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Trojaan se obj eet en in het
Allard Pierson Museum
Gert Jan van Wijngaarden

Een van de eerste keren dat ik Jaap Hemelrijk mocht meemaken, was niet lang voor zijn emeritaat.
Voor het begin van een college hield hij een betoog dat het toch erg belangrijk was dat de
Universiteit van Amsterdam archeologisch onderzoek zou doen in Turkije. Het was ons, tweedejaars
studenten niet duidelijk waarom dit werd verteld; er leek ook geen relatie te zijn met het vak waarvoor we waren gekomen. Maar misschien is Hemelrijks pleidooi toch ergens in mijn hoofd blijven
hangen, want sinds 2018 doe ik, namens de UvA, onderzoek in het antieke Troje in Turkije. Het leek
mij daarom een mooie gelegenheid voor dit Vrienden blad ter zijner nagedachtenis de Trojaanse
voorwerpen in het museum te bespreken.1

Wolters die al in 1916 aan Scheurleer was aangeboder
Het betreft hier de archeoloog en verzamelaar Paul
Wolters (1858-1936), die in München hoogleraar is
geweest. Hij reisde in 1885-1887 door Klein Azië en
heeft toen mogelijk ook Troje bezocht en de scherven
opgeraapt. Het kan ook zijn dat hij ze van Heinrich
Schliemann verkreeg. De Gennadius bibliotheek in
Athene heeft vijf brieven van Wolters aan Schliemann,
waaruit blijkt dat ze met elkaar in contact stonden. Ov,
aardewerk wordt in die brieven niet gesproken, maar r
is bekend dat Schliemann vaker archeologische vondst
cadeau gaf. Waarschijnlijker is dat Wolters de vondstei
verwierf als medewerker van Wilhelm Dörpfeld op het
Duits Archeologisch Instituut te Athene (1887-1896).
Dörpfeld deed in 1893-1894 opgravingen in Troje; er,
echter geen aanwijzingen dat Wolters daaraan deelnai
DATERING
De burcht van Troje bestaat uit negen archeologische
lagen die een bewoningsperiode omvatten van circa
3000 voor tot 500 na Christus. Een belangrijke scheidii
in de archeologie van Troje is die tussen de
prehistorische lagen (Troje I-VII) en de Grieks-Romeins,
Afb. 1
Objecten uit de Wolters
collectie nu in het Allard
Pierson museum. Te zien zijn
een spinklosje (APM 2400,
diam. 4,4 cm), de bodem
van ee;, depas beker
(APM 2999, diam. 4,5 cm) en
een poot van een drievoet
(APM 2521, I. 11 cm).
Alle vondsten zijn te dateren
in de Vroege Bronstijd,
ca. 3000-2200 v.Chr.

In totaal bezit het Allard Pierson Museum 46 objecten die

stad (VIII-IX). Het is opvallend dat alle Trojaanse

in verband kunnen worden gebracht met Troje. Het
grootste deel van deze collectie is een groep van 33
scherven en negen spinklosjes die in een la in het depot
van het museum liggen. Deze objecten heeft het museum

vondsten in het Allard Pierson Museum uit de
prehistorische fase dateren. Een kenmerkend object is
de lange voet in grof, lichtgekleurd aardewerk (afb. 1 ).

in 1934 aangekocht als deel van de collectie van C.W.
Lunsingh Scheurleer. Nog drie scherven zijn in 1949 in het
museum gekomen als schenking van Hemelrijks voor-

Deze behoort tot een driepotig schaaltje, zoals vooral
de vroegste drie fasen van Troje gevonden worden (cir
3000-2200 voor Christus). Dit zou overeenkomen met
op het fragment geschreven tekst: TROYA I. Schicht.

ganger, Emilie Haspels.2 Tot slot bezit het museum een
zogenoemde depas beker die in 1968 werd aangekocht.
De collectie Trojaanse objecten die van Lunsingh
Scheurleer afkomstig is, kocht deze in 1922 van Paul
Arndt (1865-1937) uit München, een bekende
kunsthandelaar. Ze maakten deel uit van de collectie

