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HOOFDSTUKK  4 
VAZENN ALS BRON: KOMO I EN KOMASTE N 

1.. Griekse vazen en iconografie 

Alvorenss in details de vaasafbeeldingen met homo-erotische scènes te bespreken, wil 
ikk enkele opmerkingen van algemene strekking maken over iconografische en 
iconologischee problemen die het interpreteren van afbeeldingen op Griekse vazen 
mett zich meebrengt- Dat deze opmerkingen voorafgaan aan een nadere bestudering 
vann de homo-erotische voorstellingen op vazen, heeft als reden dat de interpretatie 
vann de visuele informatie die de vazen ons bieden, erg afhankelijk is van de manier 
waaropp men naar de afbeeldingen kijkt en welke criteria men van belang acht als 
raamwerkk voor een interpretatie. Vaak zeggen vazen datgene wat ze niet bedoelen 
enn vaak bedoelen ze niet wat ze zeggen. 
Dee bestudering van de Griekse vazen heeft tot nog toe vooral aandacht besteed aan 
eenn zakelijke beschrijving van de afbeelding, aan de vaststelling welk onderwerp of 
themaa is afgebeeld.1 Diepgaande studies waarin de iconografie centraal staat, 
verschijnenn pas de laatste decennia, en slechts een enkele maal ziet een studie het 
lichtt die zich voor iconologische doeleinden grondig baseert op Griekse vazen.2 Er is 
dann ook binnen de klassieke archeologie relatief weinig geschreven over de theorie 
vann het kijken naar en interpreteren van afbeeldingen op vazen.3 

Dee opvatting dat de Griekse vazen uitsluitend een functie hadden als dodenoffer of als 
eenn offer voor de goden, die de laatste jaren weerklank gevonden heeft in het werk 
vann Hoffmann, neem ik niet over.4 Hij beschouwt de vazen als facsimiles van metalen 
vaatwerkk en gaat ervan uit dat in Athene de vazen met bijvoorbeeld afbeeldingen van 
scèness uit het symposion gebruikt waren als offers voor de doden. Hij is dan ook 
genoodzaaktt aan zijn interpretaties van de afbeeldingen telkens ook een religieuze 
en/off  eschatologische dimensie toe te kennen. Ik meen dat veel Griekse vazen, zoals 
dee kylikes met symposiascènes en erotische afbeeldingen in het dagelijks leven als 
gebruiksvoorwerpp dienst hebben gedaan.5 Een dergelijke hypothese, hoe 

'Voorr  de terminologie en het onderscheid tussen iconografisch en iconologisch, zie bijv . Kaemmerling 
(1979),, Bérard (1983) en van Straten (1985), p. 7 e.v. Een iconografische beschrijving kent dri e fasen: 
1.. (eigenlijk pre-iconografisch) een zakelijke beschrijving van wat er  op de afbeelding te zien valt, 
zonderr  verbanden te leggen of te interpreteren; ook valt hier  onder  het beschrijven van formele 
kenmerkenn van de afbeelding, zoals het gebruik van kleur, de techniek etc.; 2. het met elkaar  in verband 
brengenn van de verschillende elementen van de voorstelling en het vaststellen van het thema of 
onderwerp;;  3. de interpretati e van de afbeelding, waarbij  men zich afvraagt in hoeverre een diepere, 
mogelijkk  symbolische, betekenis schuilgaat achter  de voorstelling. Een iconologische interpretatie, als 
vierdee fase, houdt in dat de plaats van de illustrati e in zijn cultuurhistorisch verband wordt bekeken, met 
anderee woorden: men probeert de culturele en historische achtergrond van het onderwerp dat is 
uitgebeeld,, vast te stellen. Deze fase beoogt dus de diepere betekenis van een voorstelling te achterhalen 
zoalss die niet expliciet door  de kunstenaar  is bedoeld of aangegeven. Het traditionele onderzoek inzake 
Grieksee vazen beperkt zich dus voornamelijk tot fase 1 en 2. 
2Eenn zeer  stimulerend voorbeeld van een iconologische studie, dat echter  wel met enige voorzichtigheid 
geraadpleegdd moet worden, is het boek van Eva Keuls, The Reign of the Phallus: Sexual Politics in 
AncientAncient Athens, New York (1985). Haar  studie laat zien hoe gecompliceerd het interpreteren van 
vaasafbeeldingenn is ter  ondersteuning van een onderzoek naar  een cultuurhistorisch verschijnsel. 
33 Uitzonderingen zijn (ik noem enkele namen): Hoffmann (1974,1980,1988), Bérard (1983), Bérard & 
Durandd (1985/3), Bazant (1985), Beard (1991), Spivey (1991), Sutton (1992), Naerebout (1997). Ik 
noemm hier  als voorbeeld alleen degenen die theoretische opmerkingen gemaakt hebben over  het kijken 
naarr  en interpreteren van vaasafbeeldingen die de realiteit van alledag schijnen weer  te geven. Over  de 
wijzee waarop een schilder  een mythe uitbeeldt, bestaat meer  literatuur ; vergelijk hiervoor  voetnoot 7. 
«Cf.. Hoffmann (1979) p. 61. (1980) p. 127 en (1988) p. 153. 
5I kk  volg hier  dus bijvoorbeeld het uitgangspunt en de aanpak van Bérard &  Vemant, eds. (1985/1). 
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vanzelfsprekendd ook voor de meeste archeologen, dient toch expliciet onder woorden 
gebrachtt te worden, aangezien zij belangrijke consequenties heeft voor de 
interpretatiess van de afbeeldingen. 
Mijnn theoretische opmerkingen vallen in drie groepen uiteen: 1. observaties naar 
aanleidingg van de techniek van het schilderen en van het 'medium', de vaas, die de 
schilderr gebruikt; 2. observaties naar aanleiding van de 'context' van de vaas; 3. 
observatiess die voortkomen uit de analyse van de archaïsche homo-erotische poëzie. 

1.1.. Observaties naar  aanleiding van het gebruik van het 'medium' 

Inn het vervolg zal ik een onderscheid maken tussen vaasafbeeldingen die mythen 
uitbeelden,, de zogenaamde narratieve afbeeldingen, en de voorstellingen die een 
verwijzingg lijken te impliceren naar de dagelijkse werkelijkheid. Deze noem ik 
referentiëlereferentiële afbeeldingen, zonder nog een uitspraak te doen over de mate van de 
betrouwbaarheidd van het reproduktieve karakter van de afbeelding.6 

Alss uitgangspunt voor mijn bespreking van de iconografische techniek van schilders, 
gebruikk ik de narratieve afbeeldingen, aangezien we over voldoende materiaal 
beschikkenn om de literatuur en het medium vaas met elkaar te vergelijken en zo 
inzichtt te verwerven in typische kenmerken van de visuele presentatie van de 
vertelling.7 7 

Narrativiteitt wordt op vazen, door de ruimte die op een vaas geboden is, gekenmerkt 
doorr reductie. Deze reductie heeft belangrijke gevolgen voor 1. de wijze waarop de 
schilderr aan de hand van 'beelden' het verhaal tot uitdrukking brengt; 2. het gebruik 
vann tekens; 3 het economisch gebruik van de ruimte die een vaas biedt. 

1.1.1.. De kenmerken van visuele presentatie 

Dee worsteling met de beperkte ruimte, die een vaas biedt, heeft ertoe geleid dat de 
Grieksee vaasschilder de mythe op zeer specifieke manieren uitbeeldt. 
A.. Hij reduceert het verhaal meestal tot één moment dat karakteristiek is voor het 
verhaal.. Het unieke moment staat dus voor het hele verhaal, dat de beschouwer zelf 
dientt aan te vullen. De keuze van het moment is derhalve van groot belang. Het moet 
duidelijkk genoeg zijn zodat de eigentijdse beschouwer het verhaal aan de hand 
hiervann kan herkennen en zich voor de geest halen. Tevens geeft het gekozen 
momentt vanuit narratief gezichtspunt een bepaalde wending aan het verhaal of legt 
hett accenten. 
Dee keuze van het af te beelden moment is, gezien het feit dat verschillende schilders 
vaakk hetzelfde moment kiezen, kennelijk gebonden aan een traditie.8 Bovendien 
ontwikkeldee deze picturale traditie zich steeds meer als een discipline die in niet 
geringee mate onafhankelijk was van de literaire traditie.9 Deze picturale traditie kende 

6Ikk ben mij ervan bewust dat dit onderscheid vaak niet scherp is te maken en dat het mythologische 
niveauu en het referentiële niveau op vazen door elkaar kunnen lopen en elkaar kunnen aanvullen. 
7Voorr theoretische opmerkingen over de iconografie van vazen met een mythologische afbeelding, de 
zogenaamdee narratieve voorstelling, vergelijk bijvoorbeeld Robert (1881), Weitzmann (1947), 
Hanfmannn (1957), Himmelmann-Wildschutz (1967), Brommer (1969), Henle (1973), Hemelrijk 
(1979),, Snodgrass (1982), Stewart (1987), Hupperts (1990), Maaskant-Kleibrink (1990) pp. 1-19, 
Shapiroo (1990), Sourvinou-Inwood (1990), Shapiro (1994). De gebruik de term 'narratief in de beperkte 
zin,, cf. Meyboom (1978). 
8Voorr het begrip picturale traditie, zie Henle (1973). 
'Boardmann (1991) p. 85 merkt in dit verband op dat er vele, minder formele gelegenheden geweest 
moetenn zijn waarop mythe gereciteerd werd. Dit ligt inderdaad voor de hand, maar het is tevens ook 
voorstelbaarr dat schilders hun versies van verhalen aan hun collega's in de werkplaatsenn doorgaven, net 
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zijnn eigen canon van verhalen en leverde vaste paradigma's en beeldschema's om 
aann deze verhalen vorm te geven. Deel uitmaken van zo'n traditie betekende echter 
niett dat er geen ruimte bestond voor inventiviteit en creativiteit van de individuele 
kunstenaar. . 
Verderr moet opgemerkt worden dat deze traditie naar middelen zocht om het verhaal 
steedss beter in één ogenblik te vatten. Er is een ontwikkeling te onderkennen in de 
keuzee van het narratieve moment. Brommer bijvoorbeeld heeft laten zien dat er in de 
loopp van de archaïsche periode een voorkeur komt voor de uitbeelding van het 
ogenblikk vlak vóór of na*  de climax in plaats van de climax zelf.10 Het gaat om 
momentenn die zich kenmerken door levendigheid of dramatiek. Een beroemd 
voorbeeldd is de zelfmoord van Ajax. In de voorstellingen van dit verhaal in de 
zevendee en het begin van de zesde eeuw koos men voor het uitbeelden van de dood 
zelff  van Ajax: zijn lij k is doorboord door het zwaard." Exekias beeldt een veel 
dramatischerr moment uit: Ajax plant zijn zwaard in een heuveltje.12 Op deze wijze 
heeftt de schilder spanning en dramatiek gecreëerd door de keuze van het moment. 
Dee Brygosschilder kiest het moment né de climax: Tekmessa dekt het lijk toe.I3 

Hett terugbrengen tot één moment is ook zeer gebruikelijk bij referentiële 
afbeeldingen.. Eén moment of facet van een stand van zaken, gewoonte of handeling 
iss gekozen om de stand van zaken in zijn geheel, de hele context van een gebruik, of 
eenn hele reeks van samenhangende handelingen op te roepen. Het laat zich aanzien 
datt het selecteren door de schilder van bepaalde elementen uit de reeks van 
handelingenn een speciaal effect beoogt. Ik onderscheid drie gevolgen: 

