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L'eiude du passe console souvent, 
elle repose toujoursdes agitations du present. 

H6ron de ViUefoaae, 1899 

In 1942 werd in de onmiddellijke nabijheid van het op ca. 
18 km afstand van de stad Roermond gelegen oude vestingdorp 
Stevensweert1), in de diepe grindbanken van de Maas, een met 
leem overdekt, grauw geoxydeerd, bekervormig metalen voorwerp 
gevonden. Voor zover valt na te gaan was dit voorwerp het eerste 
en bleef het tot nu toe ook het enige van dien aard, dat daar ter 
plaatse gevonden werd. 

De vinder hechtte weinig waarde aan zijn vondst en stond deze 
tegen luttele prijs af aan een Limburgs liefhebber van oudheden 
en curiositeiten. 

Deze voegde het weinig ogelijke en enigszins geschonden stuk, 
zonder er veel aandacht aan te schenken, bij zijn collectie waarin 
het gedurende een reeks van jaren onopgemerkt maar veilig be-
waard bleef. 

In de loop van 1949 leidde een toevallige omstandigheid ertoe 
het metaal, waaruit het stuk vervaardigd was, deskundig te laten 
onderzoeken. 

Eerst toen bleek, dat het tot dan toe slechts matig gewaar-
deerde voorwerp geheel van zilver was, zodat het stuk behalve 

x) In de literatuur over Stevensweert vindt men geen vermelding van 
Romeinse nederzettingen daar ter plaatse of in de onmiddellijke omgeving. 
De oudste documenten over Stevensweert dateren uit de late Middeleeuwen. 
In de uitgebreide lijst van vindplaatsen van Romeinse Oudheden in Neder-
land, toegevoegd aan A. W. Bijvanck, „Nederland in den Romeinschen 
Tijd" 1943, deel II, komt Stevensweert niet voor. Het Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden bezit echter een Romeinse munt (denarius van Faustina 
Senior, 138 — 141), die uit Stevensweert afkomstig is. Volgens Bijvanck, 
op. cit. dl. II, pag. 345, is St. Odilienberg, dat op ca. 15 km van Stevens
weert ligt, een vrij belangrijk centrum van Romeinse bewoning geweeet. 
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oudheidswaarde ook nog zilverwaarde had. Dit feit gaf de eigenaar 
aanleiding een koper voor het stuk te zoeken. Toen deze zich 
voordeed, ging de beker in Februari 1950 voor de tweede maal in 
andere handen over. 

Een daarna door schrijver dezes ingesteld onderzoek, waarbij 
in eerste instantie en voorzover het meer in het bijzonder de 
klassieke Oudheid betrof, Mejuffrouw A. Osterkamp, litt. class, dra. 
waardevolle bijstand verleende, leidde ten slotte tot het inzicht 
dat met deze bodemvondst een zeldzaam meesterwerk van Grieks-
Romeinse oorsprong aan het licht is gekomen. 

Dit inzicht vond later zijn bevestiging in het gezaghebbend 
oordeel van Prof. Dr C. W. Vollgraff. 

Zilveren vaatwerk uit de klassieke Oudheid is in ons land vrij 
zeldzaam. 

In de Nederlandse openbare verzamelingen van antieke kunst 
wordt zelfs geen zilverwerk aangetroffen, dat in aanmerking komt 
voor een vergelijkende bestudering met het kunstwerk dat hier 
voor de eerste maal gepubliceerd en afgebeeld wordt. 

Het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden telt onder zijn col-
lecties een zilveren schaal met in het centrum, in hoog relief, een 
medaillon met Harpocrates-buste, verder een klein schaaltje, 
afkomstig uit Nijmegen, versierd met maskers en arabesken in 
gravure en ten slotte een zilveren steelpan met de Magna Mater 
(Cybele) op het uiteinde van de steel. 

Dit laatste stuk behoort tot een te Beek bij Nijmegen in 1806 
gedane vondst van drie bijna gelijke stukken, waarvan de beide 
andere het enige zilveren vaatwerk vormen, dat in de verzame
lingen van het Rijksmuseum Kam te Nijmegen wordt aangetroffen. 

De collecties van het museum der Allard Pierson-stichting te 
Amsterdam bevatten een gladde onversierde zilveren beker in 
kantharosvorm, afkomstig uit Kastel bij Mainz, en een ouder, 
vroeg-Hellenistisch, bekertje metgeg raveerd bladornament, af
komstig uit Egypte. 

In het buitenland treden op dit terrein vooral vier grotere 
collecties antiek zilveren vaatwerk naar voren. Deze werden ge
vonden bij opgravingen resp. te Hildesheim in 1868 (de bekende 
Hildesheimer Silberfund, thans te Berlijn), te Boscoreale bij Pom-
peji in 1895 (thans Louvre, Parijs), te Berthouville in 1830 (thans 
Nationale Bibliotheek, Parijs) en in de Casa di Menandro te 
Pompeji in 1930 (thans te Napels). (Voor de publicaties betreffende 
deze vondsten zie de bibliographie hierachter). 

Ook in deze vier vermaarde collecties bevindt zich echter geen 
drinkbeker, die in stijl en karakter directe overeenkomst toont 
met het voorwerp dezer verhandeling. 
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Alvorens over te gaan tot een beschrijving van de Kantharos 
van Stevensweert moge een korte beschouwing aangaande de 
zilversmeedkunst der Oudheid de lezer enigszins orienteren om-
trent de kunsttechniek, die bij het nieuw ontdekte kunstwerk zulk 
een meesterlijke toepassing vond. De gegevens hiervoor zijn in 
hoofdzaak ontleend aan H. Brunn, „Geschichte der Griechischen 
Kunstler", Bnd. II.*) 

In de klassieke Oudheid omvatte de beoefening der beeldkunst 
in metaal twee werkzaamheden van essentieel verschillende aard: 
de ene, plastisch in engere zin, had vooral betrekking op de vorm-
geving van het model en het tot standkomen van het gietsel; de 
andere, de toreutiek, bestond in de bewerking van het gegotenjstuk. 

yS > » W R O E R ' A O N D 

4 5 H i m "ROOSTEMN / ~" ^_ . S K S ^ 

De eerstgenoemde arbeid is uiteraard in geestelijk opzicht de 
belangrijkste: het artistieke concept immers krijgt daarbij een 
bepaalde gestalte, terwijl de latere toreutische bewerking deze 

*) Vgl. ook Daremberg-Saglio, „Dictionnaire des Antiquites" s.v. 
..Caelatura", 1887, p . 801. 
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gestalte slechts zelden en dan nog maar in geringe mate zal wijzigen. 
Bij stukken van grotere afmeting, de eigenlijke statuaire werken 

dus, blijft na reiniging van het gietsel, de toreut slechts voorbe-
houden het wegnemen (gladmaken) der altijd enigszins ruwe 
giethuid en het accentueren en uitwerken van bepaalde vorm-
details, de eigenlijke ciselure. 

