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De kruik is wat je noemt een kloeke, maar
elegante vaas (voorzijde omslag, Pl. IVa-b, afb. 1a-b) met
ter hoogte van de schouder twee horizontale oren en
aan de achterkant een verticaal oor dat boven de rand
uitsteekt 1. De vaas is zwart en heeft twee panelen met
daarin een voorstelling. In het paneel op de buik is
een huwelijksstoet met een wagen afgebeeld, op de
schouder staat een afbeelding van het gevecht van
Herakles met de Leeuw van Nemea. De vaas is
gebroken geweest, maar vrijwel compleet bewaard.

O U D E H E R K O M S T

De nieuwe waterkruik komt uit het bezit van
de Franse beeldbouwer Charles-René de Paul de Saint-
Marceaux. Hij werd als zoon van een champagne-
verkoper in 1845 in Reims geboren en stierf in 1915 in
Parijs. Hij verbleef enkele jaren in Florence, waar hij
door het werk van Michelangelo beïnvloed werd. Zijn
collectie Griekse vazen is lang in de familie gebleven,
en werd in 2004 bij Sotheby’s in New York geveild.
De waterkruik werd op de kunst- en antiekbeurs Tefaf
in Maastricht in 2006 verworven.

afb. 1

Waterkruik (hydria)

van de Euphiletos

Schilder. Atheens,

ca. 525 v. Chr.

Aardewerk, h. 43 cm.

Langdurige bruikleen

APM 15.765
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Op de Griekse afdeling staat in een nieuwe vitrine aan de raamzijde een nieuwe,
opvallende vaas. Het is een Atheense waterkruik (hydria) die het museum vorig jaar in
langdurig bruikleen heeft gekregen uit een particuliere collectie. De vaas is een zeer
welkome verrijking van de afdeling Atheens aardewerk, zowel vanwege de vorm – het
museum beschikte nog niet over een zwart-figurige waterkruik – als om de voorstellingen
op de schouder en de buik van de vaas. Daarnaast biedt de vaas een goede gelegenheid
iets meer te vertellen over de watervoorziening in Athene en het gebruik van dergelijke
vazen bij plechtigheden als huwelijken en begrafenissen. Kortom, deze vaas verdient het
om van verschillende kanten ‘belicht’ te worden.

1 APM B 15.765. Hoogte 43 cm, diameter 35 cm. Athene, Euphiletos Schilder, 530-520 v. Chr.



D E S C H I L D E R VA N D E W AT E R K R U I K

Door onderzoek naar de stijl van schilderen zijn
wij tot de conclusie gekomen dat de waterkruik (voorzijde

omslag, Pl. IVa-b, afb. 1a-b) toegeschreven kan worden aan
een schilder wiens eigen naam niet bekend is, maar aan
wie de (nood)naam ’Euphilétos Schilder’ is gegeven.
Euphiletos is een mooie naam, die ‘Zeer bemind’
betekent. Hoe komt de schilder aan deze naam?
Lang niet alle Atheense schilders signeerden de vazen
die zij van een voorstelling hadden voorzien; zo ook
de Euphiletos Schilder niet. In zo’n geval wordt door
een archeoloog, die het werk van een bepaalde schilder
voor het eerst bestudeert en publiceert, een karakte-
ristieke naam voor hem bedacht. De Euphiletos Schilder
dankt de zijne aan een drietal inscripties waarin steeds
dezelfde naam voor komt. Eén hiervan is te lezen
op afbeelding 2: namelijk in het schild van de godin
Athena op één van zijn zogenaamde Panathenaeïsche
prijsamforen (amforen die men op de Panathenaeïsche
Spelen in Athene kon winnen). In de band om het witte
wiel (het blazoen, schildteken) zijn de volgende woorden
gegraveerd: Euphiletos kalos, ‘Euphiletos is mooi’.
Mooi is voor de Grieken knap en goedgebouwd. In de
periode tussen 525 en 475 voor Christus komen zeer
veel van dit soort kalos inscripties op Atheense vazen
voor; er zijn er meer dan tweehonderd van bekend.