1.. Selectie legt nadruk. Doordat de schilder een bepaald moment of situatie heeft 
uitgekozen,, krijgt dat moment/die situatie de nadruk. Tegelijk houdt deze accen-
tueringg echter in dat andere onderdelen van het gebeuren niet expliciet 'vermeld' zijn, 
maarr door associatie opgeroepen worden. De nadruk die de schilder legt is doorgaans 
traditioneell  bepaald en gebonden aan conventies, maar niet altijd en in alle opzichten. 
Eenn schilder kan zijn eigen stempel drukken door de keuze van het moment en door 
dee keuze van welke elementen hij naar voren laat komen. In de afbeelding is dus een 
persoonlijkk en eventueel een subjectief element opgesloten. Op een zwartfigurige 
pelikèè heeft de Eucharidesschilder een schoenwinkel of bedrijfje uitgebeeld (ill . I)14. 
Achterr de werktafel is de schoenmaker bezig langs de voeten van de jongen die op 
dee tafel staat, het leer op maat uit te snijden. Om in evenwicht te blijven steunt de 
jongenn met één hand op het hoofd van de schoenmaker. Zijn vader staat toe te kijken. 
Bijj  hem staat een bankje, maar de vader wil blijkbaar alles goed kunnen zien en blijf t 
staan.. Boven het hoofd van de schoenmaker hangt gereedschap dat bij zijn ambacht 
hoort.. Naast de tafel staat een grote bak, waarin de stukjes leer die afgesneden zijn 
opgevangenn worden. De schilder heeft een zeer karakteristiek moment uitgekozen: 
dee vakman die aan het werk is. Op één vlak heeft hij de vakman, zijn activiteit, de 
klantt en zijn bedrijfje tot één voorstelling weten te verwerken. De schilder heeft als 
hett ware de technè van de schoenmaker in haar essentie willen weergeven. Het op 
maatt snijden van het leer en de bemoeienissen van de schoenmaker met klanten zijn 
dee activiteiten die een iemand tot een schoenmaker maken. De selectie van wat 

zoalss de fixatie van een bepaald verhaal op een vast moment duidelijk gemeengoed onder de schilders 
was.. Vergelijk voor deze problematiek ook Timothy Gantz, Early Greek Myth New York 1993. 
l0Brommerr (1969) p. 17 e.v. 
"Ziee bijvoorbeeld de Korinthische drinkschaal, Basel Antikenmuseum, verzameling Moretti; Simon 
(19812)) Taf. 28. 12Amfoor,, Boulogne-sur-Mer, Musée Communal 558; Simon (19812) Taf. 76. 13Kylix,, New York, Metropolitan Museum L.69.11.35, Bareiss collectie; Boardman (1975) ill . 246. 

,, Ashmolean Museum 563, pelikè van de Eucharidesschilder, ABV 396,21. 
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uitgebeeldd wordt, geeft aan wat voor de betreffende schilder het 
schoenmakerswezenn inhield of wat hij het wil laten zijn. 
Eenn schilder kan er ook voor kiezen het begin of eindpunt van een gebeuren of 
handelingg weer te geven, waardoor de afbeelding ook respectievelijk een prospectief 
off  retrospectief doel dient. Wanneer een schilder een span paarden afbeeldt op het 
momentt dat er gestart moet worden15, wordt door de schilder niet alleen het starten in 
zijnn kenmerkende elementen weergegeven, zoals de gespannen houding van de 
paarden,, het bestijgen van de wagenbak door de menner, die de teugels strak in zijn 
handenn houdt, de official die zijn hand klaarhoudt om het startsein te geven16, maar de 
afbeeldingg wijst ook vooruit naar de race die erop zal volgen. De afbeelding met een 
verspringerr op het moment van neerkomen17 is, naast de uitbeelding van de techniek 
vann de landing, ook retrospectief, dat wil zeggen: de afbeelding herinnert de 
beschouwerr tevens aan de sprong die aan de landing is voorafgegaan. 

2.. Selectie houdt een vorm van abstractie in. Allerlei concrete details van een 
handelingg worden weggelaten en de handeling of situatie wordt duidelijk gemaakt 
doorr middel van een beperkt aantal tekens. Er is zelfs sprake van typologie: bepaalde 
concretee gebeurtenissen of handelingen worden zo 'ingekort', 'verdicht' dat ze een 
typee worden. De vrouw die op lekythen voor een graf staat met geschenken voor de 
dode,, is een type geworden. Men zou van 'begripsvorming' op vazen kunnen spreken. 
Hiermeee bedoel ik niet zozeer het toepassen van personificaties of metonymie, 
hetgeenn ook gebruikelijke registers zijn waarmee een schilder zijn afbeelding meer 
dieptee geeft, als wel in veel algemenere zin. De menselijke figuren op referentiële 
afbeeldingenn zijn geen individuen. Ze missen wezenlijke individuele kenmerken en 
zijnn op stereotiepe wijze uitgebeeld. Ze figureren als constituerende elementen om 
algemenee situaties, cultuurpatronen, gebruiken, gedragingen van de eigentijdse 
burgerr duidelijk te maken en vorm te geven. Op een kylix van de Triptolemosschilder 
(ill .. 2)18 staan vier speerwerpers en links van hen een trainer of scheidsrechter. De 
eerstee atleet links draait een riem om de schacht van zijn speer. De atleet naast hem 
maaktt zich klaar voor de worp: hij heeft zijn vinger in de lus en duwt met een van zijn 
vingerss van de linkerhand de speer terug om de lus te spannen. De derde en vierde 
atleett zijn bezig hun bindingen te testen. De nadruk in deze afbeelding ligt op de 
voorbereidingg van het speerwerpen en niet zozeer op het speerwerpen zelf. Het gaat 
hierr dus om een training. Maar tevens heeft de afbeelding een prospectief element: de 
wijzee waarop de atleten zijn afgebeeld, wekt sterk de suggestie dat de atleten hun 
sperenn zullen gaan werpen. De atleten op deze afbeelding hebben niet in eerste 
instantiee de functie om te tonen hoe individuele speerwerpers hun sport beoefenen, 
hett gaat veeleer om bepaalde aspecten van het speerwerpen in het algemeen te 
demonstreren.. In deze zin zijn ze een onderdeel van een abstractie. Toch is deze 
beschrijvingg niet helemaal adequaat. Geen van de atleten is op dezelfde manier 
afgebeeld.. Elke atleet heeft een andere houding, is met iets anders bezig en verhoudt 
zichh op een andere wijze tot het speerwerpen. Dit gegeven brengt een 
tegenovergesteldd effect te weeg: het individualiseert de atleten, hetgeen de suggestie 
vann de referentiële waarde van de voorstelling vergroot. De eigentijdse beschouwer 
herkentt een situatie uit het dagelijks leven. Toch staan bij nader inzien ook de meeste 
verschillenn wat betreft de houding van de atleten in dienst van de functie van de 
figurenn als indicatoren van de sport 'speerwerpen'. Zo is er een opmerkelijk verschil 

l5Bijvoorbeeldd Boston, Museum of Fine Arts 62.1185, hydria van de Chiusischilder, ca. 515, Hupperts 
(1989)) UI. 28. 
16Dee houding van de official kan ook betrekking hebben op het rustig houden van de paarden en het 
controlerenn van het goede verloop van de start. 
"Bijvoorbeeldd London, British Museum B 48, amfoor, behorend tot de Tyrrheense' groep, 6e eeuw. 
'«Toledo,, Toledo Museum of Art, 6126, kylix van de Triptolemosschilder, ca. 490, ARV2 1648 en 1705. 
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inn lichaamsbouw tussen de derde en vierde atleet. Dit lijk t op het eerste gezicht erop 
tee wijzen dat beiden twee te onderscheiden personen zijn. Maar de gespierdheid van 
dee derde atleet behelst eerder een functioneel teken: speerwerpen was een 
onderdeell  van het pentathlon, dat uit vijf takken van sport bestond die ieder 
verschillendee eisen aan de techniek en de conditie van de atleet stelden. De derde 
atleett heeft blijkbaar het laatste onderdeel van de pentathlon, het worstelen, als 
specialiteit.. De afbeelding is dus in de weergave van de personen ambigu: de figuren 
hebbenn een sterke conceptuele functie, maar door de verschillen lijken zij individuen. 
Ikk geef nog een ander voorbeeld: op een kylix van Makron (ill . 3)19 is aan beide kanten 
eenn bordeel afgebeeld. Op elke kant staan drie hetairen en drie mannelijke figuren: op 
kantt A twee mannen en één jongeman en op kant B één man en twee jongemannen. 
Datt het om een bordeel gaat wordt alleen duidelijk uit 1. de afwisseling man-vrouw, 
gecombineerdd met 2. de houdingen en gebaren van de figuren. Duidelijke tekens zijn: 
hett dragen van takjes, de toevoeging van de spiegel in de hand van de middelste 
vrouww op kant B en de toenaderingspogingen van de vrouwen. De attributen, de 
houdingenn en de gebaren van de figuren wórden sterk bepaald door de keuze van het 
moment:: de verleiding en het loven en bieden. Er valt veel over deze afbeelding te 
zeggen,, maar waar het hier om gaat is de dubbele rol van de personages: enerzijds 
vervullenn ze de rol te demonstreren hoe de verleiding en het onderhandelen in een 
bordeell  in hun werk gaan - de functionele of conceptuele rol - en anderzijds heeft elke 
figuurr in zijn houding iets dat hem of haar karakteriseert, waardoor de suggestie 
wordtt gewekt dat het hier individuen betreft. De houding van de hetairen die hun 
handenn uitstrekken naar de mannen en jongens geeft blijk van hun verlangens of een 
gerichtt streven, hetgeen de suggestie van reële personen vergroot. Toch is de 
centralee bedoeling van de afbeelding niet zozeer de ervaringen van verschillende 
personenn bij een eerste contact in een bordeel, als wel de uitbeelding van de 
'verleiding'' in een bordeel.20 De conceptuele functie van de figuren overheerst dus. 

3.. Wanneer de schilder afwijkt van het door de traditie overgeleverde beeldschema, 
betekentt zijn selectie een sterk persoonlijke keuze. Dat houdt in dat we er rekening 
meee moeten houden dat tegelijk met de wijze waarop de schilder een bepaalde 
situatiee weergeeft of een bepaald gebruik uitbeeldt, zijn eigen visie op het uitgebeelde 
wordtt uitgedrukt. 

B.. We keren terug naar de aanpak van de schilder die een mythe wil uitbeelden. Bij 
dee Griekse vaasschilders heeft zich de praktijk ontwikkeld enkele momenten van het 
verhaall  samen te brengen in één afbeelding. Deze methode wordt wel de simultane 
off  de synoptische methode genoemd21. Een bekend voorbeeld van deze methode is de 
afbeeldingg van de verblinding van Polyphemos door Odysseus en zijn makkers in het 
Cabinett des Médailles in Parijs.22 Drie momenten uit het verhaal te weten 1. 
Polyphemoss is bezig met zijn maaltijd; 2. er wordt een beker wijn aan de Kykloop 
aangeboden;; 3. de Kykloop wordt verblind door Odysseus en zijn makkers, zijn in 
elkaarr gevlochten. Ze zijn als het ware over elkaar heen gelegd. 

"Boston,, Museum of Fine Arts 01.8022, uit Orvieto, kylix van Makron, ARV2 469,149; Para 378, 
149,, Kunisch (1997) nr. 419. 
20Datt de verschillende figuren in een soortgelijke afbeelding op een roodfigurige kylix uit het 
Metropolitann Museum in New York (12.231.1; ARV2 468, 146; Reinsberg (1989) p. 127, ill . 70a-b) 
voorzienn zijn van een naam, waardoor het individuele karakter wordt vergroot, is bij dergelijke 
afbeeldingenn uitzonderlijk. 
2lBijvoorbeeldd Weitzmann (1947), Hemelrijk (1979), Snodgrass (1982), Boardman (1991). 
22Parijss Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles 190, Lakonische schaal van de Ruiterschilder, ca. 
5500 v. Chr. Vergelijk voor een bespreking van deze vaas als specimen van de synoptische methode 
Henlee (1973) pp. 15 e.v., Snodgrass (1982) pp. 10-11, Hupperts (1990) pp. 109-110. 
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Eenn ander bekend voorbeeld is de kylix in Boston waarop Kirke bezig is de makkers 
vann Odysseus te veranderen in zwijnen.23 Drie makkers zijn al helemaal een zwijn 
geworden,, terwijl één nog bezig is te veranderen, want hij heeft geen hoeven, zoals 
dee andere drie. Rechts op de afbeelding loopt Eurylochos, die in het relaas van de 
Odysseee Kirke's woning niet betreden had, maar weggelopen was om Odysseus te 
waarschuwen.. Ook Odysseus is afgebeeld, links op de afbeelding. Hij komt aanlopen 
mett een getrokken zwaard, waarmee hij Kirke zal bedreigen. Op deze afbeelding is 
dee tijdsfactor geëlimineerd en zijn dus vier in tijd opeenvolgende fasen van het 
verhaall  tot één afbeelding vervlochten. De verschillende figuren zijn zó afgebeeld dat 
zijj  de meeste zeggingskracht hebben in het verhaal. Door middel van hun attributen 
enn gebaren worden zij voorgesteld in hun kenmerkende functie in het verhaal. Het is 
duidelijkk dat de synoptische methode eigen is aan de beeldende kunst en niet aan de 
literaire.. Deze methode laat dus zien hoezeer de picturale traditie zich onafhankelijk 
vann de literaire heeft kunnen ontwikkelen. 
Hett leidt tot interessante resultaten, wanneer het mogelijk is op referentiële 
afbeeldingenn een synoptische aanpak te onderkennen, waarbij verschillende 
elementenn van de afbeelding naar verschillende momenten van het gebeuren of de 
handelingenreekss verwijzen.24 

