baardstoppels van den acteur en de rimpels in het gezicht van het masker zijn door
kleur natuurgetrouw aangegeven. Op verschillende plaatsen zijn glanslichten aangebracht
(neus, zwaardknop, enz., goed zichtbaar bij Bulle, Festschr. Loeb). Niet alleen geeft zulk
een portret, want dat hebben wij ongetwijfeld voor ons, een bijzonder inzicht in het karak
ter van de toenmalige Tarentijnsche „groote” schilderkunst, maar het wordt ons duidelijk,
dat deze schaduwing, nuanceering en glanslichten toepaste op een wijze, waarvan wij ons
geen voorstelling hadden kunnen vormen, omdat de gewone roodfigurige decoratie ze
niet kon navolgen. Dit stuk zal niet vóór het midden der IVde eeuw zijn ontstaan;
nauw verwant is een fragment in de coll. Zinser, Stuttgart (Bulle, Festschr. pl. II, 2,
Watzinger, FR. ibid.) met een vrouwenkop. Hoewel de stijl niet zoo sterk picturaal is*
kan het op grond van het gezichtstype niet ouder zijn. Een andere geest verraadt de ver
siering van een kelkkrater in Leningrad (Bulle, ibid. fig. 9, 10): aan de ééne zijde Orestes
in Delphi, aan de andere een voor een krater dansende sileen. Hier duidt de slechte vlak
vulling onmiskenbaar op verval van de vazenkunst, al is de teekening levendig en vlot.

Bij andere stukken ontmoeten wij weer den tooneelspeler der comedie; voor
treffelijk is zulk een figuur getypeerd, die een tafeltje met een koek wegdraagt
(Londen, Bulle, ibid., fig. 17). Herhaaldelijk komen ook danseressen voor, wier
ver van Aphroditisch-schoone gestalten met groote waarheidsliefde worden
weergegeven (o.a. Konnakis, Tarente, Bulle, p. 24, C 1).
Deze stukken, die in de tweede helft der IVde eeuw kunnen worden
gedateerd *), behooren tot de vroegste voorbeelden van een der talrijkste soorten
van de antieke ceramiek: die van de zg. Gnathiavazen (naar een der eerste
vindplaatsen, Torre d’Egnazia, bij Fasano, kust van Apulië). Bij deze is de
versiering met wit op het zwart gezet, andere kleuren zooals geel en rood
spelen meer en meer een ondergeschikte rol. Bij zorgvuldige stukken geeft men,
vooral in den eersten tijd, detailleering in het ornament door graveering aan!
De plaats van oorsprong van den stijl staat nog niet vast. De sterk uiteenloopende kleur der aarde, varieerend van lichtgeel tot rood, bewijst, dat deze ceramiek
op verschillende plaatsen is vervaardigd. Bovendien verschilt de decoratie in
kwaliteit; hoe verder men naar het Noorden komt, des te armer wordt zij. Haar
vaderland moet dus in het Zuiden liggen. Tarente komt in de eerste plaats als
voornaamste productiecentrum in aanmerking, deze stad was nu eenmaal het
belangrijkste artistieke centrum in Zuid-Italië, bovendien behooren de boven
besproken stukken, die hetzelfde decoratieprincipe, maar in rijkeren vorm
vertoonen, in deze stad thuis (vgl. Bulle, Festschr. p. 33). Het bezwaar tegen een
localiseering in Tarente (Pagenstecher, Unterital. Grabdenkm. p. 14), dat er zoo
weinig stukken zijn gevonden, is door nieuwe vondsten (o.a. uit coll. Scheurleer, nu
x) Een onderhoud met TrendaU (begin October 1935) versterkte mij in deze opvatting.
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Piersonmus.) belangrijk verzwakt. Pottier (Dict. Saglio s. v. Vasa, 655) en Picard
(BCH. 1911, 177) nemen Ruvo aan als voornaamste centrum. De vaasvormen zijn
ongeveer dezelfde als die van de roodfigurige Apulische ceramiek (fig. 128—131,
Leiden; 128, Bulle, Festschr. Loeb 26 E; 131, bruikleen, uit coll. Schiller,nr. 420).
De groote volutenkrater ontbreekt: men vond die te groot voor deze soort decoratie.
Geliefd zijn de pelikè, verder een amphoratype met sterk ingesnoerden romp en groote
ooren, de epichysis (uit een pyxis ontstaan, waarop een lange hals en tuit met hoog
oor zijn gezet), de skyphos in verschillend formaat, en de askos. Een late vorm is de
druppelkan (Pagenstecher Sieglin II, 3, fig. 144 H), die ook geheel ongekleurd voorkomt.
Een fabrieksmerk — al is nog niet bekend van welk atelier — moet het groote, roode
kruis zijn, dat onder op sommige vazen voorkomt.

Het decor is omamentaal van karakter, het bestaat in de eerste plaats uit guir
landes en bladkransen, die dikwijls voller en naturalistischer zijn, dan op Grieksche
vazen met dergelijke versiering; dikwijls zijn zij met een in perspectief geteekend
lint omgeven, of hangen er tooneelmaskers en kleine vaasjes aan. Soms groepeert
men een vaas of eenige muziekinstrumenten met een tak tot een soort stilleven
(bv. Napels, 809 84, Herbig, AM. 1929, Beil. LV). Het is duidelijk, dat de metaal
industrie op vorm en kleur grooten invloed heeft uitgeoefend. Een enkel bewaard
gebleven stuk, een bronzen schaal in Hamburg (v. Mercklin, 707), met een rosette
in het midden en een krans van ingelegd zilver en niëllo, bewijst hoe groot de over
eenstemming moet zijn geweest.
Heroïsche scènes komen niet meer voor; over het algemeen speelt de menschelijke figuur een steeds kleiner wordende rol.
In het begin, ca. 3 30 v. Chr. en wat later, vinden wij nog de acrobate, die op de handen
loopend een pijl afschiet (pelikè, Fw. 3444, Berlijn), een nakomelinge van de door Bulle
genoemde Konnakis; nauw verwant is zij met de vrouwenfiguur, die Bulle op fig. 16 afbeeldt. Ook de Erosfiguur vindt men dikwijls (o.a. op een amphora van gedrongen vorm,
Berlijn, inv. 4956, Zahn, Berl. Mus. 1934, p. 6, 2, fig. 7).
Interessant zijn eenige stukken uit lateren tijd, die Zahn met een beker, waarop een uit
een kan drinkende Eros, vereenigt (Berl. Mus. 1934, p. 2, fig. 1, nu in Kassei): o.a. een
schaalfragment met Eroten, die een wedstrijd in wagens houden (Va. Giulia, coll. Castellani,
Zahn, ibid. p. 4 fig. 2), een schaal met een zittenden jager (Londen, F 542, ibid., fig. 6,
p. 4; CVA. IV Dc, pl. 4, 3), een groote, in Curium gevonden hydria met een knielenden
sater en twee vrouwen (Londen, CVA. IV Dc, pl. 5, 8). Bij deze stukken zijn de kleuren
tot wit en zwart beperkt, door schaduwing en glanslichten werken de figuren echter sterk
plastisch. Zonder twijfel hebben wij daarin werk van één atelier voor ons.
De karikatuur ontbreekt niet, indien wij de voorstelling van een vogel met gechargeerden gebaarden kop en lange, dunne menschenarmen en -beenen (skyphos, Berlijn,
Fw. 3517) als zoodanig mogen beschouwen. De Konnakisfiguur wijst eveneens in die
richting.

De dierenwereld doet haar intrede, niet alleen neemt men veel vogels in de
bladranken op, maar op een pelikè in Brussel (CVA. IV Dc, pl. 2, 6) begroeten
blijkens het bijschrift een haan en een gans elkaar met „och, kijk de gans” en „kijk
de haan”. Men wordt aan de idylle in de literatuur herinnerd, die in het begin
der lilde eeuw in Zuid-Italië zulk een bloei beleefde. Een ander dier houdt
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verband met een gebeurtenis uit den tijd van den schilder, een olifant fie. 134
(schaal Va. Giulia, CVA. IV Bq, pl. 3). Ongetwijfeld werd de kunstenaar door de
geweldige dieren van Pyrrhos geïnspireerd; typeerend is, dat hij de voorstelling
tot een genrescène maakt, door het groote dier door een jong te laten volgen.
In de 2de helft der lilde eeuw gaat de Gnathiaklasse langzamerhand achteruit
de decoratie wordt slordiger en armelijker. Het einde is niet te bepalen de met
witte versieringen beschilderde zwartgekleurde vazen van den Keizertijd uit de
Rijnstreek zullen met de Gnathiasoort op de een of andere wijze samenhangen
Gnathiavazen zijn ook geëxporteerd, o.a. naar Egypte en Zuid-Rusknd.
Met de opgaven van herkomst moet men echter voorzichtig zijn, omdat sommige
om
H TCn’ CÜe *5 Ita^e ge?n bijzondere waarde hebben, naar Rusland brachten
om, met de bewering, dat zij m dat land waren gevonden, er een hoogen prijs voor te
bedingen (Zahn, Berl. Mus., ibid., p. 6, 2; vgl. wit betreft’de herkoms!vJnSï
vazen mt Egypte, Watzmger, AA. 1902, ijj).
cne

Naast de geschilderde decoratie treedt ook die met reliefs op, echter in veel
geringer mate dan in Campanië. Een belangrijk voorbeeld voor zulk een combi
natie van versieringen geeft de amphora met het gevecht van Herakles tegen
Geryoneus (München, Zahn, ibid., p. 8, 4), die op blz. 15 j wordt besproken.
Uok in Campame zijn Gnathiavazen gemaakt, die zich door hun bijzonder
sterk glanzend zwart van de Apulische onderscheiden. Bovendien is de decoratie
boerscher, grover. Dikwijls is het ornament op dezelfde wijze over het oppervlak
verdeeld als vroeger bij de roodfigurige decoratie, hetgeen geheel in strijd is
met de op fijne accentueering gerichte Gnathiakunst. Als geheel genomen
verdient deze versiering met evenveel aandacht, als de gelijktijdige reliefdecctfatie. Een bijzonder stuk is de beker met twee hooge ooren in Frankfort
(Furtwangler, KI. Schr. II, 130), met een vrouw, die een paard uitspant, terwijl
een wagen met een deel van een ander paard rechts zichtbaar is, fig. 132.
Blijkens een opschrift is een herberg weergegeven. De uitvoering van de met rosé verf
op het zwart gezette decoratie is onbeholpen, maar heeft een zekere levendigheid. Onder
de ooren zitten plastische maskers. Wij hebben dus hier weer de combinatie van bdde
soorten van versiering (dergelijke ceramiek in Berlijn, Neugebauer, Führer p 172}
Soms heeft men zelfs roodgeschilderde decoratie boven op die ietTgestempdde
d^aIATten
°P een schaaI hl Hamburg (v. Mercklin, nr. 198, pl. XXH 2 ■
dez. AA. 1928, 346, 48) is tamelijk onbeholpen eenlwaan geschilderd.
P
c^,^1 bmten b*1 kader van d»1 boek vallend, wordt hier nog een klasse van kleine
Se1iseeeiSkPt0ni0m'kaSSe) ^mel<?’
hjEtrurië en Rome isgevonden, misschien in
Mn? TLg
k
VCrSlenng“ m PrlnciPe die van de Gnathiavazen (Zahn wijst, Berl.
de verwantschap van de decoratie met die van de olifantenschaal). Zij
estaat uit een kleine voorstelling, een Eros, omgeven door een bladrand. Hij wordt rijdend
(Berhh F? SfJTs’hColHgn°n> C^ra5n‘ 333, %• »j) of zwevend voorgesteld
(oerlijn, kw. 3635). Schaduwmg wordt ook hier toegepast. Het waren wijgeschenken
heSedml kn?
v ,kt (%°*Vulcanus en Laverna, de oude Itaüaansche godinvan
De u?v?g;?°?e?VOOrJVatlCaan’Hdbig’ Fübrer 3de ed. nr. 565, Zahn, Berl. MuSS 1934,6).
de FWn ?g
g’ dC V?Slermg vertoont reinig afwisseling. De schaduwing, die op
ftlz S wL?!ffVeDV
°Teen
** °P de Wanten in de Vifi Giulia
(biz. 144), waardoor deze stukken m de eerste helft der lilde eeuw worden gedateerd.
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Hoofdstuk XVI.
BONTGESCHILDERDE VAZEN VAN DEN HELLENISTISCHEN TIJD.
lilde—Iste eeuw v. Chr.

De beschilderde ceramiek van de Hellenistische periode staat niet op dezelfde
hoogte als de oudere. Toch weerspiegelt zij in haar bontheid en in haar, de metaalkunst nabootsende, reliefdecoratie den geest des tijds, terwijl verschillende com
posities en effecten van licht en schaduw der „groote” kunst in de versiering
zijn terug te vinden.
In alle deelen van de antieke wereld, tot in Karthago en Zuid-Rusland toe,
komen vazen voor met versiering in bonte kleur op een laag witte dekverf gezet.
Het talrijkst zijn kannen met bollen of gedrukten romp, rechtopstaanden hals en
bandvormig of gedraaid oor (zg. lagynos: de benaming ontdekt door Zahn,
Jdl. 1908, 68; vgl. Leroux, Lagynos; Rubensohn, AA. 1929, 205, bewijst, dat
de naam — langzamerhand? — ook voor andere kruiken werd gebruikt. Men
vindt ze in Griekenland en de Grieksche eilanden, ook op Cyprus; in Egypte
schijnen zij niet inheemsch te zijn; Rubensohn, ibid. 206). De versiering bestaat
uit kleine, bruin-geschilderde bladeren en kransen, ook een lier, een trigonon en
een wijnamphora of dolfijnen komen voor (Leroux nrs. 66 [Louvre 146], 68
[Louvre 148], 70 [Londen F 513, hier fig. 133]).
De decoratie moet in verband staan met die op sommige omphalosschalen (vgl.
Graef-Langlotz, II, 3, p. 101; Leroux, p. 99). Soms, vooral in later tijd, wordt relief
decoratie toegepast (een Pergameensch exemplaar, Courby 452, x; Athene NM. 2170,
Leroux nr. 137, begin Iste eeuw v. Chr.; Berlijn, inv. 4873, Ilde eeuw na Chr.). Het is deze
kruik, die in een ons uit Romeinsche copieën (o.a. München, Wolters, AA. 1929, 2) en
een plastische vaas (Athene, NM. 5773, Winter TK. H, 468, 8) bekend werk van den
beeldhouwer Myron uit het midden der lilde eeuw v. Chr. is vereeuwigd: een oude
vrouw, die verrukt een flesch van dezen vorm omarmt. Zij blijft met geringe wijzigingen
eeuwen lang in gebruik: de bekende ook in ons land zooveel voorkomende kruikjes uit
den Romeinschen Keizertijd stammen er van af. Deze kruiken moeten op allerlei plaatsen
zijn vervaardigd, de verschillen in decoratie en klei wijzen er op; de plaats van oorsprong
der klasse is niet vast te stellen. Betrekkelijk veel zijn er op Delos gevonden, evenals
eenige op dezelfde wijze versierde wierookbranders (Delos, Leroux, p. 32), hetgeen
echter geen aanwijzing voor het oorspronkelijk centrum van productie geeft.

De toch al niet rijke decoratie wordt in de Ilde eeuw nog armelijker en beperkt
zich dan tot enkele lijnen; langzamerhand verdwijnt de witte deklaag, in de
Iste eeuw gaat men de vaasjes dikwijls geheel met een roode kleur bedekken.
De in Karthago gevonden stukken zijn grooter, de vorm wijkt ook af, de
versiering bestaat uit vlot geschilderde groote klimopbladeren (Tunis, Mus. Alaoui,
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Het meeste in Egypte opgegraven aardewerk uit de Hellenistische periode
van goede kwaliteit was eveneens met bonte, op een witte deklaag geplaatste
beschildering versierd. Meestal is deze geheel afgesleten, zoodat de vfzfn in hun
onaanzienlijk voorkomen een onjuiste voorstelling van hun oorspronkelijk
uiterhjk geven Het best is de versiering op een bijzondere klasse van de Hadra
hydna s (voor de zwartfigunge klasse, blz. 13 j) bewaard. Allerlei voorstellingen
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Groote overeenkomst vertoont de wedergave van het schild op de New Yorksche
hydria met die op de pelikè (blz. 141); op een andere grafvaas is een soort stilleven
geschilderd (Pf. II, p. 913). Het is niet noodig, ontleening aan Egypte aan te nemen, al is de
analogie onmiskenbaar. Zonder twijfel is het slechts aan het toeval te wijten, dat wij niet
meer voorbeelden van deze soort kunst uit andere deelen der Grieksche wereld kennen
(vgl. het mozaïekfragment uit Pergamon in Berlijn, v. Massow, Führer Pergamonmus.
p. 89, fig. 42).

Op de jongere Hellenistische kunst hebben vondsten uit Centuripe (Sicilië)
onverwacht licht geworpen (Libertini, Centuripe, dez. Nuove Ceramica dipinta
Roma 1934, mij ontoegankelijk). Daar zijn enkele jaren geleden vazen van eigen
aardig karakter ontdekt (de belangrijkste nu in Siciliaansche musea, verder in
New York; één stuk sedert jaren in het Cab. d. Méd., 2752: Richter, Metrop.
Stud. 1930, p. 188, Libertini, Centuripe p. 147). Eenige hebben den vorm van een
reusachtigen eierdop (soms van ooren voorzien), met conischen deksel, waarop een
hooge knop is geplaatst, een herhaling van den vaasvorm in het klein; sommige zijn
in totaal 70 cm hoog. Verder vindt men schalen op hoogen voet, eveneens meteen
deksel gesloten (Berlijn, inv. 31088). Ook de platte schaal komt voor. De ver
siering is gedeeltelijk plastisch: onderaan kelkbladeren, bovenaan randen, somtijds
nabootsingen van de triglyphen uit de architectuur, somtijds rijen kleine kopjes
of druk rankomament, waartusschen een groote kop is geplaatst. Het geheel is
licht gekleurd en verguld. In de geschilderde voorstellingen ligt het belang dezer
vazen. Wij vinden scènes met Dionysos en met vrouwen, vermoedelijk verband
houdend met Dionysische feesten. De slechte toestand van conservatie — de in
tempera aangebrachte kleuren zijn sterk afgesleten — maken een verklaring
moeilijk. Voldoende is echter bewaard voor een beoordeeling van de artistieke
waarde: het zijn fresco’s, die op een vaaswand zijn aangebracht. De stijl herinnert
opvallend aan Pompeiaansche wandschilderingen uit de Iste eeuw v. Chr.
De wijze, waarop Dionysos zit, waarop de gedrapeerde vrouwen staan en zich bewegen,
waarop het naakt in verschillende tinten als het ware is gemodelleerd, dat alles corres
pondeert geheel met hetgeen wij op die fresco’s vinden. Dit geldt ook voor de kleuren: de
meeste voorstellingen zijn tegen een rooden achtergrond geplaatst, die op het Parijsche
stuk tegen een zwarten. Opmerkelijk is het schaduwen met bruin bij een meisjeskop
(dekselknop, New York, Libertini, pl. LX), eveneens een uit Pompei bekend procédé.
Dit alles dateert deze soort vazen in de II/Iste eeuw v. Chr.
Wordt door deze gelukkige vondst een bepaalde phase der Hellenistische kunst in een
bepaald deel der Oude wereld eenigszins belicht, de geheele ontwikkeling laat zich echter
lang niet óverzien, zooals bv. met behulp van de roodfigurige vazen gedurende de Vl/Vde
eeuw wel het geval is. Enkele voorloopers der kunst van Centuripe treffen wij hier en
daar aan (o.a. een lilde eeuwsche Z.-Italiaansche kantharos in het Louvre, Pottier,
Mon. Piot 1913, pl. XI, en de vazen uit Canosa, blz. 159).
Uit Griekenland zelf is slechts weinig van deze soort ceramiek bekend; in het Museum
van Berlijn kwam met de coll. Sabouroff een hooge, eivormige dekselpot met twee
staande ooren, waarvan de romp vuurrood (op een witte deklaag) gekleurd was; hierop
is een vergulde guirlande aangebracht, die door een thyrsusstaf wordt doorsneden
(Fw. 2883). Op een kannetje in hetzelfde museum (inv. 4982,57) zien wij een vrouwenkop
gestileerd als de Medusa (blz. 147). Dergelijke vazen zijn echter zeldzaamheden, zij getuigen
van een veel fijner ontwikkelden smaak, dan de Canosimsche. Het gewone Grieksche aarde
werk is in deze periode zwart gekleurd en met witte beschildering of een enkel relief versierd.
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Hoofdstuk XVII.
VAZEN MET RELIEFVERSIERING VOOR DEN
HELLENISTISCHEN TIJD.
De vaasversiering met reliefs is even oud als de geschilderde. Zij komt reeds
in de praehistorische en de „Kretensisch-Myceensche” periode voor. Evenals de
techniek van de geschilderde versiering heeft zij de beroeringen van den on
dergang der laatste overleefd. Dit geldt ook voor verschillende motieven, een
gevolg van de eigenaardigheden der techniek. Gewoonlijk wordt de decoratie
met rollen of stempels, waarin zij en creux is gegraveerd, afgedrukt, zoodat
verscheidene generaties van pottenbakkers dezelfde motieven konden blijven
toepassen (slechts bij uitzondering wordt een reliefdecoratie uit de vrije hand
op een vaas aangebracht). De continuïteit komt in Kreta het duidelijkst uit.
Allerlei „Kretensisch-Myceensche” motieven, o.a. de dubbele bijl en de spiraalrand, komen veel later voor. Zij worden echter, in overeenstemming met den
veranderden geest des tijds, op andere wijze over de vaasoppervlakte verdeeld.
Het geven van een overzicht van de ontwikkeling der reliefvazen stuit op de
moeilijkheid, dat in een bepaalde klasse zoo weinig ontwikkeling is te vinden
(Jacobsthal, GGA. 1933, p. 3 wijst er op, dat Rhodische pithoi, die diep in de
Vide eeuw moeten worden gedateerd, geheel overeenkomen met andere der Vilde),
en bovendien daarop, dat het niet mogelijk is, zooals bij de geschilderde vazen,
aaneengesloten reeksen te maken. Telkens treffen wij vazen aan met reliefdeco
ratie, maar de eene klasse ontwikkelt zich niet uit de andere: andere takken van
kunstmj verheid, in de eerste plaats de metaalkunst, vormen de verbindingschakels.
In den „geometrischen” tijd vinden wij dergelijke groote potten als in den „KretensischMyceenschen , zg. pithoi, bestemd voor het bewaren van provisie, verder schotels. In de
begraafplaats bij het Dipylon kwam een dergelijke vaas voor den dag, waarin, zooals
vaak in Griekenland, een kinderlijk was bijgezet (Brueckner en Pemice, AM. 1893, 118).
De versiering bestaat uit enkele banden met dwarsstreepjes, eenvoudige maeanders,
spiraalranden en de svasüka, alleen op het bovenste gedeelte. Tot nu toe is een voortzetting
dezer klasse in Athene niet gevonden.
&

Evenals op het gebied der ceramiek met geschilderde decoratie, heeft Kreta
in den aanvang der periode van de Oostersche invloeden op dat der reliefceramiek belangrijk werk geleverd. Op blz. 27 zijn eenige vazen vermeld, die
naast de geschilderde een plastische decoratie dragen: vrij-uitstekende protomen
van griffioenen, e.d.
4

Tot deze klasse behoort ook een ongebaarde kop in Oxford (AE 393,1, CVA. HA. pl. II
de attache van een groote schaal, belangrijk om zijn Oostersch karakter. Deze
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hybridische klasse heeft geen lang leven gehad: één der jongste voorbeelden is de aryballos
met plastischen vrouwenkop (Berlijn, bh. 29): van zulke vaasjes moeten de Protokorinthische met dergelijke koppen afstammen.

,

Talrijk zijn de niet-beschilderde vazen met plastische versiering (hoofdzakelijk
Vilde eeuw). In Prinik vond Pernier in tempel B en een magazijn daarbij
een reeks pithoi met deze decoratie (vgl. D. Levi, Ann. X—XII, p. 58). De
belangrijkste voorstelling is die van de zg. Potnia Theroon tusschen twee paarden,
verder van rennende paarden en wagens, waarbij de dieren gestileerd zijn zooals
in de steensculptuur (KiB. 197, 6; dergelijke stukken uit Pediada, fig. 136
(Knossos, Iraklion, Marinatos, AA. 1933, 311) en Phaistos, (Levi, Ann. X—XII,
fig. 50/2). Verder komt zuiver ornamentale versiering voor: rijen rosetten (hals),
concentrische cirkels (schouder), breed lotusfries en spiralen daaronder (buik;
een dergelijk stuk uit Lithinos, Johansen, V. sic., 122; Levi, ibid., fig. 49).
Sommige fragmenten van dergelijke vazen vertoonen de voorliefde voor overvolle
versiering, welke wij van de geschilderde ceramiek kennen (Iraklion, Courby, p. 48, fig. 10).
Voortreffelijk is een liggende sphinx, fig. 138, expressief en stug van contour, den kop en face
(Courby, pl. Ila). Voor hét op blz. 26 vermelde doordringen van den Kretensischen invloed
in Italië, levert een staande griffioen (fragment uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 2697),
met de lange pooten en den zwaren haartooi een voorbeeld. Er boven loopt de op reliefvazen zoo lang vastgehouden spiraalrand. Het stuk zal eerst Vide eeuwsch zijn. Ook op
Sicilië is zulk aardewerk geliefd; het meest komen voor komvormige vazen, soms met
gecompliceerde lotusranden, soms met Bacchische scènes versierd, waarin Korinthische
invloed zich doet gelden (laat Vide eeuw, Kekulé, TK. Sicilien, p. 31, fig. 110/2).

*

Italië is altijd het land van de reliefversiering geweest en gebleven. Behalve
het zg. bucchero nero kent Etrurië een groote klasse, de zg. red ware:
schotels en potten zonder ooren met banden van reliefversiering (Ducati, Ceram.
greca, II, p. 5x2). Deze bestaan uit kleine vakken (metopen), die met telkens
herhaalde, uit dezelfde stempels afgedrukte, voorstellingen zijn versierd.
Onder de motieven vinden wij, behalve allerlei fabeldieren, hardloopende mannen,
later ook krijgslieden. De typen zijn bijna zuiver Grieksch; op welke wijze deze in Italië
zijn doorgedrongen, is nog niet duidelijk. Men zal zoowel met import van vormen of
stempels, als met landverhuizing van werklieden moeten rekening houden. Voorbeelden
zijn te vinden in de smalle Argivisch-Korinthische bronsreliëfs (Payne, NC., p. 222) en in
ander werk van metaal, dat in Italië veel is nagebootst. Het geheel is echter een zuiver
Italiaansch product.

In Griekenland blijft deze decoratie hoofdzakelijk tot de pithoi beperkt,
die echter niet overal op dezelfde wijze werden versierd. De in Rhodos voor
komende èxemplaren (Courby, p. 5 5; veel nieuw materiaal: Jacopi, Cl. Rhodós IV;
een prachtig exemplaar in Florence, fig. 137) zijn bijna geheel met een netwerk
van ornament (spiralen, lotusbloemen, zigzags, cirkels enz.) bedekt; de achter
zijde blijft dikwijls, evenals het onderste deel, vrij.
Fragmenten geven friezen met optochten van wagens, verder den strijd tusschen de
Lapithen en centauren (Rhodos, Courby, p. 59). De reliefs zijn bij al deze soorten vlak:
het fond is ingedrukt, zoodat de versiering niet boven de oppervlakte der vaas uitsteekt.
De ooren van deze pithoi zijn kunstig bewerkt, a jour opengesneden.
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Uit Tenos kennen wij een belangrijk fragment, met een gedeelte van een veldslagvoorstelling (Kunze, Kret. Br.rel,, pl. 54, p. 250, Courby, p. 81), die sterken Oosterschen invloed in typologie en compositie verraadt. Op zichzelf staat de decoratie (inge
krast reüef) van de pithosfragmenten uit Thasos: een sphinx, een zeemonster en een
paardenkop (Payne, JHS. 1932, 253), in laat VTIde eeuwschen stijl.

De Boeotische pithoi hebben in hoofdzaak denzelfden vorm als de Rhodische,
de ooren zijn echter eenvoudiger (Fairbanks, Boston, nr. 528/9, de Ridder, BCH.
1898, 439, Courby, p. 66). De versiering bestaat hier uit relieffriezen met voor
stellingen: in twee exemplaren (Louvre, CA 795, CA 937) komt bv. Perseus
voor, die de Medusa het hoofd afhouwt.
Het lichaam van deze gaat in een paardenlijf over, een aanduiding, dat uit haar bloed het
paard Chrysaor ontstond (Courby, pl. Illb). Verder komt nog een niet volkomen ver
klaarde scène van een godin in een wijden rok voor, door twee figuren ondersteund en ge
flankeerd door leeuwen (Athene, NM., CC. 466), misschien een moedergodin, die als
heerscheres over het dierenrijk is gegeven. Om den romp loopen friezen in opliggend
relief van vreemdsoortige, langpootige dieren, verder bereden boogschutters in exotische
dracht, enz.; een fragment met vrouwenfiguren, Louvre, Courby, p. 67 E, op fig. 139.
Deze klasse moet in de Vide eeuw worden gedateerd, evenals de meeste Rhodische'
stukken. Het herhaalde voorkomen van dezelfde voorstelling bewijst het gebruik van
vormen. Dit blijkt uit de overeenstemming van centauren en dergelijke figuren op frag
menten van terracotta sarkophagen uit Tanagra en vaasfragmenten uit Melos (Courby,
p. 83); de vorm dezer wezens — alleen het bovenlijf is dat van een mensch —wijst
op jongeren oorsprong, hetgeen ook uit de houding is af te leiden.

Evenals de Boeotische pithoi vormen de interessante Spartaansche producten
een klasse op zichzelf. De overeenstemming van verschillende stukken bewijst
hier eveneens het gebruik van vormen. Een prachtige compositie kennen wij bv.
uit een bij de Engelsche opgravingen gevonden fragment, dat door een sedert
jaren in het Cabinet des Médailles (de Ridder, nr. 166) aanwezig stuk wordt
gecompleteerd: het is een strijd tusschen zwaargewapenden, fig. 140 (Dawkins,
Orthia, pl. XV/XVI, p. 92).
Compositie en houdingen doen aan Korinthische zwartfigurige vazen van het midden
der Vide eeuw denken, de stijl is stugger, de groepeering gedrongener. Het is moeilijk
dit stuk en de andere met loopende stieren en zittende sphinxen (Dawkins, pl. XI) nauw
keurig te dateeren, vermoedelijk zijn zij uit de 2de helft der Vide eeuw. Ook deze fabri
catie schijnt niet te zijn voortgezet.

In Athene heeft gedurende de archaïsche periode de reliefversiering een nog
bescheidener plaats ingenomen dan in het overige Griekenland. Op de Akropolis kwam slechts een fragment (met wagens, herinnerend aan Korinthische typen,
Courby, p. 87) voor den dag, in dezelfde techniek als de Rhodische stukken. De
geschilderde decoratie overheerschte absoluut.
Mochten Nikosthenes en enkele anonymi zoo nu en dan bij de aanhechting der ooren
van kannen en bekers een plastischen kop aanbrengen, fig. 53, coll. Six; fig. 56, blz. 61
(Jacobsthal, Ornamente, pl. 29 sqq., p. ij 3), mocht een enkele vaas opgelegde reliefs dragen
(fragmenten van de Akropolis, met een paard, Graef-Langlotz, II, 1, pl. j, 102 a—f, en een
vrouwenfiguur, ibid, pl. 14,247, te dateeren ca. 5 20 en 490), of Sotades een plastischen sprinkhaan in een zijner fijne schalen plaatsen (Boston, blz. ioo), dit blijven toch uitzonderingen.
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Eerst in de tweede helft der Vde eeuw komt de reliefdecoratie, in verband met
het zoeken naar een rijkeren, minder strak lineairen vorm van versieren meer in
zwang: toch blijft zij in Attika slechts een kleine rol spelen.
Van een technisch standpunt uit kan men bij deze Attische vazen drie typen
van reliefversiering onderscheiden: bij de oudste (en talrijkste) worden de reliefs
op de vaas bevestigd (Brückners meening, dat deze reliefs oorspronkelijk voor
vlakke kistjes zouden zijn vervaardigd, 64 BWPR. p. 10, is door Courby, p. 126,
weerlegd). Tot de vroegste stukken behoort een bolle lekythos met een bruidspaar
op een klinè (Berlijn, Fw. 2704, Courby p. 134,1; ca. 425 v. Chr.); jonger, ca. 360—
325, zooals uit den slankeren romp en het gegolfde tuitprofiel blijkt, zijn dergelijke
vazen met het tooien van de jonge vrouw bij de epaulia, de verwoesting van Troje,
en scènes, die wij van Kertsche vazen goed kennen, zooals Amazonen en
Arimaspen en ten slotte de Eleusinische godheden (Courby, p. 135 sqq., het laatste
stuk ook Jacobsthal, Omamente, pl. 130 b, Schefold, Untèrs., p. 134, noot 126).
De beschildering is gewoonlijk in bescheiden kleurigheid gehouden, de reliefs zijn
over het geheel niet scherp. Ook bij een groote vaas uit het einde der Vde eeuw, een krater
(Berlijn, Fw. 2640), waar wij Oedipus met de sphinx en Theseus in strijd met den Minotaurus weergegeven vinden, is de uitvoering niet zorgvuldig: in de laatste scène is de
Ariadne verkeerd geplaatst (Neugebauer geeft, Führer, p. 132, een andere verklaring,
waarmede ik mij niet kan vereenigen).