Geheel anders wordt deze verhouding bij voorwerpen van ge-
ringere afmetingen. Hierbij gaan ten gevolge van de gieting zoveel 
kleine fijnheden verloren, dat zulk een werkstuk zijn bijzondere 
waarde doorgaans voornamelijk ontleent aan de ciselering. 

Dit is de reden waarom de toreutiek, hoewel feitelijk slechts 
een onderdeel der beeldgietkunst, zich tot op zekere hoogte kan 
doen gelden en deed gelden als een zelfstandige tak van kunst. 

In de gegevens der Oudheid treden de toreuten dan ook naar 
voren als een bepaalde klasse van kunstenaars, ten aanzien waarvan 
het spraakgebruik van toen zelfs nog nauwere grenzen trekt. 
Want onder toreuten verstond men niet zozeer de ciseleurs, de 
afwerkers van kleine bronsfiguren, waarbij ondanks geringe af
meting de modelering toch altijd nog het voornaamste was, maar in 
de eerste plaats de bewerkers van kleine, meestal in edelmetaal 
gegoten voorwerpen, die bestemd waren voor practiseh gebruik en 
die hun betekenis als kunstwerk zo goed als uitsluitend verwierven 
uit hoofde van hun kunstrijke decoratie en ciselure. 

Hiertoe behoren alio voorwerpen en vaatwerken, die dienden 
bij de offerdienst, de maaltijden en de drinkgelagen en als zodanig 
een streling voor het oog van de gebruiker moesten zijn. 

Hoe uiterlijk deze beperking mag schijnen, toch heeft ze een 
diepere grond. 

Bij werken immers van deze aard en afmeting zijn de vormdetails 
van model en gietsel meestal zo schetsmatig uitgewerkt, dat het 
de toreut mogelijk blijft deze details naar eigen govoel en inzicht 
te wijzigen en zelfs door andere te vervangen. Hiermede hangt 
nauw samen, dat de toreuten voor hun materiaal steeds v^ruit de 
voorkeur gaven aan zilver; want niet alleen werd dit metaal voor 
weeldevoorwerpen als de bedoelde het meest passend geacht, maar 
ook is het door de fijnheid van structuur en de rekbaarheid, voor 
hun werk ongetwijfeld ook het meest geeigende. 

Aan bovenbedoelde beperking van het begrip toreutiek kan 
echter niet steeds en overal worden vastgehouden: met name zien 
wij ook hier de opvatting bevestigd, dat in de Oudheid de beoefe-
ning van meerdere, geheel van elkaar verschillende kunsttech-
nieken,niet altijd naarde persoon van de beoefenaar gescheiden is, 
maar dat ambachtelijk zeer uiteenlopende werkwijzen dikwijls in 
66n hand verenigd zijn. 
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Zo is b.v. de kunstenaar, aan wie de uitvinding van de brons-
gietkunst wordt toegeschreven, Theodoras v. Samos, vermaard 
door verscheidene werken, waarvan de betekenis slechts op de 
ciselering kan berusten. Van Phidias is niet alleen bekend, dat 
hij voor de toreutiek (in ruimere zin) de grondslagen legde en van 
Polycletus, dat hij deze in belangrijke mate ontwikkeld zou hebben, 
maar bij beide meesters is er ook uitdrukkelijk sprake van ciseleer-
werken van zeer kleine afmeting. 

De zelfstandige bloei der toreutiek vormde intussen slechts een 
episode in de geschiedenis der Griekse kunst. 

Bij schrijvers uit de Oudheid is herhaaldelijk sprake van een 
tot tophoogte opgevoerde hartstocht voor oud zilveren vaatwerk. 
Geen aanzienlijke huishouding is zonder antiek zilver (,,argentum 
vetus") te denken en wie enigszins over middelen beschikte, wilde 
oorspronkehjk vaatwerk („pocula archetypa") bezitten, liefst met 
echte kunstenaars-signaturen. 

Lucius Crassus, de consul van 95, betaalde voor 66n paar zilveren 
bekers 100.000 sestertien (ca. 36000 gld. in huidige valuta). Marcus 
Drusus, Volkstribuun in 91, bezat 10.000 pond zilveren tafelgereix). 

Het bezit van pronktafels die overladen werden met kostbare 
toreumata, was in deze kringen gebruikelijk2). Deze hefhebberij 
treedt ten slotte op met alle symptomen van een modeziekte, die 
eerst langzaam geneest als de zucht naar het bezit van zilveren 
vaatwerk plaats begint te maken voor een voorkeur voor kunst-
voorwerpen uit kostbaarder materiaal. 

Een beschrijving van de beker van Stevensweert moge thans 
beginnen met de vaststelling van enkele maatgegevens. 

De totale hoogte bedraagt 105 mm, de diameter van de boven-
rand der cuppa meet 127 mm en die van de voet 52 mm. 

Het totale zilvergewicht van de beker in de huidige (niet com
plete) staat bedraagt 442 gram 3). 

J) Vgl. Schreiber, „Alexandrinische Toreutik", 1894, p. 411 vlg. waar 
gesproken wordt over antieke vervalsingen en geknoei met kunstenaars-
signaturen in de vervaltijd der Romeinse zilversmeedkunst; vgl. ook Th. 
Mommsen, „Das Weltreich der Caesaren", p. 619, Weniger, „Von Hellenischer 
Art und Kunst", 1922, p . 192 en Friedlander, „Darstellungen aus der Sitten-
gesch. Roms," Bnd. I l l , p . 105 vlg. 

*) Een pronktafel u i tde Hellenistische tijd vindt men weergegeven op 
de vermaarde Sardonyx-schaal bekend onder de naam van „Coupe des 
Ptolemees" in het Cabinet des Medailles te Parijs. 

