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DUTCHH SUMMARY 

Dee Theseus-schilder. Stijl, vaasvormen en iconografie 

Ditt  proefschrift is ten dele een schildersmonografie die de specifieke kenmerken van een kunstenaar, in 
ditt  geval beter  gezegd een ambachtsman, tracht te benoemen. Daarnaast is het echter  ook een poging om 
dezee afzonderlijke schilder  in en bredere context van o.a. werkplaatsconnecties, en iconografische 
invloedenn en betekenissen te plaatsen. Het boek bevat een tekstdeel waarin een inleiding, dertien 
afzonderlijkee hoofdstukken en een 'summary' zijn opgenomen. De hoofdstukken zijn in twee delen - A 
enn B - onderverdeeld. Het eerste deel behandelt formele aspecten zoals stijl , de verschillende 
beschilderdee vaasvormen, mogelijke verbanden tussen de schilder  en afzonderlijke aardewerk-
werkplaatsen,, ontwikkeling (fasering) en chronologie, en de verspreiding van de vazen die door  deze 
schilderr  zijn beschilderd. In dit deel komen ook vazen aan de orde die door  schildershanden nabij  de 
Theseus-schilderr  zijn beschilderd. In het tweede deel van dit proefschrift worden de voor  de Theseus-
schilderr  specifieke iconografie en mogelijke achtergronden daarvan besproken. Voorts zijn toegevoegd 
eenn catalogus met vazen die aan de Theseus-schilder  en schilders in zijn nabijheid kunnen worden 
toegeschreven,, 16 tabellen, 82 afbeeldingen, waaronder  lijn - en profieltekeningen en een 
verspreidingskaart,, en 65 platen met foto's van vazen van de hand van de Theseus-schilder. 

Dee naam 'Theseus-schilder'  is een alias voor  deze Atheense vaasschilder, die werkzaam was rond 500 
v.. Chr. in de zogenaamde zwartfigurig e techniek, en die niet van enige naamgevende signatuur  bekend is. 
Inn 1936 werd deze schilder  als afzonderlijk herkenbare schildershand door  C.H.E. Haspels 
geïdentificeerd.. Zij  was ook verantwoordelijk voor  de naam waaronder  deze schilder  nu bekend staat. De 
Theseus-schilderr  is een van de laatste nog redelijk competente Attische vaasschilders die in de 
zwartfigurig ee techniek werken. 

Dee stijl van de Theseus-schilder  kan als zeer  karakteristiek worden omschreven. Vooral de incisies 
(mett  een naald gegraveerde lijnen over  de in zwarte 'kleiver f vaak nogal grof geschilderde contouren van 
figuren,figuren, dieren en objecten heen) zijn zeer  kenmerkend. De anatomie van menselijke figuren wordt 
accuraatt  maar  vaak met relatief weinig detail in vloeiende, vaak krullende, lijnen neergezet. In veel 
gevallenn worden afzonderlijke onderdelen zoals sleutelbeen, schoudercontour  en markering van de biceps 
inn een ononderbroken lij n weergegeven. Dieren worden in veel gevallen met meer  oog voor  detail 
getekend.. Ook het tamelijk uitbundig gebruik van 'steunkleuren1 is een kenmerkend element van de 
Theseus-schilder.. Het ook bij  andere schilders vaak gebruikte rood en wit wordt ook door  de Theseus-
schilderr  veelvuldig toegepast. Maar  daarnaast wordt door  de Theseus-schilder  ook veel geel gebruikt. Dit 
komtt  bij  andere schilders veel minder  vaak voor. 

Haspelss was de eerste die een corpus van werken van de Theseus-schilder  samenstelde. In totaal 
schreeff  zij  77 vazen aan de Theseus-schilder  toe. Toevoegingen (evenals sommige afwijzingen van 
toegeschrevenn werken) door  andere geleerden hebben ervoor  gezorgd dat op dit moment het bekende 
oeuvree van de Theseus-schilder  uit 211 vazen bestaat. In tegenstelling tot de meeste contemporaine laat 
zwartfigurig ee vaasschilders zijn schilderingen van de Theseus-schilder  bekend van een relatief grote 
verscheidenheidd aan uiteenlopende vaasvormen: skyphoi (verreweg de grootste groep met 126 stuks), 
lekythoii  (25), loutrophoroi (14), pelikai en kyathoi (beide 9 stuks), drinkschalen (6) en een cup-skyphos, 
olpaii  en oinochoai (respectievelijk 2 en 6 stuks), alabastra (5), kalpides (4), een bord en drie onbepaalde 
fragmenten. . 