Het verschijnsel is min of meer te vergelijken met
de hedendaagse graffiti waarin bijvoorbeeld een jongen
zijn liefde voor een bepaald meisje met een spuitbus op
een muur of brug schrijft. Bij de oude Grieken werden in
de kalos inscripties de bewondering van mannen voor
knappe, jonge jongens duidelijk gemaakt. Zij gaven de
schilder de opdracht de naam van hun favoriete vriendje
op de bestelde vaas te schilderen of te graveren. Zo was
Leagros aan het eind van de zesde eeuw één van de
populairste jongens van Athene. Zijn schoonheid werd
opvallend vaak in inscripties op vazen geprezen.
Interessant is dat we iets van deze Leagros weten: in
een tekst wordt zijn naam genoemd toen hij, als generaal,
op het slagveld was gesneuveld. Maar wie de ‘zeer
beminde’ knaap, Euphiletos, precies was, weten we niet.

De schilder die deze naam heeft gekregen,
beschilderde een groot aantal vazen tussen 530 en 510
voor Christus in de Atheense pottenbakkerswijk, de
Kerameikos. Twee grote vaasvormen beschilderde hij het
liefst: waterkruiken en Panathenaeïsche prijsamforen. De
laatstgenoemde vazen werden in grote aantallen
geproduceerd voor de Grote Panathenaeïsche Spelen, die
eens in de vier jaar in Athene werden georganiseerd.
Degene die gewonnen had in een bepaalde tak van
sport, bijvoorbeeld hardlopen, kreeg een prijs in de vorm
van een grote amfoor gevuld met kostbare olijfolie. Het
was een waardevolle prijs: er ging zo’n 35 tot 38 liter
olie in. Panathenaeïsche amforen werden steeds volgens
een traditioneel, vast stramien beschilderd: de stadsgodin
Athena in een strijdvaardige houding in het paneel aan
de ene kant (afb. 2) en de tak van sport waarin gewonnen
was aan de andere kant (afb. 3).

G E Z U S T E R L I J K

De monumentale Panathenaeïsche amfoor (afb. 3)

is één van de bekendste en opvallendste Griekse vazen
in ons museum, en al lang geleden ook aan de
Euphiletos Schilder toegeschreven. Het interessante van
de nieuwe hydria (voorzijde omslag, Pl. IVa-b, afb. 1a-b) is,
dat zij door dezelfde schilder beschilderd is. De twee
topstukken staan nu gezusterlijk naast elkaar en zijn te
bewonderen in de eerste zaal van de Griekse afdeling.
De waterkruik kan gedateerd worden tussen 530 en 520
voor Christus. De Panathenaeïsche prijsamfoor iets later:
tussen 520 en 510 voor Christus.

W AT E R K R U I K E N

Water is de oudste en eenvoudigste drank.
Bronnen voorzagen in de dagelijkse watervoorziening.
De kruik waarmee water werd gehaald, heette in het
oude Griekenland een hydria (van hudoor, water). Het is
één van de weinige Griekse vaasvormen, waarvan we met
zekerheid de naam kennen. Het bewijs hiervoor wordt
geleverd door het feit dat het woord hydria is geschreven
naast de waterkruik van de Trojaanse prinses, Polyxena,
op de beroemde ‘François krater’ in Florence (ca. 570 v.
Chr.). In Grieks proza wordt het woord hydria gebruikt,
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afb. 2

Inscriptie op zwarte

band van schild:

Euphiletos kalos.

Panathenaeïsche

prijsamfoor van de

Euphiletos Schilder.

Atheens, ca. 520 v.

Chr. Aardewerk,

h. 62,5 cm. Londen,

Brits Museum

B 134.



maar in poëzie meestal het woord kalpis (kruik). Zo wordt
de waterkruik die de godin Athena, in de gedaante van
een jong meisje, op weg naar het bronhuis draagt, door
Homeros een kalpis genoemd (Odyssee 7, 20). In de
archeologie worden vaak specifieke benamingen voor
vormen van vazen gehanteerd. De term hydria wordt
gebruikt voor een waterkruik met een hoekige overgang
van buik naar schouder (afb. 1); een kalpis heeft daaren-
tegen een vloeiend schouderprofiel (afb. 4). Beide zijn
voorzien van drie handvatten. Het verticale handvat aan
de achterzijde werd gebruikt om de kruik te dragen of om
vast te houden tijdens het schenken. De twee horizontale
handvatten dienden om de zware, met water gevulde
kruik van de grond te tillen, vervolgens op de knie te
plaatsen en vandaar op het hoofd te zetten (afb. 5).