*) Voor wat het gehalte van het zilver betreft, vgl. M. Rosenberg, 
„Geschichte d. Goldschmiedekunst", 1910, Einf. p .34, voetnoot I, waar o.m. 
wordt medegedeeld, dat in de Oudheid het zilver voor gietwerk sterker gele-
geerd werd dan het voor drijfwerk bestemde zilver. Een onderzoek naar het zil-
vergehalte van de beker van Stevensweert heeft intussen nog niet plaats gehad. 
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De hoofdvorm is die van de kantharos, een grote, brede coupe 
met twee slanke, omhooggaande oren, op kleine voet. 

In afwijking van hetgeen werd vastgesteld t.a.v. drinkbekers 
uit de Hildesheimer zilverschat x) zijn alle onderdelen gegoten in 
de destijds veelvuldig, zoniet uitsluitend, toegepaste cire perdue-
techniek 2). 

De bijna onwaarschijnlijke dunwandigheid en volkomen gaafheid 
van het gietsel als zodanig, stempelen het stuk tot een meester-
werk van zilvergietkunst, dat ook de vakman van deze tgd, die 
dit gietprocede" uit de Oudheid kent, verrast en tot bewondering 
dwingt 3). 

De drie delen waaruit de beker is samengesteld, n.l. de binnen-
coupe, de in hoog-relief gedecoreerde buitencoupe en de kleine 
voet, tonen alle een verschillende wijze van bewerking. 
De buitencoupe en de voet zijn onderling tot 66n geheel verbonden 
door een klinkverbinding 4), welke zichtbaar is in het midden van 
de voetbinnenkant, en bovendien door een soldeerverbinding ter 
plaatse waar de bovenrand van de voet tegen de onderzjjde van 
de buitencoupe aansluit. 

J) Vgl. Pernice en Winter, „Der Hildesheimer Silberfund", 1901, p . 16. 
Waarschijnlijk is t.a.v. de zilveren bekers in het Museum te Napels bij de 
heschrijving der toegepaste techniek dezelfde fout gemaakt, vgl. Gennaro 
Pesce, „I1 Museo Nazionale di Napoli", Oreficeria — Toreutica etc. 1932. 

») Vgl. Creutz, „Kunstgeschichte der edlen Metalle", 1909, p.! 34, 
waar de giettechniek — in tegenstelling tot de in de Oosterse kunst ge-
bruikelijke drijfwerk-techniek — bepalend geacht wordt voor de plastische 
vormgeving van het zilverwerk uit de Hellenistische periode, voorts bij 
H. Bliimmer, ..Technologie d. Gewerbe u. Kunste," 1886, Bnd. IV, p. 326. 

') Vgl. Schreiber, op. cit. p. 475 vlg. Hier wordt de mening van Unger, 
Zeitschr. f. Bild. Kunst IV, p. 66, als zou het reliefwerk der Hildesheimer 
bekers verkregen zijn door het drijven van plaatmetaal in negatieve ijzeren 
vormen, die afgegoten waren naar geboetseerde modellen, (terecht L.B.) 
verworpen en spreekt Schreiber de mening uit, dat bedoeld reliefwerk 
z.g. „uit de hand" gedreven is. 

Het reliefwerk van de beker van Stevensweert is noch uit de hand ge
dreven, noch in een ijzeren vorm gestagen, maar gegoten in een vorm, die 
vervaardigd werd naar een (verloren gegaan) wasmodel en na de gieting 
geciseleerd. 

Zie hierover ook de interessante, maar in haar conclusies de vakman met 
geheel bevredigende beschouwing „Ancient Metal Reliefs" van Dorothy-
Kent Hill in Hesperia, Vol. XI I , p. 97, Ch. Picard, „La Sculpture Antique", 
1923, p. 245 vlg. en H. Blummer, op. cit. p . 325 vlg. 

*) Deze klinkverbinding vindt men ca. duizend jaar later nog in dezelfde 
elementaire vorm toegepast bij de vermaarde Tassilokelk van Kremsmunster 
(omstr. 770). Ook daar zijn de beide hoofddelen, coupe en voet, door middel 
van een zich onderaan de coupe bevindende, tap, aan elkaar geklonken. 
Vgl. Hans Macht, Technik des Tassilokelches, Mitt. d. ostenr. Museum fur 
K. und Ind., 1897, p . 314. 
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De voet is massief gegoten en over de gehele oppervlakte, van 
binnen en van buiten, uiterst zorgvuldig en gevoelig nabewerkt op 
de draaibank, met uitzondering echter van de (12 mm-brede) 
rondom het benedendeel aangebrachte, geciseleerde en gedeeltelijk 
vergulde, ornamentrand. Het versieringsmotief van deze rand bestaat 
uit gladde peervormige elementen x) — op elk waarvan een klein, 
niet-verguld rozetje is aangebracht — in regelmatige afwisseling 
met kleinere, van nervures voorziene blaadjes in gebogen punt-
vorm. Deze ornamentrand ligt gevat tussen twee krachtige parel-
randen, welke, evenals het gehele overige oppervlak van de voet, 
onverguld bleven. 

De buitencoupe — stellig het meest belangwekkende onderdeel 
van het geheel — is, zowel in de hoofdvorm als in de compositie 
der versiering, horizontaal verdeeld in twee duidelijk onderscheiden 
delen. Deze samengestelde vorm vindt zijn oorsprong in een combi-
natie van de vorm ener Griekse drinkschaal met die van een oor-
spronkelijk los in deze schaal geplaatste kelk 2). 

Het benedendeel van de buitencoupe heeft de vorm van een plat te 
halve bol, welke naar boven overgaat in een, met deze bolvorm 
krachtig contrasterend, hoi profiel. In de (33 mm brede) holte 
van dit profiel zijn rondom, afgewisseld door velerlei Bacchische 
attributen, in zeer hoog, op verschillende plaatsen zelfs onder-
geutig relief3), twee maal drie koppen aangebracht.4) 

De toreutische behandehng van deze koppen en attributen toont 
in tal van onderdelen, zoals het haar, de monden en de ogen, in 
de typische structuur van de hoofddoekknoop alsmede in het veel-
vuldig gebruik van een fijn bolponsje voor het aanbrengen van 
gepuncteerde versieringen, een enge verwantschap in stijl, vorm-
geving en bewerkingswijze, met verschillende details van het 
Maenade-embleem der uit Hermopolis (Egypte) afkomstige, Hellenis-
tische zilveren schalen te Berlijn B). Deze overeenkomst treffc bij 
nauwkeurige beschouwing en vergelijking zozeer, dat men geneigd 

') Dit bekende motief vindt zijn oorsprong in de halssnoeren van natuur-
lijke blaadjes, waarmede de Egyptische dodencultus het gebalsemde lichaam 
van een overledene placht te versieren. Vgl. hiervoor H. Meurer, „Formen-
lehre des Ornamentes", 1909, p. 343 vlg. 