Waarr het niet om het vertellen van een verhaal gaat, zal deze methode echter minder 
noodzakelijkk zijn. Een kylix van de Penthesileiaschilder (ill . 4)15 laat een scène uit de 
palaistraa zien: links op de afbeelding staat een jonge trainer, herkenbaar aan de stok 
diee hij vasthoudt. De jonge atleet die voor hem staat, geeft hem zijn discus, 
waarschijnlijkk omdat hij zijn krachten gaat beproeven op de speren, die hij in zijn 
linkerhandd houdt. De jongen rechts op de afbeelding draagt een pikhouweel. In deze 
figuurr is het wellicht mogelijk een spoor van synoptische techniek terug te vinden. De 
jongenn loopt van de andere twee weg, hetgeen hoogstwaarschijnlijk wil aangeven 
datt hij met zijn taak klaar is. Hij heeft de harde, droge grond bewerkt waarop zijn 
vriendd en wellicht ook hijzelf zullen trainen. Deze figuur duidt dus op een eerder 
stadiumm van de reeks van handelingen die tijdens een sporttraining plaatsvinden. De 
halterss die boven de arm van de middelste jongen hangen, duiden mogelijk op een 
volgendd moment in de training. Het laat zich aanzien dat deze voorstelling 
omschrevenn moet worden als een vervlechting van verschillende momenten van de 
training.. We zullen aan dit punt verder aandacht besteden, wanneer de 
vaasafbeeldingenn met een homo-erotisch thema behandeld worden. 

C.. Daarnaast zijn er voorbeelden waarop de opeenvolgende momenten uit een 
verhaall  naast elkaar (parataktisch) worden afgebeeld, waarbij de hoofdpersoon al 
dann niet in elke afbeelding terugkeert. Een voorbeeld is de bekende afbeelding met 
verschillendee momenten uit de ondergang van Troje, van de Kleophradesschilder:26 in 
hett centrum van de afbeelding de scène van de dood van Priamos door Neoptolemos; 
rechtss hiervan waarschijnlijk Andromache die een Griek te lij f gaat en de redding 
vann Aithra door Akamas en Demophon. Links van Priamos: de Lokrische Ajax die 
Kassandraa bedreigt en de ontsnapping van Aineias met Anchises en Askanios. Een 
anderr voorbeeld, waarbij de hoofdpersoon echter steeds terugkeert, is de kylix in 

^Boston,, Museum of Fine Arts 99.518, van de schilder van de Boston Polyphemos, ca. 550, ABV198. 
Voorr een bespreking van deze vaasafbeelding als voorbeeld van de synoptische methode zie Hemelrijk 
(1979)) pp. 86-87 en Snodgrass (1982) pp. 5 e.v. 
"Voorzichtigg over de mogelijkheid van een synoptische aanpak in de weergave van de dans is 
Naereboutt (1997) pp. 238-239. 
"Boston,, Museum of Fine Arts 28.48, kylix van de Penthesileiaschilder. 
^Napels,, MuseoNazionale Archeologico 2422; Pfuhl (1923) Abb. 378; Simon (19812) Taf. 128-129. 
Vergelijkk Maaskant-Kleibrink (1990) p. 10 voor een bespreking van deze vaasafbeelding als een 'uit een 
cycluss samengestelde compositie.' 
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Londonn waarop verscheidene avonturen van Theseus naast elkaar zijn weerge-
geven.277 Zes staaltjes van mannenmoed, waarin Theseus zich een ware held betoont, 
prijkenn aan de buitenkant van de vaas. Het doden van de Minotauros versiert de 
bodemm van de vaas. Bij deze methode, die wel de cyclische wordt genoemd,M is het 
niett nodig dat de verschillende momenten naar tijd geordend zijn. 
Opp de keerzijde van de kylix van de Triptolemosschilder (ill . 5, zie ill . 2),» staan twee 
groepenn boksers, elk waarschijnlijk begeleid door een trainer. Dezen slaan nauw-
lettendd de bewegingen van de boksers gade en de trainer rechts op de afbeelding 
geeftt aanwijzingen in de techniek van bepaalde stoten. De linkergroep is bezig met 
hett omwinden van de boksersriemen, de boksers van de rechtergroep delen elkaar al 
stotenn uit. Hoe moeten we deze afbeelding interpreteren? Bedoelt de schilder dat in 
dee palaistra beide groepen tegelijk aan het trainen zijn, of gaat het hier om twee 
successievee stadia in de training van het boksen? Omdat ik geloof dat bij dit soort 
afbeeldingenn de nadruk ligt op de uitbeelding en demonstratie van een sport of op de 
trainingg voor een sport en niet zozeer op de wijze waarop individuele atleten hun sport 
beoefenen,, lijk t mij de parataktische interpretatie de meest waarschijnlijke en is deze 
afbeeldingg in haar compositie enigszins te vergelijken met de vaasafbeelding met de 
cycluss van Theseus.30 

Dezelfdee vraag kunnen we ons stellen bij de besproken kylix van Makron (ill . 3), de 
voorstellingg van een bordeel: bedoelt de schilder dat de verschillende paren op de 
afbeeldingg tegelijk in een bordeel met de verleiding bezig zijn, of beelden de paren 
steedss verschillende momenten of variaties van de verleiding uit, zoals de 
heldendadenn steeds verschillende staaltjes van de moed van Theseus zijn? In het 
laatstee geval is de mate van abstrahering en daardoor de afstand van de gang van 
zakenn in de werkelijkheid groter. Het ligt voor de hand dat een bordeel verscheidene 
prostitueess in dienst had, die tegelijk aan het werk konden zijn. Anderzijds is het 
minderr aannemelijk dat zoveel prostituees in één bordeel tegelijk met precies 
hetzelfdee bezig waren. Of zijn de mannen vrienden van elkaar en zijn ze met een 
groepp tegelijk naar het bordeel gegaan? Op kant B vindt er tussen de eerste groep van 
linkss interactie met de middelste groep plaats: de jongen staat met zijn gezicht naar 
dee man. Misschien kijkt de jongen naar zijn oudere vriend of vader om te zien hoe het 
eerstee contact met een prostituee moet verlopen of heeft hij ook belangstelling voor 
dee vrouw met de spiegel? Kant B betreft dan eigenlijk twee scènes: één met vier 
personenn en één met twee. Gezien de nadruk op het functionele karakter van de 
personen,, neig ik naar de mogelijkheid waarbij het gaat om de uitbeelding van 
afzonderlijkee verleidingsscènes, maar zekerheid is hier niet te geven.31 

27Londonn British Museum E 84, uit Vulci , schaal van de Kodrosschilder, ARV2 1269, 4; Simon (19812) 
Taf.. 221-223, Snodgrass (1982) pp. 4-5, Boardman (1989) ill . 240. 
^Vergelij kk  Snodgrass (1982) p. 5. 
29Ziee voetnoot 18. 
'"Opeenn kyli x van de Telephosschilder  in Boston (Museum of Fine Arts, 01. 8033; Hupperts (1989) 
ill .. 38) trainen drie jongens in de palaistra, ieder  in een andere sport: de linker  in het discuswerpen, de 
middelstee in het speerwerpen en de rechter  in het verspringen, de eerste drie sporten van het pentathlon. 
Dee manier  waarop de vaasschilder  de jongens bij  elkaar  op één afbeelding heeft gezet, kan geen 
weergavee zijn van de gang van zaken in een palaistra, want dan zouden de jongens elkaar  behoorlijk in 
dee weg lopen. De afbeelding heeft de werkelijkheid of de ruimt e 'verdicht' . Het zou zelfs om dezelfde 
atleett  kunnen gaan die zich in de drie sporten bekwaamt, net zoals Theseus zijn krachten beproeft op 
verschillendee schurken. 
3lZodraa er  dus interactie is tussen de figuren lijk t het erop dat het gaat om het gelijktijdi g plaatsvinden 
vann handelingen van de verschillende figuren. Zo is op de buitenkant van een kyli x van Makron in 
Toledoo (Toledo Museum of Ar t 72.55; Keuls (1985) ill . 141, 142 en 204; Beard (1991) ill . 7 en 8; 
Kunischh (1997) nr. 179) een bordeel afgebeeld waarin een zittende hetaire omkijk t naar  de man en 
hetairee achter  zich die in een verleidingsritueel verwikkeld zijn. Deze houding maakt één geheel van de 
voorstellingg van de twee afzonderlijke paren en suggereert sterk dat alles zich gelijktijdi g afgespeeld zou 
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1.1.2.. Het gebruik van tekens 

Dee beperkte ruimte dwingt de schilder picturale details een sterke 'lading' te geven. 
Will  de schilder zijn mythe enigszins genuanceerd of gedetailleerd 'vertellen' dan is hij 
genoodzaaktt details een nadrukkelijke (narratieve) betekenis toe te kennen. Hij 
brengtt belangrijke accenten aan door het gebruik van bepaalde gebaren, houdingen, 
voorwerpen,, en de ordening van personen ten opzichte van elkaar of door bepaalde 
personenn of zaken weg te laten. Ook op dit niveau is er sprake van reductie: details 
wordenn gereduceerd tot elementen die rijk zijn aan betekenis en die zelfs de functie 
vann een symbool kunnen krijgen.32 Op de schaal van Makron in Berlijn, waarop het 
Parisoordeell  is afgebeeld, staat Aphrodite weliswaar als laatste godin achter Athena 
enn Hera, maar de aanwezigheid van de eroten die om haar heen vliegen en haar 
bekransen,, vestigt niet alleen de aandacht op haar, maar maakt ook de beschouwer 
duidelijkk dat Paris op haar voorstel ingaat.33 Op een roodfigurige stamnos in een 
privéé verzameling in Zwitserland is het gezantschap van Ajax, Odysseus en Phoinix 
afgebeeldd die Achilleus proberen over te halen weer aan de oorlog deel te nemen.34 

Ajaxx en Odysseus bevinden zich tegenover Achilleus. Phoinix daarentegen staat 
achterr Achilleus. Zijn plaats heeft een sterke lading: hij duidt op de loyale houding van 
Phoinixx tegenover Achilleus en verwijst naar het vervolg, namelijk dat Phoinix bij 
Achilleuss zal blijven. 
Dezee vorm van reductie ligt juist bij de referentiële afbeeldingen voor de hand. 
Concretee voorwerpen, bepaalde handelingen e.d worden tot tekens. Ze duiden op 
meerr of op iets anders dan wat het uitgebeelde op het eerste gezicht voorstelt. Bazant 
spreektt van signes des signes." Zo gebruiken de schilders zeer eenvoudige tekens om 
dee plaats van het gebeuren of van de handeling aan te geven.36 Een enkele zuil kan 
duidenn op het voorhof van een huis, of, in combinatie met een altaar, op de ruimte vóór 
eenn tempel. Een deur wijst vaak op een privéhuis. Wanneer er tevens een spiegel aan 
dee wand hangt, handelt het om een vertrek binnenshuis, maar wordt een altaar vóór 
dee deur afgebeeld, dan duidt dit erop dat de handeling zich vóór het huis afspeelt. Een 
wasbekkenn wijst meestal op het gymnasium, zeker als er een herme bij staat. 
Opp een stamnos in Londen (ill . 6) is het afscheid van een hopliet uitgebeeld.37 In volle 
wapenrustingg schudt de soldaat de hand van een oudere man. Het gebaar zal een 
sterkee lading hebben en ook symbolisch bedoeld zijn: twee generaties staan 
tegenoverr elkaar en verbinden zich met de handdruk. Het zou hier om vader en zoon 
kunnenn gaan. Aan de andere kant van de soldaat staat een vrouw; ze houdt in haar 
linkerhandd een offerschaal en in de rechter een schenkkan. Door de aanwezigheid 
vann deze vrouw met haar attributen heeft de afbeelding een godsdienstige dimensie 
gekregen:: het vertrek van de soldaat naar de oorlog staat onder bescherming van de 
goden. . 

