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Arthur DaIe Trendall werd geboren op 28 maart 1909 in Auckland, Nieuw-Zeeland. 
Hij bracht zijn middelbare schooltijd door op het Kings's College in Auckland 
(1916-1925) en studeerde daarna van 1926-1929 aan de University of Otago in 
Dunedin, destijds een onderdeel van de University of New Zealand. Na het behalen 
van zijn M.A. in 1929 vertrok hij twee jaar later naar Engeland waar hij van 1931-
1933 aan het Trinity College in Cambridge studeerde. In 1937 behaalde hij ook daar 
een M.A., met een bijzondere onderscheiding in de klassieke archeologie. Van 1936-
1940 was hij daarna als fellow aan ditzelfde college verbonden. In 1939 verliet hij 
Engeland vanwege zijn benoeming op dertigjarige leeftijd als hoogleraar Grieks aan 
de University of Sydney (1939-1954) in Australië. Na de Tweede Wereldoorlog 
werd hij aan dezelfde universiteit tevens benoemd als hoogleraar op de nieuw 
ingestelde leerstoel archeologie (1948-1954). Tijdens de oorlogsjaren was hij in 
Australië verbonden aan de Signals Intelligence waar hij zich ontwikkelde tot een 
expert in het ontcijferen van Japanse geheime diplomatieke berichten en codes. Na 
zijn emeritering in 1954 verhuisde hij naar Canberra waar hij tot 1969 als Master of 
University House verbonden was aan de Australian National University. In die 
periode trad hij gedurende een jaar op als Geddes-Harrower professor of Greek Art 
and Archaeology aan de Aberdeen University (1966-1967). Na 1969 woonde hij 
meer dan vijfentwintig jaar als Resident Fellow in het Menzies College van de La 
Trobe University in Melbourne. Daar is hij op 13 november 1995 op zesentachtigja
rige leeftijd overleden. Op I maart van het jaar daarop is hij in een plechtige bijeen
komst in de chapel van zijn oude Trinity College herdacht. 

Naast zijn onderwijs en onderzoek was Trendall ook anderszins zeer actief in het 
universitaire leven. In Sydney was hij drie jaar decaan van de Faculty of Arts (1947-
1950), tot tweemaal toe Chairman van de Professorial Board (1949-1950 en 1952), 
en daarna Acting Vice-Chancellor in 1953. In Canberra trad hij gedurende zes jaar 
op als Deputy Vice-Chancellor (1958-1964). Daarnaast was hij nauw betrokken bij 
de oprichting van de Australian Humanities Research Council, later de Australian 
Academy of the Humanities, waarvan hij ook enkele jaren Chairrnan was (1957-
1959). De universiteiten van Melbourne (1956), Canberra (1970), Adelaide (1960). 
Sydney (1972), Tasmania (1979), Lecce (1981) en La Trobe (1991) eerden hem 
door het verlenen van een eredoctoraat. Hij bezat diverse buitenlandse onderschei
dingen en was lid van verschillende nationale academies, instituten en verenigingen. 
In 1977 werd hij benoemd tot buitenlands lid van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen. 

Tijdens zijn studie in Cam bridge raakte Trendall geïnteresseerd in het roodfigurige 
aardewerk dat gedurende een periode van ongeveer honderdvijftig jaar, vanaf 440 
tot het begin van de derde eeuw voor Chr., in diverse Griekse centra in Zuid-Italië 
was geproduceerd. Deze interesse was mede te danken aan zijn contact met de 
eminente klassiek-archeoloog Sir John Beazley, wiens levenswerk bestond uit het 
catalogiseren en classificeren van het in Athene vervaardigde zwart- en roodfigurige 
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aardewerk uit de zesde en vijfde eeuw voor Chr. Het bestand aan roodfigurige 
Griekse Zuiditalische vazen omvat thans meer dan twintigduizend stuks, en dit 
bestand wordt nog steeds uitgebreid door nieuwe vondsten. De voorstellingen op 
deze vazen hebben betrekking op de Griekse mythologie en het dagelijks leven en 
vormen een belangrijke bron voor de kennis van het religieuze en culturele leven in 
de Griekse steden van Zuid-Italië in de laat-klassieke en vroeg-hellenistische 
periode. Aan de studie van het roodfigurige Griekse Zuiditalische aardewerk heeft 
Trendall meer dan zestig jaar van zijn leven gewijd; hij was de onbetwiste autoriteit 
op dit gebied en de enige die met recht kon pretenderen dat hij al het materiaal 
kende. Trendalls eerste grote publicatie, Paestan Potter)', verscheen in 1936 en had 
betrekking op het roodfigurige aardewerk dat in de Griekse kolonie Pacstum was 
geproduceerd. Het werk werd uitgegeven door de British School in Rome, de basis 
van waaruit hij werkte als hij in Europa verbleef en waarvan hij ook twee jaar 
librarian was (1936-1938). Na een supplement in 1952 en addenda in 1960 werd het 
boek vijftig jaar later, in 1987, compleet herzien opnieuw uitgegeven, nu onder de 
titel The red-figured Vases of Paestum. Met de uitgave van Paestan Potte!}' zette 
Trendall de toon voor zijn verdere onderzoekingen van de roodfigurige Griekse 
Zuiditalische keramiek. Op basis van stilistisch onderzoek slaagde hij er aIs eerste in 
een algemene classificatie van deze vazen op te stellen en ze toe te wijzen aan 
productiecentra in Zuid-Italië, in Paestum, Campanië, Lucanië, Apulië en op Sicilië. 
Binnen deze productiecentra wist hij vervolgens talrijke afzonderlijke werkplaatsen 
en schildershanden te onderscheiden. Op deze wijze bouwde hij in jarenlange arbeid 
geleidelijk een overzicht op van de productie van het roodfigurige Griekse aarde
werk in verschillende regio's van Zuid-Italië en Sicilië, en van hun chronologische 
ontwikkeling en onderlinge samenhang, 