Wat echter de Attische pottenbakkers in het laatste deceqnium der Vde eeuw op
dit gebied tot stand konden brengen, leert een oenochoë in Leningrad (Schefold,
Unters., p. 103, fig. 41/2; Furtwangler, MW. 487, noot j).
Hier zien wij links Teukros tegenover Tekmessa met den knaap Eurysakes staan, dan
volgt Adonis, op een grooten stoel gezeten, die de hand naar Peitho uitsteekt, terwijl
achter zijn schouder een Eros te voorschijn komt. Achter Peitho staat Aphrodite.
Prachtig is vooral de houding van den gemakkelijk leunenden Adonis (wiens naam is
bijgeschreven) en den Eros naast hem. Om den hals loopt een rand van blaadjes, en barbotine
aangebracht. Denzelfden fijnen smaak vertoont de ongeveer even oude decoratie van een
pyxis (Louvre, CA 1443, Courby, p. 220; Jacobsthal, Melische Rel., p. 183, fig. 56), waar
bovenop een relief van een Nereïde op een zeepaard met een knemide (voor Achilles) is
aangebracht, fig. 141, terwijl de staande zijde met figuren in slordigen, laat Vde eeuwschen
stijl is beschilderd.

Bij de tweede groep van vazen wordt de reliefversiering met de geschilderde
gecombineerd (Courby, p. 127, Wuilleumier, Trésor, p. 85). Zooals op de Talos
vaas de middenfiguur door witte kleur is geaccentueerd, geschiedt dat op enkele
andere vazen door middel van relief, dat beschilderd en verguld wordt. Het beste
stuk is een door Xenophantos gesigneerde bolle lekythos (Leningrad Inv. 108 i,
Hoppin, Rf. I, 474, Courby, p. 129, Jacobsthal, Omamente, p. 149, die een tweede,
kleinere vaas van denzelfden vorm met deze signatuur vermeldt; Schefold, Unters.,
p. 140), die ca. 380 v. Chr. zal zijn ontstaan. Het voornaamste decor wordt door
twee friezen van kleine figuren gevormd, die jachtscènes voorstellen.
In het bovenste fries ziet men Darius, omgeven door Perzische grooten (eenige namen
zijn bijgeschreven), een hert neerstooten. Hoe zorgvuldig de uitvoering ook is, het me152

chamsche van het versienngsprocédé wreekt zich: een relief van een tweespan, met een
Nikè en een krijgsman (bovenop den schouder der vaas), herhaalt zich driemaal. Terwijl bij
deze vaas de combinatie van verschillende decoratiesystemen: dat door middel van
beschildering en dat door middel van reliefs, ten gevolge van de kleine afmeting der
figuren niet tot gebrek aan eenheid leidt, is dat bij een ander stuk, de veelbesproken hydria
met den wedstrijd van Athena en Poseidon (Leningrad, Courby, p. 130, 4, Pf. 604,
Schefold, Untersuchungen, nr. 161), in hooge mate het geval. Zijn beroemdheid heeft
het stuk te danken aan het feit, dat de groep der beide godheden een navolging is van de
(grootendeels verdwenen) middenfiguren uit den Westgevel van het Parthenon. Het stuk
moet ca. 3 jo—340 v. Chr. worden gedateerd.

Het kan niet toevallig zijn, dat zooveel vazen van deze groep in Zuid-Rusland
zijn gevonden. Zij hebben iets pronkerigs, dat voor den daar inheemschen smaak
berekend schijnt te zijn. Xenophantos, die aan zijn naam toevoegt, dat hij Athener
is, zal in -Kertsch een atelier hebben gehad.
De derde soort reliefversiering is direct in vochtige, op de vaas gelegde klei
gemodelleerd, dus niet uit een vorm afgedrukt. Wij vinden die het meest bij
details, zooals vleugels bij Kertsche vazen.
Bijzondere stukken zijn een kan in het Brit. Mus. met een maenade, bij een herme
(G 17, Cat. IV, p. 239, veel sporen van het oude verguldsel) en het fragment in Hamburg
(v. Mercklin, nr. ioj, Courby, p. 144, 23), met een Nikèfiguur. De hooge eischen, die deze
soort versiering aan het artistieke vermogen van den decorateur stelde, zijn oorzaak, dat
deze decoratie zoo weinig voorkomt.

Het belangrijkste voorbeeld van deze soort versiering is de bij Cumae gevonden
hydria, een stuk, buitengewoon fijn van proportie en rank van silhouette, fig. 144
(Leningrad, Gabrici, Mon. Ant. XXII, pl. C—CII, 696, Courby, p. 198, Waldhauer,
Regina Vasorum). De oppervlakte van deze vaas is met ribben bedekt, op
de halve hoogte loopt dwars door deze een vlakke horizontale band, die met fijn
gemodelleerde en vergulde dieren en relief is versierd; het prototype van zulke
gladde banden is ongetwijfeld in de decoratie van laat-archaïsche bronzen vazen
te zoeken (bv. Neugebauer, RM. 1923/4, 347, fig. 1 en 6). Op den schouder zijn
in vlak en polychroom geschilderd relief een groep goddelijke wezens aangebracht.
Zij zijn niet uit vormen afgedrukt, maar vrij uit de hand geboetseerd. Onder deze
wezens zijn Athena, Herakles, Dionysos, Triptolemos, Demeter en Kore, verder de
uit Eleusimsche voorstellingen welbekende fakkeldrager (Eubouleus) duidelijk ge
karakteriseerd. Zonder twijfel is de inwijding van Herakles in de Eleusinische
mysteriën weergegeven.
De held houdt, behalve zijn knots, den bekenden bundel takken in de hand (bakchos),
twee dergelijke liggen op den grond naast een schaal. De stijl is die van de Kertsche vazen,
die.Schefold (Unters., p. 131) ca. 330—320 dateert; de analogie met de voorstelling opde
pelikè met de inwijding van Herakles in de mysteriën van Eleusis (Leningrad, St. 1792,
Schefold, Unters. nr. 368, Pf. 596) is bijzonder groot. Dit heeft, te zamen met de
groote technische knapheid (men realiseere zich de moeilijkheid van het modelleeren in de
vochtige klei, dat binnen zeer korten tijd gereed moest zijn, wilde men de figuren met de
vaas tot een goede eenheid doen samensmelten), tot nu toe algemeen deze vaas voor een
Attisch product doen houden. Waldhauer verklaart het stuk echter voor Campaansch,
Dnder beroep op de witte kleur van de klei, die geheel met die van gewone Campaansche
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vazen zou overeenkomen, en verder op den aard van de compositie, waaraan hij elke
diepere beteekenis ontzegt en die volgens zijn meening alleen aan een klassicistisch
streven naar symmetrie, dat hij voor bijzonder typisch voor Zuid-Italië houdt, haar ont
staan zou te danken hebben. Het eerste argument kan beslissend zijn, doch is zonder
autopsie niet te beoordeelen, het tweede is onjuist, want de voorstelling heeft wel
degelijk zin. Ónmogelijk is het niet, dat zulk een stuk in Campanië zou gemaakt zijn,
want volgens Wuilleumier (Trésor de Tarente, p. 86, III) zijn verschillende reliefvazen
Zuid-Italiaansch, die men vroeger voor Attisch hield. Stellig Apulisch is bv. de lekythos
met Ajax en Kassandra in Londen, fig. 143 (G 23, Walters, Cat. IV, 240, Neugebauer,
AA. 1928, 211). Voor zoover mij bekend, zijn dit alle stukken van middelmatige kwaliteit.
Een zekere analogie schijnt er te bestaan in de stileering van de dieren op het horizontale
fries met die op Tarentijnsche vazen (hydria München, blz. 126), omdat de nadruk zoo op
het ornamentale karakter (stileering van de staarten!) is gelegd. Deze overeenkomst gaat
echter niet ver genoeg om beslissend te zijn, want in dezen tijd treedt het dierenfries
min of meer omamentaal gestileerd overal op.

Het eenige stuk, dat eenigszins met de hydria in Leningrad is te vergelijken,
is een Attische oenochoë uit Kertsch in het Louvre (Courby, p. 199, Schefold,
Unters., fig. 52), om den hals met een fries van kleine figuurtjes versierd, die
in uiterst dun relief zijn aangebracht. Voorgesteld is de geboorte van Aphrodite: in het midden verrijst de godin, naakt, een draperie achter zich houdend,
Eroten vliegen aan weerszijden van haar met een kleed weg, fig 142, Hermes
haast zich het goede nieuws aan de wereld te gaan mededeelen.
Onder de verdere figuurtjes zien wij Aphrodite in gehurkte houding, het haar uit
wringend, terwijl een vrouw water over haar uitgiet, een ziftenden Dionysos, vrouwen bij
een anderen Eros, een bloemenplukkende figuur, enz., het geheel uiterst delicaat uitgevoerd.
Wij zullen dit stuk op grond van het type der Eroten en andere details voor minstens even
oud als de hydria uit Cumae moeten houden (Courby dateert het tegen het einde der eeuw
of nog later).

Hoe hoog de hydria uit Cumae als kunstwerk staat, springt sterk in het oog,
wanneer wij haar vergelijken met een andere vaas met reliefdecoratie uit ongeveer
denzelfden tijd: de bekende Attische hydria uit Lampsakos (Constantinopel,
S. Reinach, Mon. Piot X, pl. VI/VII, Courby, p. 156, Wuilleumier, Trésor, p. 84,
Löwy, Polygnot, pl. 43). Hier is op romp en schouder een everjacht en relief
weergegeven.
De decoratie verstoort de werking van de silhouette der vaas, terwijl die op den
hals van het stuk in Leningrad zich prachtig daarbij aansluit. De reliefs op het stuk in
Constantinopel zijn evenals de vaas zelf op slordige wijze gepolychromeerd en verguld.
Het geheel maakt daardoor een plompen en onrustigen indruk.
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Hoofdstuk XVni.
VAZJiN MET RELIEFVERSIERING.
Hellenistische tijd.

De meeste vazen met reliefdecoratie uit den vtoeg-Hellenistischen tijd zijn
zwart, geschilderd. Evenals bij gewone zwartgekleurde vazen is bij deze dikwijls
moeilijk uit te maken, of men een Attisch, een Alexandrijnsch, of een ZuidItaüaansch stuk voor zich heeft.
Een amphora (München, Rostowzew, RM. 1911,12j, fig. 59, Zahn, Berl. Mus. 1934, 6,
noot 4, Pagenstecher, Sieglin II, 3, 25, Wolters, AM. 1930, 214), bovenaan geribd,
daaronder met een gevecht tusschen Herakles en Geryoneus, wit geschilderd (blz. 145),
versierd, zou ik (met Pagenstecher en Wolters), van wege de onder om den buik
^êê^de plastische kelkbladeren, overeenstemmende met die op veel Hadrahydria^s, voor
Alexandrijnsch willen houden, Zahn verklaart het stuk echter voor Zuid-Italiaansch.
Bij andere groote vazen met geribde oppervlakte, waarop vierkante of ovale reliefs zijn gelegd
(colonettenkraters, amphoren en hydria’s — vandaar de naam plakettenhydria’s: Courby,
P‘,?°2’ .8* 3*» ph Vlb, VIIc, Berlijn, inv. 5901, hier fig. 145, enz.; modellen voor dergelijke
reliefs uit zilver in Hildesheim, Rubensohn, Hellen. Silberger. nr. 34, 35) weifelt men
tusschen Alexandrië en Kreta. Op dezelfde mamer als bij de hydria uit Cumae loopt dikdwarsom den romp een vlakke band. De doffe kleur van het zwart, het gebrek aan
verfijning, dat in het onartistiek plaatsen van de reliefs en in het aanbrengen van beeldjes
boven op het deksel van de amphoren (uit Alexandrië, Pagenstecher, Sieglin II, 3, 53,
hg- 59) uitkomt, sluit de mogelijkheid van een Attischen oorsprong uit. Deze klasse moet in
hoofdzaak tegen het einde der IVde en in de Iste helft der lilde eeuw worden gedateerd.

Bij de. vazen van de Westhelling van de Akropolis (blz. 140) heeft men ook weleens reliefversiering aangebracht, echter lang niet in dien omvang als bij de
gelijktijdige in Zuid-Italië. Sommige bekers zijn met puntige uitsteeksels versierd,
bij pyxiden brengt men dikwijls op het deksel een relief aan, bij voorkeur een
kop van een vrouw of van Dionysos (München, Sieveking, AA. 1912, 127/8,
ar. 18), een Medusa (Hamburg, v. Mercklin, AA. 1928,359,56; uit coll. Scheurleer,’
au Piersonmus. 3 54^, vgl. Wuilleumier, Trésor, p. 1x2). Sommige vazen dragen bij
ie aanhechting der ooren weleens een kop en relief. Sedert het begin der lilde
-euw plaatst men zulk een relief in het midden van de nu in zwang komende
komvormige schalen, die verder geen reliefdecoratie dragen. De vorm is onteend aan de metaal-industrie.
Aan het begin van de reeks behooren exemplaren, waar geschilderde ornamenten om
iet medaillon loopen (twee stukken met medaillons uit denzelfden vorm, fig. 146, Louvre en
Lraklion, Courby, p. 2 j 7: een Medusakop tegen een door een rosé vijfbladerige roos gevormien achtergrond, er omheen geschilderd ornament). Dezelfde phase vertoont een mooi
ixempiaar met een Athenakop, bij de jongste Amerikaansche opgravingen in Athene
|evonden (111. Lond. News, 25 Juni 1932) en eenige stukken uit Tarente o.a. met een
fipollokop, omgeven door witte dolfijnen (uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 2630,
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CVA. IV Dc, pl. 2, 4). Kleur van klei en beschildering bewijzen den Tarentijnschen
oorsprong van de Amsterdamsche stukken, bij de andere pleit veel voor Athene. Toch
is het niet onmogelijk, dat de stukken in het Louvre en in Iraklion van uit Zuid-Italië
geïmporteerd en in Tarente gemaakt zijn, omdat de vijfbladerige roos een Apulisch
motief is.
Een iets jonger stadium is tot nu toe alleen vertegenwoordigd door twee medaillons
uit Egypte (uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 982, 1935, CVA. III N, pl. 1, 5 en 7,
hier fig. 147) en één uit Tarente (in hetzelfde museum, 2772, 166, fig. 16, CVA. IV E,
pl. 4, 4). De beschildering bestaat hier slechts uit omloopende ringen. Later verdwijnt
dit restje van geschilderde decoratie en wordt de geheele versiering plastisch. Elk alleen
plastisch versierd stuk is op dezen grond niet later te dateeren dan die met witte
beschildering: fig. 148 (Berlijn, Fw. 3883, Pagenstecher, Calen. Rekker, p. 66, 93 a; de
Artemisbuste stamt uit denzelfden vorm als het Amsterdamsche stuk nr. 982. De Berlijnsche schaal houd ik van wege de beschildering voor Alexandrijnsch).

De voorstellingen op de medaillons helpen niet bij de beantwoording van de
vraag waar deze soort versiering het eerst is toegepast, want zij zijn in de
geheele Hellenistische wereld dezelfde. Het zijn hoofdzakelijk bustes, waaronder
Dionysos en zijn kring en Aphrodite overwegen. Bij de localiseering kan dus
alleen de kleur van de zwarte beschildering den weg wijzen; deze is in Egypte
bruiner, de verf heeft iets teerachtigs, in Zuid-Italië glimt zij sterk. Voor zoover
wij het materiaal kunnen overzien, schijnt het, dat langzamerhand Zuid-Italië en
Egypte de voornaamste productiecentra zijn geworden.
Bij uitstek is Campanië het land van de zwartgeschilderde reliefceramiek ge
weest. In het Noorden, in Teanum Sidicinum, werd een eenigszins barbaarsch
getinte ceramiek, hoofdzakelijk grove schotels van verschillend formaat, gemaakt.
De Oskische namen der fabrikanten, Plator, Athanas en Vibius Berius verklaren
dit hybridische karakter (beste voorbeelden in Berlijn, inv. 4888, 4993, 4994).
De vazen zijn vervaardigd uit bleeke aarde, die zeer hard gebakken en gewoonlijk
vuurrood gesausd is. De zwartbruine beschildering heeft een sterk metaalachtigen glans.
De versiering is ingestempeld: een kleine schematische kop en face van on-Grieksch type
in het midden, omgeven door kleine ornamenten (cirkels, bladeren, enz.), die ten deele
met witte en roode kleur zijn ingevuld. Gedateerd wordt deze ceramiek door het feit,
dat zij in graven te zamen met de jongste roodfigurige voorkomt en die vervangt; zij
zal dus laat IVde en vroeg lilde eeuwsch zijn (Gabrici, Mont. Ant. XX, 1, p. 6 sqq.).

Het belangrijkste centrum was Cales (nu Calvi, bij Napels). Verscheidene namen
van fabrikanten komen voor: L. Canoleius, C. Gabinius, Retus Gabinius,
die aan hun naam toevoegen, dat zij uit Cales zijn. Dit zal ook het geval met
andere Gabiniï zijn geweest. Van deze familie kennen wij drie generaties, tusschen ca. 260 en 170 v. Chr. (de spelling van den naam geeft eenige chronolo
gische houvast). Het atelier van Canoleius schijnt nog belangrijker te zijn geweest.
Terwijl van de geheele familie Gabinius 17 signaturen zijn geconserveerd, bezitten wij er
18 van hem alleen. Canoleius heeft vooral voor export naar Etrurië gewerkt, de meeste
stukken met zijn naam zijn daar gevonden. Wij zullen zijn werkzaamheid en daarmede den
bloeitijd van de Caleensche industrie in het tweede kwart van de lilde eeuw moeten
plaatsen. Het begin van deze industrie is geruimen tijd vroeger te dateeren. Tusschen de
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producten van de verschillende ateliers bestaat geen onderscheid van stilistischen aard,
zooals tusschen een vaas met de signatuur van Euphronios en een met die van Euthymides. Ook de onderwerpen zijn dezelfde.

Men maakt vooral schalen van een diep en een vlak type, met een reliefmedaillon
in het midden. De vaas zelf dient, met de eventueele verdere decoratie, alleen als
omlijsting, als repoussoir voor het medaillon, geheel zooals bij de metalen voor
beelden het geval was. Dat deze hun waarde aan de reliefs ontleenden, omdat die
dikwijls door een groot artist waren gemaakt, kunnen wij uit Cicero’s redevoerin
gen tegen Verres opmaken. In de ceramiek is nog dikwijls de hooge artistieke
waarde van de reliefs, die tot voorbeeld hebben gediend, terug te vinden. Ge
woonlijk is dit medaillon het eenig geconserveerde deel van de vaas (een prachtige
uitzondering Cab. d. Méd. 1137, met gebaarden Sileen, Pagenstecher, Calen.
Rel.ker, pl. 12, 101). Het repertorium van typen op de medaillons is uitgebreid.
In de eerste plaats vinden wij Dionysos en zijn kring, waartoe ook de centaur is gaan
behooren, die fluitspelend, boogschietend of steenzwaaiend wordt afgebeeld; verder veel
Eroten, dan toespelingen op gelijktijdige gebeurtenissen, zooals olifanten met krijgslieden,
Galliërs, die wijgeschenken als buit meenemen (herinnering aan den plundertocht van
Delphi in 280/79), scènes uit de heldensage, zooals Ajax en Kassandra, Achilles en
Thetis, Odysseus onder den ram, verder genrescènes, elkaar omhelzende paren, ten slotte
godenkoppen, Helios, Athena, (één type afgeleid van dat van de Athena Parthenos van
Phidias, Pagenstecher, AM. 1908, 125, waar dus weder een ouder kunstwerk is nagebootst,
vgl. blz. 131). Over het algemeen overheerschen met den Griekschen stijl ook de Grieksche
typen, een enkele maal, zooals bij de wolvin, of bij koppen, die waarschijnlijk Iuno Lanuvina en Roma voorstellen, vindt men Italiaansche (Pagenstecher, Calen. Rekker. 146).

Even groot als de verscheidenheid van voorstellingen is die van de reliefhoogte.
Naast vlakke reliefs komen er voor, waar de koppen bijna geheel vrij uitsteken.
Dikwijls gebruikt men als model voor een medaillon een munt. Als voorloopers
van de Caleensche producten zijn schalen te beschouwen, met omhooggebogen
ooren, die in het midden met een afdruk van de Arethusamunt van Syracuse
door Euainetos (einde der Vde eeuw) zijn versierd. Ingedrukte, kleine ornamenten
zijn er omheen aangebracht, fig. 149 (uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 53;
beste exemplaar Louvre 205, Pagenstecher, p. 16, nr. U).
Deze schalen zijn als vroege — IVde eeuwsche—producten van de Campaansche indusstfte (vermoedelijk in Capua vervaardigd) te beschouwen, want de vorm hangt door de
omhooggebogen ooren nog met dien van Attische kylices uit het einde der Vde eeuw
samen (Langlotz, ad Würzburg 904).
Zelfs Keltische munten moet men hebben gebruikt, want in het museum van Berlijn
bevindt zich een schaal zonder ooren, met een Pegasus, die stilistisch ten nauwste met
Keltische munten uit het begin der Iste eeuw v. Chr. overeenkomt (Fw. 3880, Jacobsthal,
Kelt. Grabpfeiler, in Schuhmacher Festschr. 102). Hoewel het niet vaststaat, dat dit stuk in
Campanië — laat staan Cales — is vervaardigd, behoort het op grond van zijn karakter
en techniek tot de Campaansche groep. Het dateerbare middenstuk bewijst het voortleven
van deze ceramiek tot diep in de Iste eeuw v. Chr. (zwartgekleurde Campaansche vazen
zonder relief komen ook voor in het kamp van Numantia, Schuiten, Num. IV, 297 en in
Caceres, AA. 1932, 374).

Naast de schalen met medaillons vindt men veel omphalosschalen, die speciaal
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werden gemaakt voor Etrurië, waar deze vorm van oudsher zeer geliefd was. Bij
deze loopt het decor en relief om den omphalos in het midden. Stilistisch is het veel
voorkomende type met den intocht van Herakles in den Olympos als het oudste te
beschouwen.
In wagens staan Herakles en Hebe, dan volgen Athena, Ares en Dionysos. De vier
wagens worden door galoppeerende paarden getrokken, vliegende Nikè’s gaan er aan
vooraf. De mooie, levendige compositie moet door een Grieksch kunstenaar, misschien
nog uit de IVde eeuw, zijn gemaakt; op enkele scherpe exemplaren (fig. 150, uit coll.
Scheurleer, nu Piersonmus. 4519, CVA. IV E, pl. 4, 3) is nog het woord epoei leesbaar, het
overblijfsel van de signatuur op het oorspronkelijke — zonder twijfel zilveren — kunst
werk, waarvan de terracotta-stukken moeten zijn afgedrukt. Dat dit met elke groep uit
de voorstelling afzonderlijk geschiedde en niet met de vaas in haar geheel, bewijst het.
voorkomen van tweemaal dezelfde wagens op enkele exemplaren (twee exemplaren uit
zilver bezit het Brit. Mus., Walters, Silver Pl., pl. H). Daar deze schalen zoowel in de
graven van Orvieto (Oud-Volsinii), dat in 265/4 door de Romeinen werd verwoest, als in
die van het daarna gestichte Bolsena (Nieuw Volsiniï) zijn gevonden, moet de fabricatie
toen in vollen bloei hebben gestaan. Zij zal tot in de Ilde eeuw hebben geduurd (Zahn,
Berl. Mus. 1934, 7; Wuilleumier, Trésor Tarente, p. 83, vermeldt er uit een graf in Canosa,
dat tot 65 v. Chr. in gebruik is gebleven). Stilistisch jonger zijn andere schalen, waarvan
verscheidene de stempels dragen van L. Canoleius (roof van Kore, Pagenstecher, p. 74,
o.a. Arezzo; Bacchische scènes — p. 77 sqq. o.a. Leningrad — ook een stuk Atilius
gestempeld;putti o.a. Louvre, H 248; Odysseus,p. 80 sqq., o.a. Berlijn Fw. 3882). Bij het
laatste type is de schikking van de schepen weinig artistiek. Ook werd plantaardig decor
toegepast. Zoowel C. Gabinius als L. Canoleius signeeren schalen met straalsgewijs van
den omphalos uitgaande korenaren (eigenlijk kelkbladeren, zooals op de matgeschilderde
schaal van de Akropolis, Graef-Langlotz, II, nr. 1166, blz. 79). Het door Stephani
(CR. 1874, 92) geconstateerde verschil: Canoleius zou 17, Gabinius 16 „aren” hebben
aangebracht, is, evenmin als de zg. strengere stileering van den laatste, van veel belang:
het algemeen aspect is gelijk. Soms vervormt men den omphalos tot een knop en maakt
de schaal zelf vlakker. Deze pseudo-omphalosschalen werden in verschillende ateliers
gemaakt en zijn met onbelangrijke composities (Eroten, enz.) versierd.
Van de overige vaasvormen is die van den guttus (druppelkannetje, waarmede vroeger
de door Snijder, Mnemosyne 1934, 34, als zoodanig geïdentificeerde borstpomp werd
verward), het interessantst. De fabricatie was meer een specialiteit van Apulië dan van
Campanië. Bovenop is een medaillon aangebracht, zooals in de Caleensche schalen, een
enkele is zelfs uit denzelfden vorm afgedrukt als dat in zulk een schaal. Belangrijk is, dat
de figuur van den op een altaar gevluchten Orestes op een guttus der lilde eeuw in
Londen (G 48, Watzinger, FR. III, p. 367, fig. 177) overeenkomt met die op een roodfigurigen krater in Napels van ca. 350 v. Chr., hier fig. 114 (Watzinger, ibid.). Ook de
bekende Zuid-Italiaansche emmer komt zwartgekleurd met reliefs voor. Het beste voor
beeld is het stuk in New-York (Buil. 1930» June, 152, fig. 1—4), met den wedstrijd van
Apollo en Marsyas, in vrij groote, levendig bewogen figuren.

Het is duidelijk, dat al deze vazen nabootsingen zijn van metalen vaatwerk; hoe
machinaal men wel eens te werk ging bij het aanbrengen van de reliefdecoratie,
bewijst niet alleen het tweemaal voorkomen van dezelfde groepen op hetzelfde
stuk, maar ook, dat van de oorspronkelijke compositie een stuk werd wegge
laten, wanneer zij niet paste (Hamburg, v. Mercklin, p. 56, nr. 213). Goede
stukken kunnen ons door het mooie zwart en de smaakvol geplaatste versiering
met het procédé verzoenen.
rj8

In den Hellemstischen tijd komen in Apulië en in Midden-Italië naast deze
zwartgekleurde ook vergulde en verzilverde vazen voor.
Zoo zijn er in Orvieto verzilverde omphalosschalen gevonden met den intocht van
Herakles in den Olympos (blz. ij8), die zich alleen door verwaarloozing van eenige
details van de zwarte onderscheiden. De versiering moet op hetzelfde origineel teruggaan,
de uitvoering maakt het waarschijnlijk, dat zij op een andere plaats zijn gemaakt dan dé
zwartgekleurde stukken (Pagenstecher, Calen. Rekker, p. 20).
Men heeft allerlei vaasvormen op deze wijze gekleurd: rhyta, pyxiden, platte flesschen,
kraters, askoi, omphalosschalen, enz. Soms ligt om den omphalos een ring van holten,
die blijkbaar bestemd waren, om er eieren in te leggen (Wuilleumier, Trésor, p. 88, zie
ook fiaur, Stoddard coll. p. 204). De vraag is, of deze holten oorspronkelijk reeds deze
bestemming hadden, of dat zij uit kleinere zijn ontstaan, die alleen voor versiering
dienden (v. Mercklin, Hamburg, p. j 8). Het aantal typen van reliefs is groot, veel er van
komen ook op Caleensche vazen voor (Pagenstecher, Unterital. Grabdenkm., p. 9, Wuil
leumier, Trésor, p. 106); frequent zijn vooral Amazonomachiën, een in Tarente bijzonder
geliefd onderwerp.

Met deze ceramiek vindt men in Apulië een bontgekleurde, die onder dennaam
van Canosavazen bekend is (naar Canosa in Z.-Italië; goede voorbeelden in
Hamburg, v. Mercklin, pl. XXIV, p. 62, Berlijn, inv. 3194, Weenen, Masner,
pl. X, 488, enz.). Het meest komt de inheemsche askosvorm, soms in groot
formaat, voor, fig. 151, Hamburg, v. Mercklin 248. Bovenop zijn figuren van
klaagvrouwen (vgl. de plaketten-amphora uit Alexandrië, blz. 155) of gevleugelde
wezens geplaatst. Aan de voorzijde is een pathetisch masker van een Medusa
of een zeewezen (bv. Skylla) geappliceerd, dikwijls door paardenprotomen ge
flankeerd. Soms heeft men er ook ruiterfiguren of Niobiden (Pagenstecher,
Nióbiden; dez. AA. 1916, 119) aan bevestigd.
Hoewel bij de meeste stukken de compositie haar ontstaan aan een vernuftig kunst
handelaar heeft te danken, die losse figuren en een vaas combineerde (v. Mercklin, p. 61),
is er nog genoeg geconserveerd om ons een voorstelling te geven van het karakter van
zulk een vaas. De vazen zijn in lichte kleuren beschilderd, de vleeschkleur speelt er naast
lichtblauw en rosé de hoofdrol. De voorstellingen bestaan hoofdzakelijk uit grof geschil
derde Eroten en vrouwenfiguren van dikke lichaamsvormen. Het geheel maakt een hoogst
„rammelenden” indruk. Naast deze groote vazen vindt men ook kleinere, bv. in
vorm
van een vrouwenhoofd, waarop een beeldje is gezet, pyxiden en steelpannen (o.a. Hamburg,
v. Mercklin p. 58). Al deze vazen waren voor doodengebruik bestemd, zooals het
ontbreken van den bodem bij veel kannen en pyxiden en het sluiten van de holte
onder den omphalos bij schalen bewijzen: practisch gebruik was hierdoor uitgesloten. De
oorsprong van de typen der decoratie zullen wij in Tarente moeten zoeken; de overeen
komst van versieringsmotieven van allerlei aard met dergelijke uit die stad bewijst het.
Het begin van deze ceramiek wordt tegen het einde van de IVde eeuw gedateerd
door de analogie van de Medusakoppen bovenop de pyxiden, met die op de ooren
van de Tarentijnsche volutenkraters uit de 2de helft der IVde eeuw; de meeste
daarvan zullen in de eerste helft der lilde eeuw zijn ontstaan. In dien tijd moet
— ten gevolge van den oorlog van Pyrrhos — de artistieke invloed van Tarente
diep in Italië zijn doorgedrongen (Prof. Bandinelli wees mij per brief op hetgeen
hij in zijn werk, Sovana, p. 95/98 en 1x3, dat mij niet toegankelijk is, daarover
gezegd heeft).
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Hoe boersch en smakeloos ons de vazen uit Canosa ook schijnen, men moet uit
edel metaal dergelijke composities hebben gemaakt, die wel artistieke waarde
hadden. Geconserveerd is daarvan alleen de prachtige centaur in Weenen (v.
Schneider, Album, pl. 33, Wuilleumier, Trésor, p. 69). Ook de „samovar” uit
Tschertomlyk (Leningrad, Minns, Scyth. p. 159/60, Rostowzew, Skythien u. d.
Bosporus 377) kan ons een zekere voorstelling geven van de werking van zulke
vèruitstekende dieren. Ook in Griekenland bestond dergelijke ceramiek, zij was
er echter schaarscher: alleen enkele Boeotische stukken zijn bekend.
Geconserveerd zijn slechts een aantal voortreffelijke figuurtjes in Berlijn (uit Tanagra,
Curtius, Giebelgruppen a. T.; een er bij behoorend paard, Koster, Griech. TK., pl. 103),
die waarschijnlijk de ontvoering van Kora voorstellen, en in het Piersonmus. (612, ge
vonden in Tanagra, uit coll. Scheurleer, Catalogus 280), wedren houdende Nikè’s en
jagende Eroten. De uitvoering en het bescheiden gebruik van rosé dateeren deze stukken
in het laatste kwart der IVde eeuw. Elke aanwijzing voor den vorm van deze vazen en
voor de wijze, waarop de beeldjes daarop waren geplaatst, ontbreekt.