*) Vgl. Pernice en Winter, op. cit. p. 35. 
s) Dit is relief, dat zich ten dele losmaakt van de achtergrond. 
4) In de zilverschat van Berthouville bevindt zich een kantharos, waar

van de versieringscompositie, hoewel minder strong, in de hoofdzaken een 
opvallende overeenkomst vertoont met die van de beker van Stevensweert. 

Vgl. Babelon, „Le tresor d'argenterie de Berthouville", 1916, pi. XI I 
en XI I I . 

6) Afgeb. en bespr. door E. Pernice in 58e Winckelmann's Programm, 
„Hellenistische Silbergefasse", 1898. 
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is genoemd embleem en de reliefversieringen van de kantharos 
van Stevensweert aan een en dezelfde meester toe te schrijven. 

Aan de ene zijde van de beker vindt men als middenfiguur een 
in profiel geplaatste mannenkop met weelderig hoofdhaar en voile 
baard, getooid met een rijkbewerkte hoofddoek (mitra), welke 
door een knoop boven op de voorschedel is samengebonden 1). 

De gelaatsuitdrukking is ernstig en geemotioneerd. Aangenomen 
mag worden dat dit de beeltenis is van de z.g. Chtonische Dionysos, 
d.w.z. Dionysos als god der onderwereld, die met een hoofddoek 
wordt afgebeeld. 

De beide koppen ter weerszijden van deze Dionysos-beeltenis 
zijn gemakkelijker te identificeren. 

Links bevindt zich in driekwart profiel, naar het midden ge-
wend, de karakteristieke kop van Pan in het bekende smalle 
bokkenkoptype met de spitse oren, de sikachtige beharing en de 
twee geribde horentjes. (Zie pi. 3.) 

Rechts van de kop van Dionysos bevond zich oorspronkelijk een 
eveneens naar het midden gewende beeltenis, waarvan thans nog 
slechts de omtrek is na te gaan aan de vorm van de op deze plaats 
in de buitencoupe aanwezige opening. 

Uit verkregen betrouwbare inlichtingen is komen vast te staan, 
dat deze kop — in tegenstelling tot de andere ontbrekende kop — 
kort na de vondst van de beker nog aanwezig was. 

Bijna de gehele omtrek van de kop was toen echter reeds ge-
scheurd, zodat de kop nog slechts op 66n plaats ter breedte van 
enkele millimeters met het geheel van de buitencoupe verbonden was. 

Later brak ook deze laatste verbinding, waardoor de kop los-
raakte van het geheel. Gedurende geruime tijd is de losse kop toen, 
gewikkeld in papier en liggend in de beker, bewaard gebleven. 

Bij de evacuatie van de toenmalige eigenaar in het laatste 
oorlogsjaar bleef de beker behouden, maar raakte het kleine losse 
onderdeel zoek. 

Iemand, die de beker reeds kort na de vondst en ook later her-
haaldelijk bezichtigde, zonder overigens ook maar in het minst in 
staat te zijn de betekenis van de koppen te begrijpen, verklaarde 
mij zich duidelijk te herinneren, „dat de losgeraakte kop een 
mannenbeeltenis was, waarvan de schedel bedekt was met een 
leeuwenkop, die met huid en manen ter weerszijden van het gelaat 
afhing". 

Op grond van de naast deze lege plaats aangebrachte attributen 

x) Deze weinig voorkomende hoofdbedekking vindt men in dezelfde 
vorm bij de beeltenis van Okeanos op een spiegel uit de Hellenistische tijd 
afgeb. bij Carl Robert, „Archaeologische Hermeneutik", 1919, p. 53. 
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(boogkist, pijlkoker, knots) bestond reeds het aan zekerheid gren-
zende vermoeden dat hier een Herakles-kop was weggevallen. Door 
bovenvermelde mededeling kreeg dit vermoeden zijn bevestiging. 

De beeltenissen van Pan en Herakles passen trouwens goed bij 
die van Dionysos; Pan immers wordt algemeen met Dionysos 
geassocieerd, terwijl Herakles in het Hellenistisch tijdperk veelal 
beschouwd is als een chtonische godheid. 

Van het tweede drietal koppen aan de andere zijde, bleven de 
beide nevenfiguren zogoed als intact bewaard, terwijl van de mid-
denkop dezer trits slechts een deel van de weelderige haartooi 
behouden bleef. Ook de aan weerszijden van deze ontbrekende 
middenkop geplaatste beeltenissen wenden beide het aangezicht 
wederom naar het midden. Ze vertonen zowel in type als in opsmuk 
onderling grote overeenkomst en onderscheiden zich, behoudens 
een verschil in de gelaatsuitdrukking, feitelijk alleen door een 
smalle, versierde band, die bij de rechterkop in gebogen lijn laag 
over het voorhoofd hangt. Deze band ontbreekt bij de linkerkop. 

Beide koppen dragen dezelfde voorhoofdskroon of diadeem, 
welke rust op een rondom de schedel gelegde rolvormige, met lint 
omwikkelde krans. De uiteinden van het wikkellint (taenia) tekenen 
zich, evenals wat krullende haarlokken, speels af tegen de gladde 
achtergrond. 

In het voorstuk der beide diademen vindt men twee kleine 
gaatjes aangeduid x). 

Tussen de rolvormige krans en de schedel zijn bij deze beide 
koppen op dezelfde wijze, deels naar boven gericht, deels naar 
beneden afhangend, klimopbladeren bevestigd. 

Tezamen met het voorstuk van de diadeem en de rolvormige 
krans maken deze bladeren in hun voor de oudere kunst ken-
merkende vlakke, regelmatige schikking 2), als geheel de indruk 
van een gouden kroon, zoals sommige antieke cultusbeelden die 
droegen. De identiteit van deze beide merkwaardige figuren is bij 
gebreke van de middenkop moeilijk met volstrekte zekerheid vast 
te stellen 3). 