Het resultaat van dit jaren in beslag nemende onderzoek resulteerde in 1967 in de 
publicatie van The Red-figured Vases of Lucania, Campania and Sicily, waarop drie 
Supplements verschenen, in 1970, 1973 en 1983. De uitgave van deze supplementen 
was tekenend voor zijn onderzoek dat nooit af kwam. Jaarlijks werd hij op zijn 
reizen met nieuw materiaal geconfronteerd dat hij aan zijn bestand toevoegde en 
vervolgens in supplementdeIen publiceerde. In 197I gaf hij samen met T.B.L. 
Webster, groot kenner van het Griekse toneel, Illustrations of Greek Drama uit; de 
studie van de iconografische aspecten van de Zuiditalische keramiek had echter niet 
zijn grootste interesse. 

Zijn tweede grote standaardwerk over de Zuiditalische keramiek, The Red-figured 
Vases of Apulia, verscheen in twee delen in de jaren 1978-1982. Dit werk kwam tot 
stand in nauwe samenwerking met A. Cambitoglou, met wie hij jarenlang vrucht
bare contacten onderhield. ook hierop verschenen vervolgen: Supplement I reeds in 
1983 en Supplement II in 1992, beide weer in samenwerking met A. Cambitoglou. In 
1987 publiceerde hij, tezamen met I. McPhee, Greek Red-figured Fish-plates, een 
studie over een bijzonder genre Zuiditalische borden voorzien van visdecoratie. In 
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datzelfde jaar verscheen ook Red.figure Vases of South Ita/v and Sicily. A Handbook, 
dat een heldere samenvatting bood van de resultaten van zijn onderzoek gedurende 
de afgelopen decennia. Maar ook daarna bleef hij werken en publiceren. Zo versche
nen er tussen 1990 en 1994 in de reeks van het Corpus Vasorum Antiquorum van 
zijn hand drie delen over de collectie Zuiditalische vazen in het J. Paul Getty 
Museum in Malibu: hij werd daarin bijgestaan door M. Jentoft-Nilson. 

Naast deze standaardwerken publiceerde Trendall door de jaren heen talrijke 
artikelen. waarin hij bepaalde aspecten van de Griekse Zuiditalische keramiek 
behandelde. Trendall was niet getrouwd maar hij heeft eens opgemerkt dat hij 
twintigduizend liefdes had. en dat waren allemaal vazen. 

Trendall was allerminst een kamergeleerde en wisselde zijn universitaire leven in 
Australië af met langdurige studiereizen in Europa .. La rondine', de zwaluw. 
noemden zijn colleges in Zuid-Italië hem. omdat hij ieder jaar bij het aanbreken van 
de lente weer bij hen neerstreek. Trendall kende als geen ander de vazencollecties in 
de musea en universitaire instituten binnen en buiten Europa. Hij had contacten met 
de gehele klassiek-archeologische wereld. met antieke-kunsthandelaars en particu
lieren. en verzamelde tijdens zijn reizen door autopsie de gegevens die hem in staat 
stelden stap voor stap zijn classificatiesysteem op te bouwen. uit te breiden en te 
verdiepen. Trendall werd allerwege gerespecteerd als de grote autoriteit op het 
gebied van het roodfigurig zuiditalisch aardewerk en geraadpleegd als de enige die 
een overzicht bezat van al het materiaal en in staat was elke afzonderlijke vaas thuis 
te brengen. Ook in Nederland was hij een geziene gast: diverse malen bezocht hij de 
archeologische collecties in de musea en universitaire instituten in ons land. Trendall 
bezat een brede culturele vorming: hij was een mens met een aimabele en sociale 
persoonlijkheid. geestig en steeds vol belangstelling in zijn studenten en anderen in 
zijn omgeving. en met een niet-aflatend enthousiasme in zijn vak dat hij steeds weer 
op anderen wist over te dragen. ii 

~ A.D. Trendall was one of the great classical art historians of this century. ZOI 
begint John Boardman. zelf een vooraanstaand Engels klassiek-archeoloog. zijn 1 
herdenking van Arthur Dale Trendall in The Independent van 25 November 1995. enl 
daarmee is eigenlijk alles gezegd. 
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