hebben.. Naar analogie van deze afbeelding zou de keerzijde op dezelfde wijze geïnterpreteerd kunnen 
worden,, ook al vindt daar geen interactie tussen de twee paren plaats. 
32Mett symbool bedoel ik een concreet iconografisch teken (voorwerp, persoon, gebaar, handeling) 
waaraann in een bepaalde context een betekenis wordt toegevoegd, die voor de eigentijdse beschouwer te 
herkennenn is. Een symbool is bedoeld om de beschouwer aan iets anders te doen denken dan aan het 
afgebeeldee dat de symboolfunctie heeft. (Cf. van Straten 1985) 
33Berlijn,, Staatliche Museen 2291, uit Vulci, kylix van Makron, ARV2 459,4; Boardman (1975) ill . 310; 
Kunischh (1997) nr. 295. 
^Zwitserland,, privéverzameling, stamnos van de Triptolemos-schilder, ARV2 361, 7; Boardman (1975) 
ill .. 304. 
35Bazantt (1985) pp. 49 e.v. 
^Vergelijkk Bérard & Durand (1985/3) pp. 39 e.v. 
"London,, British Museum E448, ARV2 983,14. Vergelijk Bérard & Vernant (1985) ill . 61. 
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Alss volgend voorbeeld van een vaasafbeelding waarop tekens tot symbolen zijn 
geworden,, geef ik een skyphos van de Zeusschilder (ill . 7)38: een volwassen man (met 
baard)) leunt op zijn stok. In zijn rechterhand houdt hij een strygilis, die hij de jongen 
diee vóór hem staat, aanreikt. Deze kijkt naar wat de man hem aanbiedt. Zelf houdt hij 
inn zijn linkerhand een lier vast. Het heeft er alle schijn van dat beide instrumenten een 
symbolischee waarde hebben: de strigilis staat voor de fysieke ontwikkeling en de lier 
voorr de muzische kunsten, dat wil zeggen: de geestelijke ontwikkeling. De man lijk t 
dee jongen aan te sporen zijn lier te laten rusten en zich te concentreren op de fysieke 
training.. Zo verzinnebeeldt de afbeelding het belang en wellicht de eenheid van beide 
soortenn van vorming. 
Eenn probleem vormt de uitdrukking van emoties en gevoelens.39 De gezichts-
uitdrukkingg wordt niet of nauwelijks gebruikt als middel om gevoelens weer te geven, 
zekerr niet in de archaïsche periode. De schilders waren aangewezen op andere 
middelen,, wilden ze de figuren in een geëmotioneerde staat afbeelden. We bespreken 
enkelee voorbeelden. Op een stamnos in het Martin-von-Wagner Museum in 
Würzburgg (ill . 8) is de dood van Hipparchos afgebeeld.40 Aristogeiton heeft hem reeds 
mett zijn dolk gestoken en Harnuklios wil toeslaan. Terwijl zijn laatste ogenblikken 
zijnn aangebroken, kijkt de tiran om naar de jongen die de oorzaak is van zijn dood.41 

Hoee heeft de schilder de sterke emoties die Hipparchos in zijn laatste 
levensogenblikkenn ongetwijfeld heeft gehad, uitgedrukt? We nemen aan dat de 
schilderr iets hiervan heeft willen weergeven. Het zijn uitsluitend gebaren of de 
houdingg van de man die op een of andere manier op emotie duiden. Zijn rechterhand 
raaktt de baard van Aristogeiton aan. Met dit gebaar heeft de schilder de angst 
uitgedrukt.. Het achterom kijken is wellicht meerduidig: is dit een teken van hartstocht 
(zijnn laatste blik werpt hij op degene van wie hij hield) of van doodsangst en schrik 
(hijj  ziet dat ook Harmodios in het complot zit)? 
Opp de bodem van een kylix in Basel (ill . 9) staan vader (Pelias) en dochter (Alkandra) 
tegenoverr elkaar.42 Er heerst een ijzige spanning. Het zwaard van Alkandra steekt 
dreigendd naar voren en vormt de focus van de afbeelding. Haar zelfverzekerdheid -
mett haar rechterhand maakt ze een uitnodigend gebaar - en rijzige gestalte maken de 
houdingg van Pelias des te angstiger en hulpelozer. Zijn gebogen hoofd en rechterhand 
diee zijn kale schedel ondersteunt, drukken zijn vertwijfeling en vrees uit voor de 
genadeloosheidd van zijn dochter. Tegenover elkaar staan de angstige ouderdom die 
weett wat er gaat gebeuren en de meedogenoze jeugd die het tragische van haar 
eigenn voornemen niet kent. 
Inn het geval van deze twee besproken afbeeldingen is het duidelijk dat de schilder via 
gebarenn en houdingen, en contrasten daarin, emoties tot uitdrukking heeft gebracht. 
Wee weten dit omdat we de verhalen die de schilder uitbeeldt kennen. Bij referentiële 
afbeeldingenn is dit veel moeilijker vast te stellen. Hierbij speelt onder meer de 
betrokkenheidd van de schilder bij de situatie of handeling die hij weergeeft een 
belangrijkee rol. Bij de voorstellingen met de homoseksuele verleiding bijvoorbeeld, zal 
hett uitmaken of de schilder zelf uit eigen ervaring herkent wat hij afbeeldt of niet. 
Verderr kan de starheid van een picturale traditie, die weinig ruimte laat voor de 

38Berkeley,, University of California, Lowie Museum of Anthropology 8/4581; voor een afbeelding, zie 
N.. Yalouris (e.a.), Athletics in Ancient Greece, Athene (1977) ill . 16. 
39Ditt onderwerp heeft mijns inziens nog weinig aandacht gekregen in iconografische studies van 
vaasafbeeldingen.. Zo komt het lemma 'emotion' in het handboek van Robertson (1992) over de 
roodfigurigee stijl slechts driemaal voor. 
40Würzburg,, Martin-von-Wagner-Museum L 515, ARV2 256,5, stamnos van de Kopenhagen-schilder. 
4lVoorr de tirannendoders, zie hfdst. 7.6. 
42Basel,, Antikenmuseum, kylix uit de kring van de Euaionschilder; Schefold (1989) Abb. 21. 
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creativiteitt van de schilder, een rol spelen. Ik denk hierbij aan de verleidingsscènes op 
dee CHC-skyphoi.« 
Hett is duidelijk dat bepaalde tekens door de schilders als symbolen zijn gebruikt. Zo 
heeftt Hoffmann de symbolische waarde van de haan onderzocht, en hij concludeert 
datt de haan kan staan voor waakzaamheid, dapperheid en de penis." Verder heeft 
Evaa Keuls op ingenieuze wijze talloze voorwerpen symbolisch geduid: de aigis van de 
godinn Athena = vagina dentata, zwaard = phallus\ gesloten deur= vrouwen-vertrek, 
halff  geopende deur = seksuele plichten van de vrouw, alabastron = vrouwenplicht de 
penispenis van de man te masseren, doos = baarmoeder, het zitten van een vrouw op een 
stoell  = moederschap, geldzakje = (financiële) macht/economische phallus, waterkan 
enn voorwerpen van het weven = het leven van vrouwen en deugden van ijver en 
onderworpenheidonderworpenheid van de vrouw en een klinè heeft een seksuele associatie. Bij het 
vaststellenn van het gebruik van symbolen door schilders is het natuurlijk van belang 
datt het gestaafd kan worden door andersoortige bronnen.45 Zo is het mogelijk dat een 
schilderr door middel van een dubbelzinnigheid in de taal zinspeelt op een andere 
associatiee van het afgebeelde voorwerp of de voorgestelde handeling. We hebben 
gezienn dat lyrische dichters een sterke neiging hebben tot dubbelzinnig taalgebruik 
wanneerr het gaat om seksualiteit. Wellicht gebruiken schilders deze zelfde 
ambiguïteitt in het geval van beelden. Ik geef een voorbeeld. Op een zeer vaak 
besprokenn kylix van de Brygosschilder in Florence (ill . 10)*6 vindt op beide zijden een 
zeerr uitbundige heteroseksuele orgie plaats. De middelste groep van kant A wordt 
gevormdd door een man die zijn phallus vooruitsteekt in de richting van een vrouw die 
vóórr hem op haar knieën zit. De man heeft blijkbaar haar fluit (aü>,oi) van haar 
afgepakt,, want ze strekt haar rechterhand uit om deze te pakken en hij houdt de fluit 
verr naar achteren. De Brygosschilder maakt hier een grap met het Griekse 
werkwoordd npooauteïv, dat niet alleen betekent 'de fluit bespelen', maar ook de 
seksuelee connotatie heeft van fellatio.47 De man steekt zijn phallus naar voren: dat is 
dee oüXoi die zij moet bespelen. Deze interpretatie wordt versterkt doordat op de 
binnenkantt van de kylix zijn afgebeeld een man, met opgeslagen mantel, en een 
fluitspeelster,, die met bolle wangen de dubbele auloi bespeelt. 
Eenn beschouwer moet ervaring hebben met de complexe taal van tekens, wil hij snel 
herkennenn wat er op de afbeelding is weergegeven. De tekens zijn niet altijd 
gemakkelijkk te ontcijferen, omdat ze én met elkaar verweven zijn, zodat de betekenis 
vann ieder afzonderlijk afhankelijk is van de betekenis van de andere tekens én 
indicatorenn zijn van complexe culturele patronen. Toch moeten we er vanuit gaan dat 
voorr een eigentijdse beschouwer deze tekens geen grote problemen hebben 
opgeleverdd en dat met enige ervaring in het decoderen en met een grondige kennis 
vann de Griekse cultuur ook de huidige beschouwer de beelden zou moeten kunnen 
begrijpen. . 
Eenn referentiële vaasafbeelding is dus geen exacte, fotografische weergave van de 
werkelijkheid,, maar lijk t de werkelijkheid in zekere zin te interpreteren of is een 
beweringg over de werkelijkheid die zij, naar het schijnt, weergeeft.48 De vraag blijf t 
vooralsnogg open wat voor een type bewering zij is. 

43Ziee hfdst. 5. 
"Hoffman nn (1974). 
43Ditt  wordt terecht sterk benadrukt door  Naerebout (1997) pp. 244 e.v. 
«Florence,, Museo Archeologico 3921, ARV2 372. Cf. bijvoorbeeld Boardman & La Rocca (1975) pp. 
97-99;;  Sutton (1982) pi. 8; Johns (1982) fig. 141; Keuls (1985) fig. 169-170; Peschel (1987) 84, 131; 
Reinsbergg (1989) Abb. 51a-c; Sutton (1992) pi. 1.3; Kilmer  (1993) R518; Dierichs (19932) Abb. 148a-
c. . 
47Nikophonn fr. 17, cf Henderson (19912) p. 184. 
«Zoo ook Beard (1991) p. 20. 
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1.1.3.. Het economisch gebruik van de vlakken van een vaas 