') Vgl. W. Helbig, „Die Off. Samml. Klass. Alterthumer in Rom", 
Bnd. I, p. 173, waar hetzelfde detail wordt vastgesteld bij een Diadochen-
kop in het Vaticaans Museum. 

2) Vgl. Friederichs, „Die Gipsabgiisse Antiker Bildwerke", 1885, p. 671, 
Nr. 1660. 

') In de zilverschat van Berthouville bevindt zich een zilveren beker 
in kantharos-vorm, waarop twee maskers voorkomen, die, voor wat betreft 
hun type en verschillende details, veel overeenkomst tonen met de beide 
koppen van de beker van Stevensweert. 

Vgl. hiervoor Babelon, op. cit. p . 94, PI. XI I onderaan en Schreiber, 
op. cit. p . 421. 
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Het lijkt echter een aannemelijke veronderstelling, dat het nog 
aanwezige haar van de verloren gegane middenfiguur vrouwenhaar 
is en dat de links en rechts daarvan geplaatste koppen jongelingen-
koppen zijn. 

In de Hellenistische kunst treft men dikwijls een trits van goden 
aan bestaande uit een heroine of godin in het midden, omgeven 
door de Dioscuren, de goddelijke Tweelingen. 

De middenfiguur is meestal Helena, de zuster der Dioscuren, 
maar vaak ook Cybele, de grote Moedergodin. Deze laatste schijnt 
hier bedoeld; zij heeft, evenals Dionysos, tot attributen de cym-
balen, de thyrsos en het pedum. 

De Dioscuur links, die met open mond zingt, is Kastor; aan de 
rechterkant ziet men Polydeukes, die als vuistvechter prijzen 
behaalde. Daarom is zijn beeltenis hier onderscheiden met de over 
het voorhoofd vallende smalle band. 

Op Sicilie had de cultus van de Dioscuren zijn middelpunt in 
Agrigentum, reeds van de 5e eeuw voor Chr. af. De overblijfselen 
van het grote aan hen gewijde heiligdom aldaar zijn ontgraven *). 

De ruimte tussen de zes koppen is en-relief versierd met ver
schillende Bacchische attributen. Boven de plaats, waar oor-
spronkelijk de oren zich losmaakten van de buitencoupe, wordt de 
iets grotere ruimte tussen de beide koppendrietallen ingenomen 
door twee embleem-combinaties, waarvan de ene is samengesteld 
uit een geornamenteerde lier (kitharis), waarachter kruiselings de 
voor de Bacchusdienst kenmerkende staf (thyrsos) is geplaatst 
met rechts daarvan een herdersstaf (pedum), en de andere uit een 
rijk versierde boogkist met pijlkoker en boog en kruiselings daar-
voor een knots. 

De attributen tussen de ontbrekende middenkop en de neven-
figuren bestaan uit een met een twaalfpuntige ster versierd bekken 
(tympanon), en een thyrsos aan de linkerkant en een pedum 
met aangeknoopt lint aan de rechterkant van de middenkop. 

Aan de andere zijde van de beker is tussen de Dionysos-kop en 
de Pan-kop een gebogen tak van de pijnappelboom met vruchten 
en naaldtrosjes geplaatst, terwijl rechts van Dionysos een trophee 
van twee cymbalen en twee kleppers (crotala) 2) zijn aangebracht, 

1) Vgl. A. Holm, „Geschichte Siciliens im Alterthum" 1870. Bnd I, p , 179. 
Betreffende de Dioscuren in de beeldende kunst vindt men nadere gegevens 
bij Friederichs, op. cit. onder de Nrs. 67, 1270, 1271 en 1848: bij Albert, 
„Le Culte de Castor et Pollux en Italic" 1883, bij Lowenfeld, „Die Dioscuren 
in der bildende Kunst", 1891 en bij M. Rat, „Mythologie", 1950. 

2) Voor de vorm van deze laatste zie o.a. Weege, „Der Tanz in der 
Antike", 1926, afb. 181; en Daremberg-Saglio, „Dictionnaire des Anti-
quites" S.V. ..Crotala". 
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welke aan linten sierlijk samengeknoopt en met speels lijnbeloop, 
losjes schijnen opgehangen aan een knop. 

Al deze Bacchische emblemen zijn in aanmerkelijk lager, maar 
niettemin sprekend relief uitgevoerd. Het feit dat op twee tegen-
over elkaar liggende plaatsen, met name daar waar de oren omhoog 
gaan, de onderlinge afstand tussen de koppen wat groter is dan 
elders, wijst op een weloverwogen compositie der versiering. 

Waren alle koppen op gelijke afstand van elkaar geplaatst, dan 
zouden vier er van door het lijnbeloop der oren zijn oversneden. 

De oren x) werden oorspronkelijk kennelijk gevormd door de 
uiteinden van naturalistisch behandelde wijnrank- en klimop-
takken, die in paarsgewijze schikking, krachtig relief en met 
govoelig lijnbeloop het bolvormig benedendeel van de buiten
coupe versieren met fraaie bladarabesken 2). (Zie pi. 2.) 

Het lijkt welhaast onmogelijk de natuur gevoefiger en met 
meer nauwgezetheid uit te beelden dan hier geschiedde. 

De takken, de vorm der bladeren, hun kleinste details, hun 
welvingen, plooien en buigingen, de weekheid der jonge knoppen 
aan de uiteinden, niets is voorbijgezien. In deze naturalistische 
toepassing van gewone plantmotieven komt de Alexandrijnse 
geest, waarin dit stuk vervaardigd is, wel duidelijk tot uiting. Hier 
immers rukt de fantasie zich los van alle decoratieve traditie. 
Zij lacht om oude stijlwetten en beziet de werkelijkheid der aan een 
haar omringende wereld ontleende detailvormen met de ongebon-
den vreugde ener eerste ontmoeting. 

Blijkens aanwezige goudresten waren deze vegetale versierings-
motieven, evenals de verschillende attributen tussen de koppen, 
oorspronkelijk alle verguld, terwijl de gladde achtergrond, 
waartegen dit reliefwerk is aangebracht, overal blank zilver 
bleef3). 

Ook de haar- en hoofdtooi van de koppen was verguld, de aan-
gezichten behielden echter de zilveren kleur. Hierop wordt een 
uitzondering gevormd door de Pan-kop, waarvan het aan-

1) Pernice en Winter, op. cit. geven op Tafel XVII bovenaan de afbeel-
ding van een, in de Hildesheimer schat aangetroffen, los paar oren, dat in 
hoofdvorm, stijl en detaillering weinig verschild schijnt te hebben van de 
oren, die aan de Stevensweertse beker ontbreken. 