De vroegste waterkruiken die in Athene in de
zwart-figurige techniek zijn beschilderd, hebben een
bolle buik waaraan de handvatten loodrecht zijn
vastgemaakt. Tegen het midden van de zesde eeuw voor

Christus ontstond de echt Atheense hydria-vorm met de
afgezette schouder (afb. 1). De kalpis is een Atheense
uitvinding uit het eind van de zesde eeuw voor Christus.
De vroegste vorm, die min of meer tegelijkertijd in
terracotta en in brons op de markt verscheen, moet
verrassend geweest zijn. De kalpis-vorm beviel kennelijk
zo goed, dat zij in de twee volgende eeuwen, dwz. tot
in de vierde eeuw voor Christus, populair bleef.

B R O N H U I S , H E I L I G D O M , G R A F E N B R U I L O F T

In de eerste plaats werden hydriai en kalpides
gebruikt om water mee te halen in het bronhuis, om zo
de dagelijkse voorraad water aan te vullen. Dit was
vooral meisjeswerk, zoals we later zullen zien (afb. 5).
Een tweede functie was ritueel. Water werd gebruikt voor
één van de oudste soorten offers, niet alleen aan de
goden, maar ook aan de overledenen. De oneindige
dorst van de doden moest gelest worden. Water werd
geplengd tijdens het begrafenisritueel. Ook werden
gevulde waterkruiken naast de doden in het graf gezet.
Een derde functie was om als houder te dienen voor de
as van de gecremeerde overledene. Als zodanig zijn ze
in graven teruggevonden.

Daarnaast speelden water in verband met rituele
reinigingen een belangrijke rol bij bruiloften. In de
bruiloftsstoet werden hydriai en andere watervazen mee-
gedragen (afb. 7). In de zogenaamde loutrophoros werd
het water bewaard, dat gebruikt was voor het ceremoni-
ële bad van de bruid vóór haar huwelijk. Het was
algemeen gebruik om dit soort vazen op de graven te
plaatsen van overledenen die niet gehuwd waren, bij
wijze van grafsteen. Sommige loutrophoroi waren hier
speciaal voor gemaakt: onderin was een gat gemaakt
waardoor het plengoffer op het graf gebracht kon worden.

Tenslotte zijn er nog enkele prozaïsche functies
van de hydria te noemen: als een bus om stembriefjes in
te verzamelen, vooral bij rechtspraak, of om lootjes uit te
trekken. De grote buik en de relatief kleine opening
maken de vorm niet alleen geschikt voor geheimhouding
van de loten en stembriefjes, maar ook maken de
horizontale handvatten het vervoer gemakkelijk.

M E I S J E S B I J H E T B R O N H U I S

Het moet een alledaags straatbeeld in het oude
Athene geweest zijn: groepen meisjes en jonge vrouwen
die waterkruiken droegen en naar het bronhuis liepen
om water te halen. Het was hun dagelijks werk.
Het huis en de familie moesten steeds weer van verse
voorraad water worden voorzien. Het onderwerp is vaak
afgebeeld door Atheense vaasschilders (afb. 5). Bij het
bronhuis zijn groepen meisjes en vrouwen druk bezig
om hun kruiken met water te vullen. Het bronhuis zelf
wordt meestal frontaal in het midden van de compositie
weergegeven, maar soms van opzij, zoals op afbeelding
5. Het water stroomt uit een spuwer in de vorm van een
leeuwenkop. Het meisje links wacht als laatste op het
moment dat haar kruik vol is. De andere meisjes zijn al
klaar om weer terug naar huis te gaan: twee dragen een
hydria op hun hoofd, een derde (rechts) een kalpis.

afb. 3

Hardloopwedstrijd.

Panathenaeïsche

prijsamfoor van de

Euphiletos Schilder.

Atheens, ca. 520 v.

Chr. Aardewerk,

h. 60 cm.

APM 1897

14



Het meisje in het midden moet haar hydria nog op haar
hoofd zetten. Het opgerolde doekje dat zij in een rondje
op haar hoofd heeft gedrapeerd, maakt het dragen van
de volle waterkruik gemakkelijker.