Omm de picturale mogelijkheden uit te breiden vergroot de schilder soms zijn visuele 
vlakk door beide kanten van de vaas of, in het geval van een schaal, ook de binnenzijde 
voorr zijn 'onderwerp' te gebruiken. 
Ditt kan in principe op twee manieren: 1. De schilder werkt zijn thema of verhaal uit 
doorr op de verschillende vlakken verschillende afbeeldingen weer te geven. 2. De 
schilderr herhaalt dezelfde of bijna dezelfde afbeelding op een ander vlak. 
1.. Het verband tussen de verschillende afbeeldingen kan van een andere orde zijn: 
zoalss we op de vaas in Londen met de werken van Theseus gezien hebben49, kan het 
verhaall  of de reeks van momenten uit het verhaal op de andere zijde van een vaas 
wordenn voortgezet. Een ander voorbeeld is de schaal van Douris in Wenen waarop 
hett verhaal van de wapens van Achilleus na diens dood is uitgebeeld.50 Ook hier 
beeldenn de drie beeldvlakken drie verschillende momenten van het verhaal uit: 1. 
Odysseuss en Ajax vechten om de wapens van Achilleus die tussen hen in liggen51; 2. 
Err wordt gestemd aan wie de wapens toekomen; 3. Neoptolemos neemt van 
Odysseuss de wapens in ontvangst. Het gebruiken van de keerzijde van de vaas wordt 
ookk vaak toegepast bij achtervolgingsscènes: op de ene kant staat de achtervolger, 
opp de andere kant degene die achtervolgd wordt.52 Soms is het verband eerder 
thematisch,, hetgeen wil zeggen dat de beeldvlakken niet hetzelfde verhaal uitbeelden, 
maarr dat het thema in de verschillende afbeeldingen op verschillende manieren wordt 
uitgewerktt en uitgediept. In dit geval worden vaak narratieve en referentiële 
voorstellingenn met elkaar in verband gebracht. Een voorbeeld van een mythologische 
invullingg is een schaal van de Brygosschilder in Londen.53 Het thema is 'poging tot 
verkrachting'.. Aan de ene kant maakt een sater, vergezeld door drie kameraden, 
aanstaltenn zijn seksuele opwinding te botvieren op de godin Hera, die echter 
beschermdd wordt door Hermes en Herakles. Op de keerzijde vallen saters, drie in 
getall  en in gezelschap van een wat verschrikte Dionysos, de godin Iris aan. De 
vaasschilderr laat hun motief onverbloemd zien: de heftige sensatie van begeerte is 
onmiskenbaar. . 
Hett verband tussen de beeldvlakken kan ook dat van een contrast zijn. Zo achtervolgt 
opp de ene zijde van een roodfigurige pelikè in Athene (ill . Il) 54 Zeus zijn geliefde 
Ganymedes,, die hem probeert te ontvluchten. Maar Zeus, die alleen een mantel over 
zijnn schouders draagt, is de jongen al te dicht genaderd om hem nog te laten 
ontsnappen.. De houding van Ganymedes, die geheel naakt is, toont verzet tegen de 
aanranding.. Op de keerzijde zit hoogstwaarschijnlijk dezelfde god op zijn troon, nu 
gekleedd in een chiton. Vóór hem staat, nogal devoot, de godin Hera als de toegewijde 
echtgenote.. Beide afbeeldingen hebben ontegenzeggelijk met elkaar te maken, maar 
hett verband wordt in meer dan één opzicht gevormd door het contrast. Ook op 
referentiëlee afbeeldingen komen dergelijke verbanden tussen de verschillende 
vlakkenn van een vaas voor. 

49497ie7ie voetnoot 27. 
50Wenen,, Kunsthistorisch Museum 3695, uit Cerveteri, kylix van Douris, ARV2 429, 26; Boardman 
(1974)) ill . 285; Hemelrijk (1979) pp. 88-91; Hoffmann (1980) Taf. 5a-b/6a. 
51Hoffmannn (1980) p. 145 beweert, dat op deze vaasafbeelding Ajax en Achilleus om de wapens 
vechten.. Dit lijk t me niet juist. 
S2Alss voorbeeld van de talrijke vazen met dit thema vergelijk London E 313, amfoor van de 
Berlijnschilder,, ARV2 202,87; Keuls (1985) ill . 34a/b. Op deze vaas achtervolgt Zeus Semele. 
53London,, British Museum E 65, uit Capua, kylix van de Brygosschilder, ARV2 370, 13; Boardman 
(1975)) ill . 252. 
^Athene,, Nationaal Museum 1416, ARV2 586, 52; Misdrachi-Capon (1989) nr. 90. 
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2.. We moeten ook ingaan op de functie van de herhaling van een afbeelding, 
aangezienn het bij het type afbeeldingen die het onderwerp van het onderhavige 
onderzoekk vormen, voorkomt dat dezelfde of bijna dezelfde voorstelling op de 
keerzijdee van de vaas wordt herhaald. Ann Steiner heeft onlangs de herhalingen op 
vazenn onder de loep genomen.55 Zij heeft zich in haar analyse vooral geconcentreerd 
opp de narratieve afbeeldingen, maar haar conclusies blijken ook van toepassing te zijn 
opp de referentiële afbeeldingen. Ze onderscheidt drie functies van herhalingen: a. 
Wanneerr het gaat om exacte herhaling, kan de herhaling door zijn redundantie nadruk 
tee weeg brengen of het betreft eenvoudigweg een variatie van de situatie die wordt 
uitgebeeld,, zoals een schilder ook dezelfde afbeeldingen op verschillende vazen 
uitbeeldt,, b. Wanneer bij de herhaalde afbeeldingen kleine verschillen optreden, kan 
dee herhaling het doel hebben twee verschillende stadia in het verhaal uit te drukken, 
c.. Herhalingen met kleine verschillen kunnen ook beogen een vergelijking te maken 
tussenn mythische gebeurtenissen en helden enerzijds en ervaringen en personen uit 
hett leven in een stad als Athene anderzijds. Er worden generalisaties gemaakt van 
hett mythologische niveau naar het referentiële niveau. Steiner laat aan de hand van 
enkelee voorbeelden zien dat deze generalisatie vaak een educatieve boodschap kan 
inhouden.. De herhaling van Herakles in gevecht met de Nemeïsche leeuw te midden 
vann enkele omstanders op de keerzijde van de vaas wekt de indruk geen 
mythologischee verwijzing meer in te houden, maar suggereert dat de omstanders in 
dee herhaalde afbeelding naar een geïdealiseerde sterveling kijken die zich als een 
Herakless gedraagt.56 Op deze wijze heeft de herhaling een paradigmatische functie: 
dee Atheense omstanders kijken naar een ideaal dat zij dienen na te volgen: ze moeten 
vechtenn zoals Herakles heldhaftig de leeuw verslagen heeft. 

1.2.. Observaties naar  aanleiding van de context van de vazen 

Wee beschikken over bijzonder weinig directe informatie inzake de opdrachtgevers 
vann de schilders, de sociale positie van de schilders, de kopers van de vazen, de 
gelegenhedenn waarop het aardewerk werd gebruikt, de handel die in tweedehands 
aardewerkk bestond en de relatieve waarde van de potten. Op deze vragen bestaan 
geenn eensluidende antwoorden en vooraanstaande archeologen houden er zeer 
uiteenlopendee opvattingen op na over deze - toch zeer wezenlijke - aspecten van de 
vaasschilderkunst.. Wil men evenwel de afbeeldingen interpreteren in nauwe 
samenhangg met de manier waarop de makers en gebruikers naar de afbeeldingen 
hebbenn gekeken, dan is het nodig een poging te ondernemen de context van de vazen 
tee reconstrueren. Deze reconstructie zal derhalve op wezenlijke punten een 
hypothetischh karakter hebben en we zullen bij de bespreking van de afbeeldingen ons 
voortdurendd moeten afvragen of de hypothesen betreffende de manier waarop de 
afbeeldingenn geïnterpreteerd moeten worden, wel van toepassing zijn. 
Hett lijk t geen onwaarschijnlijke onderstelling dat veel vazen door de kopers als 
gebruiksvoorwerpenn in het dagelijkse leven benut zijn of dat ze door eigentijdse 
burgerss die de graven van hun familieleden op de begraafplaats bij de Kerameikos 
bijvoorbeeldd bezochten, gezien of bekeken zijn. Het is dus heel waarschijnlijk dat de 
afbeeldingenn door de eigentijdse gebruikers en beschouwers herkend en begrepen 
werden-- De afbeeldingen hadden voor hen een bepaalde betekenis. Tevens kunnen 
wee ervan uitgaan dat de schilders met hun beelden hebben willen 'communiceren'.* 

"Steinerr  (1993). 
56Cf.. bijvoorbeeld Tubingen, Archaologisches Institut der  Universitat S. 70S, bandschaal, CVA 
Tubingenn (3), pi. 228, 1-4; Steiner  (1993) fig. 9. Louvre Fl, amfoor  van de schilder  van Tarquinia RC 
3984,, Para 132,3; CVA Louvre (3), pi. 10, 2.5; Steiner  (1993) fig. 10. 
^Vergelij kk  Naerebout (1997) pp. 231 e.v., die dit terecht benadrukt. 
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Dee vaasafbeeldingen zullen dus referenties inhouden naar de eigentijdse cultuur en 
hett is zinvol ons telkens af te vragen op welke manier de eigentijdse gebruiker/ 
beschouwerr de afbeeldingen heeft geïnterpreteerd. Zoals we hebben vastgesteld, 
geeftt een afbeelding geen fotografische weergave van een handeling, een 
gebeurtenis,, maar werkt met reducties en verkortingen. De selectie en ordening van 
picturalee elementen en onderdelen door de schilder impliceren veeleer een 
subjectievee weergave en een interpretatie van de werkelijkheid. De vraag is dus hoe 
hett eigentijdse 'publiek' van de schilder diens interpretatie van een onderdeel van de 
werkelijkheidd heeft begrepen.58 

Hierbijj  is het van groot belang in de betreffende onderdelen van de cultuur aan de 
handd van andere bronnen inzicht te krijgen, zodat beter beoordeeld kan worden in 
hoeverree de vaasschilders een bepaalde boodschap uitdragen of een bepaalde 
interpretatiee voorstaan. 

dee sociale positie van de pottenbakkers en de vaasschilders 
Robertsonn benadrukt in zijn bijdrage aan de bundel Looking at Greek vases59 dat de 
vaasschilders,, evenals Griekse denkers, naast het vermogen te generaliseren ook 
sterkee neiging tot individualisme kenden, 'which loved to express itself in terms of 
personall  rivalry and achievement' Deze rivaliteit kwam in talrijke aspecten van het 
culturelee en sociale leven van Griekenland uit de zesde en vijfde eeuw sterk tot uiting. 
Ditt gold ook voor de pottenbakkers en vaasschilders. De neiging om binnen de eisen 
enn regels van een picturale traditie een persoonlijke stijl te ontwikkelen en te variëren 
opp vaste beeldschema's rechtvaardigt de vraag naar de intentie die een schilder met 
eenn afbeelding had. En in relatie hiermee lijk t het van belang inzicht te krijgen in de 
socialee positie van de schilders en pottenbakkers.60 Deze groep van technitai kon 
bestaann uit slaven, metoiken en burgers. In het laatste geval behoorden ze sinds de 
socialee wetgeving van Solon vooral tot de klasse van de Theten, de dagloners en in 
enkelee - de betere gevallen - tot de Zeugiten. Zij behoorden als handwerkslieden tot 
dee demiourgoi. 
Tochh zijn er individuele pottenbakkers en schilders van wie we een enigszins ander 
beeldd van hun sociale positie krijgen. We weten bijvoorbeeld dat sommigen zo'n 
success hadden en dus zo'n welvaart kenden, dat zij rijk genoeg waren op de 
Akropoliss indrukwekkende wijgeschenken op te richten. Nearchos en Euphronios 
bijvoorbeeldd moeten dit op grootse wijze nebben gedaan.61 In de zesde eeuw 
verschijnenn signaturen op vazen van pottenbakkers en schilders, hetgeen in verband 
wordtt gebracht met de stijgende export van het vaatwerk. Het doorbreken van de 
anonimiteitt wordt gezien als een teken van een groeiend zelfbewustzijn. De schilders 
werdenn in de loop van de zesde eeuw tevens spraakzamer. Zo weten we dat ze ook 
hunn eigen lievelingen als KotXó̂ -naam op hun vazen vermeldden.62 Ook verschenen op 
vazenn namen van andere personen die tot de kennissenkring van de schilders en 
pottenbakkerss hebben moeten behoord. Het lijk t alsof ze met meer zelfverzekerdheid 
vann hun eigen wereld gewag maakten. Ze beeldden ook zichzelf en collega's op de 
vazenn uit en wel in een omgeving die doett denken aan de leefwereld van de Atheense 