Vgl. hierover ook Schreiber, op. cit. p. 421. 
2) In de zilvorcollectie van het Nationale Museum te Napels bevindt 

zich een zilveren coupe, afgeb. bij Gennaro Pesce, op. cit. p. 60, Nr. 23, 
waarvan de vegetale versieringsmotieven, in hun compositie, vormdetails 
en wijze van bewerking sterke overeenkomst vertonen met die van de 
kantharos van Stevensweert. 

s) Zie hierover Wieseler, „Der Hildesheimer Silberfund", 1868. 
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gezicht wel, en het hoofdhaar en de baard niet verguld werden1). 
Boven het holle profiel met de koppen en de attributen vindt 

men een, tussen twee zilveren parelranden gevatte, rijkbewerkte 
rand, versierd met een afwisseling van kleine palmetachtige orna-
menten en rozetten2). Op een plaats vindt men twee rozetten 
onmiddellijk naast elkaar zonder palmet ertussen. 

Deze onregelmatigheid kan samenhangen met de wijze waarop 
men bij toepassing van het cire perdu precede" een zich herhalend 
randornament met behulp van een negatief rolstempeltje kan 
afdrukken in een afzonderlijk wasreepje, dat dan op de,,verloren" 
wasvorm wordt aangebracht. In dit geval schijnt men hierbij met 
het ornament niet precies te zijn uitgekomen. Deze (21 mm-brede) 
rozettenrand wordt van boven afgesloten door een smalle blad-
lijst 3), welke even naar buiten buigt en op haar beurt door een 
parelrand is afgesloten. 

Goudresten wijzen uit, dat de rozettenrand (evenals de smalle 
ornamentenrand rondom de voet) oorspronkelijk geheel verguld 
was, behoudens de onderling alle enigszins verschillend bewerkte 
rozetten zelf en de parelranden. Het hart van 66n der rozetten 
onderscheidt zich opvallend van de overige, doordat er in relief 
een merkteken van onbestemde vorm in is aangebracht, waarvan 
de betekenis niet is vast te stellen. 

Zoals de afbeeldingen toont is de rozettenrand niet verbonden 
aan de buitencoupe. Ze vormt dan ook 66n geheel met de thans 
losse, vroeger door een soldeerverbinding met de buitencoupe 
verbonden binnencoupe, die in haar vorm het beloop van de fond 
der buitencoupe vrijwel geheel volgt. 

Evenals de andere delen van de beker is deze binnencoupe met 
de rozettenrand als 66n geheel gegoten. 

De wanddikto van het gladde gedeelte der binnencoupe is 
verschillend en op sommige plaatsen, vooral onderaan, uiterst 
gering. 

Zulks in tegenstelling tot de metaaldikte van de rozettenrand, 
die met de massieve voet tot de stevigste gedeelten van het geheel 

*) Dezelfde afwijkende behandeling van de Pan-kop voor wat betreft het 
aanbrengen der vergulding, wordt ook aangetroffen op twee maskerbekers 
uit de Hildesheimer schat; zie hierover Pernice en Winter, op. cit. p . 38 
bovenaan. 

*) Een overeenkomstige afwisseling treft men aan op de beide zoutvaten 
uit de schat van Boscoreale: zie hierover Heron de Villefosse, „Le tresor 
de Boscoreale", 1899, PI. X X I en p . 254. 

s) Bij Sales Meyer, „Handbuch der Ornamentik", 1888, Tafel 100, 
No. 8 wordt een bladlijst van het Erechtheion in Athene afgebeeld, die 
nauwkeurig overeenkomt met de bladlijst van de Stevensweertse beker: 
zie verder hierover Schreiber, op. cit. p . 429 en noot 8. 
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behoort. Het verschil in metaaldikte tussen de rand en de wand 
van de binnencoupe vindt, afgezien van een geringe slijtage, zijn 
oorzaak in de verschillende aard der bewerking, welke deze beide 
gedeelten van de binnencoupe ondergingen. Het randgedeelte 
werd na gieting slechts aan 66n zijde, de binnenzijde, glad gemaakt 
en aan de geornamenteerde buitenkant alleen geciseloerd. Hierdoor 
ging bij de rand slechts weinig materiaal verloren, terwijl het 
gladde gedeelte eerst aan de binnen- en buitenkant werd afge-
draaid, daarna, blijkens aanwezige sporen van hamerslag, stevig 
dichtgehamerd (vermoedelijk om de poreusheid van het gietsel 
weg te nemen) en ten slotte nogmaals, nu alleen aan de binnen-
kant, opnieuw glad afgedraaid en zacht geschuurd. 

Indien Pernice en Winter bij hun beschrijving van een aantal 
der Hildesheimer bekers, wier samenstelling uit binnen- en buiten
coupe geheel overeenstemt met die van de hier besproken beker, 
geen vergissing maken door telkens te verklaren, dat beide coupes 
,,gedreven" werden ,,uit dunne zilverplaat", zou onze beker een 
merkwaardige uitzondering vormen op de werkwijze, die volgens 
hen gevolgd werd bij het merendeel der door hen beschreven 
bekers x). 

Ook voor wat betreft de verzwaarde rand van de binnencoupe 
staat de verklaring van Pernice en Winter, dat deze door middel 
van soldeer met een plaatmetalen coupe zou zijn verbonden, in 
tegenstelling tot het feit, dat bij onze beker rand en gladde binnen
coupe een — in 66nmaal gegoten — geheel vormen. 

De op de beker aanwezige sporen van soldeer aan de buitenkant 
van de binnencoupe tonen duidelijk, dat buiten- en binnencoupe 
oorspronkelijk aan elkaar gesoldeerd zijn geweest 2). De mening 
van Pernice en Winter, dat bij deze soort bekers de binnencoupe 
om practische redenen (reiniging en onderhoud) steeds los bleef, is 
daarom waarschijnlijk onjuist 3). 

De beker is op verschillende plaatsen min of meer ernstig be-
schadigd, deels ten gevolge van „vermoeidheid" van het metaal, 
waardoor dit minder homogeen en zeer bros is geworden, deels 
ook ten gevolge van mechanische beschadigingen van buitenaf. 

