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Herdenking van 

CHARLES PICARD 
(7 juni 1883-15 december 1965) 

DOOR 

A. W. BYVANCK 

Het overlijden van de eminente Franse geleerde Charles Picard 1), sinds 
1950 buitenlands lid van onze Akademie, is een gebeurtenis, waaraan 
in vele internationale publikaties aandacht wordt besteed. Geboren op 
7 juni 1883, heeft Picard, sedert de voltooiing van zijn studie, in 1908, 
zijn gehele lange carrière in dienst gesteld van de archaeologie. Zijn 
werkzaamheid gold in de eerste plaats de archaeologie van de Griekse 
Oudheid, waaraan hij van jongs af aan zijn hart had verpand. Daar
naast heeft, in later jaren, ook de vaderlandse oudheidkunde zijn volle 
belangstelling gehad; voor het behoud en de verzorging van de monu
menten in zijn land heeft hij zich zeer ingespannen. 

Bij zijn werkzaamheid heeft Picard de steun gehad van zijn vrouw die, 
zelf werkzaam op het gebied van archaeologie en godsdienstgeschiedenis, 
zijn belangstelling volkomen kon delen. Welk een levende plaats de 
archaeologie in het gezin moet hebben gehad, wordt duidelijk als men 
bedenkt, dat hun zoon, Gilbert Charles Picard, die als .i "ng archaeoloog 
jaren in Noord-Afrika heeft gewerkt, thans een post als hoogleraar aan 
de Sorbonne bekleedt, en zijnerzijds wederom een archaeologe tot vrouw 
heeft gekozen. Naar ik meen, zet hun zoon, Charles Gilbert Picard, de 
familie-traditie voort! 

Reeds in 1909 is Picard opgenomen in de Ecole Française te Athene. 
Van 1910 af nam hij deel aan de opgravingen op Delos. In 1911 werd, 
op zijn instigatie, een onderzoek begonnen in een nieuw opgravingster
rein op Thasos. In 1912 werd hij secretaris van de School te Athene en 
ondernam in 1913, wederom op grond van eigen reiservaringen, een 
opgraving in het heiligdom van Apollo te Klaros, waar reeds terstond 
de toegangspoort werd vrij gelegd en 125 inscripties werden ontdekt. 
Met deze beide opgravingsterreinen heeft Picard zich zijn gehele leven 

1) Levensberichten door Pierre Demargne, Revue Archéologique, 1965, 11, 
blz. 111-119 en door Paul Marie Duval, Gallia, XXIII (1965), blz. 235. -
Bibliographie: Revue Archéologique, 1948, blz. X-XLIII, met een vervolg 
in Revue Arch. 1965, blz. 121-151 voor de jaren 1948 tot 1966, inhoudend: 
ouvrages, nrs. 21-30; articles de revue, nrs. 916-1575; lijst van geschriften, 
waarin boekbesprekingen van Charles Picard zijn opgenomen. 
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verbonden gevoeld. Het onderwerp van zijn thesis hing samen met de 
opgraving te Klaros 2), een van zijn belangrijkste publikaties betreft de 
met reliëfs versierde deuren die in Thasos, bij het begin van de· werk
zaamheden, waren opgegraven 3). 

De oorlog van 1914 maakte voorlopig een einde aan zijn werkzaam
heid in Griekenland. Maar reeds in 1919 keerde hij terug naar Athene, 
nu als directeur van de Ecole Française. Terstond heeft hij de opgravin
gen hervat op de van oudsher aan Frankrijk toegewezen terreinen te 

. Delphi en Delos, maar ook op Thasos en bovendien, sedert 1921, in het 
paleis van Mallia op Kreta. 

Na zijn terugkeer in Frankrijk werd hij in 1925 hoogleraar in de 
archaeologie te Lyon en in 1927 aan de Sorbonne te Parijs, waar hij 
in 1930 tezamen met zijn collega's in de kunstgeschiedenis het voortref
felijk ingerichte Institut d'Art et d'Archéologie heeft gesticht. Hij werd 
daar in 1937 directeur en doceerde zijn vak met veel succes tot 1955; 
zijn plaats als directeur van het Instituut heeft hij tot 1961 vervuld. 
Inmiddels was hij in 1932 lid van het Institut de France geworden en 
in 1933 benoemd tot directeur van de Revue Archéologique, als opvolger 
van Pottier, naast Lantier, die in 1932 de plaats van Salomon Reinach 
had ingenomen 4). Ondanks zijn vele werkzaamheden heeft Picard in 
1957 toegestemd te worden benoemd tot directeur des antiquités histori
ques de Paris (région sud), dus in een ambt, dat hem in het beheer van 
de nationale oudheden betrok. Zijn taak voor deze streek, waar, in de 
Loiret, ook zijn geliefde "résidence familiale" lag, heeft hij zeer ter 
harte genomen. Zijn functie heeft hij tot het einde van 1964 vervuld. 
In mei 1965 heeft hij nog het woord gevoerd tijdens een ceremonie ter 
herdenking van Salomon Reinach en bij die gelegenheid uitgeweid over 
de enorme werkkracht van deze geleerde in termen, die zijn toehoorders 
ook met hemzelf in verband brachten. Hij heeft gewerkt tot enkele 
weken voor zijn overlijden op 15 december 1965. 