Terwijl in Zuid-Italië de Caleensche schalen werden gemaakt, was in Grieken
land zelf, sedert het begin der HIde eeuw een andere klasse van reliefvazen in
zwang gekomen. Naar een — onjuist gebleken — hypothese (Benndorf, Griech. u.
Sicil. Vasenb. III, 118) noemt men ze Megarische bekers. Zij zijn halfbolvormig
(het bovenste deel is eenigszins naar buiten of naar binnen gebogen) en alleen aan
de buitenzijde met reliefs versierd. Weinig vazen zijn zoo karakteristiek voor de
Hellenistische periode als deze; in haar vorm, haar decor, haar groote verbreiding
weerspiegelen zij de nieuwe, door Alexander den Groote in het leven geroepen en
uit Grieksche en Oostersche elementen opgebouwde cultuur.
Over het ontstaan van vorm en versiering was Prof. Zahnzoo vriendelijk, mij de
resultaten van zijn jongste onderzoekingen mede te deelen. Deze bevestigen, wat
de hoofdzaken betreft, mijn opvattingen, zooals ik mij die, op grond van de bestudeering van de geschriften van hem en anderen en van de voorwerpen zelf, had
gevormd. Daar hij bovendien eenige interessante aanvullingen en nieuw bewijs
materiaal geeft, laat ik hier, zooveel mogelijk met zijn eigen woorden, volgen,
hetgeen hij zoo goed was mij over dit onderwerp te schrijven.
„De vorm hangt samen met dien van een der oudste en meest verbreide
typen van vazen, die de mensch kent, den halven bol. Wij vinden dien in de
primitieve culturen van het Noorden, van het Oosten en Egypte. In die van
Griekenland komt hij ook voor, maar reeds vroegtijdig wordt hij verdrongen
door vaastypen met ooren en op een voet. Wanneer de oude vorm nu, zij het
eenigszins gewijzigd, in den Hellenistischen tijd weer plotseling opduikt,
zoo kan dat alleen zijn ten gevolge van invloeden van buiten af. Ik houd het
er voor, dat deze vooral van twee tegenover elkander liggende kanten zijn
binnengedrongen. Eén soort van de bewuste vazen heeft een eigenaardige
versiering van bogen en knoppen. Vroeger heb ik die willen afleiden van de
guirlande (Priene, nr. 34, 35, p. 400; Jdl. 1908, 64, 67, 68, 73, nr. 24, nr. 32),
later viel mij de overeenkomst met de decoratie van het Macedonische
schild op, zooals wij dat van munten kennen en nu geloof ik, dat de versiering,
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die wij dus zoowel op de bekers als op de schilden vinden, een oud-Macedonisch motief is (vgl. ook het steenen schildmodel uit de coll. v. Bissing, nu
Piersonmus., v. Bissing, Eurasia, Sept. p. 221 en de plaats bij Hesychius en in
het Etymologicum magnum, Robert, joBWPr. 3, noot 6). Men kan zich de
oorspronkelijke bekers uit hout denken en beslagen met metalen versieringen,
misschien ook van metaal; parallelen vinden wij in den Hallstatttijd in het
Noorden (Schuchhardt, Goldfund v. Messingwerk bei Eberswalde, dez. bij
Ebert, Reallex. d. Vorgesch. EI, 5). Uit het gebied van de Hallstattcultuur
kennen wij echter ook bekers van aardewerk, die geheel de versiering van het
Macedonische schild en de Megarische bekers dragen (Bayer, Jahrb. K.K.
Centralkomm. N.F. II, 1, 63, Abb. 74, enz.).
Dat de oude Macedonische beker in den Hellenistischen tijd in Griekenland
zoo in de mode is gekomen, vindt zijn verklaring in het hooge aanzien op
politiek gebied, dat het Macedonische volk had verkregen.
Het is merkwaardig, dat in denzelfden tijd dezelfde vorm ook van geheel
anderen kant in Griekenland doordrong: van uit het Hellenistische Egypte. In
dit land kan men dezen vaasvorm tot in veel ouderen tijd terugvinden. Daar is
hij dikwijls verbonden met de versiering, die den vorm heeft van een lotuskelk,
die om de vaas ligt. Nu werkt niet alleen de vaasvorm, maat- ook de plant
aardige versiering op de Grieksche ceramiek. Zonder twijfel heeft zij zich
reeds in de Alexandrijnsche kunst met Grieksche elementen vereenigd. Ik
heb deze ontwikkeling reeds vroeger geschetst (Priene, p. 412 sq.), vgl. de
door Courby nog genoemde stukken, Rubensohn, Hellenist. Silbergerlte in
Hildesheim, pl. IX, 18, 19, Courby, p. 336, fig. 68). Ook een vroege Attische
groep vertoont in de stileering van het bladornament Egyptischen invloed.”
Tot hiertoe Prof. Zahn’s mededeelingen.
Verwant van karakter met de eerste van Zahn’s groepen is een soort decoratie die
den mdruk geeft, alsof de oppervlakte van de vaas met spijkerknoppen is bedekt (Zahn
Jdi. 1908, 67, nr. 27, vergelijkt de vaas met de vrucht van een pijnboom: vgl. ook
Watzmger, AM. 1901, 69, 4). Ook voor dit motief vinden wij een prototype in het
Noorden (gouden beker, gevonden in het Koebangebied, Rostowzew, Iranians & Greeks
pl. VH, 2, dez. Skythien u.d. Bosporus, p. 279, 2de helft Vide eeuw v. Oir.). Eerï
zmver geometrisch karakter draagt een versiering, die behalve op de bekers dikwijls op de
zg inktkokers is toegepast; zij bestaat uit een net van ingekraste of in relief aangebrachte
vijf- en zeshoeken (Zahn, Jdi. 1908, 64; voor de inktkokers, Baur, Stoddard coll. 408.
ragenstecher, AM. 1908, 123, noot 3, houdt deze klasse voor Boeotisch).

Nauw contact met Egypte vertoonen die bekers, waar de wand geheel of
grootendeels door een kelkblad wordt omsloten, omdat dit bladeren zijn van de
Nymphaea lotus en Nymphaea nelumbo; ook het palmblad komt voor Op een
vroege groep van de Megarische bekers, die in Athene moet worden gelocahseerd, (Zahn, Pnene 412, Thompson, Hesperia Hl 1934, 451), worden deze
Egyptische planten met den Griekschen wijntak of een enkele «naai met den
acanthus gecombineerd. Een van de vroegste mij tot nu toe bekende voorbeelden
voor deze combinatie geeft een fragment in het Piersonmuseum (nr. 2796, uit coll.
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Scheurleer), dat op grond van de roode beschildering nog vóór het einde der IVde
eeuw v. Chr. moet worden gedateerd. De beide soorten lotusbladeren zijn van
een rib in het midden voorzien; de nelumbo geeft men — evenals het acanthus
blad — gewoonlijk met een omgevouwen punt weer. Dikwijls brengt men tusschen
de bladeren bloemtakken aan en plaatst tusschen de punten tot vulling maskers,
kleine groepen of schalen. De beste stukken moeten in de lilde eeuw worden
gedateerd. De Attische groep, die in het eerste kwart dezer eeuw thuisbehoort,
onderscheidt zich, behalve door meer zorgvuldige technische uitvoering, door
een gevlochten band onder den rand; dikwijls vindt men daaronder een friesje
van kleine palmetten en dolfijnen. Langzamerhand wordt het decor schematischer
en droger; eindelijk geeft men van de groote nymphaeabladeren alleen de contour
en reüef en vult de ruimte daarin met allerlei motieven op (Courby, p. 390, fig. 82,7).
Het einde van de ontwikkeling vertoonen zilveren vazen, zooals de bekers uit
Hildesheim in Berlijn (AA. 1897, 128, fig. 15/7) en in Napels (Wuilleumier,
Trésor, p. 70, pl. X, 3).
Dikwijls reiken de bladeren slechts over een klein deel van de oppervlakte, er
boven is dan een fries aangebracht. Soms vinden wij een samenhangende voorstel
ling, zooals bij een door Menomachos gesigneerd stuk, fig. 152 (Alexandrië, Pagenstecher, Sieglin II, 3, pl. XX, 63, 193), een goede compositie van een Parisoordeel,
verder een Amazonomachie (verschillende exemplaren, o.a. uit Egypte, coll. v.
Bissing en Scheurleer, nu Piersonmus. 1882, CVA. III N, pl. 2, 1), of de slag van
Alexander den Groote tegen Darius in een compositie, die sterk op die van het
Alexandermozaïek lijkt (Hartwig, RM. 1898, 399, gesigneerd door C. Popilius.
Zooals Oxé, Bonn. Jb. 138, 1933, 83 heeft aangetoond, is de groep van bekers,
waartoe deze behoort, veel jonger en dateert eerst uit de 2de helft der Iste eeuw v.
Chr.). Dikwijls zijn de figuren zonder onderling verband achter elkander geplaatst;
ook worden kleine groepen gevormd, zooals twee steigerende bokken aan
weerszijden van een krater; verder Eroten en maskers (o.a. uit coll. Scheurleer,
nu Piersonmus. 604, CVA. IIIN, pl. 2,2). In het midden is aan de onderzijde meestal
een kop en relief, een Gorgoneion of een rosette aangebracht. Een ontwikkeling
wat tijd betreft is niet uit deze verschillende wijzen van schikken te construeeren,
de verschillende decoraties loopen naast elkander voort.
Een bijzondere klasse van de „Megarische bekers” draagt den naam van
„Homerische”, omdat zij veel met scènes uit de Ilias en de Odyssee en verder uit
andere epen en beroemde tragedies zijn versierd.
Deze ongetwijfeld Boeotische klasse houdt Courby (p. 3I9» 42^) voor de oudste (hij
identificeert haar, volgens Zahn ten onrechte, met de door Athenaeus XI, 499 E genoemde
melkpotten), en hij schrijft den oorsprong van het Megarische bekertype daarom aan dit
land toe. Zahn (zieblz. 160) is van meening, dat de vaasvorm van buiten af in Griekenland
is ingevoerd. De oorsprong van de decoratie der Homerische bekers zoekt hij in
Alexandrië, van wege de groote litteraire belangstelling in dit centrum. Dat deze bekers
niet de oudste onder de Megarische zijn, volgt m.i. ook uit het feit, dat zij niet, zooals
bv. Attische roodfigurige vazen, artistiek zelfstandige verwerkingen van de een of andere
scène geven. De voorstellingen sluiten zich letterlijk bij den tekst aan — stukken ervan
zijn ernaast aangebracht (soms met de decoratie tegelijk afgedrukt, soms met stukjes klei
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later opgelegd). Deze eigenaardigheid draagt een uitgesproken klassicistisch karakter en
wijst op een ontstaan met vóór het midden der eerste eeuw v. Chr. De „Homerische”
dUS mCt ds vr,oegste v°orbeelden van de Megarische bekers gelden
zoodat als land van oorsprong dezer klasse Boeotië niet in aanmerking komt.

Sommige scènes bestaan in verscheidene exemplaren, zooals Odysseus, die zijn
vlot timmert of de vrijers doodt, en de geschiedenis van Iphigenia. Zes bekers
mustreeren een groot aansluitend deel van de Phoinissen van Euripides (Robert
S
de2' >° B«T'- P- 1. Jdl. 1919.6s>. De beste stuiken bevindt
zich m Berlijn, Athene en Londen (Courby p, 281, Neugebauer, Führer, p. 188 sqq.V
De uitvoering is met fraai, ook de kleur van de beschildering niet. Uit dezelfde
ateliers stammen bekers met realistische scènes, zooals het toebereiden van graan
Courby p^fo)^ werkJieden gePaard gaat (Athene, NM. f1797’
Het spreekt vanzelf, dat deze reliefdecoratie van metalen, in de eerste plaats
“TT** ^ufFeJeid; Uit de overlevering weten wij, welke schatten op dat
gebied Ptolemaeus Philadelphus bezat. Slechts enkele stukken zijn geconserveerd
zoods het zilveren vaasje, vroeger in de coll. Mac Gregor (uit coll. Scheurleer’
nu Piersonmus. 3397, blz. 169; Zahn, Priene, p. 412). Enkele zilveren bekers’
hoewel zij op grond van stijl en de afmeting van de decoratie in verhouding
tot de vaasoppervlakte reeds tot de zg. Neo-Attische school uit den tijd van
Augustus moeten worden gerekend, kunnen de verhouding van metalen voor
beeld en terracotta navolging goed illustreeren.
PrSvlaen ^1^H°by’ J°hansen’ Acta arch. 1930, 274; Rodenwaldt,
ArVuNf>c
-45’i j '^ bonp- Jb- *933. 97) Is o.a. weergegeven, hoe Priamos voor
Achilles een knieval doet, om het lijk van Hektor te vragen De overeenkomstviidïïe
dat''de^ermcombSe^Sfragm^nt “ Berü)A (“v. 30924) heeft doen vermoeden,
dat de terracottabeker afgedrukt was uit een op het zilveren stuk gemaakten vorm
Zooals Zahn mij heeft getoond, zijn op het terracottastuk de figuren eenigsziS anders
tegenover elkander geplaatst, zoodat men niet op deze eenvoudige wiize kan te werk ziin
gegaan. Men heeft blijkbaar van zg. patrices gebruik gemaakt §
1
P ïn7ir
2ijn gehefaf?mkte W ook de beschrijving door Courby,
p. 4J6, 473. van het afdrukken van een fries), om met behulp van de op deze wiize verkre
gen vorm een copie te maken, dan was deze weliswaar getrouw m«r het relief werd
aanmerkelijk flauwer Wilde men de scherpheid van het origined bTnaderen daTnToest
men tot een gecompliceerder proces zijn toevlucht nemen. Van elk onderdeel der reüefSÏÏ2 SScSS1 r/Z°Hjken. VOfmdeze negatie^ trd^dïi de
aiaruKken vervaardigd, die dus de versiermg van het oorspronkelijk voorbeeld weer
m positieven zin dragen. Deze afdrukken, de zg. patrices, werden geretoucheerd opdat
ïl ^OVerdreVen Sch,erp 2°U tdtkomen. Om ze te kunnen hanteefen, wSi zij Zde
achterzijde van een steel voorzien, zoodat zij den vorm van stempels hebben Daarna
draaide men op de schijf een kom van aardewerk. Aan de binnenzijde van deze kom drukte
zi^ vertoontPIn Het
Z°°f^ d“? de ^«lering van de toekomstige vaas in negatieven
zin vertoont. In deze kom (matrix) maakte men ten slotte de vazen zelf die dan dank zi'i
het bijgewerkte relief van de patrices, de vereischte scherpte bezitten. Beschikte men niet
hlk-n f7fS j°°r aUL detai!S der versiering, dan behielp men zich door dezelfde te herwiik innrk V’ djomphalosschalen, blz. 158), of nam zijn toevlucht tot andere De dikwijls voorkomende plaatsing zonder verband vindt op deze wijze haar afdoende verklaring
Dat deze gecompliceerde weg bij goede stukken Serd gevolgd,
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aanwezig zijn van zoowel patrices (hoewel in betrekkelijk gering aantal, New York,
Richter, Festschr. Loeb, p. 80; bij te voegen: uit coll. Amdt en Scheurleer, nu Piersonmus. 2844) als matrices (in alle belangrijke musea), ook uit hetgeen bv. het Berlijnsche
fragment, blz. 163, leert. Het werken met patrices kon nog een ander voordeel bieden.
Het was mogelijk een patrix, behalve door het afdrukken van het voorbeeld, ook te
verkrijgen door copieeren. Men kan deze dus op zooveel grootere schaal maken dan het
origineel, dat na het krimpen van de klei bij het drogen en bakken, het eindproduct even
groot is als het origineel. Een door middel van een gewonen vorm gemaakte afdruk
moet noodzakelijkerwijze altijd veel kleiner worden dan het voorbeeld (vandaar ook het
herhaaldelijk voorkomen van dezelfde voorstellingen in verschillend formaat).

Het mechanische element in de fabricatie beïnvloedde niet alleen de versiering,
maar ook de vormen van de vazen. Men ging matrices van bekers gebruiken om
vazen van anderen vorm te maken. Kannen verkreeg men door van een beker den
bovenrand af te snijden en de rest te voorzien van een toeloopend onderstuk, een
ringvoet en een langen hals met rechte tuit, pelikè’s door boven op een beker
een dikken, concaven hals te plaatsen, deze door twee groote, platte ooren
met den romp te verbinden en het geheel op een zwaren voet te zetten (kan in
Berlijn van Dionysios, inv. 3161a, fig. 153; ook de in Olbia werkende Kirbeis
was in zulke praktijken een meester). Niets kan beter het verval van de
ceramische industrie illustreeren: men bedenke met hoeveel üefde en artistiek
gevoel vroeger elk vaasprofiel werd overwogen en voor elk type berekend 1
Een andere aanwijzing voor het verval van smaak is de gewoonte, om soms
onder Megarische bekers voetjes, bestaande uit bikkels, schelpen of menschenhoofden aan te brengen (Pagenstecher, Sieglin II, 3, p. 21), die dus niet organisch
met de vaas zelf waren verbonden, geheel daargelaten de smakeloosheid om een
vaas op gezichten te laten rusten.
De zg. „Megarische” bekers werden blijkbaar op allerlei plaatsen vervaardigd.
Zoo blijkt uit de niet lang geleden in Sparta ontdekte vormen, dat ook daar
een centrum van productie is geweest (Hobling, BSA. XXVI, 282). Men heeft
er eveneens kraters met dergelijke versiering gemaakt; de vorm daarvan wijst
op ca. 100 v. Chr.
Tngaan op de analogieën van klei, beschildering en afwerking, die den specialist in
veel gevallen tot richtsnoer voor een groepeering dienen, zou hier te ver voeren en
kan eigenlijk alleen geschieden met het materiaal zelf in de hand. Omtrent het localiseeren van zulk een groep bestaat in veel gevallen nog geen eenstemmigheid. Een
moeilijkheid geeft het feit, dat niet alleen de vazen zelf, maar ook de vormen werden
geëxporteerd (Zahn, Jdl. 1908, 52, 54). Bovendien bemoeilijkt de gewoonte, van een
vaas nieuwe patrices te maken, het verkrijgen van een overzicht op grond van den stijl
der voorstellingen. De kleur der beschildering geeft soms een aanwijzing: bij de oudste
Atheensche groep is de beschildering zilverachtig glanzend, bij de „Homerische” bekers
is zij vuil- tot roestbruin — hetgeen m.i. op een laat ontstaan wijst —, bij de Zuid-Russische
grijs en licht- tot donkerbruin en gelijkt sterk op die van de Klein-Aziatische stukken.
De Delische zijn in hoofdzaak matbruin. Bij de jongere exemplaren kan men constateeren, dat zij bij het bakken in den oven op stapels in elkander werden gezet; het nietbedekte deel werd bij het bakken rooder dan het afgedekte onderstuk. Blijkbaar heeft
men langzamerhand dit resultaat bewust trachten te bereiken (Wolters, AM. 1930, 215,
Richter, Craft, p. 45, en de daar geciteerde opmerkingen van Zahn). Later nam men aan-
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Stoot aan de groezeligheid van het aspect en ging er toe over de geheele vaas een roode
kleur te geven. In den loop van de Iste eeuw wordt dit algemeen.

Verschillende namen van fabrikanten zijn bekend (Zahn, Jdl. 1908,72, noot 31 •
Italische: Oxé, Bonn. Jb. 1933, ibid.). Bij het groepeeren van het geconserveerde
materiaal zijn zij van weinig nut, want het percentage gesigneerde stukken is te
klem; bovendien hebben de fabrikanten zich niet op een speciaal type of bijzon
dere decoratie gespecialiseerd. Menomachos bv. maakte, behalve de beker met een
Parisootdeel, fig. 152, stukken, die met schubben en een uit ruiten gevormd patroon
zijn versierd (Zahn, Berl. Mus. 1935,17). Zijn atelier plaatst Pagenstecher (Sieglin,
41
j -ln . exan^r^’ Courby (p. 393) in Delos. Zijn producten zijn, behalve in
Alexandrië, in Zuid-Rusland en in Etrurië gevonden. Dionysios, die blijkbaar
m Boeotië werkte, maakte zoowel een vaas met een scène, als een beker met
zuiver ornament (Berlijn, inv. 3161 k en d, Zahn, Jdl. 1908,74). Hij paste bovendien
zoowel glimmende als de matte beschildering toe, die in de Ilde eeuw v. Chr in
Deios zooveei werd gebruikt (Courby, p. 363). Een groote werkzaamheid ont
wikkelde Anston in Delos; men dateert die in de 2de helft der lilde eeuw. Hij
maakte behalve bekers ook andere vazen, en exporteerde o.a. naar Tarente.
Misschien had hij daar zelfs een filiaal, want er is een vorm (Berlijn, Furtwanglerj
Sabouroff pl. LXXV) met zijn stempel gevonden (Wuilleumier, BCH. 1932,400)!
,meest matte verf, zijn decoratie is gewoonlijk weinig samenhangend.
lm1* Wer^te ^r^e^s’
firmastempel het koptype van de munten van Olbia
gebruikt omgeven door zijn naam (Zahn, Jdl. 1908,68; het bestaan van Grieksche
pottenbakkersateliers in de Krim wordt bewezen door de vondst van een oven met
toebehooren in Chersonnesos, Minns, Scyth. & Greeks, p. 350,364). Hij had een
belangrijke fabriek, en deed op Delos zelfs Ariston concurrentie aan. In MiddenItahë vinden wij C. Popilius, L. Appius, e.a., van wie de eerste verreweg de
belangrijkste is. Zijn werkzaamheid ligt niet, zooals men vroeger meende, om
streeks 200 v. Chr., maar in den tijd van Augustus en iets daarvoor (Oxé, Bonn.
Jb. 1933, 85). De kleur van deze bekers is gedeeltelijk rood, gedeeltelijk grauw
bruin; in het profiel is analogie met Campaansche bronzen uit Augustus’ tijd te
constateeren (Oxé, ibid.). Aan het einde der reeks staat in het Oosten Hermaios
van wien twee bekers met armoedig bladdecor uit Syrië bekend zijn (één uit coll!
Scheurleer, nu Piersonmus. 45 5 6). De kleur is reeds de koraalroode van de sigillata
en haar nabootsingen. Hiermede wordt het einde van de klasse der „Megarische”
bekers kort vóór het begin onzer jaartelling gedateerd.
Op een artistiek hooger peil dan de gewone Megarische bekers staat een groep
van vazen, waarvan de beschildering een koraalroode kleur heeft. Zij bestaat uit
bekers, potten en lagynoi, die vermoedelijk in Pergamon tusschen ca. 160 v. Chr
en 50 v. Chr. zullen zijn gemaakt. Vormen en decoratie hebben een uitgesproken
karakter. Typisch zijn bekers op een hoogen, geleidelijk in den wand overgaanden
voet (beste exemplaar,fig. 156: Londen, L 3 j, Walters, Roman Pott. pl.VIII, Cburby,
P- 454. kg- 98> andere in Berlijn). Den vorm kennen wij uit de Gallische ceramiek!
ongetwijfeld hebben de Galliërs deze bij hun vestiging in Klein-Azië medegebracht.
De techniek is zuiver Grieksch: ook hier weder de samensmelting van „barbaarsche”
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en Grieksche elementen tot een nieuw artistiek geheel. Andere bekers zijn laag
en soms van een ringvoet voorzien, de wand is eenigszins concaaf gebogen
(Courby, pl. XVI). Van het eene oor naar het andere loopt een plastische guirlande.
Een dergelijke guirlande versiert ook het beste exemplaar van de hooge bekers, fig. 156.
Deze is niet uit een vorm afgedrukt, maar vrij uit de hand gemodelleerd. De uitvoering
is scherp, de vaasvorm elastisch, de guirlande herhaalt zich niet stereotyp, zij is gevarieerd
en met gevoel voor het karakter van blad en bloem eenigszins naturalistisch behandeld.
Echt Pergameensch is ook de decoratie door middel van geappliceerde reliefs. De
pottenbakker maakt een afdruk van een relief, snijdt dezen in stukken en verkrijgt zoo
doende vormpjes voor geïsoleerde figuren of groepen (Courby, p. 456, 473). Hoe ruw
en slordig daarbij dikwijls wordt te werk gegaan, leert het zoo belangrijke stuk, voor
korten tijd op de Agora te Athene gevonden (Thompson, Hesperia, 1934, 423, pl. III,
fig. iii, 111. Lond. News 2 VI, 1934, p. 896). Het is een krater van zwarte tot grijze
en bruine kleur, met geappliceerde reliefs gedecoreerd: figuren uit den Dionysischen
thiasos: Dionysos, maenaden, saters, een Eros, enz. Op sommige reliefs zijn deelen van de
beenen van andere figuren, die in de oorspronkelijke compositie met de op de vaas voor
komende waren gegroepeerd, mee afgedrukt! De vorm der vaas is belangrijk, het is de
voorlooper van dien der welbekende marmeren pronkkraters van de Neo-Attische school.
Het stuk moet ca. 100 v. Chr. worden gedateerd (de reliefs zijn identiek met die op den
lagynos in Athene, blz. 146; Thompson, Hesperia 1934, 471). Dat deze vaas in Athene is
gevonden (met andere Pergameensche stukken, bewijst de relatie tusschen het jonge
Klein-Aziatische centrum en het oude Grieksche, maar tevens, dat de klassicistische kunst
van den tijd van Augustus voorbereid wordt door de wederzijdsche beïnvloeding van
deze beide centra (voor deze klasse, Courby, p. 458—61, fig. 100—102; Zahn, Buil. Ver.
Ant. Besch. II, 1, p. 4; Waagé, Hesperia 1933, 285).
Het is niet onwaarschijnlijk, dat de Pergameensche ateliers de eerste waren, die
systematisch de vuurroode kleur hebben toegepast. De echt sculpturale, zelfs
eenigszins klassicistisch getinte smaak van de Pergameensche kunstenaars moest op
den duur aanstoot aan groezelige en in elkander overgaande tinten nemen, die de
figuren als zoodanig niet goed deden uitkomen en den vorm der vazen niet
scherp bepaalde. Zoo zullen dan ook bekers als Pergameensch zijn te beschouwen,
waarvan de oppervlakte scherp in twee deelen is afgegrensd, het eene is vuurrood,
het andere blauw-zwart gekleurd: een prachtig effect (uit coll. Scheurleer, nu
Piersonmus. 3362, met geappliceerd relief van een dwerg; vgl. Conze, Kleinf.
Pergamon, pl. V, 2. Einde Ilde eeuw v. Chr.?). Het procédé was blijkbaar niet
eenvoudig, zooals zooveel jongere stukken met in elkander overgaande kleuren
bewijzen (o.a. in het Mus. Leiden, fig. 154). Vandaar dat men er, vermoedelijk
in het begin der Iste eeuw v. Chr., toe overging, de geheele vaas rood te kleuren,
fig. 155 (Mus. Leiden). De vraag, waar dit het eerst is geschied, is nog niet
te beantwoorden. Vermoedelijk is dit in het Oosten geweest, öf in Pergamon,
zooals de onderzoekingen tot nu toe waarschijnlijk maken, öf in Samos, waar,
zooals Plinius (N.H. XXXV 160) zegt, veel tafelserviezen werden gemaakt
(belangrijk studiemateriaal bezit het museum van Leiden). Hoe dit zij, het systeem
had de toekomst. In de Iste eeuw gaat men in allerlei plaatsen op deze wijze versie
ren ; weldra beginnen de ateliers in Arretium (Arezzo, Noord-Italië). Hun producten
zouden, onder den (modernen) naam van terra sigillata bekend, de geheele
beschaafde wereld veroveren. Hun ontwikkeling, waarvan het hoogtepunt onge-
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veer in den tijd van keizer Augustus ligt, valt buiten het kader van dit boek.
Vermeld moeten nog eenige fragmenten van vlakke schalen worden, die
eveneens in de Grieksche wereld in den laat-Hellenistischen tijd zijn gemaakt
en het overgaan van de zwarte tot de roode beschildering vertoonen.
Er bestaan bruinzwarte en vuurroode exemplaren. In het midden is een portretkop in
vlak rekef geappliceerd, bv. een philosoof (bovenlijf realistisch mager en vervallen op
gevat, Berlijn, TC. 7521 Neugebauer, p. 196), een Hellenistisch vorst, fig. 157 (Leiden,
b
en?- Verschillende beroemdheden komen voor: Euripides, Aeschines, enz. (Winnefeld, 68 BWPr., p. 18). Een enkel metalen voorbeeld is geconserveerd: van Aeschines’
tegenstander Demosthenes vindt men in Berlijn een zilveren embleem (ibid., p. 13). Dat de
klasse tot in den Keizertijd doorloopt, bewijst het voorkomen van portretten van leden
van het Iulisch-Claudische huis.
Uit den laat-Hellenistischen tijd stamt eveneens een klasse van grove vazen, be
staande uit vlakke schalen, pannen en kruiken met reliefdecoratie. InMidden-Italië
wordt de oppervlakte met een dun laagje glansverf overtrokken. Een dateering
voor deze klasse geeft een pan door zijn versiering met een tropaeum van Samnitische wapens, een toespeling op den Bondgenootenoorlog (Berlijn, inv. 4904).
Jonger is de klassicistische compositie van den door Iphigeneia ondersteunden Orestes
met een Erinys, die aan de IVde eeuw herinnert (Berlijn, inv. TC. 8360, Furtwangler,
AA.ï89j, *33» Zahn, AA. 1909, 560, noot 14; uitcoll. Scheurleer, nuPiersonmus. 3595)!
in dezen tijd is het navolgen van zulke oudere composities ook op reüefvazen geen zeld
zaamheid. Echt Hellenistisch van geest is daarentegen een schaal uit de Iste eeuw v. Chr.
met een worsteling tusschen Pan en Eros onder toezicht van Aphrodite, omgeven door
een sterk plastische eierlijst (Berlijn, Fw. 2900), een ook op een Caleensche schaal voor
komende voorstelling (Wemicke, Roschers Lex. d. Myth. s.v. Pan, 1457).
De klasse dezer schalen vindt in Egypte haar voortzetting: hier laat men de beschilde
ring weg. De meeste stukken (gaaf exemplaar met Medusakop, uit coll. v. Bissing, nu
Piersonmus. T 324, Dionysos met een sater, Leda, uit coll. Scheurleer, nu aldaar 273 x, 273 3 •
vgl. Breccia, Buil. Soc. d’Alexandrie, 1909, 3) stammen uit den Keizertijd. De onderwerpen worden in steeds groveren vorm herhaald. Een andere Egyptische klasse reikt
van de Ilde eeuw v. Chr. tot in den Keizertijd. Zij bestaat uit kannetjes in askosvorm, bolVi°^jU^eJi0tïen en “essc^en> d*e naar onder en boven zich vernauwen. Deze vazen zijn
altijd uit bleeke, fijne aarde gemaakt. Alleen bij de oudste stukken zijn de reliefversieringen
scherp; gewoonlijk zijn zij flauw, waarschijnlijk heeft men ze dikwijls verguld, in navolging van metalen vaatwerk. De voorstellingen zijn een mengeling van Egyptische en
Grieksche elementen Wij vinden Isis-Demeter in Grieksch type, verder Bes,natuurlijk
veel Eroten en ten slotte genrevoorstellingen: o.a. een visscher met een stok, waaraan
nietten hangen, realistisch opgevat, te midden van bladornament (Edgar, Greek Vas.
-airo, pi. XXI—XXm). Merkwaardig is een optocht van musiceerende dieren. In deze
voorstelling leeft nog iets van de Oud-Egyptische dierfabel (Berlijn, Aeg. Mus. 12686,
•
a aTK' P* 2°7» Rubensohn, AA. 1929, 217; Pagenstecher, Sieglin, II, 3,71; v. Merckj 1 J?28’ 3„’ nr‘ 57)- Deze vaasjes zijn tegelijk met de versiering uit vormen af*edrukt. Deze wijze van vervaardigen leidde gewoonlijk tot slordige en onscherpe proiucten. Een zeldzame klasse, die ook in de Ilde eeuw v. Chr. haar bloeitijd heeft, is aan
trekkelijker. Geconsenteerd zijn slechts fragmenten (vermoedelij k van bolle bekers), waarbij
ie versiering, evenals bij zooveel Pergameensche (blz. 166) en Ptolemaeische vazen (blz. 170)
ut geapphceerde rehefs bestaat (Zahn, Buil. Ver. Ant. Besch. II, 1, p. 4; Pagenstecher!
uegiin II, 3, p. 87, 200). De beste stukken (fluitspelende dwerg, uit coll. v. Bissing
m Piersonmus. F 243 Zahn, ibid., fig. a) zijn met bruinroode glansverf, verder met wit en
lonkerbruin gekleurd. Ook deze klasse wordt in de ie eeuw v. Chr. slechtervan uitvoering.
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Hoofdstuk XIX.
VAZEN UIT FAIENCE.
Onder faience-aardewerk (het woord faience is afgeleid van den naam der stad
Faenza in Noord-Italië, bekend om haar verglaasd aardewerk in de Renaissance)
verstaat men ceramische producten, vazen van den meest uiteenloopenden vorm,
en beeldjes, gebakken uit zandhoudende klei en overtrokken met een laag glazuur
(ook email genoemd), die uit kiezel en soda met een kleurstof bestaat. In Egypte
bevat deze deklaag vóór het einde van het Romeinsche Rijk nooit metaaldeelen,
vandaar dat de oppervlakte poreuzer is dan bij faiences uit Azië, waar dit wel
het geval is.
Hoewel de reeds in de „Kretensisch-Myceensche” periode bestaande kennis van
het maken van voorwerpen uit faience (zooals de Egyptische), in de Grieksche
wereld in het daarop volgende tijdvak niet is verloren gegaan (vgl. o.a. de beide in
één graf bij het Dipylon gevonden leeuwtjes, v. Bissing, Anteil d. aeg. Kunst am
Kunstleben d. Völker, p. 59, PCh. VII, p. 145, Kunze, AM. 1930, ijo, noot 1),
is de productie daarvan beperkt geweest.
Tegenwoordig schrijft men, in aansluiting aan v. Bissing (t.a.p.), bepaalde puntige, in
Rhodische graven der VTI/VIde eeuw voorkomende flesschen aan Rhodisch-Miletische
ateliers toe. Enkele dezer flesschen zijn met loodhoudend glazuur bedekt, hetgeen op
Vóór-Aziatischen oorsprong wijst. Zoolang de vondsten van Sendschirli niet alle gepu
bliceerd zijn, is het niet mogelijk nadere conclusies wat betreft de plaats van vervaardiging
te trekken. Deze flesschen zijn gewoonlijk groen, met een enkel lijntje versierd, soms in
verschillende kleuren, wit, rood en groen geëmailleerd (Louvre, Rayet-Collignon, Cér.
gr. pl. 14, Kinch, Vroulia, pl. 38, 6, Dugas, Délos X, nr. 683 pl. LVI). Hetzelfde geldt
voor eenige alabastra met friezen van langzaam loopende dieren en relief (o.a. Mus. Leiden,
v. Bissing, Jdl. 1924, 191), welke op verschillende plaatsen van de Grieksche wereld
voor den dag zijn gekomen. Tot deze groep zal ook de pot uit Afrati (Levi, Ann. Sc.
Atene X—XII, pl. XXI, 317) behooren. Egypte, het vaderland van deze soort faience,
komt van wege den stijl als productiecentrum daarvoor niet in aanmerking. Bij jongere
stukken weifelt men tusschen Rhodos-Milete en Naukratis. Het zijn de bekende aryballoi
der Vide eeuw (hoofdzakelijk eerste helft) van denzelfden vorm als de Korinthische,
waarin een netwerk van lijnen is gegrift, en de op dezelfde wijze versierde vaasjes in
den vorm van egels (blz. 175). De kleur varieert van blauwachtig groen (bijna wit) tot
geelgroen, soms vindt men er bruine vlekken (mangaan) op; ook komt intens geel voor
(gevleugelde sphinx, exemplaren: coll. v. Bissing, München; Berlijn, Fw. 1289; Boston,
Fairbanks nr. 505). Rhodisch zullen de elegante, van onder spits toeloopende kannetjes met
één oor zijn, lichtgroen met gele banden (o.a. uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 3576;
verder fig. 159, coll. Burg, Haarlem, met een godheid in pseudo-Egyptischen stijl, zooals
Salzmann, Nécr. de Camiros, pl. j). De vorm is ontleend aan dien van laat-Protokorinthische fleschjes (blz. 33).