Wie zijn de meisjes of vrouwen die afgebeeld
zijn op de vazen? Zijn het de echtgenotes van Atheense
burgers, dus vrije vrouwen? Of zijn het dienstmeisjes,
slavinnen, die er door hun aristocratische meesteressen
op uitgestuurd zijn om water te halen? Het laatste lijkt
waarschijnlijk, maar we kunnen het niet met zekerheid
zeggen. Er waren namelijk genoeg Atheense vrije
vrouwen die er geen dienstmeisje op na konden houden
en die zelf water moesten halen. Op één van de vroegste
voorstellingen van water halende vrouwen en meisjes
(afb. 6) zouden vrije, zelfs aristocratische, Atheense
vrouwen en kleine meisjes bedoeld kunnen zijn. Hun
kleding is bijzonder mooi gedecoreerd. Een openbaar
bronhuis is hier nog niet geschilderd. Het gaat mogelijk
om een huiselijke scène rond de bron in de hof van een
luxueus privé-huis. De situatie veranderde aan het eind
van de zesde eeuw voor Christus. In de eerste plaats ging
men water halen in de openbare bronhuizen en raakten
de putten in huiselijke omgeving successievelijk in
onbruik. In de tweede plaats was slavernij vanaf het eind
van de zesde eeuw voor Christus vrij gewoon geworden.
Daarom zou het opvallend grote aantal afbeeldingen van
‘vrouwen en meisjes bij het bronhuis’ uit deze tijd het
samendrommen niet van vrije vrouwen, maar juist van
dienstmeisjes en slavinnetjes kunnen voorstellen.

De plotselinge populariteit van deze scènes
aan het eind van de zesde eeuw voor Christus zou te
maken kunnen hebben met de aanleg of renovatie van
de indrukwekkende, zogenaamde ‘Negenbron’
(Enneakrounos). Deze was op initiatief van Hippias, de
toenmalige alleenheerser (Grieks: turannos) van Athene,
omstreeks 520 voor Christus aangelegd. Het is niet
helemaal duidelijk of het hier gaat om één monumentaal
bronhuis met negen waterspuiters of een uitgebreid
systeem van negen bronhuizen. Het water werd geleverd
door de bron met de toepasselijke naam: Kallirrhoe,
‘mooi stromend’. We mogen aannemen dat de aanleg
van de ‘Negenbron’ in het Atheense stadsgebied een
verandering teweeg heeft gebracht in de sociale
gewoonten van de Atheense vrouwen. Nu gingen de
dienstmeisjes van de verschillende meesteressen of
eventueel vrije vrouwen het huis uit om water te halen en
vriendinnen te ontmoeten bij het openbare bronhuis. Het
was duidelijk een sociaal gebeuren. Ook jongens hingen
rond in de buurt van de bronhuizen en vrijers stonden op
de loer: om de meisjes te verleiden en een afspraakje te
maken, vast niet altijd tégen de zin van de meisjes 2.

H E T PA N E E L O P D E B U I K

De hydria die hier besproken wordt, heeft twee
panelen met een afbeelding. Op het paneel op de buik
(Pl. IVb) is een huwelijksstoet afgebeeld. Dit is vooral
vanaf 530 voor Christus een geliefde afbeelding op
hydriai. Misschien werden deze exemplaren speciaal
voor bruiloften gemaakt. Centraal staat een wagen met

een vierspan ervoor. Op de wagen staan een jonge man,
die de teugels en de kentron (prikkel) in de hand houdt,
en links van hem staat een vrouw of meisje. Zij houdt
met haar linkerhand haar sluier vast en met de rechter de
reling van de wagenbak. Zoals gebruikelijk in het Attisch
zwart-figurig aardewerk zijn haar onbedekte lichaams-
delen wit geverfd. De wagen wordt opgewacht door
twee vrouwen. De vrouw achter de paarden houdt een
krans omhoog, de vrouw rechts twee fakkels, die nog net
zichtbaar zijn boven de paardenhoofden. Twee goden
lopen mee: ter hoogte van de achterhand van de paarden
Apollo die op een grote kithara speelt en helemaal links
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afb. 4

Waterkruik (kalpis).

Grieks, 475-425 v.