^oardmannn (1991) p. 81 benadrukt terecht dat ondanks het gevaar van anachronismen het voor ons de 
moeitee waard blijf t te achterhalen wat de afgebeelde scène zou kunnen betekenen vanuit het perspectief 
vann de schilder of een eigentijdse beschouwer, ook al lijk t dit in de ogen van sommige geleerden een 
onmogelijkee opgave. 
«Robertsonn (1991) p. 4 
^Dezee korte weergave van de sociale positie van de schilders en pottenbakkers is voornamelijk 
gebaseerdd op Webster (1972), Cook (19722), Kluwe (1976), Scheibier (1983) pp. 120-133, Thompson 
(1984),, Boegehold (1985), Johnston (1987), Ridgway (1987), Keuls (1988). 
6,Vergelijkk Scheibier (1983) pp. 124-127 
«Vergelijkk ook Robinson & Huck (1937) pp. 3 en 85. 
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bovenlaag.. We weten niet met zekerheid of deze afbeeldingen op de werkelijkheid 
zijnn geschoeid; in ieder geval venaden ze een zekere affiniteit met de cultuur van de 
bovenlaag.633 Het laat zich aanzien dat in het laatarchaïsche Athene verscheidene 
pottenbakkerss en schilders zeker tot de burgers van de middenklasse werden 
gerekend,, ook al vormden zij een minderheid. De verandering van de positie van het 
geldd in de Atheense maatschappij zal hierbij een grote rol hebben gespeeld. De 
negatievee geluiden die we bijvoorbeeld bij Aristoteles vernemen over het beroep van 
dee handwerkslieden, is eerder te begrijpen vanuit de filosofische visie van Aristoteles 
opp de kwaliteiten waarover een ideale burger moest beschikken en de handelingen 
diee hierbij pasten, dan op de positie van de pottenbakkers en schilders in het 
dagelijksee sociale leven.64 De groep van schilders en pottenbakkers was natuurlijk 
zeerr gemêleerd.63 Generaliserende beweringen hierover doen is gevaarlijk. Onder 
henn zullen succesvolle en niet succesvolle schilders/pottenbakkers zijn geweest, rijke 
enn arme, relatief hoog ontwikkelde en halve analfabeten.66 

dee context en interpretati e van vazen 
Terugkerendd naar de intentie die de schilders met hun afbeeldingen hadden, weten 
wee nu dat we dit begrip met voorzichtigheid moeten hanteren. We kunnen vanuit de 
kenniss die ons ter beschikking staat over de culturele aspecten die zij uitbeelden, de 
afbeeldingenn interpreteren en ervan uitgaan dat we hiermee de intentie van de 
schilderss hebben achterhaald. Opvallend is echter dat de sociale positie van de 
schilderss vaak niet overeenkomt met de sociale achtergronden van de cultuur die zij 
opp hun vazen uitbeelden. Bij referentiële afbeeldingen betreft het doorgaans de 
leefwereldd van degenen van de bevolking die de tijd en de middelen hadden om zich 
tee vermaken met sport, jacht, wapens, symposia en hofmakerij. Het lijk t erop dat 
althanss dit soort afbeeldingen geen betrekking heeft op het levenspatroon van de 
bevolkingslaagg waartoe de meeste pottenbakkers en schilders behoorden. Er zijn 
tweee mogelijkheden: 1. Ze beeldden de leefwereld van hun opdrachtgevers uit, die 
henn ervoor betaalden. De vazen werden binnen de wereld van de rijkeren benut.67 2. 
Dee schilders beeldden uit eigen beweging deze leefwereld uit, omdat ze de morele en 
culturelee code die met deze bovenlaag verbonden was, als een paradigma opvatten 
enn bij wijze van boodschap wilden uitdragen.68 Beide mogelijkheden kunnen 
natuurlijkk naast elkaar hebben bestaan. We spreken echter over een lange periode, 
waarinn ingrijpende politieke ontwikkelingen tot grote sociale verschuivingen hebben 
geleid.. In hoofdstuk 7 zal ik aantonen dat de kloof tussen de sociale status van de 
schilderss en die van hun opdrachtgevers geleidelijk aan minder groot werd. In ieder 
gevall  kunnen we stellen dat in beide gevallen de 'intentie' van de schilder zeer nauw 
verbondenn was met de wijze waarop de eigentijdse beschouwer de vaas 'gelezen' 
heeft.. In ons onderzoek zal daarom de vraag naar de intentie van de schilder veelal 
samenvallenn met de vraag hoe de eigentijdse beschouwer of gebruiker de afbeelding 
mogelijkerwijss heeft geïnterpreteerd. 

63Bijj  voorbeeld München, Staatliche Antikensammlungen 9935, krater van Euphronios; Scheibier 
(1983)) ill . 114. Brussel, Musée des Beaux Arts A 717, stamnos van Smikros; Simon (19812) Taf. 110 
enn 111; Scheibier (1983) ill . 115. München, Staatliche Antikensammlungen 2421, hydria van Phintias; 
Simonn (19812) Taf. 99-101; Scheibier (1983) ill . 116. 
"Aristt Pol. 1277b, 33 ev. en 1329a, 19. 
MOokk Cook (19722) p. 260 benadrukt dat de status van de ponenbakkers niet uniform hoeft te zijn 
geweest t 
^Vergelijkk ook Gloria Ferrari Pinney, 'Achilles Lord of Scythia' in: Moon (1983) pp. 127-146. 
67Shapiroo (1989) p. 16 acht het daarentegen onwaarschijnlijk dat aristocraten bestellingen plaatsten in de 
Kerameikoss waarbij zij de naam van hun eromenoi opgaven, hetgeen door Webster wordt geopperd. 
Shapiro'ss opmerking is niet erg overtuigend. 
^Hett probleem wordt nog groter wanneer we bedenken dat de afnemers meestal buitenlanders geweest 
zijn,, en dat er verder tussen de kopers en de schilders wellicht handelaren actief waren. 
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Hett begrip 'het eigentijdse publiek' van een schilder is echter niet eenduidig. Omdat 
wee niet van elke vaas weten wie de gebruiker(s)/beschouwer(s) ervan was/waren, 
zullenn we ons telkens moeten afvragen wie de mogelijke gebruikers/beschouwers 
vann de betreffende vaas waren. Wellicht moeten we zelfs een onderscheid maken 
tussenn gebruiker en beschouwer in het algemeen. De afbeeldingen op het vaatwerk 
datt gebruikt werd door vrouwen voor hun zalven en sieraden, zullen wellicht ook door 
dee betreffende echtgenoten bekeken en zelfs gekocht zijn. Zo'n afbeelding kende dus 
beschouwerss die daarnaar - zeker als het gaat om afbeeldingen die de vrouw in haar 
dagelijksee beslommeringen weergeven - vanuit een nogal verschillend perspectief 
gekekenn hebben en haar dus verschillend geïnterpreteerd zullen hebben. Misschien 
moett een moderne interpretator bij zijn iconografische en iconologische 
beschouwingenn in eerste instantie uitgaan van de mogelijke gebruiker om zich pas 
daarnaa opp de visie van mogelijke andere beschouwers te bezinnen. Bij een kylix, een 
voorwerpp dat op een symposion werd gebruikt, is er inderdaad reden onderscheid te 
makenn tussen de gebruiker en mogelijke beschouwers van de vaas, omdat 
waarschijnlijkk de gebruiker als eerste en misschien zelfs als enige van de deelnemers 
aann het symposion de binnenzijde van de kylix onder ogen krijgt, die niet zelden een 
grapp of waarschuwing voor de drinker inhoudt. 
Tochh is een dergelijk onderscheid meestal te theoretisch en valt het niet scherp te 
maken.. Zo zullen veel kylikes met pornografische afbeeldingen gebruikt zijn op 
symposiaa waar dergelijke activiteiten werden gepraktiseerd. Aan deze symposia 
namenn niet alleen mannen deel, maar ook de hetairen dronken uit deze kylikes.69 

Terwijll  de heteroseksuele man die zich, aangeschoten en wel, te midden van hetairen 
bevond,, gretig zal hebben gekeken naar de afgebeelde standjes, zal de hetaire er met 
heell  andere ogen naar gekeken hebben. 
Ikk geef nog een tweede voorbeeld, dat meer in de lijn van ons onderwerp ligt. Op een 
pelikèè van de Gerasschilder in Basel (ill . 12)™ bespeelt rechts op de afbeelding een 
mann met een forse baard een barbitos. In zijn rechterhand houdt hij een plectrum 
vast.. Hij is bijna helemaal naakt, hij draagt alleen een mantel over beide schouders 
diee onder zijn oksels naar achteren wappert en verder laarsjes. Vóór hem loopt een 
naaktee jongen wiens gelaat al wat dons vertoont. Zijn mantel is van zijn schouders 
gegledenn en is blijven hangen op zijn onderarmen. In zijn rechterhand houdt hij een 
wandelstokk vast. Hij loopt vóór de man uit, maar kijkt achterom. Tussen hen in hangt 
eenn oinochoè aan de barbitos en beiden dragen een krans, wellicht een teken dat er 
gedronkenn is en dat deze ontmoeting een onderdeel is van een komos. De houding 
vann de jongen is beweeglijk en soepel. Geprononceerd en daardoor in het oog vallend 
zijnn zijn billen. In een bijna ronde lijn steken ze naar achteren. 
Dee eigentijdse beschouwer zal in deze afbeelding ongetwijfeld een komosscène 
hebbenn gezien: een jongen die begeleid door een barbitosspeler terugkeert van een 
symposion.. De jongen kijkt om en staart de man aan, waarschijnlijk vanwege diens 
spell  op de barbitos of om hem aan te sporen muziek te maken. Tot zover een 
interpretatiee die geen specifiek perspectief behoeft. Toch laat de afbeelding nog 
anderee associaties toe. Naar het zich laat aanzien namen aan de symposia en de 
komoii  mannen deel die erotische gevoelens voor jongens koesterden. Vanuit het 
perspectieff  van dergelijke mannen gezien heeft deze scène duidelijke erotische 
connotaties:: de billen van de jongen zijn zeer uitnodigend en de jongen zal in hun ogen 
zekerr aantrekkelijk geweest zijn, maar tevens een uitnodigende houding hebben 
aangenomen.. De jongen neemt niet de pose van een beduusde, ingetogen jongeman 
aan,, integendeel, zijn naaktheid en vooral de wijze waarop zijn mantel bijna 

«Bijvoorbeeldd op Basel Ka 415, Keuls (1985), ill . 143. 
70Basel,, Historisches Museum 1906.301, uit Capua; ARV2 174, 3bis; G. van Hoorn, Choes and 
Anthesteria,Anthesteria, Leiden (1951) fig. 109. 
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geraffineerdd van zijn schouders is afgezakt, geven een sterk erotiserende indruk. Een 
Athenerr die zulke homo-erotische gevoelens niet kent, zal door deze afbeelding niet 
geprikkeldd zijn.71 

internee focus 
Err is nog een andere wijze van interpretatie mogelijk die wel ongebruikelijk is in 
iconografischee studies van Griekse vaasafbeeldingen, maar die zeker de moeite loont 
inn ogenschouw te worden genomen, omdat het tot interessante resultaten kan leiden. 
Dee focus op onderdelen van de afbeelding wordt niet of niet alleen bepaald vanuit het 
gezichtspuntt van een beschouwer van buiten de afbeelding, maar kan ook vanuit een 
vann de personages in de afbeelding zelf plaatsvinden. Het is denkbaar dat de schilder 
vann de pelikè in Basel (ill . 12) de intentie heeft dat de houding, het gedrag of de 
aantrekkelijkheidd van de jongen gezien wordt vanuit het perspectief van de man die 
achterr hem staat. De aantrekkelijkheid van de jongen is dan niet zozeer een objectief 
gegeven,, maar bestaat in de ogen van de barbitosspeler. De verleidelijkheid van de 
jongenn is er dankzij de blik van de man. En de beschouwer buiten de afbeelding ziet 
dee jongen als een verleidelijke jongen, omdat de man hem zo ziet. 
Ikk geef een ander voorbeeld. Op de binnenkant van een schaal in Boston (ill . 13)72 

staatt de god Apollo met zijn opengeslagen chiton voor een muze. Ze zit op een rots, 
hetgeenn waarschijnlijk aangeeft dat het gebeuren zich afspeelt op de Helikon. In haar 
linkerhandd houdt ze een lier vast en haar rechterhand ondersteunt haar kin. Ze kijkt 
Apolloo aan die zich in zijn volle naaktheid aan haar toont.73 Wanneer we ons afvragen 
welkee gedachten een Athener uit de vijfde eeuw bij deze afbeelding heeft gehad, 
zullenn we in eerste instantie aan de religieuze context moeten denken. Dat Apollo zich 
inn al zijn goddelijke schoonheid toont aan zijn muze is eigen aan een god die bij uitstek 
eenn god van de epifanie is. De openbaring van Apollo is er een van jeugdige 
schoonheid,, die kracht en harmonie uitstraalt74. Maar schoonheid, hoe perfect en 
abstractt ook, lijk t in de klassieke Griekse cultuur vaak verbonden te zijn met erotiek." 
Eenn Athener, die deze voorstelling bekeek, zal naar alle schijn een erotische spanning 
tussenn de beide figuren ervaren hebben. Een vrouw (muze) die in alle rust maar met 
veell  aandacht naar de perfecte schoonheid van een man (god) kijkt, zal de fantasie 
vann menig mannelijk beschouwer hebben kunnen stimuleren. Bovendien is het 
denkbaarr dat de jeugdige naakte schoonheid van Apollo op mannen die homo-
erotischee gevoelens kenden, erotiserend heeft gewerkt. Maar ook in het geval van 
dezee afbeelding is het de moeite waard de mogelijkheid van een indirecte focus te 