Dee vaasvormen die de Theseus-schilder  beschilderde lijken te zijn verbonden aan een ongewoon grote 
variëteitt  van niet aan elkaar  gerelateerde werkplaatsen. Skyphoi zijn verbonden aan de Krokotos/Whit e 
Heronn werkplaats, lekythoi en een aantal oinochoiai stammen uit de werkplaats waarin ook de Athena-
schilderr  actief was. Andere lekythoi worden met de werkplaats van de Beldam-schilder  geassocieerd. De 
grotee pelikai en kalpides van de Theseus-schilder  kunnen in verband worden gebracht met de werkplaats 
vann de Nikoxenos- en Eucharides-schilder, twee van de oinochoai kan men verbinden aan de Leagros 
groep.. Een aantal drinkschalen van het zogenaamde C-type komen vooral voor  bij  schilders van de 
Haimonn Groep, terwij l een aantal andere drinkschalen en een cup-skyphos in nauw verband staan met de 
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schilderr  van Nicosia C 975. Andere vaasvormen zijn helemaal niet met specifieke groepen schilders of 
pottenbakkerss werkplaatsen te verbinden, maar  behoren ook niet bij  bovenstaande groepen. 

Dee door  de Theseus-schilder  beschilderde vazen zijn dus te verdelen in groepen die uit werkplaatsen 
stammenn die niet aan elkaar  gerelateerd lijken te zijn. Dit lijk t in tegenstelling te staan tot wat meestal 
gebruikelij kk  was, zeker  voor  zover  het laat zwartfiguri g aardewerk betreft. Mogelijke verklaringen 
kunnenn zijn dat de Theseus-schilder  werkzaam was als 'freelance' schilder  die regelmatig van werkplek 
wisselde,, óf hij  werkte in een op schilders gerichte werkplaats die zijn potten van elders betrok. Gezien 
hett  bovenstaande lijk t het echter  niet waarschijnlij k dat de Theseus-schilder  zelf als pottenbakker  actief 
was. . 

Err  is een duidelijk e ontwikkeling in de stijl van de Theseus-schilder  te bespeuren. Hij  begint zijn 
carrièree op skyphoi in de Krokotos werkplaats. De beschildering en incisie zijn tamelijk stijf en hebben 
nogg veel karakteristieken van de Krokotos Groep. Dit is de vroege fase. Op latere vazen verschijnt 
duidelijkerr  de typische stijl van de Theseus-schilder, met de karakteristieke vloeiende en krullende 
incisies.. Deze groep bestaat nog steeds voornamelijk uit skyphoi, maar  er  zijn ook enkele andere 
vaasvormenn bij . Dit is de 'midden' periode. In de volgende fase, de overgang tussen midden en laat, 
treedtt  er  een zekere mate van maniërisme in de incisies op. Detaillering (voor  zover  aanwezig) neemt af, 
enn de incisie wordt soms wat hoekiger. In deze fase is de skyphos nog steeds de dominante vaasvorm, al 
iss het formaat vaak een stuk groter  dan in de voorafgaande periodes. In de late fase zet de 
bovengenoemdee stilistische trend zich voort, al is nu het belangrijkste medium de lekythos geworden 
(weerr  naast enkele andere vormen) en lijk t de Theseus-schilder  geen skyphoi meer  te beschilderen. De 
ontwikkelin gg eindigt met de zeer  late fase die wordt gekenmerkt door  en een grote neergang in artistieke 
vaardigheid,, met zeer  rudimentair e en slordige incisies, en in één geval zelfs helemaal zonder. 