Dat een zo gevoelig en fragiel voorwerp na zoveel eeuwen be-
waard bleef in de betrekkelijk gunstige staat, waarin het nu nog 

') Vgl. Pernice en Winter, op. cit. p. 28, 32, 34, 35, 37 en 42. 
2) Vgl. Ch. Picard, „La Sculpture antique", 1923, p. 293. 
») Vgl. Pernice en Winter, op. cit. p . . .. Onder Nrs. 1993 — 1995 ver-

meldt Friederichs, op. cit. p . 777 drie in 1835 te Pompeji gevonden zilveren 
bekers in kantharos-vorm en wijst daarbij o.m. op het gebruik om en-relief 
versierde drinkbekers uit practische overwegingen te voorzien van een 
gladde binnenbeker. 
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verkeert, mag dan ook zeker even verwonderlijk als verheugend 
heten. 

In de benedenhelft van de gladde binnencoupe bevinden zich 
enkele gaten en barstjes, terwijl de rozettenrand op twee plaatsen 
gescheurd is. 

De en-relief gedecoreerde buitencoupe is op enkele plaatsen 
gebarsten, maar stellig het ernstigst beschadigd door het geheel 
verloren gaan van twee der zes koppen en van beide oren. 

Dit laatste doet ons een uiterst belangrijk element in de vorm-
conceptie en de allure van het geheel node missen. 

De vier plaatsen, waar de oren aan de bovenkant van het bol-
vormig benedendeel der buitencoupe bevestigd waren, zijn duidelijk 
te zien. 

Bij nauwkeurig onderzoek kon worden vastgesteld, dat slechts 
een der vier oorbevestigingen gebroken is en dat, mogelijk naar 
aanleiding daarvan, de drie andere zijn doorgezaagd. 

Aan de beker wordt nergens enig spoor van antiek of later 
herstellingswerk aangetroffen. 

Aangezien het stuk na de vondst, behoudens een oppervlakkige 
reiniging, geen enkele bewerking onderging, moeten wij aan-
nemen, dat het afbreken en de verwijdering der oren reeds in de 
Oudheid heeft plaats gehad. De staat waarin de vier breukplaatsen 
verkeren, lijkt deze hypothese te bevestigen. 

De veronderstelling, dat de moeilijk te herstellen breuk der 
oren destijds de Romeinse bezitter deed besluiten om het kostbare 
stuk in de rivier te werpen, is uiteraard gewaagd en vindt geen 
steun in enig feit. 

In tegenstelling tot soortgelijke stukken uit dezelfde tijd toont 
de beker slechts geringe schade door gebruiks-slijtage. 

Ook de hoge plaatsen van het reliefwerk, welke door een veel-
vuldig hanteren meestal spoedig afbotten, hebben in dit geval een 
opmerkelijke frisheid behouden. 

Uiterst belangwekkend ook is de beker in epigrafisch opzicht. 
Aan de onderzijde van de voet zijn namelijk drie inschriften 

aangebracht op de wijze, die in de klassieke Oudheid voor werken 
van edelmetaal gebruikelijk was, n.l. met kleine zorgvuldig ge-
puncteerde letters en tekens ter hoogte van ca. 2 mm. 

In deze inscripties zijn kennelijk door verschillende handen en 
vermoedelijk ook op drie verschillende tijdstippen, bepaalde gege-
vens betreffende het stuk vastgelegd. 

De eerste inscriptie vormt een gewichtsaanduiding zoals dik-
wijls op zilveren vaatwerk uit de klassieke Oudheid wordt aange
troffen, terwijl de beide andere een korte tekst bevatten. 
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Dr H. Brunsting, Conservator van het Rijksmuseum van Oud
heden te Leiden, die zo welwillend was de gewichtsaanduiding te 
onderzoeken, deelde mij hierover het volgende mede: 

„Deze inscriptie, een Romeinse gewichtsaanduiding, is 
in hoofdzaak duidelijk en valt als volgt te interpreteren: 

„(Het stel, waartoe deze beker behoort, weegt:) 

P III : 3 librae = 982.35 gram 

J semis = 163.73 gram ( | Ubra) s 
JL^, semuncia = 13.644 gram 

„In totaal wordt dus een gewicht aangegeven van 
,,1159.724 gram." 

Het was in de Oudheid gebruikelijk, ingeval een zilveren voor
werp van deze aard deel uitmaakte van een stel van twee, drie of 
meer by elkaar behorende exemplaren, in de gewichtsaanduiding 
het totaalgewicht van het stel op elk exemplaar te vermelden. 
Dikwijls, echter lang niet altijd, werd het aangegeven totaalge
wicht nog voorafgegaan door een cijfer, dat het aantal exemplaren 
vermeldde, waarop het aangegeven totaalgewicht betrekking had. 

Dit laatste is bij de gewichtsaanduiding op de beker van Stevens
weert niet het geval. Toch valt het aan de hand van het aangegeven 
gewicht niet moeilijk vast te stellen, dat de beker oorspronkelijk 
deel uitmaakte van een stel van twee bij elkaar behorende bekers. 

I miners, nu het totaalgewicht staat aangegeven met ca. 1160 

259 



16 

gram en het werkelijk gewicht van de beker in zijn huidige, niet 
complete staat (gedeeltelijk massieve oren en twee koppen ont-
breken!) 442 gram bedraagt, is het duidelijk dat deze beker be-
hoorde tot een paar, waarvan elke beker in de oorspronkelijke staat 
ca. 580 gram heeft gewogen x). 

De verklaring van de beide andere inschriften dank ik evenals 
hetgeen hiervoor gezegd is met betrekking tot de koppen van 
Dionysos en de Dioscuren, aan de welwillendheid en de weten-
schap van Prof. Vollgraff, tot wie ik mij wendde in het tweede 
stadium van mijn onderzoek. 

De Griekse inscriptie is als volgt met kleine gepuncteerde letters 
in de voet aangebracht: 

•••<? . y S / 

V 

Dit inschrift is, aldus Prof. Vollgraff, als volgt te interpreteren: 

v, 5 Zev, nv(6/irjv) T(5.$) y(a<;), Kfadimigraxe?), Z(U>XBQ) 

ZEND REGEN, 0 ZEUS, GIJ GRONDSLAG DER AARDE, 
ALLERVERHEVENSTE, REDDER 

Aldus aangevuld vormt dit epigram een onberispelijke hexameter. 