In den klassieken tijd neemt de productie van faiencevazen niet toe; eerst de
door de veroveringen van Alexander den Groote ontstane toestand brengt de
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faiencetechniek binnen de sfeer van de Grieksche activiteit. In het Ptolemaeïsche Egypte (in de eerste plaats Alexandrië) ontstaat een bloeiende industrie.
Deze kent, behalve de bekende Hellenistische vormen: lage en kelkvormige bekers op
hoogen voet met lange ooren (beste exemplaar Berlijn, uit Tanagra, Fw. 2941), schalen,
askoi en bolvormige amphorae, ook andere, zooals de kleine, naar onder en boven zich
vernauwende fleschjes met ringvormig oor en grootere, bolvormige, met conischen hals.
Al deze vazen zijn betrekkelijk klein van afmeting, het is een miniatuurkunst (een pot
van ca. 30 cm behoort al tot de uitzonderingen). De goede stukken zijn ongetwijfeld
kostbaar geweest, zooals ook blijkt uit het een enkele maal met veel smaak aangebrachte
verguldsel.

In vorm en versiering verraadt de Ptolemaeïsche faience in hooge mate den
invloed van vaatwerk uit edel metaal (Wuilleumier, Trésor p. 31). Van den aard
van dit vaatwerk, waarvan wij het belang uit de antieke teksten kunnen opmaken,
geven, behalve een aantal antieke afgietsels (Hildesheim, Rubensohn, Heil. Silberger. en eenige ongepubliceerde exemplaren uit de coll. v. Bissing, nu in het
Piersonmus.), slechts enkele geconserveerde stukken, zooals het zilveren vaasje
(uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 3397, uit Egypte, Zahn, Priene 412, 415,
afk. uit coll. Mac Gregor auctiecat. 1922 nr. 1493, pl. XXVII) een voorstelling.
De ontwikkeling van de faience uit het Ptolemaeische tijdvak kennen wij nog
niet voldoende, er bestaan te weinig positieve gegevens om deze goed te kunnen
overzien. In veel opzichten bouwt zij voort op de Oud-Egyptische; Memphis,
waar naast Alexandrië in den Hellenistischen tijd ateliers bestonden en waarvan de
producten zich niet van die der Alexandrijnsche onderscheiden, zal de bemiddelaar
zijn geweest. Het echt-Egyptische element speelt in de decoratie echter een beschei
den rol: inheemsche góden, zooals Bes, of plantaardig ornament van' inheemschen
oorsprong worden sterk gegraeciseerd. Het hoogtepunt ligt in het midden der
lilde eeuw v. Chr. Alleen toen (volgens v. Bissing, in Memphis, Fayencegefasse,
Kairo, p. XXIX, Ztschr. Deutsch. Morgenl. Ges. 1930, IX, p. 235, 1) heeft men
de eigenaardige combinatie van intens blauwen grond met fijngroene decoratie
weten te vinden, die wij het best uit fragmenten van bolle bekers kennen (gev. in
Sciatbi, Mus. Alexandrië, Breccia, Sciatbi, pl. LXXX, 273 en uit coll. v. Bissing,
nu Piersonmus., gev. in Memphis; een eenigszins verweerd fragment uit dezelfde
coll., vroeger F 8 56, met een jachtscène, nu Gemeentemus. den Haag, op fig. 162).
Wij zien daarop jachtscènes, vogels in papyrusriet, en een olifant een Galliër aanvallend,
die zich met zijn nationale wapens, het lange zwaard en schild, verdedigt. Deze voor
stelling gaat waarschijnlijk terug op een overwinning door Antiochos Sotèr in 275 v. Chr.
op. de Galliërs in Syrië behaald, waarbij olifanten de beslissing brachten. Stilistisch
sluiten hierbij vazen aan met grijzere kleur, waar de zg. metopendecoratie is toegepast
yjeste exemplaar, Oxford, JHS. 1905, 81; een ander met opgelegde Besfiguren, uit coll.
Scheurleer, nu Piersonmus. 4577; verder schalen: Louvre, Courby, p. 502, fig. 107 en
vroeger coll. Hoffmann, vente 15 Mai 1899, nr. 74, enz.). De „metopen” vult men
gewoonlijk met een langbeenige griffioen of sphinx (Pegasus op de schaal in het Louvre).
Het is de wederopleving van de oude dierenfriezen, waarop reeds op blz. 126 werd ge
wezen (v. Bissing, Jdl. 1924, 203). Verder brengt men guirlandes en bladkransen aan.
De friezen worden dikwijls door den ouden gedraaiden band gescheiden. Als vakvulling
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past men ook, evenals bij de Westhellingceramiek en de Gnathiavazen, een netwerk
van gekruiste lijnen toe. Het middenstuk der schalen is altijd met een rosettegedecoreerd:
een Egyptisch erfstuk.

Bij de tot nu toe besproken vazen (tot deze groep zijn ook eenige fragmenten
van vazen van grootere afmeting te rekenen, stukken van een hydria of amphora
met een olifant, die een Galliër vervolgt, uit coll. v. Bissing, nu Piersonmus. F 25)
is het fond der versiering uitgediept: de voorstellingen liggen in dezelfde hoogte
als de contour der vaas. Zij steken dus daar niet boven uit. Soms grift men
daarentegen de decoratie in (graffitto-techniek). De samenvloeiende glazuur gaf
dan aan de dieper liggende versiering een donkerder tint, dan aan den achter
grond. Een enkele maal vult men zulke uithollingen met een speciale kleur (vgl.
den Berlijnschen kelkbeker, en den skyphos van Kabirionvorm, fig. 161, Cairo,
Frankfort, Journ. Eg. Arch. 1930, p. 219, pl. XL, 2). Verder decoreert men door
middel van opgelegde reliefs (vgl. de Pergameensche reliefvazen, blz. 166 en de
bovengenoemde flesch van faience, met opgelegde Besfiguren, Piersonmus.).
Soms wekken dergelijke op zichzelf staande geappliceerde figuurtjes den indruk
van een fries, omdat zij op een vooruitspringende, rondloopende lijst geplaatst
zijn en daardoor artistiek verbonden (Gallois, Buil. Ant. Besch. III, 1, 9, uit
coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 1977, CVA. I Bd, pl. 2,2). Bij bijzondëre stukken
geeft een weinig, met smaak aangebracht verguldsel een fijn accent (olifant, uit
coll. v. Bissing, nu Piersonmus. F 128). Ten slotte drukt men ook bekers
gelijktijdig met de plastische versiering uit een vorm af, zooals men dat bij
Megarische bekers placht te doen (Alexandrië, Breccia, Sciatbi, pl. LXXX, 274,
beker met centauromachie). Onder de meer komvormige bekers vindt men er,
waar een plastische bloemkelk, geheel zooals bij de inheemsche ceramiek van
het Nieuwe Rijk, de buitenzijde omsluit (Würzburg, Langlotz nr. 929, dergelijk
stuk uit coll. v. Bissing, nu Piersonmus. F 280).
Na ca. 200 v. Chr. schijnt de kwaliteit achteruit te gaan. Het eerst moet men het
opgegeven hebben decoraties te maken, waar het intense blauw met het fijne
groen contrasteert. Tegen het begin onzer jaartelling verdwijnt de graffittotechniek (vgl. Gallois, Buil. Ant. Besch. III, 1,10). Dan wordt het groen harder of
bleeker, valer van toon. Het intense blauw komt in den Romeinschen tijd alleen
nog op ongedecoreerde stukken voor.
Bij een amphora (uit coll. v. Bissing, nu Piersonmus. F 862, dergelijke stukken New York,
Buil. 1928, 161, fig. 3 en Tübingen, Pagenstecher, Sieglin II, 3, pl. XXXIII) steken
onderaan hardgroene bladeren en om den schouder een dergelijke krans scherp af tegen
de bijzonder dik opgelegde paarsblauwe kleur van de vaas zelf. Deze amphorae zullen
omstreeks xoo na Chr. zijn gemaakt. Verguldsel komt na het begin van den Keizertijd
blijkbaar niet meer voor (vermoedelijk is de slapende Eros, uit coll. Scheurleer, nu
Piersonmus. 3528, met enkele vergulde details, in den tijd van keizer Augustus te dateeren,
Gallois, Buil. Ver. Ant. Besch. III, 1, 10). Een der weinige dateerbare stukken is een
bekerfragment met een jager (uit coll. v. Bissing, nu Piersonmus. F 1260, van grijsachtige
kleur, dat in een huis, omstreeks 30 n. Chr. vervallen en dus vermoedelijk niet veel ouder,
is gevonden, Petrie, Memphis III, pl. 40, „House C”, p. 45, no. 77—79; een klein frag
ment is er later aangezet). Geleidelijk is vergroving en verarming te constateeren. Nieuws
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orengen de volgende eeuwen met; eerst aan het einde van den Keizertijd neemt de
faience-industrie, dank zij de invoering van het loodglazuur, een nieuwe vlucht.
Een bijzondere klasse verdient nog vermelding. Zij bestaat uit kannen, waarop
in vrij hoog relief een voor een obelisk staande vrouwenfiguur is afgebeeld, die op
een altaar plengt. In de linkerhand houdt zij een hoorn van overvloed. Soms zijn
enkele details verguld. Bijschriften noemen verschillende Ptolemaeïsche koningin
nen (Arsinoë II, gest. in 270, Berenike, gest. in 221; vandaar de benaming Berenikekannen) en Ptolemaeus Philopator (gest. in 205 v. Chr.).
Bewaard zijn vier gave stukken en een aantal fragmenten (Hom, Weibl. Gewandstat.
pi. io/ii, p. 37; Brit. Mus. Roman Pott. K 76, hier fig. 163, K 77; v. Bissing, nu
«ersonmus. °.a. F 863, enz.). Het type der vrouwenfiguur is vrijwel gelijk, behoudens
aiwijkingen m de draperie en verschillen in stijl. De vrouwenfiguren moeten navolgingen
zijn van portretten der koninginnen. Het oudste, dat waarschijnlijk tot prototype van
e andere heeft gediend, zal dat van Arsinoë II zijn geweest en haar, vergoddelijkt,
met de attributen van Tyche (Fortuna) hebben voorgesteld; deze attributen zullen dezelfde
zijn geweest als die van de figuren op de kannen. De eigenaardige decoratie, waaraan
men zoo lang vasthoudt, bewijst, dat de vazen een bepaalde bestemming hadden.
z,ij zijn ook buiten Egypte gevonden (Curium en Noord-Afrika).
In den Hellenistischen tijd schijnen er ook vazen van — Egyptische — faience
in Italië (Ruvo?) te zijn gemaakt. Is dit vermoeden juist, dan heeft deze industrie
noch een eigen karakter, noch grooten omvang bezeten. In Italië, op den Esquihnus, zijn ook de veelbesproken fragmenten gevonden (v. Bissing, Faiencegef.
Mus. Kairo, p. XXXI, noot 1; Pagenstecher, Sieglin II, 3, 127), die men vroeger
voor Oud-Phenicisch hield, doch die uit de Iste eeuw v. Chr. stamman (enkele
voorbeelden, uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 2971 sqq.). Zij vertoonen
Egyptische invloeden, o.a. komen er een Egyptische koningskop (Heidelberg) en
lotusranden op voor. De kleuren zijn geel en groen, de uitvoering is vrij grof, het
materiaal brokkelig.
Naast Egypte treedt sedert den laat-Hellenistischen tijd Klein-Azië als belangnjk centrum voor faience op den voorgrond. Wij kunnen nog niet vaststellen,
wanneer deze industrie begint; wat wij nu kennen, wijst op de Iste eeuw v. Chr.
en later. De kwaliteit bewijst echter, dat de industrie niet aan haar eerste proef
nemingen is. Zij vertoont van den aanvang af een eigen karakter, dat voor een
groot deel door de meer kleihoudende aarde en de glazuur wordt bepaald. Deze
bevat altijd lood, is glad en doorzichtig, zoodat de kleur van de beschildering
er doorheen schijnt. Andere kleureffecten waren hierdoor mogelijk dan in Egypte.
Onder de vormen vinden wij verschillende soorten van kannen, steelpannen,
verder komvormige of ongeveer cylindrische bekers, voorzien van de ooren
met steunsels, die wij telkens in den Hellenistischen tijd aantreffen.
De versiering bestaat zoowel uit menschelijke figuren als uit ornament, gewoonlijk een naturalistisch gegeven guirlande of tak van klimop of dennetakken, dikwijls gecombineerd met linten, dat de geheele hoogte der vaas decora
tie vult. Niet alleen hierin bestaat verschil met de Egyptische faience met haar
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smalle friezen, ook de meer plastische uitvoering geeft er een ander karakter aan,
dat aan dat van de Pergameensche ceramiek (blz. 165) herinnert, waarmede de
Klein-Aziatische faience ook verschillende vormen gemeen heeft.
Men houdt van sterkere kleurwerking dan in Egypte: het groen is intenser, dikwijls is de
binnenkant van de bekers fel geel, dat met een groene buitenzijde contrasteert. Bij het
veel voorkomende decor met maskers schildert men deze geel en laat het fond in de oor
spronkelijke bruine kleur; de vrijwel kleurlooze laag email accentueert de tegenstelling
(Stephanos Wiegand, pl. XII, gedateerd laat-Augustaeïschen tot Tiberiaanschen tijd).
Past men figuren toe, dan laat men deze in de bruine kleur van de vaas en kleurt de details,
zooals de koppen, geel. Onder de figuren vindt men naast de geliefde Eroten den ouden
visscher en veel mismaakte wezens. Het belangrijkste stuk is een cylindrische, bovenaan
uitloopende beker, die met geraamten is versierd, waardoor de gebruiker tot het genieten
van het „heden” moest worden opgewekt, zooals ook uit een inscriptie op de buitenzijde
is op te maken, fig. 165 (Berlijn, inv. 30141). Hier is het fond olijfgroen, de reliefs zijn
lichter groen met enkele bruine details. Dit stuk moet omstreeks het begin onzer jaar
telling worden gedateerd. In dezen tijd kennen wij de voorliefde voor dergelijke macabere
voorstellingen uit allerlei kunstwerken, o.a. de zilveren bekers uit Bosco Reale (Louvre,
de Ridder, Bijoux 1923—1924) en een beker uit faience in hetzelfde museum (Courby,
pl. XVIIa; Merlin, Mon. Piot 1932, p. 51 geeft een pyxis met Helios in een biga en
andere Klein-Aziatische stukken in het Louvre).

Ook deze soort faience schijnt in den Keizertijd in Italië te zijn vervaardigd.
Een kannetje, fig. 164, ca. 100 na Chr. (Gemeentemus. den Haag, Okant 1627), zal
op grond van de overeenkomst, in den vaasvorm en in den stijl van het Medusamasker onderaan het oor met die der Campaansche producten, in jdie landstreek
(Capua?) zijn gemaakt.
Dat achter deze faienceceramiek ook weer de metaalkunst heeft gestaan, bewijst
niet alleen de analogie van de Bosco Reale-bekers met het Berlijnsche stuk, maar
ook die van den beroemden, in Caesars schansen voor Alesia (Frankrijk) gevonden
zilveren beker, die daardoor vóór 52 v. Chr. wordt gedateerd, met faiencefragmenten met blad- en lintendecoratie (St.-Germain en Laye, Guide p. 55, Zahn,
Berl. Mus. 1914, 284; Héron de Villefosse, Mon. Piot 1902, pl. 16). De analogie
gaat niet zoover, dat men aan afdrukken van dergelijke metalen stukken moet
denken; verdeeling en stijl der versiering stemmen overeen, maar zij is bij de
faiencestukken bij het materiaal aangepast.
Evenmin als bij de Egyptische faience en veel andere kunstnijverheid van den
Hellenistischen tijd, beteekent de Romeinsche heerschappij een einde van of zelfs
een algeheele verandering in de Klein-Aziatische fabricatie. In tegendeel, zij be
hield genoeg levenskracht, om den stoot tot een nieuwe industrie in Gallië te
geven, die haar voortbrengselen over het geheele Romeinsche rijk zou verbreiden.
Gevonden zijn de Klein-Aziatische stukken in Zuid-Rusland, Thracië, Mace
donië en Klein-Azië zelf.

172

Hoofdstuk XX.
VAZEN IN DEN VORM VAN MENSCHEN EN DIEREN.
i. Kreta, Ionië en Korintbe.

Voor het moderne kunstgevoel heeft een beeldje, dat tevens een vaas is, iets
tegenstrijdigs, iets onartistieks. Men is geneigd te gelooven, dat dergelijke voor
werpen alleen in een tijd van verval konden ontstaan. Niets is minder juist:
het vormen van een vaas naar het menschelijk lichaam is oeroud; reeds in de tweede
stad van Troje en in de oude lagen van Cyprus vindt men urnen, waarvan het
bovenstuk een menschelijk gezicht nabootst. Ook de gewoonte, om van hals,
ooren, buik en voet bij een vaas te spreken, bewijst hoe diep het in de
menschelijke natuur ligt, om een vaas met een mensch of dier gelijk te stellen.
Het vasteland kent in de „geometrische” periode weinig „plastische” vazen.
Uit Korinthe en Attika komen stukken in den vorm van granaatappels, die zorg
vuldig met lineair ornament zijn beschilderd, waarbij een enkele maal graveering
voor detailleering optreedt (Protokorinthisch — niet Attisch — exemplaar, uit
coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 1843, CVA. III, Hb, pl. 2, 9, vgl. Johansen,
p. 28). Kreta speelde weldra ook op dit gebied een belangrijke rol (Payne,
BSA. XXIX, 265, noot).
In Oxford bevindt zich een primitief uitziende vaas, die waarschijnlijk een man voor
stelt (anderen zien er een vrouw in, 1891, 663, CVA. II A, pl. II, 1—3; verwant is
de hurkende vrouw uit Adromyloi, D. Levi, Ann. Sc. Atene X—XII, p. 505) en die in
het begin der VlIIste eeuw wordt gedateerd. Geen beschildering verlevendigt de ruwe
vormen. Invloed van Cyprus heeft men o.a. in den cyündrischen vorm van den romp
vaststeHen. Dit geldt ook voor andere Kretensische vazen, die in het einde der
VlIIste eeuw zullen zijn ontstaan, in den vorm van uilen. Soms bestaat zulk een vaas
uit een dier (Levi, ibid., p. 342, fig. 444), soms uit twee aan elkander gekoppelde (vier
exemplaren mlrakhon, Payne, NC., p. 175, noot 2, één, fig. 166, in Oxford, AE mi.CVA.
, A’ P““» 1—4)- In tegenstelling met de vorige vaas zijn hier allerlei details met zwarte
glansverf aangegeven, de vleugels eenigszins naturalistisch; overigens is de beschildering
zooveel mogelijk rechtlijnig; op de borst bestaat zij uit stippen om een spichtige rosette
,verder lijnen). Dezelfde stippen vinden wij odk op een liggenden leeuw, die een schaaltje
tusschen de voorpooten vasthoudt (Levi, ibid., p. 240, pl. XIX). De lichaamsvormen zijn
ietwat houterig, maar met zonder kracht en gevoel voor het skelet van het dier gegeven
• k°PtyP® herinnert aan dat van den leeuw op Protokorinthische vazen, waarvoor het
misschien het prototype is. Kretensisch is ook de vaas in den vorm van een vrucht (volP?7n,e> BSA. XXIX, 265, noot, een peer), waarom zich een slang kronkelt (Oxford,
-VA. II A, pl. III, 5) en dat verder met een rosette en een krab is beschilderd. De slang
anjst op verband met een doode, ook de vroeger genoemde granaatappel is een typisch
ioodenoffer. Bij dergehjke vaasjes* die ook later, in de Korinthische ceramiek, voor173

komen, is het sepulchrale karakter duidelijk, dat Mevr. Maximowa wel wat al te veel in
de „plastische” va2en wil vinden.

Ook uit Rhodos zijn vaasjes in den vorm van vogels in „geometrischen” stijl
bekend (Louvre 377, Maximowa, pl. XI, 45, Kinch, Vroulia, pl. 34; fig. 167,
uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 1863, CVA. II D, pl. 1, 5). Hier is het
bovenlijf gedrongen, de kop rechtuit gericht en bovenaan hol. De versiering
is zuiver lineair.
Met de periode der Oostersche invloeden begint de productie van „plasti
sche” vazen op groote schaal. Verschillende centra zijn te noemen: Rhodos,
het daarmede in verband staande Naukratis, Samos en, op het vasteland, Korinthe.
Een talrijke groep, die men op Rhodos lokaliseert, kent men onder den naam van
de Gorgoneionklasse, naar het beste stuk in Weenen (Maximowa, pl. XXV, 98).
Het zijn kleine vaasjes, waarbij de romp door een menschenhoofd (vrouwenbuste —
Maximowa, pl. XXIV, 95 —, veel krijgsliedenkoppen met een helm op, de meeste met
een snor, fig. 168, uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 1845, CVA. II D, III C, pl. 1, 4;
Maximowa, pl. XX, 79; een kleine, op zichzelf staande — vermoedelijk Korinthische —
groep met een baard wijkt ook in den vorm van den helm af, Bonn 1526, Maximowa,
pl. XXIV, 96; Payne, NC., p. 179) of door een dierenkop wordt gevormd. Hieronder
vindt men die van een paard, fig. 169 (uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 694, CVA. IID,
III C, pl. 1, 6), een adelaar (Vaticaan, Maximowa, pl. XXIII, 90) en een prachtige antilope
met gedraaide horens (Berlijn, Fw. 1340, Maximowa, pl. XXIII, 94). Bij al deze stukken
is de hals onderaan afgesneden (behalve bij de vrouwenbuste); een tuitje is boven op
den schedel geplaatst. Ook vaasjes in den vorm van een menschenbeen of voet moeten
tot deze groep worden gerekend.

Gemeen is aan al deze stukken een groote mate van sierlijkheid en — wat men
zou kunnen noemen — geestigheid. De uitvoering is zorgvuldig en scherp, de
beschildering is met de bruinzwarte glansverf der vazenschilders uitgevoerd.
Deze klasse treft men, behalve op Rhodos zelf, in Italië en Sicilië veel aan. Geda
teerd moet zij in de 2e helft der Vilde en in de eerste helft der Vide worden.
Eveneens met glansverf zijn twee stukken in Oxford gedecoreerd: vaasjes
in den vorm van twee tegen elkaar geplaatste schelpen (1879.133, 1901.701,
CVA. II D, pl. VIII, 7/8). De tuit zit op een zijkant der schelpen. Dit type van
parfumfleschjes maakte opgang, wij vinden het met een signatuur van Phintias in
de Attische ceramiek en later herhaaldelijk in die van de Hellenistische periode.
Is bij deze plastische vazen een localiseering reeds onzeker, in het bijzonder
geldt dat voor die uit faience. Vroeger hield men deze alle voor Naukratitisch.
v. Bissing heeft er echter op gewezen (Anteil d. aeg. Kunst, p. 3 9), dat in andere
deelen van de Grieksche wereld (vermoedelijk Rhodos of Milete) reeds vóór de
stichting dezer kolonie faiences zijn vervaardigd. De door Maximowa gemaakte
scheiding (dl. I, p. 178) tusschen Rhodisch-Miletische en Naukratitische pro
ducten schijnt mij echter nog niet definitief.
Zij beschouwt o.a. de bekende vaas in het Louvre (Heuzey, Gaz. arch. 1880, pl. 28,
dez. TC. Louvre p. 47, pl. VII, 2, Maximowa, p. 154) in den vorm van een gehelmden
krijgsman, die aan de achterzijde den naam van den pharao Apriës (588—566 v. Chr.) in
Egyptische hiëroglyphen draagt, als Oostgrieksch (dl. I, p. 180). Uit hetzelfde atelier stamt
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ongetwijfeld het eenige analoge stuk, fig. 158 (uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 980,
C VA. 1 B, c en d, pl. I, x) zonder zulk een koningsnaam. Bij dit vaasje zijn de wangs tukken
e.ei? grl"loeQ versierd, die in stijl aan de dieren op het kleed van de zittende godin
uit Prima herinnert. Deze aryballoi zou ik op grond van den aard der faience en de inscriptie
voor Naukratitisch willen houden. Een dateering geeft het feit, dat op het Parijsche stuk
de naam van Apriës staat: deze zal niet na diens val (566 v. Chr.) op een dergelijke wijze
zijn aangebracht. Tot deze klasse behooren ook de vaasjes in den vorm van gevleugelde sphinxen (blz. 168) en van egels. De meer conventioneele egelvaasjes (met inge
grifte lijnen, zooals de aryballoi, blz. 168) verklaart Maximowa (p. iox) voor Naukratitisch
de meer naturalistische (coll. v. Bissing, München, pl. XXXII, 119) voor Oost-Grieksch’
waarmede ik geheel instem. Naukratitisch zijn ook de koppen uit gele of groene faience”
die met een dierenhuid zijn bedekt en die men voor die van een krijgsman 0f van Acheloos houdt (o.a. uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 3377, CVA. I Bc, pl. 1, 3, verwant
met het stuk in Londen, Brit. Mus. Quart. 1926, p. 42 d, waar de kop met de vleugels
van een sperwer gedekt is). Een enkele maal koppelt men ook twee koppen met de
achterzijden tegen elkander, een oud Oostersch motief (Marinatos, AA. 1928, 551)- echt
xigyptoch is het, de beide aartsvijanden, den neger en den Semiet, te vereenigen fig 160
nX ’vrxT' }Z5°j Lon?en,’ ,A I2j 3’Buschor, Münch. Jb. 1919, p. 34, die deze stukken
in de Vilde eeuw dateert), al kent de Egyptische kunst dat niet op deze wijze. Ook Herakles komt, gecombineerd met een stierenkop, voor (Würzburg, Langlotz nr. 153). Uit
dezelfde atehers komen verder stukken, zooals de op den grond zittende aap, die een pot
vasthoudt (Berk,n, 4877, Maximowa, pl. XXXIII, 125, een oud Egyptisch motief), de
egelaryhaUos, waar uit grilligheid een negerkop bovenop is gezet (Athene 878, Maximowa,
P ‘ if“p, ï? I2°' °* de door Jacobsthal (AA. 1928, 77) gepubliceerde groep van een
krokodil, die een verslonden neger, van wien aüeen het hoofd is overgebleven Het te
digereeren (Berlijn 22729).
6
* e

De kleur van de tot nu toe genoemde faiences varieert van bleekgroen tot geel
of wit (v Bissing, Faiencegef., Kairo, p. XXX), behalve bij den door Maximowa
aan een Oost-Grieksche fabriek toegeschreven egel, die bruinzwart en wit is. Een
aanwijzing voor de herkomst geeft de kleur in andere gevallen niet; de dolfijn
in Londen (Maximowa, pl. XXXII, 118), die onder de blauwe glazuur den naam
van den als eigenaar genoemden Pythes in Grieksche letters draagt, schrijft men
algemeen aan een Oost-Grieksche fabriek toe, terwijl een eveneens blauwe visch
(Londen, A 1238, Maximowa, pl. XXXII, 117) voor Naukratitisch geldt.
Het verbreidingsgebied van deze faiences is groot, men vindt ze van ZuidRusland tot Spanje toe.
Een andere groep van Oost-Grieksche „plastische” vazen is op de wijze van de
terracottabeeldjes met matte kleuren (rood, blauw) beschilderd. Ook hier is het
met mogelijk de verschillende centra met afdoende zekerheid van elkander te
onderscheiden. Als Sarrusch beschouwt men tegenwoordig, in navolging van
Langlotz (Frühgriech. Bildh.sch., p. 120), de cylindrische flesschen, waarvan het
bovendeel in een vrouwenbuste overgaat.
471)6 kunne? wii.d<Tn Oosterschen oorsprong vaststeUen. Er zijn verscheidene
protonenmr hSt Tdj der VULte eeuw en later bewaard, die zich duideHjkals
prototypen van de Grieksche doen kennen (Poulsen, Oriënt, fig. 90—92). De Grieksche
hit JIde^6*PiWSAh Z1ln> onderscheiden zich door hun grootere verfijning; ook ontbreekt
het dier, dat de Assyrische figuren dikwijls in de hand houden.
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Iets later zal de gewoonte zijn opgekomen, om een staande vrouwenfiguur in den
stijl der archaische Korai van boven van een tuitje te voorzien en er zoo een vaas
van te maken. Deze dikwijls uiterst zorgvuldig uitgevoerde stukken doen zich
ils Samisch van stijl kennen, door het gezichtstype (volle wangen, kleine oogen,
vrij dikke lippen, ronden omtrek van het gezicht) en de gedeeltelijk strak om het
lichaam getrokken, gedeeltelijk in wijde plooien opgenomen draperie (Albizzati,
Ant. Plast., p. i; Richter, Buil. N. York 1930, p. 242; Buschor, Altsamische
Standbilder II, p. 34). Een verwant, maar zwaarlijviger type gelijkt op de Rhodisch-Miletische figuren.
Behalve deze figuren maakten de Samische ateliers bustes en knielende beeldjes
(Curtius, AM. 1906, 174, pl. XV). Ook de sirene ontbreekt niet, evenmin de riviergod
Acheloös (Walters, Brit. Mus. Terrac. fig. B 287, vgl. v. Mercklin, RM. 1923/4, 73; over
Acheloös, vgl. Matz, Naturpersonifikationen i.d. griech. Kunst, p. 100), en allerlei ge
vogelte (eend, Brit. Mus. B 293, Maximowa, pl. XII, 48; haan, in Zuid-Rusland ge
vonden, Leningrad 13030, Maximowa, pl. XII, 47)• Ook deze groep is, behalve in OostGriekenland, in Italië sterk vertegenwoordigd; zonder twijfel heeft men daar van geïm
porteerde stukken afdrukken gemaakt (fig. 171, uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 1809,
CVA. IID,pl. 1, 3, in Locri vervaardigde, staande vrouwenfiguur, zooals de klei bewijst,
afgedrukt van een Samisch voorbeeld). Men zal in Oost-Griekenland verschillende
ateliers moeten aannemen.