Chr. Brons, h. 37,5

cm. Geschonken

door mevrouw

M. Mosler in 1997.

APM 14.017

2 Met dank aan Mario Iozzo, Archeologisch Museum in Florence, die ons zijn artikel ‘L’acqua e le donne ad
Atene’ ter beschikking stelde. Hiervan hebben we dankbaar gebruik gemaakt.



sluit Dionysos met een drinkhoorn in de hand de rij.
Alle figuren zijn gekleed in rijkversierde mantels en
gewaden. De patronen zijn ten dele ingekrast maar ook
erop geschilderd in witte en rode verf. Allen dragen rode
kransen in het haar, behalve Dionysos die een krans van
druivenbladeren heeft. De paarden staan twee aan twee.
Beide paarden waarvan de achterhand te zien is, hebben
hier een brandmerk in de vorm van een wijde V, zoals je
een vliegende vogel tekent. Brandmerken op paarden
komen vaker voor op Atheense vaasschilderingen en
Euphiletos tekent ze ook regelmatig. Vaak gaat het om
cirkeltjes en rozetten, soms heeft het merk de vorm van

de herautenstaf van Hermes. De wagen tenslotte is niet
een gewone kar, maar een racewagen die thuis hoort in
de wereld van goden en helden.

H U W E L I J K S S T O E T

Voorstellingen van vierspannen omringd door
goden en mensen komen zeer veel voor op Atheens zwart-
figurig aardewerk. Wij hebben er zo’n duizend verzameld.
Door de figuren te voorzien van verschillende attributen of
uitrusting kan de schilder er het vertrek van een soldaat,
Athena die Herakles na zijn dood naar de Olympus
brengt, een uitrijdende god of godin of een huwelijksstoet

afb. 5

‘Meisjes bij het

bronhuis ’.

Tekening van de

voorstelling op

een hydria waarvan

verblijfplaats

onbekend is.

Tekening: F.

Inghirami, Pitture di

vasi fittili, Fiesole

1833-1837, pl. CXXII

afb. 6

Vrouwen en meisjes

die water halen.

Voorzijde van

waterkruik (hydria).

Atheens, ca. 540 v.

Chr. Aardewerk.

Florence,

Archeologisch Museum

3792

16



van maken. Op onze hydria is er weinig twijfel: er staat
een gesluierde vrouw op de wagen die haar gezicht toont
door haar sluier te openen, het zogenaamde aidos gebaar.
Dit gebaar is kenmerkend voor de bruid; het Grieks woord
aidos betekent ‘eerbied voor de ander’ en ‘schaamte’.
De jongeman naast haar is óf haar bruidegom óf een
familielid, dat haar naar haar nieuwe huis brengt. Ook de
krans die de vrouw in het midden ophoudt, is een
aanwijzing dat het hier om een huwelijksfeest gaat. Bij een
Atheense bruiloft werd het huis versierd met kransen en
droegen deelnemers aan de stoet kransen, zoals ook op
onze vaas alle figuren een krans op het hoofd dragen. Op
vaasschilderingen is het meestal de bruid die een krans in
de hand draagt, maar er zijn ookeen paar voorbeelden dat
één van de gasten een krans vasthoudt. De fakkels die de
vrouw rechts omhooghoudt, vormen de laatste aanwijzing.
In een echte huwelijksstoet werden fakkels meegedragen,
meestal door de moeders van de bruid en de bruidegom.

G O D E N O F M E N S E N ?

Voorstellingen van huwelijksstoeten komen al
voor vanaf 570 voor Christus met als beroemdste en
oudste voorbeeld het huwelijk van Peleus en Thetis op de
eerder genoemde ‘François krater’ in Florence. Daar is
echter een ander moment uit de plechtigheid afgebeeld:
de bruid is al in haar nieuwe huis en de gasten in dit
geval goden arriveren op hun wagens. De voorstelling
zoals die op onze hydria staat, vindt zijn vaste vorm
vanaf 550 voor Christus en is vooral populair tussen 540
en 520, maar er zijn ook nog voorbeelden te vinden van
rond de eeuwwisseling. Er zijn verschillende varianten.
Zo is er een groep waarin geen goden zijn te herkennen.
Vaak dragen de gasten pakketten op hun hoofd, de
cadeaus voor het bruidspaar. De bruid heeft soms een
krans in de hand en een enkele keer worden er fakkels
omhooggehouden. Afgezien van de racewagen lijkt het
hier te gaan om afbeeldingen van een bruiloft uit het
leven van alledag in Athene. Maar er is ook een kleine
groep waarin - net als op de hier besproken hydria -
zowel goden te herkennen zijn, als ook alledaagse zaken
als kransen, pakketten en vaatwerk en af en toe fakkels
zijn afgebeeld. De goden die het meeste voorkomen zijn