Charles Picard behoorde tot die onvermoeibare geleerden, die altijd 
lezen, en die schrijven om vast te leggen, wat zij bij het lezen hebben 
opgemerkt. Bijzondere belangstelling had hij voor de Griekse godsdienst 
en voor de Griekse sculptuur. Daarvan getuigt de lijst van zijn ge
schriften. Wat de godsdienst aangaat, dient hier te worden vermeld het 
werk Origines du polythéisme hellénique, in twee delen: I. L'art créto
mycénien (1930) en 11. L'ère homérique (1932). 

Voor de sculptuur heeft hij door zijn Manuel d'archéologie grecque: 

2) Ephèse et Claros, Recherches sur les sanctuaires et les cultes de l'Ionie du 
Nord, 1922. 

3) Etudes thasiennes, Vl/I: Les murailles. Les Portes sculptées à images divines, 
1962. 

4) Verg. Charles Picard, Trente ans de service de la Revue Archéologique 
(1933-1963): Revue Archéologique, 1963, blz. 1-12. 
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La sculpture een standaardwerk geschapen. De indeling is typerend. Van 
de zeven delen is het eerste gewijd aan de sculptuur in de archaische 
tijd (1933), de twee volgende delen (beide in 1!J39) behandelen de klas
sieke sculptuur van de Vde eeuw, vier delen ten slotte, tezamen bijna 
2500 bladzijden tellend, zijn nodig geweest om zijn kennis over de veel 
moeilijker ontwikkeling in de IV de eeuw v. Chr. uiteen te zetten (de 
twee eerste delen in 1948, verder 1954 en 1963). Het is duidelijk, dat 
het niet mogelijk zou zijn geweest deze delen samen te stellen, wanneer 
het werk niet was voorbereid met hulp van een uitgebreide en goed 
geordende verzameling van aantekeningen. Blijkbaar had Picard zulk 
een verzameling aangelegd en met zorg gebruikt. 'Wie zijn hAndboek 
raadpleegt, kan nog altijd van die zeer volledige verzameling, die in 
het geschiedverhaal is verwerkt, profiteren. 

De lijst van zijn geschriften licht ons in over de uitgebreidheid van 
het veld van zijn belangstelling. Daar vinden wij niet alleen de namen 
van Delos en Delphi, van Ephesos en Klaros, maar ook van Thasos en 
van Stratos in Akarnanië, van de Akropolis te Athene en van de Boog te 
Orange, waar Picard behoorde tot een groep van zeven auteurs. De veel
zijdigheid van de auteur komt ook uit bij de twee laatste hoofdstukken 
van het werk over de Griekse sculptuur, getiteld: "La sculpture monu
mentale, votive et funéraire" (blz. 1119-1382) en "Aspects religieux et 
symbolisme des stèles funéraires c1assiques" (blz. 1383-1432). Opmer
kelijk is verder de uitvoerigheid, waarmede enkele problemen zijn be
sproken, "Phidias et l'art du Parthénon" (deel 11, blz. 308-521) en 
"Lysippe: l'oeuvre et l'influence (deel IV, blz. 423-753). 

Persoonlijke herinneringen aan deze belangrijke figuur, die tevens een 
beminnelijk en geestig mens was, gaan terug naar het archaeologisch 
congres te Berlijn, in augustus 1939, waar onder de heersende spanning 
een nauwere aansluiting ontstond met de zich overigens enigszins 
distanciërende Franse delegatie. Na de oorlog werd de band hernieuwd 
bij een kort bezoek aan Leiden, waar Picard een zeer verhelderende 
voordracht hield over de omstreden problemen betreffende de Hermes 
van Praxiteles te Olympia. Overigens werd het contact onderhouden 
met de wederzijdse toezending van overdrukken en, naar aanleiding 
daarvan, met enige correspondentie. Van de zijde van Picard waren dit 
steeds de karakteristieke briefkaarten, geheel en al gevuld, in een uiterst 
klein, regelmatig handschrift, met een persoonlijke uiteenzetting, typerend 
voor zijn overleg en voor de ordelijke indeling van zijn werk, voor zijn 
kennis op elk gebied en voor zijn juiste oordeel. 
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