SPIN KLOSJES
De collectie omvat negen spinklosjes van keramiek, me
een doorsnede van enkele centimeters. Dit past bij Troj
er zijn veel van dergelijke objecten gevonden. Op één r
zijn al onze klosjes onversierd en is op basis van vorm e1
kleur slechts een algemene datering in de Bronstijd
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Afb. 2
Zogenoemde Depas
Amphikypellon. Omdat e,
gevulde beker door de
smalle voet nauwelijks is
neer te zetten, wijst de vo
op het bestaan van een
drinkcultuur. Aardewerk,
h.11,8 cm, Turkije, Bursa,
Vroege Bronstijd 11-111,
2550-1700 v.Chr. APM 87L

NOTEN
1. Voor dit artikel ben ik zeer

mogelijk. De versierde spinklos is helaas maar voor de
helft overgebleven (afb. 1 ). De versiering is echter vrij
karakteristiek en wordt aangeduid als Bogenmuster.
Op basis van de versiering en de vorm is dit klosje in
Troje 11-111 te dateren (circa 2500-2200 voor Christus).
DEPATA

gaaf exemplaar, met twee bewaard gebleven oren.3 Dit
doet vermoeden dat de beker uit een graf afkomstig is: in
een nederzettingscontext overleven ze zelden met beide
oren.4 Anders dan de meeste depata in Troje is dit exemplaar van fijn, grijs aardewerk en zijn er enkele groeven
rond de hals, wat doet denken aan metaalimitatie.5 Al met
al is het nog maar de vraag of onze beker oorspronkelijk

De meest karakteristieke potvorm uit Troje is wel de
zogenoemde Depas Amphikypelfon. Vanwege het
veelvuldig voorkomen van deze twee-orige bekers in

uit Troje komt. Hij is waarschijnlijk in het einde van de
Vroege of in de Midden Bronstijd te dateren.

Troje meende Heinrich Schliemann een connectie met
de Trojaanse oorlog en de Ilias te kunnen maken (Ilias
1.584; 6.220). De bekers zijn echter veel ouder en

De collectie Trojaanse objecten is bescheiden, maar
geeft een overzicht van het prehistorische aardewerk dat

stammen uit de Vroege en Midden Bronstijd (circa
2700-1700 voor Christus). Ze komen voor in heel

geholpen door Wout ArentzE
Geralda Jurriaans-Helle, Nim

Magdelijns, Filiz Songu en
Anne Versloot, waarvoor dan

Ook ben ik dank verschuldig,
aan Natalia Vogeikoff-Brogar
van de Gennadius bibliothee
in Athene. Eventuele

onjuistheden zijn natuurlijk
geheel voor mijn rekening.

2. Haspels verbleef lange lijd
Turkije, maar er is geen

in Troje gevonden wordt. Het is dat er nummers en
stickers op zitten, anders had ik zomaar kunnen denken

bezoe

van haar aan Troje bekend
Mogelijk is zij na de oorlog in
Troje geweest en heeft ze de,
scherven daar opgeraapt

(Mondelinge mededeling
F. Songu)

dat het vondsten uit onze eigen opgravingen waren.
3. Een van de oren Is aan de

Turkije en het Egeïsche gebied.

onder- en bovenkant
gerestaureerd.

Het Allard Pierson Museum heeft twee van deze bekers.
De eerste is een fragment roodbruin gebrand aardewerk
uit de Wolters collectie (afb. 1). Het is de bodem van een
smal type depas beker zoals er vele in Troje Il en Ill (circa
2500-2200 voor Christus) zijn gevonden. De tweede
depas beker (afb. 2) is aangekocht in 1968 bij Kunsthandel
Mol in Amsterdam. Hij zou verworven zijn in Bursa, circa
200 km oostelijk van Troje. Het betreft een opmerkelijk

4. Het merendeel van de
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bekende depata is in een
nederzetting gevonden.

Voor

het sporadisch voorkomen in
graven, zie Spanos

5 Er Is een aantal

1972, 79.

depata m

zilver of goud, zie bijvoorbeek
in het British Museum,

no. 132150