Tot de vreemdsoortigste producten dezer Ionische fabrieken behooren de vazen,
waarvan de romp den vorm van een wijnzak (askos) heeft, terwijl bovenaan een
gebaard menschenhoofd, soms een Sileen, soms Acheloös (in dat geval ontbreekt
ook de stierenstaart niet), een enkele maal een vrouwenkop (Napels, 84900—84902,
Maximowa, pl. XX, 83, pl. XXI, 84) is aangebracht.
Dikwijls legt men den nadruk op het onheilafwerende karakter, dat aan dergelijke
voorstellingen eigen is, door op de vaas nog een Sileen te plaatsen (fig. 172, V^ürzburg,
Langlotz 177; Vde eeuwsch stuk, Dragendorff, Thera II, fig. 6j). Ook van deze vazen
kwam een exemplaar in Spanje voor den dag (Frickenhaus, Emporion, nr. 9); verder
vindt men ze op de Oost-Grieksche eilanden en in Sicilië, het verbreidingsgebied van
zooveel Ionische vazensoorten.
Het spreekt vanzelf, dat de actieve Korinthiërs zich eveneens op de fabricatie
dezer soort vazen hebben toegelegd. Het mooiste stuk is wellicht een vaasje
met het voorste deel van een leeuw; op den bodem is een Medusa geschilderd,
een der oudste en mooiste wedergaven van dit monster (gev. bij Syracuse, in het
museum ald., Payne NC., 170; Maximowa, pl. XLIV, 166). Het behoort tot de
Protokorinthische klasse: bij de kleine fleschjes, die tot een iets jongere phase
hiervan behooren, heeft het oor den vorm van een leeuw, en de monding dien
van een menschenhoofd (blz. 40). Het type van dit laatste wijzigt zich langzamer
hand : het starre, bijna geometrisch geconstrueerde, aan Kreta ontleende type, gaat
geleidelijk in een rond, eenigszins glimlachend gelaat over. Onder de dierenvaasjes
moeten een uil met groote, verbaasde oogen (Louvre CA 1737» en elders, Johansen,
p. 1 j7, Payne, NC., pl. 44,4), een eend, fig. 170 (Berlijn, inv. 3676) en een patrijs
(Mus. Leiden, Payne, NC., pl. 44, x—3, Janssen, Terracotta’s, pl. X, nr. 5 3) tot de
beste stukken worden gerekend. Aan al deze vaasjes is een sterk ontwikkeld vorm-
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ë^vuci en een eigenaardige vereemgmg van gestileerde en naturalistische elementen
«gen, die met mterst fijne afwerking gepaard gaat. Een dergelijke ontwikkeling
als bij de koppen der vaasjes vinden wij bij een ander echt-Korinthisch typevaasjes in den vorm van een hurkenden man, die alleen door een kleine opening
boven in den schedel hun bestemming als vaas doen blijken (Payne NC., p. 180)
,
f* .°ndCc^PfQ.1S het baar kort en recht afgesneden, bij de jongere lang en golvend
(o.a uit coll Scheurleer, nu Piersonmus. 3412, CVA. II D, III C, pl i, 5). Vermoedelijk
hebben wij hier den Konnthischen tegenhanger van den Ionischen dikbuikigen daemon
voor ons (de pataeke, 21e Furtwangler, KI. Schr. II, p. 417- een pataeke als vaasieLf1; T1’ ft Brï' Mus; 'Terrac. fig., B 28*1/dit JtüieilafSeSenopvrc£
lijkend moet werken. Men droeg het. vaasje aan een koordje, dat door de handjes kon
worden gestoken. Bij een 2g. fopvaas, fig. 173, vinden wij hetzelfde wezen (of een komast)
gezeten voor een kleme met ruiters beschilderde krater van echt-Korinthischen vorm
Cr’ de,bmnenzll^
?CP' i895.’.PL op
l9*eigenaardige
Pa7ne> NC.,wijze
pl. 44,
j; Merlin,zoodlt
V. grecs,
f?Wn K?PK1S3 aa5
doorboord,
menpl.
de41b).
vaas
alleen bij bijzondere hanteenng kan ledigen.

Het is in vele gevallen uiterst moeilijk Ionische en Korinthische „plastische”
vazen van elkander te onderscheiden. Dezelfde typen komen bij beide voor.
boms kan men de Korinthische herkennen aan de groenachtige, en de Oost-Grieksche aan de bruinachtige, micadeeltjes bevattende, klei. Daarnaast vindt men
echter producten van dezelfde ateliers uit andere klei gemaakt. Verder wordt het
concludeeren op dergelijken grond illusoir, wanneer men stukken voor zich heeft
die afgedrukt zijn van andere uit een ver-verwijderd atelier; dan zijn de resultaten’
gebaseerd op het materiaal, tegengesteld aan die, welke op den stijl berusten!
Bovendien was het mogelijk, allerlei bijzonderheden van stijl en techniek van
een geïmporteerd stuk vrij na te volgen. Al deze factoren werken samen om
een localiseering van de verschillende klassen te bemoeilijken.
Het versieren van de oppervlakte met zwarte stippen wordt gewoonlijk voor een speciaal
CA1S%StV7°°ve SehoudeiH veel Korinthische ramden en reeën (oaLouvm
CA 1836, en Berlijn, Fw. 1329, Maximowa, pl. XL, 149, 151: een ree uit coll Scheurleer
Z ilt*iODX7Su %
D’
C> P1- M) ^ dehurkende man vertoont inderdaad
die eigenaardigheid. Niet alleen werd echter dat spikkelen in Italië nagevolgd (deze stukken
hT
^°°r gr?°!ere grofheid gemakkelijk te onderscheiden), maar wij vinden het
Sn
V“ 'T”> waar?“ SOmni*c ««"I*™ bijna 50
lig
verkil korinrhWh?tDC meeste daarva? 21)n op stilistische gronden voor Ionisch te
verklaren, Korinthische komen er echter ook onder voor. Bij enkele typen van vaasjes nl
ooV bifauJlei'dtVHi gehelmde kopPen
*74) springen de verschijn duidehjk in het
og, bij allerlei dierfiguren zooals apen en leeuwen, is dat niet het geval. Het voorkomen
^graTnnglS j°k met altijd een richtsnoer. Bij de vele granaatappels uit de periode der
Oostersche invloeden vmdt men alleen bovenaan een deel versierd! waarbij graveerïgis
P'rf9^‘ °°k bl) deZe stukken is de vraag: Korinthe of Ionië, met
altijd te beantwoorden. De vorm van de tuit geeft evenmin een aanwijzing Bij pro
ducten van de meest uiteenloopende fabrieken treft men denzelfden vormkan: lfort
nauw, met een platten mondingsrand. Daarnaast vergenoegt men zich in Korinthe (bv’
de hurkende man), evenals m Rhodos (fijn gemodelleerde zwaluw in het Brit Mus ’
A 1157, Maximowa, pl. XVIII, 74, uit Kamiros) met een eenvoudig gaasje
’
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Uit Kreta kennen wij uit de VH/VIde eeuw tot nu toe weinig. Payne schrijft
een prachtstuk in Oxford (AE 9), een op één knie gevallen stier, uit grijze klei —
bücchero — gemaakt en zwartgeschilderd, aan dit eiland toe, en dateert het aan het
einde der Vilde eeuw (CVA. II A, pl. 3, 7/8). De modelleering is zoo breed, de
expressie zoo geslaagd, dat een kunstwerk is tot stand gekomen. De vaas was een
beker: op het achtereinde is een cylindrisch stuk gezet. Deze eigenaardigheid
verbindt de vaas met een aantal Boeotische stukken (stieren in Dresden, Bulle,
AM. 1906, 460, fig. 8 en in het Louvre, een everzwijn in Berlijn, inv. 3391,
Maximowa, pl. XLVII, 173, enz.).
Een dateering voor deze vazen geeft het laatste stuk in Berlijn, omdat het met figuren is
beschilderd waarvan de stijl op de eerste helft der Vide eeuw wijst. Vermoedelijk zijn de
door Buschor (Münch. Jb. 1919, 27, kunsthandel) gepubliceerde rhyta in den vorm van
een ram (dergelijk stuk uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 1902, CVA. 111 Cr, pl. 3, 7)
en een sphinx, ongeveer uit denzelfden tijd. Deze stukken zijn uit grijze klei vervaardigd
en met witte golflijnen beschilderd. Het groote handvat en de doorboorde bek be
wijzen, dat deze vazen dienden om er mede te plengen, misschien voor offers op een
graf. De groote primitiviteit heeft deze stukken weleens voor ouder doen houden, dan zij
inderdaad zijn.

Qg productie van de vazen in den vorm van mensch en dier zal, evenals die
van de gewone vazen uit het Oosten en uit Korinthe, tegen het einde der Vide
eeuw geleidelijk zijn gaan verminderen. Ook zij werden door de Attische pro
ducten verdrongen.
2. Athene en de Hellenistische periode.

Het is merkwaardig, hoe lang Athene zich onthouden heeft van het maken van
vazen in den vorm van mensch of dier (Maximowa, I, p. 19^)*
*s m°gelijk,
dat de fijnbewerkte figuur van een knielenden jongeling met opgeheven armen,
voor enkele jaren door de Amerikanen op de Agora ontdekt (Karo, AA. 1933»
205, fig. 5; Payne, JHS. 1933, pl. XVI), en die kort na het midden der Vide eeuw
moet worden gedateerd, zal blijken Attisch te zijn, al herinnert de stijl sterk aan
sommige Ionische producten. Het zou in dat geval toch een op zichzelf staand
stuk blijven. Eerst met de opkomst der roodfigurige decoratie komt hierin ver
andering. Zooals Beazley in zijn voortreffelijke studie over deze soort vazen
(JHS. 1929, 38) in aansluiting aan een opmerking van Payne heeft uiteengezet,
is het waarschijnlijk, dat, evenals Nikosthenes zijn amphoratype aan Etrurië ont
leende, de Atheners bij het maken van vazen van deze soort door Etrunsche
voorbeelden zijn geïnspireerd.
De Attische stukken onderscheiden zich van de tot nu toe besprokene Crrieksche door het ruime gebruik van de zwarte glansverf. Deze voorliefde wordt be
grijpelijk, wanneer men zich de prachtige kwaliteit van het zwart in dezen tijd
voor den geest haalt. Dit bewijst tevens, dat deze vazen in pottenbakkersateliers
zijn gemaakt en niet door de modelleurs der gewone terracottafiguren, al werden
zij, evenals deze, uit vormen afgedrukt. Verder zijn zij grooter van formaat en
missen daardoor de charme van een voorwerp, dat aangenaam in de hand past. Zij
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zijn te serieus, te monumentaal, om in het algemeen als een geslaagd toiletartikel
te kunnen worden beschouwd. Bij de andere verzoent ons de kleine afmeting
het speelsche en grillige, met de tegenstrijdigheid, dat een menschenhoofd een
vaas is: de sterke werking van den kop als zoodanig verstoort bij de Attische de
werking van het geheel.
’
TW? kI!?Se 1S Z00uë?0t’ dat,
slechts enkele voorbeelden kunnen noemen. Volgens
hiZllZ? Cemge r ekefS °P ho°gen voet> waarvan de romp uit een breed uitloopenden
b/k SeIaten jongelmgskop bestaat, waaraan twee hooge ooren zijn gezet, als voorioopers’
te beschouwen, die hl, ca. 530 v. Chr. dateert. Later komt deze vorn nietmelr voor Een
maar^geen S2d°“ 98'8SO) ^ CVenals de Rhodischc helmkop-vaasjes, een snor,
Nu volgt de groote reeks van kannen, bekers en parfumfleschjes, waarvan de romo
eveneens door een kop wordt gevormd. Bij de kannen plaatst men bovenop den schedel
tLÏ!-WS^mS mCt een kussentje er tusschen), het oor loopt met een elegante^ocht van de
klaverbladvormige monding naar de achterzijde van den kop (bij uitzondering is de tuit
flg' !iren 2°^‘ de bekers maakt men bovenaan een cylindervormige
voortzetting, die dan roodfigunge decoratie draagt. Bij de parfumfleschjes zet men op den
k,°PKf.ej kJem komvonmg tuitje door twee oortjes er mede verbonden, op dezelfde wijze
als bij de bijzondere aryballoi, zooals bv. het stuk uit Tarente (blz. 100) P
o;u°ot.den romp dezer vazen gebruikt men altijd dezelfde koptypen: de vrouw den
R IQ Vi (Sr-S
t0t een. Spaarden Dionysos) en den neger, fig. 174 (Boston
Munch. Jb 1919, 13, fig. 19). Dikwijls plaatst men twee koppen met de achter
zijde tegen elkaar, bi, voorkeur verschillende, om een tegenstelling te verkrijgen zooals
K TrT ? een neger of Süe“- De v°orhefde voor den neger ve^kW BeS mthet
feit dat de decorateur gaarne zijn prachtige zwarte verf wilde gebruiken. Zou de oorzaak
thd bSwËSf? m de belangstelling, die ook uit allerlei vazenbeschilderingen van dezen
lbld,> P- 1 scpp)’ en waarvoor de XVIIIde eeuw zulk een treffende
analogie biedt? Dat men voor Vergelijke vazen den kop van een schoone vrouw koos
hgt evenzeer voor de hand, als dat men daarvoor den wijnliefhebbenden Sileen bezigde!

reiteId

™?eiypeniWeerSpl,egelf? de ontwikkeling van den archaïschen stijl tot den streng , klassieken en laat-klassieken toe. Eenige vrouwenkoppen zijn voortreffelijk
zooais die, waarbij de vaas het van Skythes welbekende opschrift draagt, dat
Epilykosprijst (Louvre CA 986 Beazley, ibid. p. 41, nr. 1—2; Pottier, Mon. PiotlX,
dC, TaaS fsschen 52° en 510 wordt gedateerd. Niet minder aanplaït BÏÏlii^Fw zCn T ^rm°S ** pottenbakker gesigneerd (beste exem?n T
BeaZley’ P' 43> nr‘ 3; een ander, uit denzelfden vorm
IklTT’ 686’ lhïÓ‘ nr- 4’ vertoont Weine verschillen in de decoratie). Deze
in T^rfey 0^lstreeks joo v Chr., iets vroeger een ander stuk van dezen schilder
SerihnX^Yd
de door Prokles gesigneerde vaas
(Berhjn, Fw. zzoz) die artistiek met op dezelfde hoogte staat. In deze vrouwen
oppenreeks zijn alle trappen in de ontwikkeling van het vroeg-archaïsche type
variëtdtÏÏl
!aat:^assieke
vertegenwoordigd; men vindt er dezelfde
Mus CVA d Z g^küJd/ge/^beschilderingen (vgl. de prachtige serie, Brit.
voomefTiiii/ ' 4 ‘kDmreekS
b^^^oppen ^ niet zoo rijk, al vindt men er
voortreffehjke voorbeelden onder (Athene Akrop. F 14, Beazley, fig. 5, pl. VI).
SikeTgTmfaWBlzlefn111^ 3 3
door ^tting van een baard een
(
y» P- 49» nr* !j)> een kunstgreep, waarvoor de gewone terracotta-
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industrie, vooral in Tarente, herhaaldelijk analogieën biedt. Dit blijft in Athene echter een
uitzondering. Onder de negers zijn voortreffelijke stukken, waarin de eigenaardige psyche
van den Afrikaan goed uitkomt (Boston, Athene, enz. Beazley, pl. I; Buschor, Munch.
Tb. 1919, pl. 4). Tegen het einde der Vde eeuw komt er een breuk in de ontwikkeling:
men gaat „kopvazen” van een geheel nieuw type in Athene maken.

In de VIde/Vde eeuw heeft men voor bekers, naast de menschenhoofden, ook
dierenkoppen op deze wijze toegepast: adelaars, rammen, reeën, enz. (rijke serie
in het Brit. Mus., CVA., dl. 4). De mooiste zijn misschien die met een hondekop
(Va Giulia, CVA. Hl, Ic, pl. 2, 3) of een muildierkop (beste exemplaar, Boston
03.787, Buschor, ibid. p. 15, fig. *3)- Hier is de kop met het cylindrische verleng
stuk tot een prachtig gesloten geheel vereenigd. De decoratie schrijft men aan
niemand minder dan aan den Brygosschilder toe (BAV. 182, 84), die ook andere
dergelijke vazen schijnt te hebben gedecoreerd (Beazley, JHS. 1929, 47, 4, 5).
Beazley herkent ook de hand van den Syriskosschilder (blz. 100) in de decoratie
van een beker, fig. 175 (Boston, JHS. 1929, p. 4?» 9» %• 4, P• 5i)- Hier is de
versiering — voorzijde staande vrouw, keerzijde liggende neger — op een wit
fond gezet. Terecht wijst Beazley op de overeenkomst van den neger met dien
op de witte alabastra (blz. 61). Dit stuk moet ca. 480 v. Chr. worden gedateerd.
Een op zichzelf staand vaasje, helaas slechts ten deele geconserveerd, moet hier
worden genoemd: een parfumfleschje met de signatuur van Phintias (blz. 174,
in Eleusis, Hoppin, Rf. H, 358; in Toronto bevindt zich een niet-gesigneerd,
doch volkomen overeenkomend stuk, Iliffe nr. 35). Het heeft den vorm van twee
tegen elkander geplaatste schelpen en stemt dus daarin overeen met de OostGrieksche stukken in Oxford (blz. 174).
Terwijl bij het stuk in Oxford de tuit aan de zijde der schelpen is geplaatst, bracht
Phintias deze onder bij den voet der beide schelpen aan, waardoor een gesloten silhouette
ontstaat, geheel in den geest der Attische kunst van dezen tijd. Bij het Oost-Gnekscheis
door de plaatsing van de tuit juist een gebroken contour gemaakt. Het Attische type
vond navolging, wij zullen het in de Hellenistische periode opnieuw aantreffen.

Zooals boven (blz. 100) is gezegd, heeft ook Sotades zich op het gebied van
de plastische vazen bewogen (BAV. 3x7,5 sqq.). Buschor en Hauser hebben, uit
gaande van het fragment van een vaas in den vorm van een paard in het Louvre
(CA 1526, Hoppin Rf. II4335 Hoppin, Bf. 475), dat door Sotades gesigneerd was,
een aantal vazen, waarvan de romp door een gecompliceerde compositie wordt
gevormd aan dezen kunstenaar kunnen toeschrijven (Buschor, Münch. Jb. 1919,
21 en het daar geciteerde). Proef op de som levert de overeenkomst in stijl van
de geschilderde figuren op een gesigneerd stuk (ibid., p. 21, Coll. Czartoiyski
in Goluchow, Beazley, Poland p. 28). Het is de in verscheidene exemplaren
bestaande groep van een krokodil, die een neger aanvalt (fig. 176, Boston
98.881; verder o.a. Parijs, Petit Palais, 350, BAV. 318, 4) en de zittende sphinx
in Londen (E 788, CVA. III Jc, pl. 4°, Buschor, fig. 29).
In deze stukken doet Sotades zich als een hoogst begaafd modelleur kennen (zwakker
is de rijdende Amazone in Boston, Samborn, Festschr. Loeb, p. 81, Hoppin, BI. 474,
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die in Nubië is gevonden en die niet voor ca. 440 v. Chr. zal zijn gemaakt. Invloed van het
paardentype van het Parthenon is onmiskenbaar).
Prachtig contrasteert op de krokodilvazen het glimmend zwarte lijf van den neger
met het groenachtige lichaam van den krokodil (op één exemplaar blank gelaten), die zijn
slachtoffer omstrengeld houdt. Deze compositie, die, zooals Buschor zeer gelukkig uiteen
zet, zooveel mogelijk in één vlak is gehouden, wordt in de IVde eeuw door Apulische
pottenbakkers nagevolgd. Zelfs in den Hellenistischen tijd keert zij terug, dan wordt zij
echter, in overeenstemming met den geest des tijds, meer op diepte aangelegd.
Het andere type, de zittende sphinx, bestaat slechts in één exemplaar. De afwerking is
buitengewoon fijn; evenals bij de groep van den krokodil speelt de kleurwerking een
groote rol: de sphinx is wit en gedeeltelijk verguld. Tusschen de vleugels vinden wij
dezelfde cylinder met enkele vrouwen in roodfigurige decoratie. Deze vazen moeten
tusschen 480 en 460 worden gedateerd.

De bijzondere begaafdheid van dezen kunstenaar kan ons met de hybridische
natuur dezer creaties eenigszins verzoenen; zoodra echter minder talentvolle
schilders zich aan dergelijke stukken wagen, wordt het resultaat weinig bevre
digend. Duidelijk blijkt dat uit de typen, die tegen het einde der Vde eeuw de
plaats der oudere gaan innemen. Het meest komen breed uitloopende zalfflesschen
voor, waarvan men de voorzijde heeft weggesneden en door een kop, een figuur
of een groep in hoogrelief vervangen. Later wordt ook de achterzijde gemodel
leerd tot achterzijde van de figuren en er ontstaan beeldjes, die alleen door toe
voeging van een trut op het hoofd zich als vaas doen kennen. De beschildering
en verdere uitvoering is dan — behoudens die tuit — geheel als die van een
gewone terracottafiguur.
kar°k 2ulk een laat-vijfde eeuwsche kopvaas aandoet, leeren de bij Treu (Griech.
rhongef. m Statuetten- und Büstenform, pl. 1, fig. x_4) afgebeelde stukken in Berlijn
en het Louvre. Opgelegde versiersels en rosetten verhoogen den „rammelenden” indruk,
dien reeds de oorspronkelijke compositie op zichzelf maakt (vgl. ook de Athenabuste in
, ?l6)- Meestal zal het Aphrodite zijn, die hier weergegeven is, haar zoon Eros
komt als knielend knaapje ook in verschillende exemplaren voor (o.a. uit coll. Scheurleer
nu Piersonmus. 1009, CVA. IIIK, pl. 1,6; Winter, TK. II, 272). Een voor dezen tijd, einde
der Vde eeuw v. Chr., ongewone oplossing voor het probleem, een vaas en een menschehjke figuur te combineeren, geeft een tweetal, als pendants gecomponeerde, op den grond
zittende gebaarde saters, die elk een kleine vaas in de hand houden. De saters zijn — voor
treffelijk — als figuren in het rond gemodelleerd en zwart gekleurd (details, zooals de
tanden, zijn wit, sporen van rood aan de sandalenriemen), hetgeen goed met de roode
kleur naast hen contrasteert (New York, Buil. 1929, 82, fig. 1—3).

V*ert*e eeuw 2et over het algemeen de barokke richting van het laatst der
Vde voort. Slechts een enkele maal maakt men een kopvaas zoo, dat alleen het
voorste deel van het gezicht als voorzijde van de vaas wordt gebruikt en dus een
gesloten contour tot stand komt; gewoonlijk maakt men gebroken silhouetten.
Alleen bij nader toezien wordt het duidelijk, dat men een vaas voor zich heeft,
zoozeer domineert de als bijna geheel vrijstaand beeldje gemodelleerde figuur of
groep. Practisch nut kunnen de meeste vaasjes nooit hebben gehad, omdat zij
zonder bodem zijn gemaakt: kennelijk hebben wij voor het doodengebruik
bestemde stukken voor ons.
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Typisch zijn de bekende stukken uit Zuid-Rusland (Leningrad, Minns, Scyt-hians & Greeks, fig. 250, 251), waarvan de sphinx (Schefold, Unters. p. 71) nog
den samenhang met de Vde eeuwsche Sotades-sphinx vertoont en ca. 380 v. Chr.
zal te dateeren zijn. De beschildering in rosé vleeschkleur is echter een duidelijk
teeken van den tijd: zij wordt nu regelmatig toegepast.
Dikwijls gebruikt men bij deze soort vaasjes een sluier, om de aanhechting van de tuit te
maskeeren, zooals bij de prachtige groep van Aphrodite met twee Eroten (2e kwart IVde
eeuw v. Chr.), of die van deze godin met Adonis, die enkele decenniën jonger zal zijn
(beide Berlijn, inv. 7403, 7141, Ausgewahlte griech. Terrak., pl. XXX, XXXI, 1,
minder belangrijke stukken, meest Eroten, op de volgende platen). Daar op het eerste
stuk Aphrodite een bruidskoffertje in de hand houdt (bij een mooi stuk in Hamburg,
fig. 177, doet dat een Eros, 340—330 v. Chr., v. Merckün, p. 42, nr. 120, pl. XVII) waren
dergeüjke vazen misschien symbolische bruidsgeschenken voor ongehuwd gestorven
vrouwen. Zooals uit het bovenstaande blijkt, domineert het erotische element; voor
treffelijk als figuurtje is de heftig bewogen, bijna naakte danseres (Berlijn, Fw. 2919,
Koster, Griech. Terrak., pl. 39). De tuit der vaas stoort echter de mooie compositie.

De fabricatie van deze soort vaasjes zal tot in de lilde eeuw hebben geduurd;
sedert het einde der IVde gaat de kwaliteit sterk achteruit.
Evenals gewone vazen heeft men (in Athene?) in de IVde eeuw plastische
geheel zwart gekleurd.
Herhaaldelijk komt de dolfijn voor (voortreffelijk exemplaar uit de coll. Amdt in het
Mus. Ant. Kleinkunst, München). Een prachtigen haan bezit het Metropolitan Museum
te New York (Buil. 1930, p. 136, fig. 5), een groote hond is in de Stoddard coll.
(Baur, nr. 454).
..
,
Ook rhyta, die in een kop van een dier eindigen, zijn op deze wijze gekleurd (deze
vazen onderscheiden zich van gewone bekers door de kleine opening onderaan; hierdoor
liet men de vloeistof in den mond loopen). Slechts enkele stukken van dien aard zijn
bekend (v. Mercklin, AA. 1928, 338, nr. 41), van welke dat eindigende in een paardenkop,
fig. 179 (Londen, G 26, Buschor, Münch. Jb. 1919, 31, fig. 47) misschien het mooist is.
Het verloop van de contour is hier bijzonder geslaagd, het dier goed gestileerd als onderdeel
van de vaas (vgl. v. Bissing, AA. 1923/4-) 106). Deze vorm komt ook in de laat-Hellemstische, ongekleurde ceramiek voor, bv. in Egypte (111. London News, 9, IV, 1932). Zooals
Buschor heeft uiteengezet (t.a.p., p. 30) reikt zijn geschiedenis tot in primitieve tijden
terug. De kleur van de beschildering varieert bij deze klasse van donkerbruin tot
diepzwart.
In den Hellenistischen tijd wordt in de Grieksche wereld het maken van zulke
zwartgeschilderde plastische vazen voortgezet, in de HIde eeuw zijn het zelfs de
meest voorkomende. Allerlei beeldjes van dieren: olifanten, varkens, dolfijnen,
enz., worden door toevoeging van een tuit en een oor tot vaasjes gemaakt. Het
geheel, dat op deze wijze tot stand komt, is gewoonlijk weinig bevredigend; de
realistisch opgevatte figuurtjes leenen zich er niet toe, om als onderdeel van een
gebruiksvoorwerp te dienen.
Het oor en de tuit zijn gewoonlijk op ongevoelige wijze aangebracht, de kleur van de
beschildering wordt langzamerhand groezelig bruinzwart, later rood (kinderbuste met
lagynos-hals en -oor, München, Sieveking, AA. i929> 23)> de afwerking meestal slordig.
Goed van compositie is de reeds (blz. 181) genoemde Hellenistische omwerking van de
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groep van den krokodil en den neger door Sotades. Ook als figuurtje op zichzelf blijft
de neger voorkomen (goed exemplaar coll. Gallatin, New York, CVA., pl. 30 7) ge
woonlijk op even nuchtere wijze tot vaas gemaakt als de dierfiguren (vgl. de negerin,
Winter, TK. II, 457, 9). Een enkele maal komt men tot een meer gelukkige oplossing door
hem de vaas te laten vasthouden of hem er tegenaan te leggen (Winter TK II 450voortreffelijk het stuk uit Tarente in Oxford, fig. 178, Evans, JHS. 1886, 37, 9, pl. 64). ’

Niet alleen in deze categorie van vazen toont de Hellenistische periode haar
samenhang met de vorige. Onder de aantrekkelijke plastische vaasjes vinden wij
die in den vorm van een amandel. Deze kwamen reeds met laat-roodfigurige
decoratie en in den stijl der Kabirionvazen (blz. 133; Berlijn, inv. 3263) gedeco
reerd voor (v. Mercklin, AA. 1928, 332, nr. 39); jongere exemplaren zijn met
schubben beschilderd, andere dragen reliefdecoratie: een palmet (v. Mercklin,
ibid. fig. 5 3, Athene, NM. 2324). Nog later heeft men de ongekleurde oppervlakte
met ingedrukte stippen gespikkeld, om de schil der vrucht na te bootsen.
Op een — vermoedelijk Pergameensch—exemplaar (Louvre, MNC 63 8, Courby, p. 487
tig. 103) is een dansende figuur in vlak relief gezet. De tuit bij de oudere stukken
eelt het rechte, conische profiel van de buikige Attische lekythos tusschen 430 en 380 v.
Chr. later wordt hij meer en meer gegolfd. Verder heeft men aan den schelpvorm vastge
houden (Hamburg, 1900, 506, v. Mercklin, ibid. fig. 55). Bij de IVde eeuwsche zijn nog
eemge banden met de zwarte glansverf aangegeven, de tuit heeft dan ook denvroegeren vorm. Eenmaal heeft men zelfs drie paren van zulke schelpen gecombineerd (Baur,
btoddard, coll. nr. 172). Ook hier treedt later reliefdecoratie op. Interessant is het, een
Hellenistisch vaasje m den vorm van een kreeftschaar (Baur, Stoddard, coll. nr. 175) te
vergelijken met een dergelijk stuk uit het midden der Vde eeuw (Berlijn, inv. 3405 met
twee vliegende Nikè’s in roodfigurige decoratie; derg. stuk in Toronto, Iliffe 355’ aan
den Syriskosschdder toegeschreven: Iliffe geeft een lijst). Terwijl het late stuk niets anders
is dan een navolging van de schaar, zooals deze in de natuur voorkomt, is bij het Vde
eeuwsche daaruit een vaasje gemaakt, niet door de beschildering, maar door de stileering
en de wijze, waarop oor en tuit zijn aangebracht. Tot deze rubriek behooren ook de
vaasjes, waarvan de romp door een astragalos (bikkel) wordt gevormd (o.a. v. Mercklin
Hamburg, p. j6, nr. 219).
*

Langzamerhand komt in den Hellenistischen tijd de gewoonte op, om plasti
sche vazen, evenals gewone, niet te beschilderen, maar ze met een laag verguldsel
te bedekken, tot nabootsing van het kostbare metaalwerk.
Tot deze soort behoort ook de hurkende neger, die in de lilde eeuw in Egypte is ge
maakt (verscheidene exemplaren, o.a. vroeger coll. Fouquet, Perdrizet, Terre-cuites pl. 97
368 uit coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 68j, CVA. I B, pl. 18, 1, 2). Door de boven op
de kruin aangebrachte tuit al dan niet met den duim te sluiten, kon men het wegloopen
van de vloeistof door een opening onderin regelen. Een dergelijke compositie, die van
een hurkende vrouw, is reeds genoemd (blz. 146). Daarnaast komen andere figuren voor
van mismaakten en door ouderdom vervallen personen. Vermoedelijk in denzelfden tijd
sJne!1 dat bij gewone vazen ging doen, zal men plastische met een laagje roodachtige
vert zijn gaan bedekken. Deze categorie loopt door tot in den Romeinschen Keizertijd.