Hermes, Dionysos en Apollo. Wanneer Apollo de enige
god is die is afgebeeld, is de vraag gerechtvaardigd of -
gezien de aanwezigheid van elementen uit het dagelijks
leven - in deze gevallen de god is afgebeeld of een
sterfelijke kithara-speler De baardige figuur met zijn
drinkhoorn links op onze vaas is beslist geen alledaagse
verschijning. Het zou de god van de wijn, Dionysos, zelf
kunnen zijn of een volgeling van hem. We kunnen in
hem de verpersoonlijking zien van de aanwezigheid van
goddelijke wijn bij het feest, zoals in kithara-speler de
aanwezigheid van goddelijke muziek.

In een iets grotere groep zijn de pakjes en
kransen verdwenen, maar worden nog wel fakkels
omhooggehouden. Op de grootste groep echter, die bijna
de helft van alle afbeeldingen van een huwelijksstoet
beslaat, zijn wel goed herkenbare goden afgebeeld, maar
verder geen enkel alledaags element als pakket, krans of
fakkel. Deze groep begint vanaf 530 voor Christus.
Kennelijk had inmiddels het schema van een huwelijks-
stoet zo’n vaste vorm gekregen dat alle verwijzingen naar
een huwelijksceremonie niet meer nodig waren. De
aanwezigheid van de goden, de man en de vrouw met
haar sluier op de wagen waren voldoende om aan
iedereen duidelijk te maken wat was afgebeeld.

Maar wie waren dan afgebeeld? In de publicaties
van de vazen gaat men er maar al te graag vanuit dat het
een mythologische voorstelling is en noemt men het de
bruiloft van Peleus en Thetis, maar de namen worden er
maar zelden bijgeschreven. En op een van de weinige
vazen waar de namen van het bruidspaar er wél bij
zijn geschreven 3, gaat het om Admetos en Alkestis.
Nu is Alkestis het prototype van de trouwe, zichzelf
opofferende echtgenote en daardoor heel geschikt om
op een huwelijksvaas te worden afgebeeld, maar het is
niet de eerste mythe waaraan men zou denken als de
namen er niet bij hadden gestaan. Gezien de
ontwikkeling van de voorstelling, waarbij de alledaagse
elementen vanaf het begin een belangrijke rol speelden,
lijkt het toch dat in het algemeen huwelijksprocessies
van stervelingen zijn afgebeeld, waaraan een goddelijk
tintje wordt verleend door de symbolische aanwezigheid
van de goden die belangrijke onderdelen van het feest
als wijn en muziek vertegenwoordigen 4. De goden
worden tegen het einde van de eeuw belangrijker ten
koste van de alledaagse zaken, maar in ons geval zijn
ook die nog aanwezig.

H E T S C H O U D E R PA N E E L

Er vanuit gaande dat dergelijke hydriai bij de
huwelijksceremonie gebruikt zijn, is het goed om te
kijken wat voor voorstellingen er in de andere
beeldvlakken staan afgebeeld. Vaak zijn dat gevechten,
waaronder opmerkelijk veel van Herakles en vooral in
gevecht met de Leeuw van Nemea. Dit brengt ons bij
het schouderpaneel van de hier besproken vaas (Pl. IVa).

afb. 7

Huwelijksstoet,

waarin pakketten

en hydriai worden

meegedragen.

Voorzijde van

waterkruik (hydria).

Atheens,

ca. 540 v. Chr.
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3 Malibu, J.P. Getty Museum 96AE 93, Fleischman coll, nr. 35; 83-86. rec 3806
4 Zie over dit onderwerp ook: G. Jurriaans-Helle, Goden of mensen? Combineren en deduceren bij
het duiden van Atheense vaasschilderingen, Mededelingenblad Amsterdam 66-67 (1996) 25-27.