Aann deze stilistische ontwikkeling is ook een absolute chronologie te koppelen. Deze valt te 
destillerenn uit vergelijkingen met andere schilders, maar  ook door  dateringen en vergelijkingen van 
vondstenn in graven e.d. Deze chronologie valt als volgt samen met de stilistische ontwikkeling: vroeg: 
515/510-5055 v. Chr., midden: 505-495 v. Chr., overgang midden-laat: 495-490 v. Chr., laat: 490-485 v. 
Chr.,, zeer  laat: 485-480 v. Chr. 

Voorr  zover  bekend hebben vazen van de Theseus-schilder  een relatief grote geografische verspreiding 
binnenn het Middellandse zeegebied gehad. Toch zijn vooral in 'Grieks' gebied veel van de vazen van de 
Theseus-schilderr  gevonden: ten eerste het Griekse vasteland en dan vooral Athene, maar  ook in Magna 
Graeciaa (het zuiden van Italïe) en dan met name Tarente en omgeving. Dit hangt mogelijk samen met de 
vormm en functie van de vazen (in dit geval vooral de skyphoi) die Grieken blijkbaar  meer  aanspraken dan 
bijvoorbeeldd de Etrusken. 

Dee schilderingen van de Theseus-schilder  laten een grote variëteit aan onderwerpen zien: goden 
(voorall  Athena, Dionysos en Hermes), helden (met name Herakles en Theseus), aan mythologie 
gerelateerdee onderwerpen (alhoewel relatief weinig 'narratieve' mythologische scènes, zoals bijvoorbeeld 
dee Trojaanse cyclus) en scènes die met allerlei facetten uit het dagelijks leven in verband kunnen worden 
gebracht. . 

Opvallendd is, dat relatief veel van de aan de Theseus-schilder  toe te schrijven voorstellingen op een of 
anderee manier  bijzonder  zijn: ze komen niet of zelden voor  bij  andere schilders, danwei alleen bij 
schilderss in zijn 'naaste' omgeving. De meest sprekende voorbeelden zijn: Herakles die een vrouwelijk 
monsterr  aan een leiband voorttrekt , een leeuw berijdende amazone of Arimasp tegenover  een griffioen-
achtigg monster, Dionysos in een scheepskar. Vaak is bij  dit soort voorstellingen de precieze betekenis 
lastigg te bepalen. 

Eenn tamelijk grote hoeveelheid van de voorstellingen van de Theseus-schilder  zijn min of meer 
'religieus''  getint. Soms zijn deze zeer  specifiek zoals rituele processies en offers, of voorstellingen met 
altaren.. In andere gevallen lijk t die connotatie minder  voor  de hand liggend, zoals bij  de komoi van de 
Theseus-schilder,, die soms ook als processies worden geïnterpreteerd. In enkele gevallen kunnen scènes 
ookk verwijzen naar  het theater. Een dergelijke toename in cultische en theatrale scènes is trouwens in 
minderee mate in de hele laat zwartfigurig e vaasproductie te bespeuren. 

Dee mogelijke motieven voor  dergelijke voorkeuren voor  onderwerpen zijn zeer  moeilijk te 
achterhalen.. Misschien speelden persoonlijke voorkeuren van de schilder  een rol. Ook is het mogelijk 
dat,, in termen van gebruik, de positie van laat zwartfiguri g aardewerk een dergelijke voorkeur  voor 
specifiekee onderwerpen dicteerde. Een andere factor  kan ook van invloed zijn geweest: veel van de 
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religieus/rituelee voorstellingen van de Theseus-schilder  komen voor  op zijn skyphoi, en er  zijn redenen 
omm aan te nemen dat de skyphoi van het type dat de Theseus-schilder  beschilderde onder  andere mogelijk 
eenn rituele of anderszins feestelijke functie hebben gehad. Helaas is een rituele gebruiks-context voor 
skyphoii  van dit type veel minder  duidelijk dan bij  andere vormen, zoals bijvoorbeeld loutrophoroi met 
hunn funeraire associaties. Desondanks lijk t het op dit moment de enige mogelijkheid om dit fenomeen te 
verklaren. . 

187 7 



188 8 