Ook Zuid-Itaüë heeft zich op het gebied van plastische vazen niet onbetuigd
gelaten. Bij enkele kopvazen uit de 2de helft der IVde eeuw vindt men een terug183

grijpen op oudere typen (Beazley, JHS. 1929, 52), zooals wij dit reeds herhaaldeüjk hebben geconstateerd.
Evenals bij den Campaanschen pansteel (blz. 131) drukte men dan een ouder, Grieksch
stuk eenvoudig af. Talloos zijn de bekers, bestaande uit een dierenkop met een roodfigurig
versierde monding, ook weer grove navolging van Attische stukken. Zij dateeren grootendeels uit de IVde eeuw, waarbij de geschilderde decoratie den stijl van de Apulische vazen
uit dien tijd op zijn slechtst vertoont. Van een groep, een dikken, op den grond zittenden
man met laarsjes aan, die een wijnzak vasthoudt (Winter, TK. II 392> 2> exemplaar uit
coll. Scheurleer, nu Piersonmus. 3412, ident. met Mayer, Jdl. 1907, 210, noot 7) is het
Grieksche prototype nog niet gevonden; verwant is het Attische stuk in Londen (E 785,
CVA. III, Jc, pl. 37, 0-

Uitstekende stukken vindt men onder de zwartgeschilderde, zooals een dolfijn
(Dresden, V. Müller, AA. 1925, 159, nr. 82; het stuk draagt een vóór het bakken
aangebracht eigendomsopschrift, waardoor de Zuid-Italiaansche oorsprong vast
staat). Verder ook bekers en rhyta, die aan het ondereinde in een dierenkop over
gaan. Dikwijls doen zij in kwaliteit niet onder voor de Grieksche (eenige daarvan,
v. Mercklin, AA. 1928, 333/8, fig. 36—58).
Evenals deze waren sommige met witte opschildering versierd. Vreemdsoortige stukken
zijn de vaasjes, welke een halven kop van een geslacht dier weergeven. Sommige zijn
knappe realistische wedergaven van het onderwerp. Ook deze komen zoowel zwartgeschilderd als in de natuurhjke kleur van de aarde voor. De eerste zijn IVde/IIIde eeuwsch,
de laatste dateeren uit de Ilde/Iste eeuw v. Chr. (v. Mercklin, AA. 1928, 340, nr. 42).

Het is duidelijk, dat al deze bekers, waarvan de dierenkop zulk een belangrijk
deel uitmaakt, navolgingen zijn van metalen prototypen. Enkele daarvan zijn be
waard, zooals de Tarentijnsche beker van zilver (Triest, Buschor, Münch. Jb. 1919,
fig. 48) en dergelijke stukken. Wij vinden daar op het bovenstuk in reüefdecoratie, wat bij de terracottavazen door beschildering is vervangen. Ook de om
buiging van den bovenrand keert daar terug. Zoo geeft ons de metaalindustrie
ook voorbeelden voor het verdere verloop der ontwikkeling. Het einde laat,
zooals Buschor (ibid. p. 32) zegt, den beker met een hertekop uit Herculanum
(Napels, Guida Ruesch 1644, Buschor, ibid., p. 32) zien, waar de horens tegen
den bovenrand van de vaas aanliggen. Het verschil met de oudere stukken van
dien aard spreekt het duidelijkst uit het sterk uidoopen van de kelk bovenaan:
bij de oudere verwijdt zij zich slechts weinig.
Zoo bouwt op dit gebied de kunst van den vroegen Keizertijd voort op de
Hellenistische en voltrekt zich de overgang dus geleidelijk.
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Hoofdstuk XXL
EPILOOG.
Wanneer men de geheele Grieksche ceramiek van de IXde eeuw v. Chr. tot
aan het begin onzer jaartelling als één geheel beschouwt, rijst allicht de vraag, of
er met een eigenschap is, die haar van die van andere volken onderscheidt. Als
zoodanig schijnt mij toe, dat men zou kunnen wijzen op het streven van den
Griekschen pottenbakker om in zijn producten een samenspel van krachten en
bepaalde verhoudingen — van de verschillende onderdeden tot elkander, en
vm de decoratie tot het oppervlak — tot uitdrukking te brengen. De Griek
sche kunstenaar wil, dat de functie van elk vaasonderdeel duidelijk uitkomt; om
een kunstenaarsterm te gebruiken: hij „verantwoordt” de welving van den buik,
die moet kunnen omvatten, de verwijding of vernauwing van den hals, waar de
vloeistof moet kunnen binnen- of uitvloeien, de kracht van het oor, dat sterk
genoeg moet zijn, om er de vaas aan te kunnen optillen, en hij accentueert, dat
dit er goed aan is bevestigd. Van deze praemissen uitgaande, tracht elke generatie
verhoudmgen te vinden, die haar bevredigen: men zoekt dus niet zonder meer
naar aangename vormen en proporties.
De beschildering werkt niet door effecten van kleurnuance, maar door de ver
houding van de partijen, door het verschil in kleur tot elkander in tegen
stelling gebracht. De Grieksche kunstenaar zoekt niet het geleidelijk in elkaar
overgaande, evenmin in de kleur als in de vaasvormen. Vandaar dat hij nooit
effecten tracht te bereiken door uitvloeien van verf, zooals de KretensischMinoische of de Chineesche kunstenaar met zijn glazuren. De Griek wil met
zijn kleur verduidelijken, onderstrepen als het ware.
Het is duidelijk, dat dit streven niet in eiken tijd en in elke Grieksche landstreek
even sterk is: de Oost-Grieksche ceramiek is picturaler, zij is minder structureel
dan de vastelands-Grieksche, maar tegenover andere, niet-Grieksche, geldt voor
haar het bovenstaande ook. Bij sommige Hellenistische vazen met reliefdecoratie
krijgt men den indruk, dat hier het effect van geleidelijk in elkander overgaande
0111:611 77.
*** rood ~is gezocht. Zelfs indien dat juist is — mij schijnt het
waarschijnlijker, dat wij daar slechts met nalatigheid te doen hebben —, dan heeft
deze soort van kleureffect nooit vasten voet gekregen. Bij goede stukken maakt
men in denzelfden tijd een scherpe tegenstelling tusschen een roode en een zwarte
partij, en weldra gaat men tot geheel roodgekleurde vazen over. Blijkbaar voelde
men een dergelijke decoratie als iets vreemds, als iets inferieurs.
Niets geeft een sterker bewijs voor de juistheid van de hier gegeven stelling
dan een beschouwing van de Grieksche faience-ceramiek. De Griek gebruikt de
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mogelijkheden, die deze biedt, alleen om nieuwe kleurtegenstellingen tusschen de
decoratie of gedeelten daarvan en het fond te bereiken. Een uitzondering vormen
alleen die Graeco-Egyptische vazen, welke nabootsingen in vorm en kleur zijn
van die uit gevlekte steen of uit verschillende kleuren glas.
Het kan niet toevallig zijn, dat de in den aanhef genoemde eigenschappen het
sterkst tot uiting komen in een tijd, dat de Grieksche staatsvorm, de polis, zijn
hoogsten bloei bereikte, in de VHde/Vde eeuw v. Chr. Evenmin is het toevallig,
dat het juist Attische vazen waren, die alle andere Grieksche verdrongen: het moet
niet alleen de superieure Attische handelsorganisatie zijn geweest, die dat teweeg
bracht, de Grieken hebben — natuurlijk onbewust — in de Attische vazen dat
gene gezien, wat het meest aan hun aangeboren aanleg beantwoordde en verkozen
ze daarom boven andere.
Het is niet noodig hier uiteen te zetten, welk belang Grieksche vazen tegen
woordig hebben. Geheel daargelaten het vele, dat zij omtrent mythen en sagen
en het dagelijksch leven van de Grieken kunnen leeren, en de groote diensten,
welke deze als gave objecten zoo vergankelijke, maar als scherven haast
onvergankelijke overblijfselen uit de Oudheid aan de historische wetenschap
als dateeringsmiddel bewijzen, eischen zij vóór alles om zichzelf onze aandacht.
Het zijn producten van een artistiek hoogst ontwikkeld volk, een volk, dat den
grondslag heeft gelegd voor onze beschaving, voor onze Westersche kunst; het
zijn in veel gevallen kleine kunstwerken en als zoodanig hebben zij nog heden
recht op onze belangstelling.
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vorm, Inv. 934........................................................ I5„
Hadrahydria, Sieglin II, 3, p. 48 ....................
! I47
Frgt. reliefvaas u. Tarente, Inv.2697..................
150
Pyxis, Hellenistisch reliefdecor., Inv. 3546
155
Schaal, zwartgeschild. reliefdecor., Tarente, Inv

17

77
7
....!77

2650..............

136

Reliefmedaillon, zwartgeschild. Alex., Inv. 982___ 156
"
»
„ Inv. 1935 ... 156
c , .”
»»
Tarent., Inv. 2772. 156
behaal, zwartgeschilderd, Euainetosmunt, Inv. 53. 157
Omphalosschaal, zwartgeschilderd, Inv. 4519........ 158
Teracottafig., v. e. vaas, Inv. 612....................
j6o
Steenen schildmodel.............................................
,4.
Frgt. Megarische beker, Inv. 2796..........
161
Megarische beker, Amazonomachie, Inv. 1882 .... 162
Megarische beker, Inv, 604..........................
Zilveren vaasje, Inv. 3397................
163, 169
Patnx, Inv. 2844........................................................ 164
Megarische beker, gesign. Hermaios, Inv. 4536!!! 165
Pergameensch (?) frgt., Inv. 3362............................ ,66
Frgt., medaillon, Inv. 3593..................................
jgg

77
7777

7777

) In den tekst afgekort tot Piersonmus.
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Schaal, reliefdecor., Inv. T 324................................
Frgt. schaal, reliefdecor., Inv. 2731..........................
Frgt. schaal, reliefdecor., Inv. 2733..........................
Frgt. beker, reliefdecor., Inv. T 243........................
Kannetje, faience Inv. 3576......................................
Flesch, faience, Inv. 4377..........................................
Frgt. groote vaas, faience, Inv. F 25........................
Bolle vaas, faience, Inv. 1977....................................
Olifant, Inv. F 128......................................................
Beker, Inv. F 280........................................................
Amphora, faience, Inv. F 862................ ................
Frgt. faience, Eros, Inv. 3528 ..................................
Frgt. faience, jager, Inv. F 1260................................
Frgt. Berenikekan, faience, Inv. F 863......................
Faience frgt. v. d. Esquilinus, Inv. 2971—2997 ....
Granaatappel, Protokor., Inv. 1843 ........................
Vogelvaas, Inv. 1865 .................................................
Helmkopvaasje, Inv. 1845........................................
Paardekopvaasje, Inv. 694........................................
Helmkopvaas, faience, Inv. 980................................
Acheloös (?), faience, Inv. 3377................................
Locrisch-Samische figuur, Inv. 1809........................
Hurkende man, Korinth. fleschje, Inv. 3412..........
Ree, plast, vaas, Inv. 691...........................................
Ram, plast, vaas, Boeot., Inv. 1902..........................
Vaas, plastisch, kind, Inv. 1009.................................
Vaas, hurkende neger, Inv. 683................................
Hurkende man, plast, vaas, Inv. 3412......................

Blz.
167
167
167
167
168
169
169
170
170
17°
170
170
170
170
171
173
174
174
174
175
175
176
177
177
178
181
183
184

AMSTERDAM (COLL. SIX).
Miniaturistenschaal, Amazonenstrijd . .................. 33
Hadrahydria, polychroom......................................... 147
Kyathos....................................................................... 131
AREZZO.
Amphora, Pelops en Hippodameia, BAV. 464,57 . 116
Omphalosschaal, zwartgesch., Pagenstecher p. 74. 158
ATHENE (AKROP OLISMUSEUM).
Reliefs Nikèbalustr. Casson II, 199.......................... 116
Beker, Sileenskop, plastisch, F 14............................ 179
ATHENE (NATIONAAL MUSEUM).
Detail zwartfig. loutrophoros, beweening, CVA. III
Hg, pl. 8, 9...............................................................
3
Lebès in situ, AM. 1893, 92......................................
3
Kan, Attisch-geometrisch m. opschrift, CC 253....
8
Attisch-geometrische vazen, vondst van, CVA. III
Hd, pl. 1—2.................................................... ........ 17
Amphora, Attisch-geometr., m. prothesis, CC 200 . 17
Schaal, Attisch-geometrisch, Inv. 15314................
Beker, Attisch-geometrisch, Nicole, suppl. nr. 774 19
Kan u. Aegina, Odysseus, enz., AM. 1897, pl. 8.... 29
Fragment, Chiotisch, Akrop. V. pl. 24, 450a.......... 35
Amphora, Melisch, ruiters, CC 474.......................... 36
Amphora, Melisch, Apollo enz., CC 473................
Amphora, Melisch, ontvoering, CC 477.................. 36
Amphora, Eretrisch, Nicole, Suppl. 886 ......... 37
Amphora, Eretrisch, Nicole, Suppl. 888 ................ 37
Flesch, Korinthisch, gesign. Timonidas, CC 620 ... 43
Amphoriskos, Korinthisch, intocht v. Hephaistos,
CC 628..................................................................... 45
Hydria, proto-Attisch u. Analatos, CC 468............ 46

188
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Lebès, proto-Attisch, m. centauren, CC 464.......... 46
Kannetjes, Phaléronklasse, Jdl. 1887, 33................ 46
Zg. Piraeusamphora, CC 631................................... 47
Zg. Netosamphora, CC 637..................................... 47
Zg. Paardenkopamphora, CC 661............................ 48
Zg. Paardenkopamphora, CC 662............................ 48
Beker, Vourvastijl, CC 600 ...................................... 30
Frgt. gesign. Sophilos, Akrop. V. I, nr. 387 a—i.. 50
Frgt. gesign. Sophilos, u. Menidi, Nicole, Suppl. 907 5 o
Frgt. gesign. Sophilos,u.Pharsalos.Mon. Piot 1933,
pl. VI, 43..........................................
5°
Frgt. m. paarden, gesign. Nearchos, Akrop. V. I,
nr. 611 .................................................................... 34
Frgt. gesign. Lydos, Akrop. V. I, nr. 607.............. 34
Schaal, toegeschr. aan Lydos, AM. 1934, pl. 1....... 34
Frgt. Attisch, zw. f., Akrop. V. I, nr. 606 ............ 54
Kan, gesign. Xenokles en Kleisophos, CC 691.... 39
Metopen v. Thermon, Payne, NC 234.................... 63
Amphora, Boeotisch, CC 462 .................................. 63
Omphalosschaal, polychroom, Akrop. V. II,
nr. mi .................................................................. 79
Kantharosfragm. toegeschr. Andokides, BAV.9,13 83
Pinakes, toegeschr. Skythes, Akrop. V. nr. 2357,
2386 .......................................................................... 87
Schaalfrgt., Euphronios, BCH. 1930,1............ 89, 90
Pelikè, toegeschr. Panschilder, CC 1175.................. 97
Schaalfrgt. Orpheus enz., Akrop. V. Ó, 439.......... 99
Garenklos, CC 853..........................................
Garenklos, CC 1202.......................................
Frgt. Attisch r.f., 13027.............................................. 103
Lekythos, wit fond, Nicole, suppl. 982.................... 108
Lekythos, wit fond, CC 964.........'........................... 108
Lekythos, wit fond, toegeschr. Achillesschild.,
CC 1837.......... '................. ......... ........................... i°9
Lekythos, wit fond, CC 1671..................................... ito
Lekythos, wit fond, CC 1690.................................... 110
Lekythos, wit fond, CC 1668..................................... m
Lekythos, wit fond, CC 1654..............................• •• m
Lekythos, wit fond, toegeschr. Biezenschild.,
CC 1669.................................... .............................. ui
Epinetron, toegeschr. Eretriaschild., CC 1588.... 114
Frgt. toegeschr. Eretriaschild., AM. I9Z9>
■ 1T4
Huwelijkslebès, CC 1228............................................ 114
Huwelijkslebès, toegeschr. Meidiasschild., CC 1582 114
Kelkkrater, Kertsche stijl, Nicole suppl. 1102---- 120
Kelkkrater, Kertsche stijl, CC 1922........................ 120
Schaaltje, Boeot., lijnteekening, 409........................ 132
„
„
»
484 ......................... H2
„
„
»
537.......................... li2
Kabirionbeker, Pf. 613.............................................. 132
Kabirionbeker, AM. 1888, pl. XI............................ 133
Kabirionbeker, CC 1132 .......................................... *33
Kantharos, Boeot. r.f., CC 1383 .............................. 134
Lagynos, 2170.....................................................146, 166
Vrouw m. lagynos, 3773 ........ .............................. 146
Frgt. reliefvaas u. Tenos, Courby, p. 81.................. 151
Boeodsche reliefpithos, CC 466................................ 131
Frgt. reliefpithos, Courby, p. 87.............................. 151
Frgt. r.f. schaal reliefdecoratie, Akrop. V. II, 1,
pl. 5 ........................................ ....................... •••• *51
Frgt. r.f. schaal reliefdecoratie (vrouwenfig.),
Akrop. V. II, 1, pl. 14.......................................... 151
Megarische beker, 11797.......................................... 163
Leeuwtjes, faience, PCh. VII, p. 145........................ 168
Egelaryballos (negerkop), 878.................................. 175
Amandelv. fleschje, 2324.......................................... 183

102
102
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ATHENE (AGORA).
Krater, Hesperia 1934, 333........................................
Schaal, zwartgeschild. reüefkop, 111. Lond. News
25/6/1932................................................................
Zwartgeschilderd relieffrgt., Hesperia 1934, 451..
Krater, reliefdecor., Hesperia 1934, pl. III..............
Knielende jongeling, plast, vaas, AA. 1933, 205 ...

12I
,jj
161
166
178

(VROEGER) ATHENE (COLL. SCHLIEMANN)
Loutrophoros, AM. 1891, pl. VTTT.............................. ug
ATHENE (COLL. VLASTO).
Pinakes, Attisch zwartfig., Gnomon 1934, 395___ 50
Oinochoë, toegeschr. Eretriaschild., BCH. 1934,
Pl- VI.......... .............................
124
BARI.
Colonnettenkrater, Campaansch zw.f., Mon. Ant.
x9°6»525 .................................................................. 136
BERLIJN (ALTES MUSEUM)1).
Amphora, Attisch zw. fig., Fw. 1684...................... r j
Attisch-geometrische vazen, vondst van, Inv.
49*4 *9 ................
17
Kan, Attisch-geometrisch, Inv. 3374...................... 18
Kan, Protokorinthisch, Inv. 3143,45...................... 20
„Eschara”, Rhodisch, Inv. 4563.............................. 24
Aryballos, Kretensisch, Fw. 307...................... 29, 151
Vogelschaal, Rhodisch, Fw. 293............................ ’ jQ
Schaal m. ruiter, Rhodisch, Inv. 3724.................... 32
Schaal m. Pandaros (?) Rhodisch, Fw. 3917.......... 32
Frgt. amphora, Melisch, Fw. 301 ............................
Aryballos, Protokorinthisch, Inv. 3773.................. -0
Kan, Korinthisch, Fw. 1117......................................
Aryballos, Protokorinthisch, Fw. 336....................
Dekselpot (pyxis) Korinthisch, Inv. 4507.......... ” 41
Pinakes, Korinthisch, Neugebauer, p. 24................ 45
Pinax, Korinthisch, laat, Fw. 834b........................
45
Pinax, gesign. Timonidas, Fw. 846.......................... 4»
Amphora, Proto-Attisch, Fw. 56................................ 46
Kan, Proto-Attisch, Inv. 31312.................................. 46
Kan, u. Aegina, Attisch, Fw. 1682.................. .... 47
Miniaturistenschaal, gesign. Tleson, Fw. 1760 .! ! 52
Miniaturistenschaal, gesign. Klitias, Inv. 4604___ 53
Miniaturistenschaal, gesign. Xenokles, Fw. 1770 .. 53
Kan, gesign. Kolchos, Fw. 1732.............................. 54
Amphora, toegeschr. Amasis, Inv. 3210................ ««
Pinakes, toegeschr. Exekias, Fw. 1811—1826........ 56
Schaal, gesign. Nikosthenes, Fw. 1805.................... 58
Hydria, zw. fig. Attisch, Fw. 1897...................... ’. J9
Hydria, Neugebauer, Bronz., 30636.......................... «o
Glazen amphora, Berl. Mus. XXV, 113.................. 60
Alabastron m. Nikè, enz., Fw. 2258....................
61
Amphiaraoskrater, Fw. 1655 ..................................... 62
Amphora, Korinthisch, Fw. 1652.................... '’ ’ 63
Hydria, Korinthisch, Fw. 1657...................... .
64
Drievoet uit Tanagra, Fw. 1727 ............................. 66
Schaal, Lakonisch, Inv. 3404.................................... 69
Beker, Klazomeensch, Inv. 3220..............................
Hydria, Klazomeensch, Inv. 4530............................ 77
Hydria, Caeretaansch, Inv. 3345.............................. 80
daarvm tTvtodfcT FW' “ ^
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Amphora, matroode decor., Fw. 4029.................... 82
Stéle, marmer, beschilderd, Skulpt. Kat. 734.. 83, 87
Amphora, gesign. Andokides, Fw. 2159.................. 84
Pelikè, gesign. Epiktetos, Fw. 2170................ ...... 86
Schaal, gesign. Sosias, Fw. 2278.............................. 01
Schaal, toegeschr. Makron, Fw. 2291...................... 02
Schaal, toegeschr. Makron, Fw. 2290...................... 92
Schaal, toegeschr. Gieterijschild.. Fw. 2294............ 93
Schaal, gesign. Douris, Fw. 2285 ............................ 94
Schaal, gesign. Douris, Fw. 2286............................ 94
Amphora, toegeschr. schild, v. Berlijn, Fw. 2160.. 95
Schaal, wit fond, Fw. 2282........................................ 99
Colonnettenkrater, Inv. 3172.................................... 105
Skyphos, toegeschr. Penelopeschild., Fw. 2588 ... 105
Lebès, toegeschr. Sabouroffschild., Fw. 2404/5 ... 106
Schaal, toegeschr. Kodrosschild., Fw. 2538 .......... 106
Pelikè, Attisch r.f., jongel. m. paard, Fw. 2357 .... 106
Lekythos, r.f., Inv. 3338............................................ 108
Lekythos, wit fond, Inv. 3339.................................. 108
Lekythos, wit fond, Inv. 30852................................ 108
Lekythos, wit fond, Fw. 2252.............. ................... 109
Alabastron, wit fond, Fw. 2258................................ 109
Lekythos, Attisch r.f., Fw. 2426...................... ........ no
Lekythos, Attisch r.f., Fw. 2427.............................. I10
Lekythos, wit fond, Fw. 2684.................................. m
Lekythos, Attisch wit fond, Fw. 2685 .................... 112
Zg. eikellekythos, toegeschr. Meidiasschild.,
Fw. 2707.................. .............................................. ,,3
Pyxis, school Meidiasschild., Fw 2720.................. 113
Spitse amphora, r.f. Inv. 30036........................ 114, 138
Dinos, toegeschr. Schild, v. d. dinos v. Berlijn,
Fw. 2402....:...................
„j
Kelkkrater, toegeschr. Marlayschild., Inv. 3275... 120
Kelkkrater, Z.-Ital. r.f., toegeschr. Schild, v. d.
Berl. danseres, Fw. 2400........................................ 124
Kelkkrater, toegeschr. Dirkèschilder, Fw. 3296... 126
Amphora, Z.-Ital. r.f., Fw. 3241.............................. 126
Volutenkiater, Tarent., Inv. 3157............................ 128
Zg. Tarent. loutrophoros, Fw. 3262........................ 128
Hydria, Lucaansch, Fw. 3164.................................. 129
Kelkkrater, gesign. Assteas, Fw. 3044.................. .. 129
Klokkrater, gesign. Python, Inv. 4532.................... 129
Amphora, Campaansch r.f., Fw. 2993 .................... 130
Klokkrater, Campaansch r.f., Inv. 3169.................. 130
Hydria, Campaansch r.f., Inv. 3164........................ 130
Hydria, Campaansch r.f., Inv. 4533 ........................ 130
Amphora, Campaansch r.f., Fw. 3022.................. . 130
Amphora, Campaansch r.f., Inv. 3023.................... 130
Kabitionbeker, Inv. 3284.......................................... X33
Zw. fig. Boeot. kannetje, Inv. 4878........................ 133
Zw. fig. Boeot. beker, Inv. 3385.............................. 133
Amandelvormig fleschje, Inv. 3263................ 133, 183
Skyphos, Boeot. r.f., Inv. 3414.............................. .. xjj
Boeot. r. fig. vazen, Neugebauer p. 137.................. 133
Hadrahydria, gesign. Pylon, Inv. 3767.................... 135
Kelkkrater, Attisch zwartgeschild., Inv. 4983........ 139
Beker, Westhellingklasse, Inv. 3187........................ 140
Amphora, Campaansch opgesch. decor, Inv. 3363. 142
Pelikè,Gnathiaklasse, Fw. 3444................................ 144
Amphora, Gnathiaklasse, Inv. 4956........................ 144
Skyphos, Gnathiaklasse, Fw. 3517.......................... 144
Schaaltje, pocolomklasse, Fw. 3635 ........................ 145
Lagynos, Inv. 4873............................................... j! I46

d°°r m'ddel Van de tabeUen in den 8ids van Pl°f- Neugebauer in den tekst
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Centuripevaas, Inv. 31088.......................................... 148
Dekselpot, Hellenistisch, Fw. 2883........................... 148
Kannetje, polychroom, Inv. 4982.37........................ 148
Bolle lekythos, relief decor., Fw. 2704.................... 132
Krater, relief decor., Fw. 2640.................................. 132
Plakettenamphora, Inv. 3901.................................... 133
Schaal, zwartgeschild. reliefmedaill., Fw. 3883
(nietbijN.)............................................................... 136
Schotel, gesign. Vibius Berius, Inv. 4994................ 136
Schotel, gesign. Athanas, Inv. 4993........................ 136
Schotel, gesign. Plator, Inv. 4888.............................. 136
Schaal, m. muntafdruk, Fw. 3880 (niet bij N.)........ 137
Zwartgeschild. omphalosschaal, Fw. 3882.............. 138
Canosavaas, Inv. 3194............ ................................... 139
Terracotta figuren v. e. vaas, Curtius, Giebelgruppen................................................................... 160
Terracotta paard, Köster, Terrak. pl. 103.............. 160
Zilveren bekers u. Hildesheim, AA. 1897,128 .... 162
Frgt. terra sigill., Inv. 30924.................................... 163
Kan, gesign. Dionysios, Inv. 3161a........................ 164
Megarische beker, 3i6ik........................................... 163
Megarische beker, 3i6id........................................... 163
Vorm reliefvaas, Coll. Sabouroff, pl. LXXV........ 165
Frgt. medaillon, TK 7521 ............ ............................ 167
Zilveren medaillonschaal, 68 BWPr. p. 13.............. 167
Pan, reliefdecor., Inv. 4904....................................... 167
Frgt. schaal (?), medaillon, Inv. 8360...................... 167
Schaal, reliefdecor., Fw. 2910.................................. 167
Frgt. beker, reliefdecor., Aeg. Mus. 12686 ............ 167
Sphinx, faience, Fw. 1289.......................................... 168
Beker, faience, Fw. 2941............................................ 171
Beker, faience, Inv. 30141 ......................................... 172
Antilope vaasje, Fw. 1340........................................ 174
Dubbele kop, faience, Inv. 3250.............................. 175
Zittende aap, faience, Inv. 4877................................ 175
Krokodil m. neger, faience, Inv. 22729.................... 173
Eend, Protokor. vaasje, Inv. 3676............................ 176
Ree, plast, vaas, Fw. 1329.......................................... 177
Everzwijn, plast, vaas, Inv. 3391.............................. 178
Kan, gesign. Charinos, Fw. 2190............................ 179
Parfumflesch, gesign. Prokles, Fw. 2202.................. 179
Aphrodite m. Eroten, TK Inv. 7403 ...................... 182
Aphrodite m. Adonis, Inv. 7141.............................. 182
Danseres, plast, vaas, Fw. 2919................................ 182
Kreeftsschaar, plast, vaasje, Inv. 3403..................... 183
BERLIJN (PERGAMONMUSEUM).
Mozaïek frgt., v. Massow, p. 89 .............................. 148
BERLIJN (KUNSTHANDEL).

Kan, Auctie Schiller, nr, 428............ ........................ 142
BOLOGNA (MUS. CIVICO).

Lekythos, gegrav. decoratie, Pellegrini 33.............. 82
Schaal, toegeschr. Kodrosschild., PU 273.............. 106
BOLOGNA.

Frgt. uit Comacchio, NdS. 1927, pl. XIX.............. 116
BONN.

Alabastron, Boeotisch-Korinthisch, 573.................. 65
Kantharos, zwart, lichte figuren, AA. 1993,37 ....' 67
Fragmenten, Attisch r.f. AM. 1911, 269................ 103
Fragm. witte lekythos, JHS. 1896, pl. IV................ 109
190
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Lekythos, wit fond, Jdl. 1907, 103 ........................
Kabirionbeker, 1768..................................................
Kabirionbeker, 301.....................................................
Kelkkrater, Boeot. zw. fig., 363..............................
Dekschaal, Boeot. zw. en r. fig., 1766....................
Beker, Westhellingklasse, 1302................................
Helmkopvaasje, 1326................................................

110
132
133
133
133
140
174

BOSTON (MUSEUM OF FINE ARTS).
Kannetje, Attisch-geom. m. jacht, Fairbanks 269 B. 19
Beker, Attisch-geometrisch, Fairbanks 271............... 19
Schaal, Rhodisch m. ever, Fairbanks 293 .............. 32
Schaal, gesign. Xenokles, Inv. 9318........................ 33
Frgt. kylix Amasis, Inv. 03.830................................ 35
Amphora, gesign. Amasis, 01.8027............................ 36
Aryballos, Korinthisch, Odysseus e. sirenen, Payne
1282........................................................................
64
Vogelschaal, Boeotisch, Fairbanks 331....................... 66
Amphora, Lakonisch, Fairbanks 351......................... 68
Amphora, toegeschr. Andokides, Inv. 99.338........ 84
Amphora, toegeschr. Andokides, Inv. 01.8037---- 84
Frgt. schaal, gesign. Euthymides, 10.203................ 88
Skyphos (Spinelli), gesign. Makron 13.186............ 92
Klokkrater, toegeschr. Panschilder, 10.183............... 96
Schaal, toegeschr. Telephosschild., 95.28................... 98
Omphalosschaal, gesign. Sotades, 98.886........100, 151
Stamnos, gesign. Hermonax, 01.8031....................... 103
Pelikè, toegeschr. Lykaonschild., Buil. 1934, 40... 106
Lekythos, Attisch r.f., Caskey 443.............. '............ xio
Lekythos, Attisch r.f., Caskey 446.............................. 110
Schaal, gesign. Aristophanes, 00.344.......................... 115
Schaal, toegeschr. Aristophanes, 00.345................... 115
Volutenkrater, Tarent., Buschor Vasenm. fig. 148 128
Boeotische reliefpithoi, Fairbanks 528/9 .................. 151
Sphinx, faience, Fairbanks 505 .................................. 168
Beker, Attisch, 98.889.................................................. 179
Beker, negerkop, Münch. Jb. 1919, p. 13................ 179
Beker, muildierkop, 03.787........................................ 180
Beker, decor, toegeschr. Syriskosschild., JHS. 1929,
p. 49, 9........................................
Krokodil en neger, 98.881.......................................... 180
Amazone, gesign. Sotades, Festschr. Loeb p. 81... 180
BOULOGNE.