711 Er  zijn tal van dit soort afbeeldingen waarop een man naar  een jongen kijkt , hetgeen homo-erotische 
prikkelingenn kan veroorzaken. Ik kom op dit soort afbeeldingen terug in de volgende hoofdstukken. 
72Boston,, Museum of Fine Art s 00.356, van de Cairogroep; ARV2 741; Keuls (1985) ill . 55. 
73H.. Walter, Gnechische Götter, München (1971) p. 318 noemt de Muze 'erstaunt', maar  de blik straalt 
mijn ss inziens geen verbazing uit. Haar  blik is eerder  aandachtig en wellicht vol bewondering. 
74Keulss (1985) p. 70 behandelt deze schaal in het kader  van narcistische poses van jongens op vazen. Zij 
vraagtt  zich af hoe de figuur  van Apollo geïnterpreteerd dient te worden. Ze stelt: 'i t is probably best to 
interprett  Apollo' s posture in this scene as the artist' s expression of the god's youthful beauty.' 
75Bijj  naaktheid ligt dat misschien anders. Naaktheid speelde in het Griekse mannnenleven een andere rol 
dann bij  ons. Dat naaktheid ook bij  de oude Grieken zonder  meer  een erotische associatie had, zou een 
anachronismee kunnen zijn. De zal in het vervolg (hfdst. 4-6) laten zien dat naaktheid gecombineerd met 
eenn mantel in ieder  geval wél een erotische suggestie zou kunnen geven. Voor  een goede inleiding over 
hett  probleem van de interpretati e van naaktheid in de Griekse cultuur , zie Stewart (1997) pp. 24-42 
(voorr  bibliografische gegevens, zie pp. 238-241). Zie verder  Ariet i (1975), J. Boardman, Greek 
Sculpture,Sculpture, The Classical Period, London (1985) pp. 238-239, Bonfante (1989). Dat de naaktheid van 
Grieksee atleten van oorsprong een religieuze functie heeft gehad in het kader  van de Olympische Spelen 
enn andere grote festivals, zoals Bonfante betoogt, lijk t plausibel, maar  haar  suggestie dat de verschuiving 
vann een religieuze naar  'burgerlijke ' praktij k van naaktheid oorspronkelijk te maken zou hebben gehad 
mett  het rituel e kostuum voor  initiatie , en dat we de naaktheid van epheben op zesde eeuwse 
vaasafbeeldingenvaasafbeeldingen op deze manier  zouden moeten interpreteren, kan ik niet onderschrijven. 
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overwegen.. Er is tussen beide figuren interactie: ze kijken naar elkaar en de muze 
lijk tt na te denken over wat aan haar verschijnt. Zij lijk t er nogal van onder de indruk 
tee zijn. De figuur en houding van Apollo moeten wellicht vanuit haar perspectief 
bekekenn worden. De beschouwer ziet de figuur Apollo, zoals de muze hem ziet. 
Frontisi-Ducrouxx wijst op een andere manier waarop de schilder de toeschouwer 
directt bij de afbeelding zou betrekken.76 Wanneer een van de figuren in de voorstelling 
frontaall  is afgebeeld en de toeschouwer als het ware aankijkt, zou dit het bedoelde 
effectt kunnen hebben dat de toeschouwer direct betrokken wordt bij hetgeen is 
afgebeeld.. Ze noemt dit een picturale apostrophe of interpellatie. De frontale figuur 
kijktt de beschouwer aan en onderbreekt hiermee het gebeuren op de vaas waarin hij 
participeert.. We geven een voorbeeld uit haar artikel. Op kant A van een schaal in het 
Louvree (ill . 14) wordt een slapende mainade door een sater benadert.77 Hij kijkt haar 
aann en staat op het punt zich aan haar te vergrijpen. Op de keerzijde van de schaal is 
hett slapende gezicht van de mainade naar de beschouwer gericht. Hierdoor krijgt de 
beschouwerr als het ware de rol van voyeur. Hij neemt de positie in van de sater, en 
wordtt door de frontaliteit van de mainade uitgenodigd te participeren in de afbeelding. 
Frontisi-Ducrouxx laat zien dat op enkele roodfigurige homo-erotische afbeeldingen 
zichh iets dergelijks voordoet.78 

Hett is duidelijk dat de afbeelding op vazen verschillende niveaus van beschouwing en 
interpretatiee toelaat. Er is niet één benadering, de wijze van interpretatie hangt dus 
onderr meer af van de focus: een externe focus of indirecte focus, waarbij in het 
eerstee geval tevens meer eigentijdse beschouwers mogelijk zijn geweest die ieder op 
eenn heel eigen manier de afbeelding hebben bekeken en gelezen. Hun referentiekader 
iss medebepalend voor de betekenis van de afbeelding. 
Vaasafbeeldingenn zijn volledig verankerd in de eigentijdse cultuur en vormen ook op 
dezee manier belangrijke informatieve documenten voor de cultuur van een bepaald 
moment.. We hebben gezien dat de betekenissen van een vaasafbeelding voor een 
groott deel afhangen van allerlei persoonlijke, maatschappelijke en culturele 
kenmerkenn van een eigentijdse beschouwer. De vaasafbeeldingen confronteren ons 
mett mogelijke gezichtspunten van de beschouwers en daarmee patronen van de 
zesdee en vijfde eeuwse cultuur in Athene. De reconstructie van deze receptie is 
tegelijkk een reconstructie van de cultuur waarin deze producten tot stand zijn 
gekomen. . 

eenn vorm van ideologie 
Verscheidenee archeologen benadrukken dat de vazen vaak meer zijn dan een 
Verkorte'' weergave van de werkelijkheid die zij lijken uit te beelden. Zo gaat 
Hoffmannn ervan uit dat de vazen een boodschap hebben. De mythologische 
afbeeldingenn kunnen een paradigmatische functie hebben; het roemrijke verleden 
waarinn soortgelijke handelingen werden verricht, kan als legitimatie dienen voor het 
heden.. Het verleden vormt zo een werkelijkheid die van een hogere orde is.79 Ook 
Beardd benadrukt in haar bijdrage aan de bundel Looking at Greek Vases dat 
vaasafbeeldingenn een boodschap over het dagelijkse leven meegeven en daarmee 
eenn ideologische lading hebben. Aan de hand van afbeeldingen over het leven van de 
vrouwenn toont zij aan dat dergelijke vazen aangeven wat men wel en wat men niet 

76Frontisi-Ducrouxx (1996) pp. 85-86. 
Parijs,, Louvre G 251, 'near" de Euaichmeschilder; ARV2 786; Frontisi-Ducroux (1996) fig. 36a-b. 
^Inn hét geval van R20 en R119 heeft de frontaliteit van een van de figuren een soortgelijke functie. 
^Hoffmannn (1980) pp. 137 e.v. en (1988) pp. 157 e.v., waar hij het onderwerp van het sterven in de 
strijd,, de OavctToq KaXóq, als prototype van een paradigma behandelt. De Griekse held zou in dit opzicht 
eenn paradigmatische functie hebben. Omdat Hoffmann ervan uitgaat dat de vazen voornamelijk een 
funerairee functie hadden, geeft hij dit voorbeeld mijns inziens te veel nadruk. 
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vann een vrouw verwacht. In deze zin hebben de vazen een normatieve boodschap.80 

Evaa Keuls maakt in haar boek The Reign of the Phallus de onderstelling 
waarschijnlijk,, dat Griekse vazen gebruikt konden worden als uitingsmiddelen voor 
dee mannelijke seksuele ideologie en propaganda, al laat zij zien dat, zoals zij in haar 
inleidingg opmerkt, een vaasschildering, net als literaire producten, verschillende 
functiess kan hebben, uiteenlopend van fantasie tot karikatuur of laster. Ook in het 
gevall  van vaasafbeeldingen met homo-erotische voorstellingen lijk t deze 
vraagstellingg relevant. Op twee manieren kunnen dit soort afbeeldingen een 
ideologischee boodschap bevatten: in de eerste plaats kunnen homo-erotische 
voorstellingenn een uitingsvorm zijn van een leefpatroon van een bepaalde klasse. Zo 
wordtt algemeen aangenomen dat de pederastie een kenmerk was van het 
aristocratischee waardenstelsel. We zullen deze vraag met name in hoofdstuk 7 
onderzoeken.. De andere manier is dat dergelijke afbeeldingen een bepaalde 
boodschapp op het gebied van de erotiek hebben. Hierbij moeten we wel een 
onderscheidd maken tussen afbeeldingen die slechts een weergave zijn van bepaalde 
normenpatronenn op het gebied van homo-erotische contacten en het bewust 
gebruikmakenn van vazen als een middel om een seksuele ideologie uit te dragen, dat 
will  zeggen: ze beelden niet alleen normen uit, maar zijn ook normatief. We zullen deze 
vragenn in de hoofdstukken 4 tot en met 7 onderzoeken. 
Inn het kader van pornografie op Attische keramiek bespreekt Sutton de functie van 
pornografischee afbeeldingen en komt op basis van moderne theorieën hierover tot 
tweee modellen:81 1. het zogenaamde 'Peitho-model', waarmee hij bedoelt dat de 
afbeeldingenn de intentie hebben om degenen die zich aan de afbeeldingen verlustigen, 
aann te sporen tot imitatie. 2. Het andere model noemt hij het 'kathartische model', 
waarmeee bedoeld wordt dat afbeeldingen van pornografische aard een positieve 
krachtt kunnen hebben doordat ze verlangens bevredigen die in werkelijkheid niet 
gerealiseerdd kunnen worden. Het eerste model kan even goed van toepassing zijn op 
homo-erotischee afbeeldingen die geen pornografisch karakter hebben. Het lijk t een 
tamelijkk universeel patroon dat bij veel afbeeldingen opgeld zou kunnen doen. Het 
kathartischee model blijf t beperkt tot de pornografische afbeeldingen. We zullen beide 
modellenn bij onze bespreking van de vazen betrekken en bekijken in hoeverre ze van 
toepassingg zijn. 

Werkelijkhei dd of fantasie 
Inn beschrijvingen van erotische afbeeldingen valt vaak de term 'fantasie'. We krijgen 
dee indruk dat de term in verschillende betekenissen wordt gebruikt. Een korte 
besprekingg van wat we bedoelen als we de term 'fantasie' of verbeelding toepassen 
opp de visuele wereld van vazen met referentiële voorstellingen, is hier op zijn plaats. 
Err zijn verschillende niveaus van 'werkelijkheid' denkbaar in verband met de 
vaasafbeeldingen: : 
1.. De vazen geven een trouwe en exacte weergave van de wereld die zij afbeelden. 
2.. De vaasafbeeldingen geven elementen van de werkelijkheid in verkorte vorm 
weer;; de uitgebeelde situaties zijn mogelijk en verwijzen naar concrete situaties die 
zoo hebben plaatsgevonden. 
3.. De vaasafbeeldingen combineren herkenbare elementen uit de werkelijkheid en 
creëerenn zo een nieuwe werkelijkheid (nieuwe situaties/gebeurtenissen). De situaties 
zijnn mogelijk, maar verwijzen niet naar concrete situaties die gebeurd zijn. 
4.. De vaasafbeeldingen lijken mogelijke situaties/gebeurtenissen weer te geven, 
maarr ze zijn zeker niet bedoeld als reëel (de schilder heeft niet de bedoeling gehad te 
suggererenn dat ze hebben plaatsgevonden). 

