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Varen naar het hiernamaals
Egypte (Assioet?), 3500-3100 v.Chr., l. 25,3 cm

Lang voor de eerste farao’s woonden er al boeren in het
Nijldal. Omdat ze nog geen schrift kenden, is er weinig
bekend over hun godsdienstige opvattingen. Toch blijkt
uit hun grafvelden dat ze geloofden in een leven na de
dood. De doden liggen in ovale kuilen, vergezeld van
spullen die ze in het hiernamaals willen gebruiken. Soms
vertellen die voorwerpen een duidelijk verhaal. Dit
model toont een naakte man met puntbaard, die met
opgetrokken benen op zijn rechterzij ligt. Het is net of hij
ligt te slapen, om in een andere wereld weer te
ontwaken. De ovale ruimte rondom stelt de grafkuil voor, of misschien wel een baarmoeder. De man
ligt immers ook in foetushouding, wachtend op zijn wedergeboorte. Voor en achter bevinden zich
uitsteeksels die deze terracotta een scheepsvorm geven. Op de voorplecht is het voorlijf van een
kikker gemodelleerd, in de faraonische tijd het heilige dier van de geboortegodin Heket.
Cilinder met inscriptie van koning Nebukadnezar
Marad in Zuid-Irak, ca. 580 v.Chr., maximale diameter 22 cm
De holle cilinder draagt een religieuze inscriptie in
spijkerschrift van de grote Babylonische koning
Nebukadnezar II. Triomfantelijk kondigt hij de bouw aan
van de tempel gewijd aan Lugal-Maradda, de hoofdgod
van de oude stad Marad in Babylonië. De cilinder was
ritueel begraven in de fundering van de tempel en dus
niet zichtbaar voor de tempelbezoeker. Tijdens de
regering van Nebukadnezar II zijn veel tempels in
Babylonië gerestaureerd. Het type inscriptie is daardoor
goed bekend. Onduidelijk is echter waarom bij deze
inscripties voor de vorm van een cilinder werd gekozen.
Stier in de aanval
Zuid-Italië, Tarente, ca. 450-425 v.Chr., l. 11 cm., met sporen van verguldsel
Dit reliëfje van een stier is plastisch vormgegeven. Het
dier neemt een agressieve houding aan, met zijn hoge
schoft, zwaaiende staart en naar voren gestoken horens.
De achterzijde van het stuk is plat en in het midden zit
een gaatje. Dat wijst erop dat het reliëf bevestigd was op
een ander object, waarschijnlijk een meubelstuk zoals een
kistje, aanligbed of stoel. De stier heeft deel uitgemaakt
van een grotere groep. Dergelijke vergulde terracotta
reliëfs waren een goedkope vervanging voor
meubelbeslag van goud, zilver of brons. Het stiertje is
Destijds verworden samen met soortgelijke reliëfjes van een leeuw, een griffioen en een stervend
hert. Deze dieren zouden een verwijzing kunnen zijn naar de oorspronkelijke compositie van het
reliëf: de twaalf heldendaden van Herakles. Deze held bedwong onder andere de leeuw van Nemea,
de Cyreneïsche hinde en de stier van Kreta.
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Nikè
Klein-Azië, Myrina, ca. 210-200 v.Chr., h. 28 cm.
Nikè, die de Romeinen Victoria noemen, is de godin van de overwinning.
Zij wordt uitgebeeld als een jonge gevleugelde vrouw. Als attribuut heeft
zij vaak een zegetak in de hand. Haar vleugels wijzen erop dat winst – in
een wedstrijd of oorlog – allerminst zeker is: zij vliegt af en aan. Het hier
afgebeelde
beeldje had
oorspronkelijk twee vleugels. De
bevestigingsgaatjes zijn aan de achterzijde nog zichtbaar. Ook is er een
gaatje om het beeldje op te hangen. Zij is gekleed in een lang geplooid
gewaad, dat door de snelheid strak tegen haar lichaam aanligt. Nikè draagt
in dit geval geen zegetak, maar een ryton: een wijnbeker, die uitloopt in
een hertenkopje. Dergelijke bekers werden gebruikt om bij
offerplechtigheden wijn te plengen in de hoop op een goede afloop. De
bewaarde kleuren laten zien dat het gewaad roze was, het haar roodbruin
en de krans blauw.
Eros met boog
Klein-Azië, Myrina, ca. 200-100 v.Chr., h. 20 cm.,
Een van de beroemdste beeldhouwers van Griekenland was
Lysippos. Hij werkte in de 4de eeuw v.Chr. Alexander de Grote
benoemde hem tot hofkunstenaar. Hij kreeg van de stad Thespiai in
Boeotië de opdracht om een beeld van de liefdesgod Eros te maken.
Lysippos beeldde de god af op het moment dat hij zijn boog aan het
spannen was. Door de kracht die de jongeman uitoefende, spanden
alle spieren zich in zijn lichaam en weerspiegelde zijn houding als het
ware de contouren van de boog. Het beeld werd populair, getuige
de vele navolgingen in brons en terracotta die zijn teruggevonden.