Amphora, toegeschr. Exekias, Beazley, Bf. pl. 7 ...

57

BRINDISI.

Amphora, Hellen, netwerkdecor., AA. 1928, 334.. 135
BRUSSEL.

Schaal, Attisch r. fig. A 889......................................
Olpè, Korinthisch, Pf. 175 ........................................
Frgt. Ionisch zw. fig. u. Klazomenai,Pf. 146 ..
Schaal,atelier Hegesiboulos, Pf. 325........................
Schaal, toegeschr. Sotades, A 890............................
Stamnos, gesign. Polygnotos, A 134........................
Amphora, Gnathiaklasse, CVA. IV Dc, pl. 2, 6 ...

7
63
78
100
100
106
144

CAIRO.

Hadtahydria, Sirenen, 26242.................................... 135
Hadrahydria, polychroom, 26252.......................... 1 147
Skyphos, faience, Joum. Eg. Arch. 1930, XL, 2... 171

180

Bk.
CALTAGIRONE (SICILIË, MUS. CIVICO).
Krater, r.f., het draaien van een vaas, Mon. Ant.
vvriTTï f_
-X-X-Vlil,
lig. _I...... .................................................

g

CAMBRIDGE (ENGELAND).
Lebès, proto-Attisch, 7/25........................................

47

CAMBRIDGE (MASS.), (COLL. HOPPIN).
Kan, Boeotisch, CVA. I, pl. 4, 1..............................

66

CASTLE ASHBY
(COLL. MARQ. OP NORTHAMPTON).
Schaal, gesign. d. Heson, Beazley, BI. f. pl. 5.1___
Amphora, Ionisch, BSR. XI, pl. 1 ..........................
Schaal, Attisch, r.f., BSR. XI, p. 17........................

«,
7*
86

CHIUSI.
Skyphos, toegeschr. Penelopeschild., BAV. 366.1 .. ioj
CIVITA-VECCHIA.
Frgt. schaal, gesign. Nearchos, JHS. 1932, 176...

35

DELOS (MUSEUM MYKONOS).
Kretensische vazen, Dugas, Heraion, p. 59............ 29
Schaal, pseudo-Rhodisch, Heraion, nr. 72.............. 32
Beker, Chiotisch, Heraion, nr. 121..........................
Amphora, sirenen, AM. 1932, Beil. XXXT
?6
Schotel, polychroom (Herakles, Nessos), Heraion
nr- 45 .....................
J7
Omphalosschaal, polychroom, Heraion, nr. 640... 79
Fleschje, faience, Heraion, nr. 683.......................... r68

5J

(VROEGER)DORKING(COLL. PEMBROKE-HOPE).
Amphora, Chalddisch, strijd, Rumpf. nr. j............

FRANKFORT, (LIEBIEGHAUS).
Beker, Campaansch.................................................... I4j
ST. GERMAIN EN LAYE.
Zilveren beker, Guide p. j 5..................................... 172
GOLUCHOW (COLL. CZARTORYSKI).
Pkst. vaas, toegeschr. Sotades, Beazly, Poknd p. 28 180
Hydria, opgesch. decor., Beazley, Poland 8.......... 82
GOTHA.
Schaal, Attisch r.f., FR. in, i-j................................

CONSTANTINOPEL.
Krater, Rhodisch, m. dieren, Metrop. Stud. V, 1,
fig. 2,3............................................................. 31, io4
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MELCHETT COURT (COLL. MOND).

) Zie ook onder Dorking.
194

12®

Bk.
Bk.
Schaal, toegeschr. Makron, 12. 231. i..................... «2
PARIJS (LOUVRE).
Amphoia, toegeschr. Panschild., 20. 245 ........ 0g
Standaard, r. f. ,Bull. 1931, 290...................... ..' " g7
“> Rhodisch-geometrisch, A 288, Album pl. 11 24
Pyxis, wit fond, Parisoordeel, BAV. 261, V.....’Xoo
schaal, Rhodisch, stier, A 308........................ ;.
Garenklos, toegeschr. Penthesileiaschild., Buil
Schaal, Rhodisch, hond, A 304..............
Ï928, 303................ .......................................... IQI
Schaal, Rhodisch, chimaera, A 307......................
,2
Amazonenkrater, 07. 286. 84................................
IO,
Schaal, Rhodisch, lotusomam., A 309, Album
Amazonenkrater, 07. 286. 86................ .' 10*
pl. 12...^.............. .............................. .................
«2
Lekythos, wit fond, Perseus, 06.1070.................. jDg
Kan, Rhodisch m. dieren (kan Lévy) E 63 8.......
Kinderkannetje, Jdl. 1927,172.............. 114
Kmter, Rhodisch, dierenfriezen, E 659, Mon. Piot
Lekythos, wit fond en r. f., toegeschr. EretriaI, pl. IV........ ........... ..........J ‘.;
schild., Buil. 1932, 103.......................................... II4
Beker, Chiotisch, A 330, Pf. 120 ......'.’.'.'.'.'
Huwelijkslebès, toegeschr. Vrouwenbadschild.,
Aryballos, Protokorinthisch, ontvoering v. Helena
BAV. 43I, 1.......... .......................................
’
Payne PV. pl. 10, 1.............................................. ’
Kelkkrater, phlyakenscène, Buil. 1927, j6........
127
Aryballos, Protokorinthisch, Johansen pl. YXYTTT
Volutenkrater,Buil. 1923, 262..................
‘
'
Aryballos, Kormthisch, Kalydonische ever, C 612,
Hadrahydria, polychroom, AD. mi '3’,
'34a’.'.’.'.' 147
Album pl. 43............................ .........
Dekselpot, u. Centuripe, Libertini pl. LX ..
148
Aryballos, Korinthisch, ruitertjes, E 580
4»
Zwartgesch. emmer, reliefdecor., Buil. 1930.’ Vjï' n8
Eurytioskrater, Korinthisch, E 633
Patnces, Richter, Festschr. Loeb, p. 80 ....... . ’
Aryballos, Korinthisch, PCh. p. 620, fig. '.'.'5.'''' ’
Amphora, faience, Buil. 1928,161 ..............
170
Pinakes, Korinthisch, Mon. Grecs. 1882 23
4e
Terrac. vrouwenfig., vaas, Buil. 1930, 242...’ ’ ï7g
Dinos Attisch zw. fig. (Gorgonen), E 874, Beazlev
Saterfiguren (vazen), Buil. 1929, 82.................... " jgj
BL fig. p. 11.................. .-............. j,...
.
Haan, plast, vaas, Buil. 1930,136.......... 182
Bmkamphora, Attisch zw. fig., E 817, Album pl.' 58 30
schaal, gesign. Hermogenes, F 87..............
„
NEW YORK (COLL. HEARST).
Frgt., gesign. Lydos F 29...................... ................
Amphora, toegeschr. schild, v. Berlijn.................... 9J
Amphora, Amasis, F 31 Alb. pl. 66
,6
Schaal, gesign. Nikosthenes, F 123............ ..............
Hydria,
E 642 ............
...
.................... 4,
NEW YORK (COLL. GALLATIN).
—*
—
* Korinthisch,
1 iavU| u
Hydria, Korinthisch, E 643................ 63
Neger, kannetje, CVA. pl. 30, 7.............................. l8j
Amphora, Korinthisch. Tydeus, E 640
........ g!
Pyxis,
Korinth.,
gesign.
Chares,
E
609........
64
ORVIETO (COLL. FAINA).
Kan, gesign. Gamedes, MNB 501.......................... gg
Schaal, toegeschr. Ambrosiosschild., 62........
07
Beker, gesign. Theozotos, F 69............
g7
Stamnos, toegeschr. Hermonax, 66.......... .
103
Schaal, Lakonisch, E 669, Pf, 197......................
Schaal, Ionisch, man in boom, 68
74
OXFORD (ASHMOLEAN MUSEUM).
Fikellura-amphota, A 330..............................................73
Amphora, u. Myrina, Myrina pl. 31
7.
Amphora, Attisch-geometrisch, AM. 1928 Vm
Lebès, Rhodisch-geometrisch, CVA. H D pl. 1 1. 24
Dinos, Ionisch zw. fig., E 812................77
Bekers, u. Naukratis, knapen te paard, CVA Èd
Hydria, Caeretaansch, E 702.......... .............
pl. V16, 17, 28.......................... ........................
Frgt. hydria, Caeretaansch, Mon. Piot 1933, p.
80
Schaal, gesign. Hermogenes, 231, Hoppin, Bf. i3i. 5,
Amphora, gesign. Nikosthenes, F 114.............. ' 82
Amphora, gesign. Andokides, F 203___ 82
Amphora, gesign. Nikosthenes, Hoppin, Bf. 213
,8
Amphora, gesign. Andokides, G 1..........
g4
Schaal, Ionisch, CVA. n D, pl. 1,10
'
Schaalfrgt., Ionisch, CVA. HD, pl. 1,16
.......... 7T
Schaal, mod. cop. n. Oltosschaal, Tarquinia
Frgt., zw. fig., Ionisch, CVA. IID,pl.X, 24a...'.' 78
Amphora toegeschr. Oltos, G3....................
g,
Amphora, toegeschr. Oltos, G 2...............!..
g.
Bord m. naam MUtiades, CVA. m I, pl. 1, j .
ó0
Schaal, gesign. Epiktetos, G 5 .......... ... [.............. gg
Stamnos, toegeschr. Polygnotos, 522................ '‘
Kabirionbeker, Gardner 262..............................
x
Schaal, toegeschr. Skythes, G 14........ ..................... g7
Spitse amphora, Attisch r. f., 537.................. x?g
Schaal, toegeschr. Skythes, CA 15 27
87
Kop, frgt., vroeg Kretensisch, AE 39» !..!.......... ,IQ
Vazen i. vorm v. e. vrouwenkop, toegeschr. Skytlrës’
CA986/7.......................................................
g
Flesch, faience, JHS. 1905, 81 ...... . .
Primitieve figuur, vaas, 1891, 663.............. .......... tZ.
Kelkkrater, gesign. Euphronios (schüder), G 10... 88
Uil, vaas, AE 191 ........................
..................
Schaal, gesign. Euphronios (pottenbakker), G 104. go
Peer en slang, vaas, CVA.n A,pl. in, 5^6.......... Ï7»
Schaal, gesign. Onesimos, G 103 ............
L
Schelpen, vaasje, 1879, 135.................................."
Schaal, toegeschr. Brygosschild., G 132................... g,
Schelpen, vaasje, 1901, 701................................
'7 Skyphos, toegeschr. Brygosschüd., G 136 ...
" g.
Stier, bucchero, AE 9..............................................
Schaal, gesign. Douris, G 115......................
"
Neger, plast, vaas, JHS. 1886, p. 37 .....
‘ ‘ lg,
Schaal, toegeschr. Triptolemossch., G 187.............. 04
Klokkrater, toegeschr. schüd. v. Berüjn, G 173
03
„Argonauten”krater, G 341......................
PALERMO.
Lekythos, wit fond, CA 273______........[
II2
Metrope v. Selinus, Jdl. 1926,184........
Skyphos, toegeschr. Schuwalowschild.’ CA1388 .. 114
Schaal, gesign. Andokides, BAV. 8.12 ” * *_* L
Amphora, r. f. Attisch, Gigantomachie, Pf. 584 .
117
Dekselpot, bont opgeschüderd, Mon. Piot 1020
Kelkkrater, Orestes, Pf. 798............................
I2g
l8? ..........
9
.................. ......... *........................... ijo
Volutenkrater, gesign. Lasimos, Hoppin, Bf.’448'' 126

L

*\\

pL

V.

.

..........
V .........

zt

’

1.

l.

....

gt

Zf.

\t\

q.

y

l95

Blz.
Kannetjes, Gunpaansch zw. f., Merlin, V. Grecs II,
pl. 48, 1/4.......................................... ......................
Schaaltje, pocolomklasse, Rayet-Coll. fig. 125........ *45
Lagynos, 146.............................................................. I4«
Lagynos, 148.............................................................. J4“
Kantharos, Mon. Piot 1913, pl. XI........................ 148
Boeot. reliefpithos, CA 795....................................... X5X
Boeot. reliefpithos, CA 937.................... •................ X5X
Frgt. Boeot. reliefpithos, Courby, p. 67E.............. 151
Pyxis, Attisch, reüefdecor., CA 1443...................... x52
Oinochoë, zwartgeschild., Courby p. 199................. 15 4
Schaal, zwartgesch. reliefdecor., Courby p. 257 ... 153
Zwartgesch. schaal, Euainetosmunt, 203................ 137
Zwartgesch. omphalosschaal, H 248........................ .158
Flesch, faience, Rayet Cér. pl. 14............................ *68
Schaal, faience, Courby, fig. 107.............................. 169
Zilveren bekers, Bosco Reale.................................... x72
Beker, faience, Courby, pl. XVIIa.......................... 172
Pyxis, faience, Mon. Piot 1932, 51 .......................... x72
Vogel, vaas, 37 ........................................................ x74
Apriës-alabastron, faience, TC 184........................... x74
Uil, Protokor. vaasje, Johansen p. 137..................... *7”
Fopvaas, Korinthisch, BCH. 1893, pl. 19................ x77
Ram, CA 1836............................................................. *77
Stier, plast, vaas.......................................................... x78
Vrouwenkop, toegeschr. Skythes, CA 986.............. 179
Frgt. gesign. Sotades, CA 1326................................ 180
Amandelv. vaasje, MNC 638.................................... i83
PARIJS (CABINET DES MÉDAILLES).
Amphora, gesign. Amasis, ........................................
Arkesilaosschaal, 189.................................................
Schaal, Lakonisch, Polyphemos, 190..............
Amphora, Chalcidisch, 202.............. ..........................
Lekythos, CVA. UI Ia, pl. 95, ..................................
Lekythos, CVA. UI Ia, pl. 93, 3 ..............................
Bord, gesign. Epiktetos, 310....................................
Schaal, toegeschr. Kleophradesschild., 333..............
Schaal, toegeschr. Kleophradesschild., 336..............
Amphora, toegeschr. Achillesschild., 357..............
Schaal, toegeschr. Brygosschild., 376......................
Lekythos, wit fond, 299 .............................................
Amykoshydria, BSR. XI, 37.....................................
Kelkkrater, Odysseus en Teiresias, 422 ...................
Centuripevaas, 2732.................. .......................
Frgt. reliefpithos, 166.................................................
Beker, reliefmedaill., Pagenstecher 101...................

35
°8
69
71
82
82
86
93
95
104
104
108
ï24
123
148
I51
157

PARIJS (VROEGER COLL. MORIN-JEAN).
Schaal, gesign. d. Anakles, Hoppin Bf. fig. 48 ....

53

PARIJS (VROEGER COLL. HOFFMANN).
Schaal, faience, Auctie 15/V 1899, nr. 74................ 169
PARIJS (PETIT PALAIS).
Groep, krokodil en neger, 330..........................

196

RHODOS.

Kan, Kretensisch (?) Cl. Rhod. IV, pl. VII............
Kan, Rhodisch, o.a. leeuw en stier, Cl. Rhod. IV,
fig. 19......................................................
Kan, Rhodisch, sphinx en gans, Cl. Rhod. IV,
pl. VI.................
Situla m. pseudo-Egyptenaar, Cl. Rhod. III, 193 ..
Schaal, Lakonisch, Hephaistos, Cl. Rhod. Hl, pl. B.
Fikellura-amphora, Q. Rhod. IV, pl. V..................
Hydria, Attisch r. f., Cl. Rhod. IV, fig. 36..............
Amphora, Fikellura, Cl. Rhod. IV, fig. 360..........
Frgt. u. Lindos, Ionisch, Lindos 2618....................
Amphora, Ionisch zw. fig., Cl. Rhod. TV, pL II...
Omphalosschaal, polychroom, Cl. Rhod. IV, pl. UI
Frgt. reliefpithos, centauromachie, Courby, p. 59..

29
31
32
34
69
75
73
75
7®
78
79
15°

ROME (VATICAAN).

Aristhonothoskrater, Payne NC. p. 137 ...................
Frgt. Amasiskylix, JHS. 1931, 266..........................
Amphora, gesign. Exekias, Pf. 229/30.....................
Amphora, zw. fig., olieverkoop, Hlb.® 476...........
Amphora, zw. fig., Eos en Memnon, Pf. 290........
Amphora, zg. Pontisch, Skythen, Albizzati nr. 231
Schaal, Aesopus en vos, Pf. 493 ...............................
Amphora, toegeschr. Achillesschilder.BAV. 371,1
Kelkkrater, wit fond, FR. pl. 169............................
Klokkrater, toegeschr. Assteas, Helb.8 510............
Schaal, pocolomklasse, Helb.8 363 ..........................
Adelaar, vaasje, Maximowa 90 ................................

4*>
55
5°
59
74
81
99
104
108
129
145
174

ROME (PART. COLLECTIE).

Frgt. miniaturistenschaal, JHS. 1932,176..............

5}

ROME (COLL. CURTIUS).

Pyxis, Attisch zwartgeschild., 88 BWPr................... 138
ROME, MUSEUM VILLA GIULIA
(MUS. VILLA Dl PAPA GIULIO).

Chigikan, Korinthisch, Payne PV. pl. 27/9............
Schaal, gesign. Skythes, BAV. 40, ...........................
Astragalos, toegeschr. Syriskossch., 866................
Kelkkrater, toegeschr. Giuliaschild., 909................
Frgt. Kelkkrater, toegeschr. Assteas, 50279............
Schaal, Gnathiaklasse, CVA. Bq, pl. 3....................
Beker, hondekop, CVA. III, ic pl. 2........................

4°
87
100
io3
129
I45
180

ROME, COLL. CASTELLANI (IN VILLA GIULIA).

Dinos, Exekias, Mingazzini 446.............................. 57
Kraters, Lakonisch, Mingazzini 423 sqq.................. 67
Krater, Lakonisch, Mingazzini 423.......................... 7°
Schaalfrgt. Gnathiaklasse, Berl. Mus. 1934, 4........ x44

70

RUVO (COLL. JATTA).

PROVIDENCE.
Hydria, brons, 93 BWPr. fig. 10..............................

Copieën schild Athena Parth., AA. 1931, 227........ 115

180

PHILADELPHIA.
Vaas, Etrurische vorm, Smith, Origin Chalc. W...

Blz.
PIRAEUS (MUSEUM).

59

Volutenkrater (Talos), FR. pl. 38...................... • • • IX*?
Emmer, Tarent., r. f., Watzinger, Holzsark. p. 76.. 128

BIz.
SA MOS (VATHY).
Frgt., toegeschr. Amasis, AM. 1932, pl. III............
7
Frgt. vaas, geometrisch,prothesis, AM. 1929, 6... 23
Kan, geometrisch, AM. 1933,133..........................’ 2.
Kannetje, AM. 1929, fig. 362, 3.............................. I4Z
SCHWERIN.
Skyphos, gesign. Pistoxenos, BAV. 259, 1............

99

Blx.
THASOS.
Frgt. reliefpithos, JHS. 1932, 233....... ................ „j
THEBE.
Beker, m. hanen u. Rhitsona, JHS. 1909, pl. XXV. 35
Beker, Boeotisch zw. fig., Ure, Aryb. pl. XI.......... 65
Kantharoi, polychroom, Boeotisch, JHS. 1909,
XXVI................................. ................................... 67
THERA.

SPARTA.
Kretensische pyxis, Payne NC. p. 3..........
Lakaina, Orthia pl. VII.......... ........................... '"'
Zg. Apenschaal, Lakonisch, Orthia pl. IX ......
Frgt. reüefpithos, gevecht, Orthia pl. XV........ ..I5i
Frgt. reliefpithos, dieren, Orthia pl. XI............

zq
g
69

Lebès, Protokor. Pf. 26............................................ zo
Amphora, Kretensisch, Thera II, p. 177.................. zg
Schotel, polychroom, vrouwen, Thera II, 222........ 37
Askos m. Sileen, vaas, Thera II, fig. 65.................. 176

XJI
TORONTO.

91UU&HULM.
Amphora, Parisch (?) m. hert, Jdl. 1897, pl. VII ..

37

STUTTGART (COLL. ZINSER).
Frgt., polychr., vrouwenkop, Bulle, Festschr. Loeb
PLI1*2.......... ........................................................ 143

Geometr. vazen, vondst van, JHS. 1931, pl. VI ... 17
Krater, Protokor. m. schip, Payne, PV. pl. 3 ...'' 2o
Skyphos, Cji*................................................ 66
Parfumfleschje, schelpen, Iliffe nr. 35...................... r80
Kreeftsschaar, plast, vaasje, Iliffe ,nr. 355.............. 183
TRIËST.
Zilveren beker, Buschor, Mün^h. Jb. 1919, fig. 48. 184

STRACUSE.
Pithos, Kretensisch, Mon. Ant. XVII, pl. V, 2___ 21
Frgt. amphora, Melisch u. Selinus, Mon. Ant
xxxn, pL 79................................:............. ......
6
Aryballos, Protokor., wagens, Johansen pl. XXXVI 40
Alabastron, Korinthisch, Payne NC. X fig. 12
4,
Kelkkrater, Attisch r. f., BAV. 420.10................ '
Lekythos, wit fond, Mon. Ant. XYYTT, 3JI .
Iog
Kelkkrater, toegeschr. Dirkeschild., RA. 1931,234. 126
Kelkkrater, toegeschr. Dirkeschild., RA. 1931,234. 126
Kelkkrater, toegeschr. Dirkeschild., RA.1931,234. 126
Frgt. Grieksch bucchero, reliefdecoratie, Mon Ant
xvn, 147............................................................. •
Vaasje, leeuwenprotome, NC. 170.......................... „fg

3,
31
61
IOg
ui
jij

123
12J

TARQUINIA (CORNETO).
Psykter, Chalcidisch, RC 6830, Rumpf nr. 112
72
Schaal, gesign. Oltos,BAV. 15, 49................ L
Schaal, toegeschr. Epiktetos, Jdl. 1929, nr. 69___ 86
Amphora, gesign. Phintias, BAV. 57,4.............. " 87
TEMRJOEK (KOEBAN).
Amphora, Ionisch zw. fig., AA. 1929,43................
Hydria, Ionisch zw. fig., AA. 1929, 43.............. '

Kan, Attisch-geometrisch, WatzingerB4..............
Hydria,Klazomeensch, WatzingerC9....................
Frgt. stijl Talosvaas, Watzinger E 160....................
Skyphos, Boeot. r. fig., Watzinger F 2............ ..'..
Kantharos, Boeot., polychroom, Watzinger F 1 ...
Amphora, faience, Sieglin n, 3, pl. XXXUI..........

78
7g

18
77
116
I}J
134
170

TUNIS (MUS. ALAOUI).
Kannen, polychroom, Mon. Piot 1913, 163........ .. 146
TURIJN.
Psykter, gesign. Euthymides, BAV. 64, 9 ...............

TARENTE.
Droopschaal, gesign. Antidoros, Hoppin, Bf. 5 2 ..
Droopschaal, gesign. Antidoros, Hoppin, Bf. 53 ..
Schaal, zw. fig. m. neger, AM. 1890, 243........
Aryballos, wit fond, BSA. XXIX, 207, 12...
"
Lekythos, wit fond, Philippart Cér. gr. pl. IV.
Lekythos, wit fond, Philippart Cér. gr. pl IV
Volutenkrater, Tarent. r. f., JHS. 1934, pL Vlil!!!
Volutenkrater, Tarent. r. f., RA. 1933, 3..............

TÜBINGEN.

88

UTRECHT (ARCHAEOL. INSTITUUT).
Kannetje, Campaansch, rood opgeschild.................. 142
VENDRES (COLL. MOURET).
Schaal, r. f. Attisch..................................................... 2I,
WEENEN (OEST. MUS. FUR KUNST. U.
INDUSTRIE).
Hydria, Caeretaansch, Masner 217..........................
Amphora, gesign. Epiktetos, BAV. 28,50........ .
Schaal, gesign. Douris, Masner 325 ........................
Amphora, m. Aidikia, Masner 319............
Reüefs Gjölbaschi-Trysa, KiB 262/3 ........ . 10;
Klokkrater, Campaansch r. f., Masner 471..............
Kelkkrater, Attisch zwartgeschild., Masner 445 !..
Canosavazen, Masner pl. X, 488/9..........................
Centaur, zilver, v. Schneider pl. 33..........................
Gorgoneion vaas, Maximowa 98............................ .

70
86
94
gg
131
I39
I59
160
I7.

x97

Blz.
WEENEN (UNIVERSITEIT).
Frgt., toegeschr. Oltos, Oest. Jh. 1933, 41..............

85

WÜRZBURG.
8
Vazen, ongedecor. votieven, L(anglotz) 948..........
Pyxis, Attisch-geometrisch, L. 63............................ 18
Beker, Attisch-geometrisch, L. 48............................ 19
Beker, Chiotisch, L. 128............................................ 35
Beker, Chiotisch, L. 129............................................ 35
Amphora, toegeschr. a. Amasis, L. 265.................. 56
Omphalosschalen, polychr. Boeot., L. 643/4........ 67
Schaal, Lakonisch, L. 166.......................................... 69
Krater, Chalcidisch, L. 159...................................... 7*
Amphora, Chalödisch, L. 162.................................. 72
Phineusschaal, Chalcidisch, L. 164.......................... 73
Amphora, zw. fig. Ionisch, L. 131.......................... 76
Amphora, toegeschr. Euthymides, L. 507 .... 88, 95
Schaal, toegeschr. Brygosschild., L. 479................ 93
Schaal,, r. f. Attisch, L. 492...................................... 119

198

Frgt., Tarent. r. f., 94 BWPr......................................
Frgt., Tarent. r. f., acteur, L. 823..............................
Huwelijkslebès, Boeot., L. 638................................
Kannetje, zwartgesch., L. 682...................................
Frgt. acteur, polychr. op zwart, L. 832....................
Beker, faience, L. 929.................................................
Herakles- en stierenkop, vaasje, L. 153....................
Askos m. Sileen, vaas, L. 177..................................

Blz.
126
127
132
142
143
17°
175
176

YALE NEW HAVEN
(DARLINGTON STODDARD COLL.).
Beker, Boeotisch zw. f., Baur 183............................
Beker, zw. fig. Boeotisch, Baur 184........................
Kantharos, Boeotisch, Baur 178..............................
Kan, Boeotisch, Baur 182...........................................
Amphora, Ionisch zw. fig., Baur 230......................
Inktkoker, Baur 498....................................................
Hond, plast, vaas, Baur 454......................................
Schelpen, plast, vaas, Baur 172................................
Kreeftsschaar, plast, vaas, Baur 175..........................

65
65
66
66
77
161
182
183
183

INDEX
A.

Beschildering, 12.
Eretriaschilder, 7, 114,115, 117, I24,
138.
Achülesschilder, 104, 109, 110, 119. Biezenschilder, 110, m, H2.
Bondgenootenoorlog,
167.
Aeolische klasse, 64.
Ergoteles, 33.
Boetades,
13,
62.
Aesopus, 99.
Ergotimos, 51, 32.
Briseïsschilder, 93.
Aison, 108,115.
Eschara, 24.
Brygos, 92, 93, 96.
Aldbiades, 113.
Esquilinus, z.g. fragmenten van den,
Brygosschilder, 92, 93, 94, 104, 180.
Alesia, 172.
*7»Buccherostier, 178.
Euainetos, 157.
Alexandermozaïek, 162.
Burgonamphora,
60.
Alphabet (op Korinthische vazen), 38.
Euphronios, 12, 59, 87, 88, 89, 90,
Burgonkrater, 46.
Amasis, 93.
92, 99» 100» 157Amasisschilder, 7, 52, 53, 53, 56, 38.
Euripides, 105,163.
C.
Ambrosiosschilder, 97.
Euthymides, 12, 87, 88, 90, 94, 93,
101, 157.
Amykosschilder, 124.
Caeretaansche hydria’s, 79.
Anakles, 33.
Caesar, 172.
Analatos (klasse), 46.
F.
Cales, ceramiek van, 156.
Andokides, 82, 83, 84, 87.
Canoleius, L. 156,138.
Andokidesschilder, 84, 83, 87, 88.
Face (figuren en gezichten en), 43,
Canosa, vazen uit, 159.
72, 89, 91, 98.
Andromedaschilder, 63.
Centuripe, vazen uit, 148.
Antenor, 33.
Face (gezichten in driekwart), 114,
Chares, 64.
Anthesteriënfeest ,114.
116, 128,129.
Charinos, 179.
Antidoros, 53.
Chersonesos (Z. Rusland), vondst Fikelluraklasse, 70, 74, 77.
Antimenesschilder, 59.
Fopvaas, 177.
van, 163.
Antiochos Sotèr, 169.
Fran;oisvaas, 51.
Chicagoschilder, 103.
Antiphilos, 121.
Chigikan, 40.
I
Apelles, 121.
G.
Chiton, 98.
Aphrodite (van Knidos), 118.
Qcero, 157.
Appius, L., 163.
Gabiniï, 156, 158.
Apriës, 174.
Galliërs, 165,169.
D.
Aquarellvasen, 141.
Gallische invloed, 165.
Daedalus,
29.
Archikles, 33.
Gamedes, 66.
Darius, 132.
Atethusamunt, 157.
„Geaffecteerde” klasse, 58.
Dariusvaas
(Napels),
128.
Aristogeiton, 99.
Gebruik (practisch), 6.
Dateering (vondsten in kolonies), Gieterijschilder, 93.
Ariston, 163.
26, 38.
Aristonothos, 46.
Glaukon, 90, roo, 109.
Aristophanes (dichter), 94, 108, 117. Demetrios van Phaleron, 60.
Glaukytes, 53.
Dinoi
(groep
Ionische),
76.
Aristophanes(vazenschilder), 106,115.
Glazuur, 12.
Dionysios, 164, 163.
Arkesilaos II, 68.
Gnathiavazen, 143.
Dionysosdienst,
binnendringen
van,
Arkesilaos III, 70.
Gorgoneionklasse, 174.
.2J'
Arretium, ceramiek van, 166.
Graffito-techniek, 170.
Dirkeschilder,
126.
Arsinoë II, 171.
Granaatappel, 173,177.
Doodendienst (vaas bij), 3, 28.
Assteas, 129.
Douris, 92, 94, 99, 103.
Assyrig, 28, 31,42,43,173.
H.
Draaischijf, n.
Athanas, 136.
Droopschalen,
53.
Athenaeus, 162.
Hadrahydria, 60, 135, 147.
Hallstattcultuur, 161.
E.
B.
Handel, 9.
Egypte, Hellenistische ceramiek van Harmodios, 99.
Bakfouten, 12.
*35» 147» 167» 169.
Hazenjacht, 19, 39,41, 66.
Barbodne decoratie, 140.
Engobe, 12, 31, 38, 75, 146.
Hegesiboulos, 100.
Berenike-kannen, 171.
Epaulia, 119, 152.
Helmkopvaasjes, 174.
Berlijn, schilder van, 94, 93, 96, 103. Epiktetos, 73, 85, 86, 87, 89, 94.
Heraklesknoop, 140.
Berlijnsche danseres, schilder van Epilykos, 87, 179.
Hermaios, 163.
124.
Exekias, 12, 53, 55, 36, 57, 58, 60, Hermesschilder, no.
Berlijnsche dinosschilder, 115.
75, 85, 86, 89.
| Hermogenes, 53.
I99

Hcrmonax, 103, 106.
Herodotos. 34, 42, 46, 98, 133.
Hesychius, 161.
Hethieten, 27, 42.
Hieron, 92, 99.
Hipparchos, 90.
Hischylos, 86.
Homerische bekets, 162.
I.
[daeïsch, 29.
Idylle 144.
Inktkoker, 161.

