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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

 

De zesde en vijfde eeuw voor Christus waren voor de ontwikkeling van de beeldhouwkunst in 

Athene een keerpunt. De marmeren wijgeschenken en grafbeelden die de inwoners van de 

stad lieten vervaardigen veranderden in vele opzichten in deze periode. In dit proefschrift is 

onderzocht hoe de communicatie tussen al diegenen die meewerkten aan de vervaardiging 

van sculptuur in Athene verliep, en hoe ze zich ontwikkelde in de loop van de zesde en vijfde 

eeuw voor Christus. De notie dat beeldhouwers en opdrachtgevers niet de enigen waren die 

bij dit proces betrokken waren is ontleend aan Howard Becker’s theorie van de art world. 

Voor de sculptuur in de onderzoeksperiode is naast de beeldhouwer en de opdrachtgever 

vooral het support personnel van belang. Deze groep omvat iedereen die op wat voor wijze 

dan ook een bijdrage levert aan de productie van kunst, in dit geval sculptuur.  

Archaïsch en klassiek Athene kende een klassenindeling gebaseerd op landbezit. 

Deze indeling was ingevoerd door Solon in de vroege zesde eeuw voor Christus, en werd later 

in verschillende fasen aangepast aan de opkomende demokratie. In de sociale strubbelingen 

die in deze periode plaatsvonden, was het etaleren van rijkdom en macht een middel ter 

verwerving van een positie in de maatschappij. De beelden die in de heiligdommen en 

begraafplaatsen van Athene werden opgesteld zijn ogenschijnlijk een uitstekend middel om 

aan deze conspicuous consumption deel te nemen. Maar het staat nog te bezien of de votief- 

en grafbeelden hier ook daadwerkelijk voor werden gebruikt.  

Om de bovengenoemde vragen te kunnen beantwoorden, moest eerst het materiaal 

onderzocht worden: alle marmeren votieven en grafstenen met een Atheense vindplaats, en 

alle voetstukken waaraan te zien is of er een marmeren of bronzen beeld op gestaan heeft 

werden verzameld en opgeteld per kwart eeuw. In hoofdstuk I is dit materiaal onderzocht op 

representativiteit, met andere woorden de vraag in hoeverre het materiaal dat is gevonden 

weergeeft wat er ooit geproduceerd is. Dit resulteerde in de conclusie dat het zogenaamde 

Perzenpuin waarschijnlijk grotendeels representatief moet zijn, aangezien er het zeer 

onwaarschijnlijk is dat er een aanzienlijke hoeveelheid beelden van de Akropolis verwijderd 

zou zijn na de Perzische oorlogen. Voor materiaal uit de vijfde eeuw ligt de bewijslast 

gecompliceerder, omdat daar geen sprake is van een gesloten assemblage. Dit geldt in iets 

mindere mate ook voor het archaïsche grafmateriaal uit de Kerameikos, dat slechts 

gedeeltelijk is ingebouwd in de Themistokleïsche stadsmuur.  
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Het corpus van beelden en reliëfs dat op validiteit onderzocht was, bleek in hoofdstuk II op te 

splitsen in twee hoofdcategorieën van marmer. In de zesde eeuw werd voor een zeer groot 

deel van de wijgeschenken marmer van de Cycladen gebruikt, in het bijzonder van Paros en 

Naxos. Het is opvallend dat voor de voetstukken van deze beelden vaak Attisch marmer werd 

gebruikt, namelijk Hymettisch of Pentelisch. De kwaliteiten van dit marmer waren dus al 

bekend, en het lijkt verwonderlijk dat men pas in de vijfde eeuw geheel overstapte op 

Pentelisch marmer. Dit bleek samen te hangen met de grootschalige aanlevering van dit 

marmer in het midden van de vijfde eeuw voor de bouwprojecten op de Akropolis. De 

infrastructuur voor het vervoer van het marmer werd enorm verbeterd, wat leidde tot een 

grote reductie in het duurste gedeelte van de prijs voor marmer: transport. Dit had grote 

gevolgen voor de commerciële waarde van marmer, en belangrijker, voor de steenhouwers 

die in de groeven werkten en hun relatie met de beeldhouwers.  

Was het marmer eenmaal in Athene, dan konden beeldhouwers en hun medewerkers 

aan de slag. In hoofdstuk III werd gesteld dat de Atheense beeldhouwkunst een aanzienlijke 

mate van verticale specialisatie kende. Dat wil zeggen dat niet alleen beeldhouwers, maar ook 

andere ambachten meewerkten aan de voltooiing van beelden. De werkplaatsen in het 

Residential-Industrial district ten zuidwesten van de Agora bevatten sporen van 

steenhouwerij, maar ook enkele smidsen, installaties om verf en glas te produceren en resten 

van botbewerking: alle ambachten die bij kunnen dragen aan de vervaardiging van sculptuur.  

Behalve kunstenaars (beeldhouwers) en support personnel (de eerder genoemde 

ambachtslieden) zijn in de art world ook de opdrachtgevers en het publiek van belang. 

Atheense opdrachtgevers bleken minder consequent in hun commissies dan gewoonlijk 

verondersteld wordt. Groepsgedrag op basis van sociale rang is niet traceerbaar in het 

archeologische of epigrafische materiaal. Met andere woorden, de elite van Athene bestelde 

sculptuur om als votief of als grafmonument te dienen, maar de voorkeur voor een bepaalde 

marmersoort of voor een genre was een individuele zaak. Er is geen enkel bewijs voor een 

specifiek verband tussen de elite en bijvoorbeeld ruiterstandbeelden, terwijl paardenraces die 

connotaties wel aantoonbaar hebben. In tegendeel, bewoners van Athene die niet eens 

burgerrecht hadden lieten ook monumentale, met de adel geassocieerde beelden maken. Een 

van de oudste stenen votieven met een inscriptie is gewijd door een timmerman of aannemer. 

Sculptuur was zeker geen exclusieve of elitaire aangelegenheid.  

De communicatie tussen hen die tot de art world van Atheense sculptuur behoorden 

was dan ook vooral een persoonlijk gegeven. Opdrachtgevers varieerden van zeer 

welgestelde adel tot vrijgelaten slaven. De intensiteit van het onderhoud van de sculptuur na 
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plaatsing lijkt ook uiteen te lopen. Aanwijzingen dat men zich druk maakte over wat andere 

Atheners, het publiek, van het beeld dachten zijn er nauwelijks. Zelfs Plato, die zich toch met 

verve tegen verschillende ambachten keert, lijkt zich weinig aan de beeldhouwkunst gelegen 

te laten liggen. Voorbeelden uit de sculptuur komen af en toe voor in zijn werk, maar van 

ernstige, specifieke kritiek is geen sprake.  

Het is misschien paradoxaal om een proefschrift over de sociale rol van (de productie 

van) beeldhouwkunst af te sluiten met de conclusie dat die beeldhouwkunst niet werkelijk als 

vehikel voor sociale status diende in de sociale en politieke hiërarchie van de Atheense 

maatschappij. Toch is dat de uitkomst van dit onderzoek. Dat zich desondanks trends 

voordoen, bijvoorbeeld in genres, wijst erop dat mode (een publiek fenomeen) een grote rol 

speelde in de keuzes van de opdrachtgevers; maar de kosten, of de beschikbaarheid van 

materiaal, waren evenzeer belangrijk. De interactie tussen beeldhouwers en andere 

ambachtslieden, tussen de opdrachtgevers en het publiek was er niet minder om. 

 