J) Vgl. E. Pernice, „Hellenistische Silbergefasse", 58e Winckehnann's 
Programm, 1898, p. 20: hier wordt uitvoerig en met tal van bewijzen aan-
getoond, dat de vervaardiging van zilveren vaatwerk in paren een Helle-
nistische trad it ie was, die in Rome werd voortgezet. 
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„Grondslag der aarde" werd Zeus genoemd in een oude Orphische 
hymne (waarschijnlijk gedicht in de 6e eeuw v66r Christus) waar
van een gedeelte o.a. door Plato wordt geciteerd. Een bede om regen 
komt, in soortgelijke vorm als hier, voor in een oud Atheens gebed. 

Uit bovenstaande verklaring blijkt dus dat de beker een votief-
geschenk geweest is en als zodanig deel uitmaakte van de tempel-
schat in een aan Zeus gewijde tempel*). 

De derde inscriptie, welke (in de Oudheid) met nadruk maar 
slordig werd doorgekrast is uiterst moeilijk leesbaar. 

Deze inscriptie luidt: 

M (arci) TITINI = van MARCUS TITINIUS. 

Volgens de geschiedschrijver Diodorus van Sicilie' diende 
M. Titinius op Sicilie als officier in Romeinse dienst onder de 
propraetor P. Licinius Nerva. In de 2e slavenoorlog (104 v. Chr.) 
leed hij daar met 600 soldaten door de overmacht der dpstandige 
slaven tussen Herakleia en Henna een zware nederlaag. 

Reeds v66r het vaststellen van de naam van M. Titinius werd 
gedacht aan Sicilie als land van oorsprong van de beker, niet alleen 

J) Vgl. A. Holm, op. cit., Bnd. I, p. 178 en 298. 
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omdat het Grieks (van het wij-inschrift) daar een algemeen gang-
bare taal was, maar ook omdat de verering van de Chtonische 
Dionysos daar veel voorkwam. 

Bovendien is bekend dat de heiligdommen op Sicilie in de eerste 
eeuw v66r Christus door de Romeinen meedogenloos geplunderd 
zijn, zoals o.m. blijkt uit het beruchte proces tegen Caius Verres, 
gewezen stadhouder van Sicilie (van 73—71 v. Chr.) waarover 
Cicero ons in zijn Verrinae uitvoerig inlicht. 

De chronologische volgorde van de drie inscripties is niet met 
zekerheid vast te stellen. 

Het is denkbaar dat de kantharos eerst in een tempel van Zeus 
gewijd was, daarait geroofd werd, en zo in het bezit kwam van 
M. Titinius, die er zijn naam op het zetten — welke naam een 
later eigenaar van de beker doorkraste. 

Deze verklaring betreffende de naam-inscriptie stelt ons in 
staat met vrij grote zekerheid aan te nemen, dat de tempel waaruit 
de beker geroofd werd, zich op Sicilie bevond en dat het stuk ook 
op Sicilie, waar de Hellenistische kunst weelderig bloeide, ontstaan 
is en wel v66r de aanvang van de eerste eeuw v66r Christus. Boven
dien biedt deze naam de mogelijkheid ons enig denkbeeld te vormen 
aangaande de lotgevallen van het kostbare stuk in de Oudheid. 

Een combinatie van zo veelzeggende epigrafische gegevens als 
deze wordt op zilveren vaatwerk uit de klassieke Oudheid slechts 
zelden aangetroffen. 

Uit het voorafgaande blijkt dat met deze zilveren drinkbeker 
een kunstwerk ontdekt is van uitzonderlijke hoedanigheid en 
betekenis, zowel in archaeologisch opzicht als ook voor wat betreft 
zijn artistieke en ambachtelijke waarde. Alles wijst er op dat dit 
stuk ontstond onder de handen van een kunstenaar, die niet alleen 
zijn moeilijk metier volkomen beheerste, maar die bovendien 
beschikte over een oorspronkelijk en gerijpt kunstvermogen, 
waarvan het hoge gehalte niet nalaat levendige herinneringen te 
wekken aan de schoonste voortbrengselen der Hellenistische kunst. 

De rijke maar rustige ornamentering der omrandingen en de 
evenwichtig verdeelde plastische decoratie vormen bij dit stuk, 
evenals bij de vermaarde Athena-schaal uit Hildesheim, een zeld
zaam fraai en Harmonisch geheel. 

De stijlvolle vastheid in de vormgeving, de gevoelige kracht in 
de opvatting en compositie der decoratie en vooral de fascinerende 
onbevangenheid en frisheid der ciselure, welke laatste een waarlijk 
souvereine beheersing toont van „de moeilijkste aller technieken" *) 

*) Vgl. Schreiber, op. cit. p. 410 onderaan en O. Rubensohn, „Helle-
nistisches Silbergerat", 1911, p . 88. 
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stempelen deze beker tot een oorspronkelijk meesterwerk van 
een Hellenistisch kunstenaar in wiens stijlgevoel en vormenspraak 
tal van karakteristieke elementen der Alexandrijnse kunst duidehjk 
en zuiver tot uiting komen x). 

Een vergehjkende beschouwing aangaande het archaeologisch 
belang en de artistieke betekenis van dit stuk vereist vanzelf-
sprekend een diepergaande behandeling van het geheel en van de 
details dan binnen het bestek van dit artikel en van mijn bevoegd-
heid mogelijk is. 

Het is mij dan ook een grote voldoening te weten dat er met 
betrekking tot de Kantharos van Stevensweert een publicatie in 
voorbereiding is die, zowel in oudheidkundig als in kunstweten-
schappelijk opzicht, ongetwijfeld geheel in overeenstemming zal 
zijn met de voorname plaats, die dit stuk voortaan op het gebied 
der zilveren vaatwerken uit de klassieke Oudheid zal innemen. 

In het kader der Monuments Piot zal n.l. binnen afzienbare 
tijd een uitvoerige studie verschijnen van de hand van Mevrouw 
Dr A. Vollgraff-Roes, waarin deze in samenwerking met Prof. 
Dr C. W. Vollgraff, aan de hand van talrijke afbeeldingen de juiste 
betekenis van deze vondst in het licht zal stellen. 

*) Vgl. H6ron de Villefosse, op. cit. p. 261. 

//''"""& Xr~% 

KANTHAROS VAN STEVENSWEERT 
Proeve van reconstructie der ontbrekende oren 

Afb. op de helft der ware grootte 
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