Dit beeldje is een getrouwe kopie van Lysippos’ werk. Helaas zijn de
rechterarm, de boog en de linkervoet verloren gegaan, maar de
curve in het lichaam, de felle blik in de ogen en de prachtig bewerkte
vleugels geven een goede indruk van de kwaliteit van Lysippos’
oorspronkelijke schepping.
Haan op wielen
Turkije, 3de eeuw v. Chr., h. 13 cm.

Dieren op wielen behoren tot het oudst bekende
speelgoed. Ze komen al voor in de Indus-vallei rond ca.
3000 v.Chr., maar ook in het Perzische Rijk, het Oude
Egypte en de Griekse en Romeinse wereld. Ze kunnen
van hout of steen zijn, maar de meeste zijn van
terracotta, met terracotta wielen aan houten assen.
Speelgoedpaarden zijn heel populair maar er zijn ook
leeuwen en duiven op wielen bekend. Hanen zoals deze
zijn zeldzaam en komen alleen voor in de omgeving van
Efese (Turkije) in de 4de en 3de eeuw v.Chr. Deze haan
heeft een ingesneden kam, een hoge staart, en een gaatje aan de voorkant voor een trekkoordje. Net
als alle andere dieren op wielen paste dit Griekse haantje bij een kind dat al kon lopen, dus bij en
kleuter vanaf ongeveer zijn tweede jaar.
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Fluitje van een cent
Vogelfluitje, pijpaarde, Woubrugge (Z-H), ca. 1600 n.Chr., 6,0 x 5,5 cm
Populaire kindermuziekinstrumenten uit de
vroegmoderne tijd zijn fluitjes van aardewerk in de vorm
van vogels, met een pijpje dat als mondstuk dient. In het
holle middendeel bevinden zich vaak kleine gaatjes – hier
de ogen – die het geluid versterken. Bovenop zit een
groter gat, zodat er water in het fluitje kon om er een
‘gorgelend’ geluid mee te maken. Deze vogelfluiten, om
die reden ook wel waterfluiten genoemd, komen op aan
het einde van de 16de eeuw. Dan worden rondom het
Belgische Saintonge en Beauvais fluiten in de vorm van
narren en vogels geproduceerd, geglazuurd en naar het noorden geëxporteerd. Niet lang daarna
verschijnen er ook versies van pijpaarde. De basis van deze fluiten is spierwit, maar ze beschilderen
was ook mogelijk. Omdat vogelfluiten in dit materiaal vaak op heel grote schaal in mallen werden
gemaakt, waren ze nog goedkoper dan die van geglazuurd aardewerk – een ‘fluitje van een cent’ avant
la lettre.
Flesje in de vorm van een hoefdier
Nijmegen, 1ste eeuw n.Chr., 9,3 x 8,4 cm
Dit hoefdier met horens herbergt een smal flesje dat met een dopje kan worden afgesloten. De snuit
van het dier is iets gedraaid, zijn horens eindigen in spiralen en de
voor- en achterpoten zijn onder het lichaam gevouwen. Details als
ogen, oren en manen zijn voor het bakken in de klei gekerfd. Het
fantasiedier combineert karakteristieken van een hert en een ram.
Aan de achterkant van de kop en op de rug van het beest zijn resten
te zien van een rond hengsel, waaraan je het flesje kon vasthouden.
Het olie- of parfumflesje is in 1890 in het Rijksmuseum van Oudheden
terechtgekomen als deel van de collectie Romeinse oudheden van Jac.
Grandjean. Hij vermeldde dat het gevonden is op de Hunerberg in
Nijmegen. Waarschijnlijk is het afkomstig uit een vrouwengraf.
Topstuk voor thuis
Voorburg-Arentsburg, 1ste eeuw n.Chr., 7,6 x 6,1 cm
Deze figuur buigt naar voren in de richting van zijn linkervoet die op
zijn rechterbovenbeen rust. In deze karakteristieke houding is de
doornuittrekker of spinario herkenbaar, een beroemd bronzen beeld
uit de Hellenistische tijd (nu in de Capitolijnse Musea in Rome). De
jongen kijkt naar zijn voet waaruit hij met zijn rechterhand
geconcentreerd een doorn trekt. Vooral zijn ingewikkelde pose
inspireerde kunstenaars en al in de Romeinse tijd werden er
verscheidene kopieën van gemaakt, meestal levensgrote in marmer.
Blijkens dit beeldje, dat in Midden-Gallië gegoten is, bereikten kleine,
goedkope versies al rond 100 na Chr. Nederland. Ook in Forum
Hadriani (bij Voorburg) had iemand dus al een topstukje weten te
verzamelen. Later, in de Renaissance, zouden kopieën van de spinario
opnieuw populair worden. Een ervan staat prominent op een Vanitasstilleven van de Hollandse schilder Pieter Claesz. uit 1628 dat in het Amsterdamse Rijksmuseum hangt.
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