Hier wordt het centrum gevuld door Herakles die van
links komt aangerend met zijn opvallend dunne knots in
de rechterhand. Tegenover hem staat een enorme leeuw,
door de voorpoten gezakt, klaar voor de aanval.
Van alle afbeeldingen van leeuwen op Atheens zwart-
figurig aardewerk die wij bij het schrijven van dit
artikel zijn tegenkomen, is deze toch wel één van de
indrukwekkendste. De schilder heeft met grote precisie
de enorme manen en de kop met grote ogen en
opengesperde muil weergegeven. De rest van het
lichaam is bedekt met ruwe haren, maar de buik is met
een strook wit lichter van kleur gemaakt. De staart krult
vervaarlijk omhoog en heeft een kwastje aan het
uiteinden. Aan de rechterkant zit een man op zijn
hurken, die waarschijnlijk Iolaos voorstelt, de neef en
helper van Herakles. Hij houdt een knots vast die even
iel is als die van Herakles. Het lijkt of hij de leeuw aan
zijn staart trekt. Links zit Athena, herkenbaar aan haar
helm, lans en aegis met slangen.

H E R A K L E S E N D E L E E U W VA N N E M E A

De afbeelding van Herakles en de Nemeïsche
leeuw is zeer populair in de tweede helft van de zesde
eeuw voor Christus. Meestal wordt het moment
afgebeeld dat de held de door wapens niet te kwetsen
leeuw wurgt. Maar op de lange smalle schouderpanelen
van hydriai komen meer varianten voor. Soms staan de
tegenstanders nog tegenover elkaar, zoals op onze vaas,
en moet Herakles nog ontdekken dat hij weinig kan
uitrichten met zijn knots. Soms zijn beide partijen
worstelend op hun knieën afgebeeld. Herakles heeft zijn
armen om de hals van de leeuw geslagen, de leeuw
probeert met zijn achterpoot Herakles te verwonden.
En soms heeft Herakles de leeuw op zijn rug geworpen
en houdt hem ondersteboven aan een achterpoot vast.
Vaak zitten of staan er toeschouwers aan weerszijden,
meestal Athena, die Herakles bij al zijn daden bijstaat,
en Iolaos die soms de knots van Herakles vasthoudt.

B E W U S T E K E U Z E ?

Rest de vraag: waarom staat Herakles zo vaak
op huwelijksvazen afgebeeld, vooral in zijn avontuur met
de Nemeïsche Leeuw? In de meeste gevallen is er geen
enkel verband aan te wijzen tussen de onderwerpen die
op verschillende beeldvlakken van Griekse vazen staan.
Het lijkt of de schilders volstrekt niet nadachten over
combinaties van verhalen. Toch is het in deze groep met

huwelijksstoeten opmerkelijk dat er bijvoorbeeld geen
episodes uit de Trojaanse oorlog worden afgebeeld,
behalve het verhaal van Polyxena, waarin een waterkruik
een belangrijke rol speelt. Misschien was het onderwerp
van de Trojaanse Oorlog teveel ellende op zo’n blijde dag
en koos men er bewust voor dit niet af te beelden. Maar
de schilders kozen wel voor Herakles. Was dit ook een
bewuste keuze? Waarschijnlijk niet, maar stel dat het wèl
zo was, dan moeten we ons afvragen waarom Herakles
zijn ‘Twaalf Werken’ moest volbrengen: als boetedoening
voor het doden van zijn kinderen. De boodschap zou dan
kunnen zijn: bescherm je gezin en doe het geen kwaad,
anders word je door de goden gestraft.

Hoe dan ook, beide afbeeldingen zijn
iconografisch interessant. Ook de vaas zelf is qua
schildering én vorm van opvallend goede kwaliteit en
bovendien nog van onberispelijke moderne herkomst.
Reden genoeg voor het museum om de hydria een
ereplaats in de afdeling te geven.
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S U M M A R Y

A hydria by the Euphiletos Painter has been given to the Allard Pierson Museum on permanent loan by
a private collector (APM 15.765). The vase is the starting point for an article about water supply and women’s
life in ancient Athens as well as for a short study on the iconography of marriage processions. Women carrying
presents, wreaths and torches refer to the human world, although sometimes gods may be present. However,
when gods are portrayed, objects of daily life are usually not included. On the shoulder is a picture of Herakles
and the Lion standing opposite each other in the presence of Athena and a man, maybe Iolaos. Among the
many vases showing a marriage procession, Herakles is often depicted on one of the other sides. Assuming that
the Heraklean subject is a meaningful choice on the part of the painter, we could interpret it as a warning:
Herakles had to perform his Labours in punishment for killing his children, so be good to your family or else
the gods may punish you, too.