K.
Kabieren, 132.
Kabirionceramiek 132, invloed van,
170, 183.
Kachrylion, 83.
Kallikleas, 40.
Kamirosklasse (zie steenbokvazen),
3°. 75Kameia, 123.
Katagrapha, 91.
Kertsche vazen, zie hoofdstuk X.
Keltisch, munten, 137.
Kimon van Kleonai, 91.
Kinderkannetjes, 114.
Kirbeis, 164,163.
Klazomeensche klasse ,76, 77.
Klazomonai, 83.
Klei, 11.
Kleisophos, 39.
Kleophonschilder, 106.
Kleoohrades. 04.
Kleophradesschilder, 86, 88, 94,
96, 104.
Klitias, 43,31, 33.
Kodrosschilder, 106.
Kolchos, 34, 35.
Kretensisch-Myceensch, 149, 168.
Kroisos, 34,37.
Kvnseloskist, 62.
Kunst, „groote”, 40, 43, 63, 72, 83,
94, 96, 102, 103, 104, 103, 107,
116, 118, 119, 121, 143, 146.
Kunstcritiek (antieke), 26.

L.
Landschap, 43, 74, 80, 130.
Lasimos, 126.
Latype, 6.
Leagros, 89,109.
Lichas, 109.
Lievelingsnamen, 89,113.
Loutrophoros, 3.
Lijnteekening, 25, 27, 28, 132.
Lydië, 42, 74.
Lydos, 34, 64.
Lykaonschilder, 106.
Lysippidesschilder, 84.
200

Panathenaeische amphoren, 59.
Panschilder, 94, 96, 97,109.
Paralos, 113.
Makron, 92, 93, 99,104.
Parthenonkunst, 106, 113, 117, 124,
Marlayschilder, 120.
133, 181.
Matrix, 163.
Pataeke, 177.
Meerschuim, 13, 34.
Patrix, 163, 164.
Megarische bekers, 160.
Pausanias, 63.
Meidias, 113.
Peisistratos, 49, 60, 63, 83.
Meidiasschilder, 113, 114, 115, 116,
Penelopeschilder, 103.
118, 119.
Penthesileiaschilder, 100.
Meidiaschilder, invloed van, 123.
Peplos, 98.
Menomachos, 162, 163.
Pergamon, ceramiek van, 163,172.
Menonschilder, 39.
Metaalkunst, 19, 22, 31, 39, 66, 128, Perikles, 104.
Phaleron, 46.
139, 140, 135, 137, 158, 161, 163,
Phidias, 115,117,157.
169,172,183.
Phigaleia, tempelfries van, 124.
Metopendecoratie, 17, 169.
Phineusschaalklasse, 71,73.
Mikon, 102.
Phintias, 39, 87,174,180.
Miltiades, 90.
Phokaia, aardewerk van, 73.
Miltos, 13, 62,76.
Phrynos, 33.
Miniatunstenschalen, 5 2, 74.
TV
. !_ A!_
_
_L
-----------5-*- „nn Daflrinax, Tr
ivormvmscn,
vuuusi vau * wiMinoisch, 22, 27, 29, 33.
teskouphia, 45.
Modellen, antieke, 133,169.
Piraeusamphora, 47.
Munt, 157.
Pistoxenos, 99.
Myron (d. jong.) 146.
Pistoxenosschilder, 99.
Plagiaat, 90.
Plakettenhydria, 133.
N.
Plator, 136.
Plinius, 91, 166.
Pocolomklasse, 143.
Naaktheid, (ritueele) 18, m.
Namen uit heldensage (gebruik van), Polios, 88.
Polledraravazen, 137.
88, 93*
,
Namen (van vazen in de oudheid), Polosstijlklasse, 30.
Polygnotos (frescoschilder), 96, 102.
9» 38Polygnotos (vazenschilder), 106.
Nearchos, 33.
Polykrates, 70.
Neo-Attische school, 163, 166.
Pompei (wandschilderingen), 148.
Nessosvaas, 47.
Pontische vazen, 81.
Netosvaas, 47.
Popilius, C., 162,165.
Nikebalustrade, 116,118.
Nikosthenes, 37, 61, 82, 83, 83, 86, ruiuct, -WA» iv/.
Praxias, 142.
131, 178.
rraxiteies, 119.
Niobidenschilder, 102.
Prinid, 130,175.
Northampton-klasse, 76.
Productie-organisatie, 13.
Prokles, 179.
O.
Pronomos, 117.
Pronomosvaas, 117.
Proportie (der vazen), 15.
Oltos, 83.
Proto-Attische klasse, 46.
Onesimos, 92.
Proto-geometrisch, 16, 21.
Onosschilder, zie Eretriaschilder.
Prothesis, 5.
Oog (vorm), 51, 98,101,117.
Providenceschilder, 103.
Oogen (onheilafwerende), 32, 57, Prijs (terracottavazen ais), 8.
n_!!. /_
_
_Trnn TT(l«»Ani fi
73. 74» 75» 86rnjs
vou
Opschriften, 13.
Psiax, 39.
Ptolemaeus Philadelphus, 163.
Ptolemaeus Philopator, 171.
P.
Pylon, 133.
Pythes, 175.
Python, 129.
Paardenschilder, 101.
Pyrrhos, 145, 139.
Paardenkopamphoren, 48, 63.
Paestum, ceramiek van, 129.
Pamphaios, 83.
Q.
Panaitios, 90
Panaitiosschilder, 90, 92, 96, 97, 98.1 Quadraatschilder, 110.
M.

ft.

Steenbokvazen, zie Kamirosklasse, 30.
U.
Syriskosschilder, 61, 100, 109, 180,
Uitsparing, 31, 34, 82.
183.

Red ware, ijo.
Regina vasorum, 1J3.
Relieflijnen, ij, zie verder Hoofd
T.
stuk VI, VII, IX, X, XI passim.
Reparatie (v. vazen i. d. oudheid), 6.
Talosvaas, 116.
Ribben, decoratie m., 19,139.
Tanagra, terracottasarkophagen uit,
131.
S.
Teanum Sidicinum, ceramiek van,
136.
Sabouroffschilder, 106,109,110.
Telephosschilder, 98, 104.
Sakonides, 33.
Teisias, 66, 133.
Schetsen, 13.
Terra sigillata, 166.
Schild (brons Kreta), 27,42.
Themistokles, 89.
Schild, Macedonisch, 161.
Theozotos, 67.
Schuwalowschilder, 114.
Therikles, 139.
Sianaklasse, 32.
Theater (invloed van, in Tarente),
Signeeren, 14, 115.
I27*
Sikyon, (schilderschool), 118.
Thucydides, 20, 42, 113.
Sisyphosschilder, 124, 128.
Timonidas, 43.
Skylax, 9.
Timotheos, 119.
5kythes, 87, 179.
Tleson, 53.
Slang (doodensymbool), 19,43, 173. roeschrijving, 14, 90.
Solon, 49.
Iranenfleschjes, 140.
Sophilos, 44, 50, 51, 32.
rriptolemosschilder, 94.
sophokles, 103.
Fropaeum v. Samnidsche wapens,
sosias, 91, 92, 98.
167.
sotades, 12,100,151,180,182.
rschertomlyk, zilveren vaas van, 160.
stadhouder, vaas van den, 130.
ryrrheensche klasse, 58.

V.
Verres, 157.
Vervaardiging, 11.
Vibius Berius, 136.
Villa Giuliaschilder, 103.
ViVenziovaas (schilder van de), 94,
96.
Vogelschalen (Rhodisch), 30,
(Boeotisch), 63.
Vrouliaklasse, 30
Volksverhuizing (Dorische), 16, 33.
Vourvaklasse, 50.
Vrouwenbadschilder, 114.
Vrouwenschilder, 110.

W.
Westhellingceramiek, 140, 142, 155. .

X.
Xenokles, 33, 39.
SCenophantos, 132,133.

Z.
Swartdipylonklassen, 18.
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LIJST VAN AFBEELDINGEN *)

i.
Fig.

Biz.

plaat

Fig.
Fig.
PLAAT H.
Fig.
Fig.
Fig.

i

Klaagvrouwen aan weerszijden van een
grafheuvel; detail zw. f. Attische vaas, begin 5e eeuw......................................................
2 Graf met een lebès, Attisch-geometrisch..
3 Het draaien van een vaas onder toezicht van
Athena; Attisch r. f., ca. 460/30 v. Chr.......

Oorspronkelijk op de Dipylonbegraafplaats, Athene........................
~ ,
.
,,
_. .
Caltagirone, Mus. Civico..........

5
j
11

4 Amphora, Attisch-geometrisch.
Athene, Nationaal Museum.......................................
5 Amphora, Attisch-geometrisch, zg. zwart.
,
dipvlonklasse......................................
Amsterdam, AllardPiersonmuseum..
6 Kan, Attisch-geometrisch................................

PLAAT m.
Fig. 7 Kannetje, laat Attisch-geometrisch.
Fig.

8 Kom, Protokorinthisch.

Fig.

9 Lebès, Rhodisch-geometrisch.

Fig.

10 Amphora, Thcraeïsch-geometrisch.

Den Haag, collectie Volz.
Bruikleen
Gemeentemuseum...........................

i7
19
xp

Berlijn, Altes Museum.......................................................tg

Toronto, RoyalOntario Museum....
Leiden, Museum van Oudheden.................................
Leiden, Museum van Oudheden.........................

PLAAT IV.
Fig. 11 Situla, Kretensisch, Oostersch beïnvloed....
Fig. 12 Detail situla, Kretensisch, Oostersch beïnvloed...
Fig.

Athene, Nationaal Museum................

13 Situla, Kretensisch, Oostersch beïnvloed____

20
24
23

Iraklion, Museum.......................................
T ...
,,
Iraklion, Museum......................................
Iraklion, Museum........................... .

21
27
27

PLAAT V.
Fig.

14 Pithos, Kretensisch, Oostersch beïnvloed...

Iraklion, Museum.......................................

28

Fig.

15 Kan, Kretensisch, Theseus en Ariadne.........

Iraklion, Museum......................................

28

Fig.

16 Kan, Rhodisch, vroeg-Kamirosstijl................

Amsterdam, Allard Piersonmuseum..

31

PLAAT VI.
fjfr l7 Schaal, Rhodisch, Kamirosstijl......................

Boston, Museum of Fine Arts............

32

Fig.

18 Schaal, Rhodisch, Kamirosstijl......................

Den Haag, Arch. Instituut........................

Fig.

19 Kan, Rhodisch, Kamirosstijl..........................

Leiden, Museum van Oudheden........

Fig.

20 Krater, Klein-Aziatisch (?), Kamirosstijl___

Constantjnopel, Museum..........................

32
30

l) De omschrijvingen bij de illustraties zijn tot het minimum beperkt; voor verdere gegevens raadplege men
den tekst. De termen zwartfigurig en roodfigurig zijn tot zw. f. en r. f. afgekort.
202

31

PLAAT Vn.
Fig. 21 Krater, Rhodisch, laat-Kamirosstijl...............

BIz

-

Parijs, Louvre.................................

jj

Fig. 22 Situla, Oost-Grieksch (Daphnae)...................

Londen, British Museum...................

J4

PLAAT Vm.
Fig. 23 Beker, Chiotisch (?) u. Vulci.......................

Würzburg, Martin v. Wagnetmuseum

jj

Fig. 24 Beker, Chiotisch (?)................. ......................

Kopenhagen, Nationaal Museum....

,j

Fig. aj

Schotel, Chiotisch-Naukratitisch...................

Londen, British Museum...................

34

PLAAT IX.
Fig. 26 Amphora, Melisch..........................................

Athene, Nationaal Museum................

36

Fig. 27 Amphora, Parisch (?)....................................

Leiden, Museum van Oudheden.....

J7

PLAAT X.
Fig. 28 Pyris, Protokorinthisch................................

leiden, Museum van Oudheden........

20

Fig. 29

Arybaüos, Protokorinthisch..........................

Napels, Mus. Nazionale.....................

38

Fig. 30

Aryballos, Protokorinthisch..........................

Napels, Mus. Nazionale.... .............

jg

Fig. 31

Arybaüos, Protokorinthisch..........................

Amsterdam, Allard Piersonmuseum..

38

Fig. 32

Arybaüos, Protokorinthisch..........................

Amsterdam, Allard Piersonmuseum..

38

^ 33

Kan, Protokorinthisch..................................

Napels, Mus. Nazionale.....................

30

Fig. 34 Skyphos, Protokorinthisch.............................

Londen, British Museum...................

39

PLAAT XL
Fig. 33 Kan, Protokorinthisch...................................

Rome, Mus. Villa Giulia...................

^

Fig. 36 Arybaüos, Korinthisch...................................

Amsterdam, Allard Piersonmuseum..

4i

Fig. 37 Alabastron, Korinthisch................... ............

Amsterdam, Allard Piersonmuseum..

4i

PLAAT Xü.
Fig. 38 Bord, Korinthisch......................... ................

Kopenhagen, Nationaal Museum....

42

Fig. 39 Pyxis, Korinthisch........................................ .

Beriijn, Altes Museum....................... -

4I

Fig. 4o Detaü Eurytioskrater, Korinthisch................

Parijs, Louvre.....................................

4J

PLAAT XÜI.
Fig. 4i

Detail krater, Korinthisch............................

New York, Metrop. Museum............

44

Fig. 42

Frgt. krater, Korinthisch..............................

Amsterdam, Allard Piersonmuseum..

44

Fig. 43 Kan, vroeg-Attisch, zg. Phaleronklasse.........

Beriijn, Altes Museum.......................

46

Fig. 44 Frgt. groote vaas, vroeg-Attisch...................

Halle, ParticuUeie Collectie................

47

PLAAT XIV.
Fig. 45

Nessosamphora, Attisch..................... ;..........

New York, Metrop. Museum............

47

Fig. 46

Zg. Netosamphora, Attisch............................

Athene, Nationaal Museum................

47

PLAAT XV.
^*8- 47

Frgt. dinos, Attisch.......................................

Athene, Nationaal Museum................

jo

Binnenzijde schaal, Attisch (?), Sianaklasse .

Londen, British Museum...................

52

Fig. 48

203

Blz.
PLAAT XVI.
Fig. 49 Krater, zg. Francjoisvaas...............................

Florence, Mus. Arch...........................

51

Fig. 50 Krater, Attisch zw. fig..................................

New York, Metrop. Museum............

54

Fig.

Berlijn, Altes Museum.......................

55

plaat

xvn.

51 Amphora, Attisch zw. fig..............................

PLAAT XVUI.
Fig.

52 Beker, zg. miniaturistenschaal.........................

Berlijn, Altes Museum.......................

52

Fig.

53 Kyathos, Attisch zw. fig.................................

Amsterdam, collectie Siz...................

151

Fig.

54 Frgt. dinos, Attisch zw. fig............................

Athene, Nationaal Museum...............

54

Fig.

55 Hydria, Attisch zw. fig...................................

Leiden, Museum van Oudheden........

59

Fig.

56 Kan, Attisch zw. fig. op wit fond...............

Melchett Court, collectie Mond........

61

PLAAT XIX.

Fig. 57 Amphora, zg. Panathenaelsch, Attisch zw.
£.

. . ,
... ,
Amsterdam, Allard Piersonmuseum..

•

.
60

PLAAT XX.
Fig.
j8 Amphora, Attisch zw. fig..............................

Rome, Vaticaan..................................

56

PLAAT XXI.
Fig.

59 AmphiaraOskrater, Korinthisch.....................

Berlijn, Altes Museum.......................

62

Fig.

60 Hydria, Korinthisch......................................

Parijs, Louvre.....................................

63

PLAAT XXn.
Fig.
61 Drievoet, Boeotisch zw. fig............................

Berlijn, Altes Museum.......................

66

Parijs, Cabinet des Médailles.............

68

Fig.

62 Arkesilaosschaal, Lakonisch zw. fig..............

PLAAT XXTTT,
Fig. 63 Krater, Chalcidisch zw. fig............................

Würzburg, Martin v. Wagnermuseum

72

64 Schaal, Chalcidisch zw. fig.............................

Kopenhagen, Thorwaldsenmuseum..

73

PLAAT XXIV. •
Fig.
63 Dinos, Ionisch (Oost-Grieksch)...................

Parijs, Louvre .....................................

77

Fig.

Fig.

66 Frgt. Ionisch (Oost-Grieksch).......................

Lindos (Rhodos).................................

78

Fig.

67 Detail amphora, Ionisch (Oost-Grieksch)...

^tle Ashby, coll. Marq. ofNorth-

^

PLAAT XXV.
Fig.
68 Amphora, Rhodisch, zg. Fikelluraklasse ....

Amsterdam, Allard Piersonmuseum..

73

Fig.

69 Amphora, Caeretaansch................................

Amsterdam, Allard Piersonmuseum..

80

Fig.

70 Frgt. amphora, Caeretaansch........................

Parijs, Louvre....................................

80

Fig.

71 Amphora, Ionisch, zg. Pontisch....................

Rome, Vaticaan..................................

81

PLAAT XXVI.
Fig.
72 Amphora, Attisch, vóórz. r. f.......................

Boston, Museum of Fine Arts.........

84

Boston, Museum of Fine Arts...........

84

Fig.
204

73 Amphora, Attisch, keerz. zw. f.....................

Bk.
PLAAT XXVH.
Fig.

74 Bord, Attisch r. f.................................................

Londen, British Museum....................

86

Fig.

7J Binnenzijde schaal, Attisch r. f........................

Tarquinia (Cometo), Mus.Ciyico ...

86

Fig.

76 Detail psykter, Attisch t. f.................................

Turijn, Mus. Civico............................

88

Fig.

77 Detail schaal, Attisch r. f..................................

München, Mus. Ant. Kleinkunst------

89

PLAAT XXVDI.
Fig. 78 Detail schaal, Attisch r. f.................................
Fig.

79 Detail schaal, Attisch r. f................................

9

^ Muscum 101 Kunst
und Industrie......................................

94

Londen, British Museum....................

94

PLAAT XXIX.
Fig.

80 Detail skyphos, Attisch r. f..............................

Boston, Museum of Fine Arts............

92

Fig.

81 Detail schaal, Attisch r. f.................................

Parijs, Louvre......................................

91

Fig.

82 Detail hydria, Attisch r. f........... .....................

Napels, Mus. Nazionale......................

96

PLAAT XXX.
Fig. 85 Amphora, Attisch r. f........................................

Berlijn, Altes Muséum........................

95

Fig. 84 Krater, Attisch r. f...........................................

Londen, British Museum.....................

95

PLAAT XXXI.
Fig. 85 Kelkkrater, Attisch r. f......................................

Syracuse, Mus. Nazionale..................

105

Boston, Museum of Fine Arts............

96

Fig.

86 Klokkrater, Attisch r. f....................................

PLAAT XXXH.
Fig. 87 Detail amphora, Attisch r.f..............................

Rome, Vaticaan..................

104

Fig.

88 Binnenzijde schaal, Attisch r. f.........................

München, Museum Ant. Kleinkunst.

100

Fig.

89 Binnenzijde schaal, Attisch, teekening op
wit fond.............................................. .............

Londen, British Museum.....................

100

Parijs, Louvre.....................................

102

Lecce, Mus. Provinciale....................

10;

Berlijn, Altes Museum..................................................

106

Chiusi, Mus. Civico............................................................

10;

PLAAT XXXHL
Fig. 90 Kelkkrater, Attisch r. f......... ...........................
Fig. 91

Detail pelikè, Attisch r. f............:.................

PLAAT XXXIV.
Fig. 92 Binnenzijde schaal, Attisch r. f.
Fig. 93 Detail skyphos, Attisch r. f.

Fig. 94 Pelikè, Attisch r. f.................................... .........
Fig.

95 Detail klokkrater, Attisch r. f.

Boston, Museum of Fine Arts............

107

Londen, British Museum...............................................

103

PLAAT XXXV.
Fig. 96 Lekythos, Attisch, decoratie op wit fond....
Fig.
0
Fig.

Berlijn, Altes Museum.........................

108

97 Lekythos, Attisch, zw. f. decoratie op wit
fon£j
98 Detail lekythos, Attisch decoratie op wit

71

D ...
..
,,
Berlijn, Altes Museum.........................
Athene> Nationaal Museuni.................

109
1D9

77

D ...
,,
Berlijn, Altes Museum........................

112

Fig. 99 Detail lekythos, Attisch, decoratie op wit
B
jQn(j
’
*
’
r

20 J

PLAAT XXXVI.

*

Fig. ioo Detaü hydria, Attisch r. f.............. ...............
Fig. ioi Bolk lekythos, Attisch, ten deele r. f., ten
deele met decoratie op wit fond.....................

Londen, British Museum...................
XT
,
New York, Metrop. Museum............

„j
114

Fig. 102 Detaü stamnos, Attisch r. f..........................

Napels, Mus. Nazionale.....................

t, j

Fig. 103 Binnenzijde schaal, Attisch f. f......................

Madrid, Mus. Arqueol Nac...............

uj

Fig. 104 Detaü volutenkrater, Attisch r. f..........

Ruvo, collectie Jatta..........................

,l6

Fig. 105 Detail volutenkrater, Attisch r. f................

Napels, Mus. Nazionale.....................

uy

PLAAT XXXVH.

PLAAT XXXVm.
Fig. 106

Detaü pelikè, Attisch r. f.............................

Londen, British Museum....................

no

Fig. 107

Detaü lekanis, Attisch r. L............ .............

Leningrad, Hermitage.......................

no

Fig. 108

Pelikè, Attisch r. f.......................................

Londen, British Museum...................

no

Fig. 109

Detaü volutenkrater, Tarentijnsch, r. f.__

Miinchen, Museum Ant. Kleinkunst.

124

Fig. no

Volutenkrater, Tarentijnsch, r. f....................

Tarente, Mus. Gvico.........................

125

Fig. in Frgt. kelkkrater, Tarentijnsch r. f. en opgeschüderd____
.
r

W7«—k,.
•
w?
wurzhurg, Martm v. Wagnermuseum

126

Detaü kelkkrater, Tarentijnsch, r. f............

Amsterdam, Allard Piersonmuseum..

125

Fig. 113 Fragm. Paestaansch, r. f.................................
Fig. 114 Detaü volutenkrater, Tarentijnsch r. f. en
opgeschüderd......... ..............'......................

Amsterdam, Allard Piersonmuseum..
A, AT . .
Napels, Mus. Nazionale.....................

129
,27

Beriijn,AltesMuseum................. ;..

,29

°Pge;

Leiden, Museum van Oudheden........

130

Fig. 117 Amphora, Lucaansch, r. f...........................
Fig. 118 Hydria, zg. Hadrahydria, HellenistischEgyptisch, zw. f.
.........................

Amsterdam, Allard Piersonmuseum..
d
Ai,
Berlijn, Altes Museum.......................

129

Fig. 119 Detaü beker, zg. Kabirionbeker, Boeotisch
zw. f............................................... ..............

Oxford, Ashmokan Museum............

132

Londen, British Museum...................

137

PLAAT XXXIX.

PLAAT XL.
Fig. 112

PLAAT XO.
R8'"5

SdSd"’ PaeS.taanSCh’. r; .f'..“ °Pge'

Fi8'116 ihikkrd! .Campaan8ch:. ,r‘..f'.
PLAAT XLII.

.......TT

133

PLAAT XLHI.
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Fig. 120

Bucchero-pyxis, Rhodisch...........................

Fig. 121

Kleine amphora, Attisch, zwartgeschilderd..

Fig. 122

Pyxis, Attisch, zwartgeschüderd..................

Rome, coüectie Curtius.....................

138

Fig. 123

Volutenkrater, Attisch r. f............................

New York, Metrop. Museum............

139

Fig. 124

Kelkkrater, Attisch, zwartgeschüderd........

Londen, British Museutti..................

139

Amsterdam, Allard Piersonmuseum..

138

PLAAT X1.1V.
Fig. 125 Amphora, 2g. Westhellingceramiek, At- T -j
„
_ „ ,
tisch (?), lichte decoratie op donker fond....
Laden, Museum van Oudheden........
Fig. 126 Beker, zg. Westhellingceramiek, Attisch (?),
D
..
'
lichte decoratie op donker fond.
Bonn, Akademisches Kunstmuseum
.
Fig. 127 Fragm. Tarentijnsch, polychrome decoratie
,
,, .
op zwart fond.
Wurzburg, Martm v. wagnermuseum
PLAAT XLV.
Fig. 128

Blz.
140
140
14J

Krater, zg. Gnathiaklasse, Zuid-Italiaansch,
polychrome decoratie op zwart fond............
Fig. 129 Lekythos, zg. Gnathiaklasse, Zuid-Italiaansch, polychrome decoratie op zwart fond.
Fig. 130 Beker, zg. Gnathiaklasse, Zuid-Italiaansch,
polychrome decoratie op zwart fond............

_
.Leiden, Museum van Oudheden.....

144

Leiden, Museum van Oudheden.........

144

Leiden, Museum van Oudheden........

144

Fig. iji

Leiden, Museum van Oudheden........

144

Detail beker, Campaansch, lichte decoratie
op zwart fond...............'.....................................
Fig. 133 Lagynos, Grieksch, Hellenistisch, bruine
decoratie op wit fond.......... ...........................

_
Frankfort, Liebieghaus ................ ..

143

Athene, Nationaal Museum.......................

146

Fig. 134

Rome, Mus. Villa Giulia...........................

i4J

Pelikè, zg. Gnathiaklasse, idem......................

PLAAT XLVI.
Fig. 132

Schotel, zg. Gnathiaklasse, Campaansch.......

PLAAT XLVU.
Fig. 135 Detail Hadtahydria, Hellenistisch-Egyptisch,
polychrome decoratie op wit fond................

Amsterdam, Collectie Six................ .

147

Fig. 136 Reliefpithos, Kretensisch.........

Iraklion, Museum........................... ..........................

IJ0

Fig. ï37 Reliefpithos, Rhodisch...........

Florence, Mus. Arch.....................................................

ijo

PLAAT XLVm.
Fig. 138 Fragm. reliefpithos, Kretensisch.

Iraklion, Museum.....................................................

IJO

Fig. 139 Fragm. reliefpithos, Boeotisch.....

Parijs,Louvre..........................................................

iji

Fig. 140 Fragm. reliefpithos, Spartaansch (?).

Sparta, Museum...............................................

Fig. 141

Parijs, Louvre.........................

Pyxisdeksel, Attisch, teliefdecoratie.

PLAAT XT.TY.
Fig. 142 Detail oenochoë, Attisch, barbotine-decoratie „
T
op zwart fond.................................
Parijs, Louvre................................................................
Fig. 143 Lekythos, Zuid-Italiaansch, reliefdecoratie, T
,
polychroom.............................. .....T..T.T?
Londen, Bntish Museum.....................
Fig. 144 Hydria, Attisch of Zuid-Italiaansch, reliefT
, Tt
decoratie, polychroom................ ...................
Lenmgrad,Hermitage...............................
Fig. 145 Amphora, Hellenistisch, Kretensisch of
Egyptisch; zg. plakettenamphora,zwartBerlijn,AltesMuseum...............................
geschilderd........................................................
’LAATL.
Fig. 146
Fig. 147
Fig. 148
Fig. 149
Fig. ijo

Diepe schaal, plaats van vervaardiging on- u •• T
zeker, reliefdecoratie, polychroom.
Parijs, Louvre.............................................................
Fragm. medaillonschaal, Hellenistisch-Egyp- .
,
tisch, zwartgeschilderd.
Amsterdam, AllardPiersonmuseum.,
Beker, ma reliefmedaillon, Alexandrijnsch, „ ...
zwartgeschilderd..............................................
Berlijn, Altes Museum........................
Schaal, met reliefmedaillon, Capuaansch (?),
.
,
,„ ,
zwartgeschilderd......................
Amsterdam, Allard Piersonmuseum..
Omphalosschaal, Campaansch, reliefdeco- .
,,
ratie, zwartgeschilderd....................................
Amsterdam, Allard Piersonmuseum..
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152

,34
154
153
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*55
156

157
1j8
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Blz.

PLAAT LI.
Fig. ijl

Askos met terracottafiguren, zg. Canosaklasse, polychroom........................................
Fig. 152 Beker, zg. Megarisch, Grieksch-Hellenistisch, zwarte beschildering, gesign. Menomachos............................................................
Fig. 15; Kan, Grieksch-Hellenisdsch, reliefdecoratie,
bruine beschildering.................................... .
PLAAT LH.
Fig. 154 Beker, Pergameensch (?), reliefdecoratie,
beschüdering overgaand van rood tot zwart.
Fig. 155 Lagynos, Pergameensch (?), witte decoratie
0 ” 0p rood fond
Fig. 156 Beker, Pergameensch, reliefdecoratie, roodgeschilderd.....................................................
Fig. 157 Fragm. medaillonschaal, Klein-Aziatisch of
Syrisch, Hellenistisch, roodgeschilderd........
Fig. 158 Aryballos, Rhodisch of Naukratitisch, witte
faïence
Fig. 159 Aryballos, Rhodisch, groene faience met geel
en bruin
Fig. 160 Aryballos, Rhodisch of Naukratitisch, witte
faience...........................................................
PLAAT LIH.
Fig. 161 Skyphos, Hellenistisch-Egyptisch, faience,
lichtgroen met blauw.....................................
Fig. 162 Fragm. Hellenistisch-Egyptisch, faience,
groen en blauw ...........................................*.
Fig. 163 Kan, zg. Berenikekan, Hellenistisch-Egyptisch, faience, lichtgroen...............................
Fig. 164 Kannetje, Italiaansch (?), Keizertijd, faience
groen...............................................................
Fig. 165 Beker, Klein-Aziatisch (?), Keizertijd, faïence,
licht- en donkergroen......................................
PLAAT LIV.
Fig. 166 Vaasje, in vorm v. e. uil, Kretensisch.........

Hamburg, Museum für Kunst und
Gewerbe............................................

150

Alexandrië..............................

162

_
,,
Berhjn, Altes Museum.......................

164

T ..
_ „ ,
Leiden, Museum van Oudheden.........
T
_ „ ,
Leiden, Museum van Oudheden____
,
,.
Londen, Bntish Museum...................
T
_ ,, ,
Le,den*Museum van Oudheden........
,
,
,„ ,
Amsterdam, Allard Piersonmuseum..
„ ,
„ .
_
Haarlem, collectie Dr. Burg.................
_
,,
Berlijn, Altes Museum.......................

166
166
165
.
167
175
.
168
175

Museum..................................
*
Den Haag, Gemeente Museum...........
Londen, British Museum...........

170
169
171

Den Haag, Gemeente Museum..........
Berlijn, Altes Museum...............

172
172

^

Oxford, Ashmolean Museum...........

173

Fig. 167 Vaasje, in vorm v. e. vogel, Rhodisch.........
Fig. 168 Vaasje, in vorm v. e. gehelmden kop,

Amsterdam, Allard Piersonmuseum..
Amsterdam, Allard Piersonmuseum..

174
. 174

Fig. 169

Vaasje, in vorm v. e. paardekop, Rhodisch...

Amsterdam, Allard Piersonmuseum..

174

Fig. 170
Fig. 171

Vaasje, in vorm v. e. eend, Protokorinthisch. Berlijn, Altes Museum...............
176
Parfumfleschje, in vorm v. e. vrouwenfig., Amsterdam, Allard Piersonmuseum..
176
aamisch........................... ...............................
Askos, met een Sileen, Ionisch....................
Würzburg, Martin v. Wagnermuseum
176

Fig. 172
PLAAT LV.
Fig. 173

Fopvaas, Korinthisch .........................

Parijs, Louvre...........................

Fig. 174

Beker, in vorm v. e. negerkop, Attisch.......

Boston, Museum of Fine Arts...........

Fig. 175

Beker, in vorm v. e. .vrouwenkop, Attisch..

Boston, Museum of Fine Arts...

Fig. 176

Pronkbeker, neger en krokodil, Attisch......

Boston, Museum of Fine Arts...........

177
179
180
180

PLAAT LVI.
Fig. 177

Pronklekythos, Eros en relief, Attisch, poly- Hamburg, Museum für Kunst und
chroom............................................................
Gewerbe...................................
182
Fig. 178 Zalffleschje, slapende neger, bruine beschil- Oxford, Ashmolean Museum............
183
dering, Tarentijnsch......................................
Fig. 179 Rhyton, Attisch, zwartgeschilderd..............
Londen, British Museum..........
182

VIGNET.
Bovenstuk v. een standaard, Attisch, r. f........................
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Amsterdam, Allard Piersonmuseum..
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