«°Beanii  (1991) pp. 20, 22 en 27. 
81Sutton(1992)p.6. . 
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5.. De vaasafbeeldingen creêeren situaties die onmogelijk hebben plaatsgevonden, 
maarr zich alleen in de verbeelding van de schilder en de beschouwer kunnen 
voordoen. . 
Dee referentiële vaasafbeeldingen zijn, zoals we gezien hebben, niet onder één noemer 
tee brengen. Ik denk dat er maar weinige onder de mogelijkheid 1 te rangschikken zijn. 
Eenn voorbeeld van 2 zou de afbeelding van het bedrijf van de schoenmaker kunnen 
zijnn (ill . 1). Afbeeldingen die een situatie meer in zijn algemeenheid of als concept 
uitbeelden,, vallen onder 3 en 4. Illustratie 2 bijvoorbeeld kan óf onder categorie 3 óf 
onderr 4 gerangschikt worden, al naargelang de combinaties van de paren worden 
geïnterpreteerd.. Voor de categorie 5 zou ik de term fantasie in strikte zin willen 
reserveren.. Afbeeldingen waarbij vrouwen een olisbos hanteren die zo groot is als 
eenn boom82, behoren natuurlijk tot categorie 5. De situatie van drie vrouwen/hetairen 
diee zich tegelijk met hun drieën bevredigen met olisboi, afgebeeld op een schaal ooit in 
dee verzameling Castellani83, zou ik rekenen tot categorie 4, maar vrouwen/hetairen 
diee voorgesteld worden zichzelf met een gewone maat olisbos te bevredigen84, reken 
ikk tot categorie 2 of eventueel 3. 

1.3.. Dichters en schilders 

Tenslottee wil ik nog een enkele opmerking maken over de vraag in hoeverre de 
behandelingg van het thema van de homo-erotiek door de dichters - ik bedoel hun 
vertoog,, de middelen die zij hanteren om erover te spreken, het perspectief e.d.- op 
enigee wijze bruikbaar zou kunnen zijn bij de interpretatie van de vaasafbeeldingen 
overr hetzelfde onderwerp. 
Doorr onze analyse van de homo-erotische poëzie die min of meer uit dezelfde periode 
stamtt als de keramiek, vallen in dit kader enkele dingen op: 
1.. De archaïsche poëzie met een homo-erotische thematiek is geschreven vanuit het 
perspectieff  of standpunt van de erastes. De lyrische ik heeft de rol van de erastes. De 
karakteriseringg van de houding en het gedrag van de eromenos is niet alleen 
voortdurendd doorspekt met het commentaar van de teleurgestelde erastes, maar ook 
wordtt de stellige indruk gewekt dat het beeld van de eromenos dat in deze gedichten 
naarr voren komt, sterk bepaald is door het perspectief van de erastes. Ook bij de 
homo-erotischee vazen zullen we bekijken in hoeverre dit perspectief een rol speelt. 
2.. De betrokkenheid van de lyrische ik in de rol van de erastes bij de situaties in de 
gedichtenn is zo groot dat de ervaringen, gevoelens en gedachten die de lyrische ik 
beschrijftt en oproept, de schijn wekken werkelijke ervaringen en emoties te zijn. Op 
dezelfdee wijze zullen wij dus bij het interpreteren van-homo-erotische vazen ons de 
vraagg stellen, of de wijze van het afbeelden van de situaties een zekere betrok-
kenheidd van degene verraadt die de afbeelding vervaardigd heeft. 
3.. We hebben gezien dat waar het gaat om seksuele handelingen tussen de erastes en 
dee eromenos de dichters vaak andere taalregisters gebruiken dan wanneer het gaat 
omm het uitdrukken van emoties, verlangens en zelfs gevoelens van seksuele 
opwinding.. Veelal gebruiken ze verzachtende en verhullende termen om seksuele 
omgangg te suggereren. We moeten er serieus rekening mee houden dat ook de 
vaasschilderss een dergelijke verbloemende wijze van uitdrukken hebben toegepast. 
Eufemismee hoeft niet uitsluitend de uitdrukkingsvorm te zijn van literaire producten. 

«Cf.. Rome, Villa Giulia 50404, kylix, ARV21565, 1; Keuls (1985) ill . 78; Dierichs (19932) ill . 70. 
Berlijn,, Staatliche Museen 3206, uit Etmrië, kolonettenkrater van de Panschilder, ca. 470, ARV2 551, 10; 
Boardmann (1975), ill. 342, Dierichs (19932) iU. 72. 83Ooitt in de verzameling Castellani, Vorberg (1927-32) 409; Keuls (1985) ill . 72. 
wCf.. Londen, British Museum E 815, kylix van de Nikosthenesschilder, ARV2 125, 16; Keuls (1985) 
fig.fig. 80; Dierichs (19932) Abb. 177. 
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Bovendienn is het waarschijnlijk dat wanneer een kunstvorm uit een bepaalde periode 
overr zekere aspecten van de eigentijdse cultuur met enig omhaal, voorzichtigheid en 
verhullingg spreekt, deze uitdrukkingsvorm ook in andere kunstvormen ten aanzien 
vann dezelfde aspecten wordt gehanteerd. 

2.. Beschrijving van homo-erotische vaasafbeeldingen 

Studiess als die van Dover (1978), Koch-Harnack (1983), Keuls (1985), Reinsberg 
(1989)) en Kilmer (1993) hebben verscheidene aspecten van de homo-erotische 
vazenn grondig en bevredigend besproken. Hun resultaten vormen het uitgangspunt 
vann mijn bijdrage, al verschil ik op enkele wezenlijke punten met hen van mening. 
Aann de hand van de vazen bekijk üc enkele facetten van de pederastische relatie: de 
vermeendee pedagogische functie, de noodzaak van de asymmetrie, de vormen van 
seksueell  gedrag, het verschijnsel van de kinaidos. Hiervoor zullen vazen gebruikt 
wordenn die reeds door bovengenoemde auteurs besproken zijn, maar ook materiaal 
datt zij niet of in onvoldoende mate bij hun beschouwingen hebben betrokken. De 
verzamelingg vazen die Beazley naar aanleiding van een vaas op Cyprus bijeen heeft 
gebracht,, vormt nog steeds een goed uitgangspunt voor de bestudering van de strikt 
'pederastische'' thematiek. In de loop der jaren zijn aanvullingen op deze lijst 
verschenen.""  Naast deze Attische vazen met 'courting' scènes zal ik in mijn 
onderzoekk ook de gegevens betrekken die het Korinthische aardewerk biedt, evenals 
dee Attische vazen met komos-afbeeldingen. Met deze twee laatste groepen begin ik. 

2.1.. Homo-erotiek op Korinthische vazen 

Inn tegenstelling tot de Attische vazen wordt seksuele activiteit op Korinthische vazen 
zeldenn uitgebeeld. Er zijn maar weinig voorbeelden van heteroseksuele copulatie 
bekend.. Amyx, die een bespreking geeft van de onderwerpen die op de Korinthische 
keramiekk voorkomen, noemt enkele voorbeelden van vazen waarop 'dikbuikdansers' 
mett naakte vrouwen op het 'toneel' verschijnen. Hierbij zijn seksuele toespelingen 
niett ongebruikelijk.86 Hij geeft één voorbeeld van heteroseksuele copulatie als 
onderdeell  van het optreden van de dikbuikdansers. *7 Ook staan op enkele kraters 
afbeeldingenn van symposia waarbij mannen het gezelschap van naakte vrouwen 
genieten:: op elke klinè rusten telkens één man en één vrouw. Het moet hier gaan om 
hetairenn die hun partner terwille waren. Voor de gebruiker of Griekse beschouwer 
vann dit soort kraters gold een afbeelding van een symposion met naakte vrouwen als 
eenn duidelijke toespeling op erotiek en seksualiteit. Deze afbeeldingen werden in 
prospectievee zin geïnterpreteerd. Verder noemt Amyx een voorbeeld van 
heteroseksuelee copulatie in 'the sphere of nonorgiastic everyday life,' al vraagt hij zich 
aff  of dit fragment wellicht een rituele betekenis heeft.8» 
Hett is opvallend dat het Korinthische aardewerk in verhouding met de Attische vazen 
zoo zelden erotische voorstellingen te zien geeft. Toch mogen we op grond hiervan niet 
concluderenn dat de erotische gebruiken in Korinthe heel anders waren dan in Athene. 
Korinthee had namelijk een grote reputatie op erotisch terrein verworven.89 Wellicht 
moetenn we het geringe aantal erotische voorstellingen in verband brengen met het 

85Cf.. Frel (1963) pp. 61-62, Schauenburg (1965) en (1975) p. 118, noot 118 en 119. 
"Amyxx (1988) pp. 658-659, noot 97. 
stilaan,, ex Lerici MA 121/3, olpè van de Dodwellschilder. 
«London,, British Museum 1886.4-10.1780 (NC 1179), fragment van een krater van de 
Ophelandrosschilder,, Payne (1931) p. 110, fig. 44E. 
««Ziee bijvoorbeeld Keuls (1985) pp. 155-156 en C. Salles (1995) pp. 30-36. 
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feitt dat de figuratieve uitbeelding van aspecten van het dagelijkse leven in het 
algemeenn nog in haar kinderschoenen stond, en niet met een terughoudendheid 
dergelijkee facetten op gebruiksvoorwerpen, waarvan het grootste deel voor de export 
wass bestemd, uit te beelden. 
Watt de homoseksuele en homo-erotische iconografie betreft, verschilt de situatie niet 
ergg van de heteroseksuele afbeeldingen: er zijn ons enkele vazen overgeleverd, 
waarvann sommige de seksuele handeling onverbloemd afbeelden, andere suggereren 
doorr middel van erotische gebaren seksuele spanningen tussen mannen. Ik bespreek 
enkelee voorbeelden.90 

Opp de kotylè 20703 van de Patrasschilder in Tarente (nr. Kor . 1, ill . 15) zijn drie 
groepenn mannen te onderscheiden, ieder met een eigen bezigheid. Links op de vaas 
staann drie mannen te dansen op de muziek van een fluitspeler, allen door hun kleding 
alss 'dikbuikdansers' te karakteriseren. De fluitspeler staat helemaal links op de 
afbeeldingg en wordt aangekeken door een van de dansers. De twee anderen vormen 
eenn paar en dansen met wilde bewegingen met hun rug naar elkaar toe. Daarnaast 
staatt een tweetal mannen, van wie de linker de gebruikelijke kleding draagt, terwijl 
dee man tegenover hem naakt lijk t te zijn. Deze - de afbeelding is hier voor een deel 
beschadigdd - heeft zijn rechterbeen om zijn linkerknie heen geslagen, hetgeen een 
dansendee beweging zou kunnen zijn. De man tegenover hem strijkt over diens naakte 
buik.. Het is niet duidelijk of deze twee mannen een aparte groep zijn of een eenheid 
vormenn met de groep van de vier mannen die links van hen staan. Onderaan de voet 
vann de man rechts zijn sporen van zwarte verf te zien, mogelijk de voet van de man 
diee rechts van het gerestaureerde vlak staat. Ook daar bevindt zich een tweetal 
mannen,, in een houding die op de kopstoot lijkt , een van de openingsstanden van het 
worstelen.. Als twee rammen liepen de worstelaars in gebogen houding op elkaar af 
mett naar voren gestrekte armen, zodat ze met hun hoofd tegen elkaar bonkten. Het 
wass bij deze stoot zaak de tegenstander direct met beide handen aan een van de 
armenn vast te grijpen en een poging te doen hem te vloeren.»' Dan volgt een groep 
vann drie naakte mannen, verwikkeld in een soort seksuele orgie. Dat het hier om 
mannenn gaat, blijkt uit het feit dat ze allen een baard dragen. De figuur links, die 
zichtbaarr seksueel opgewonden is, buigt zich in een wat ongemakkelijke, 
akrobatischee houding achterover en bedrijft 'anilingus.' De houding is, voor zover ik 
weet,, uniek op Griekse vazen. Hij steunt op beide handen; zijn rechterarm (?) steekt 
tussenn de benen van de andere man voor hem door. De middelste man heeft zijn 
fundamentumm naar achteren gestoken, een teken dat hij geen bezwaar heeft tegen de 
moeitee die zijn vriend zich voor hem getroost. Hijzelf is in een innige omarming 
verwikkeldd met een andere man. Hun gezichten staan vlak tegen elkaar aan, terwijl 
dee middelste man met zijn tong de mond van zijn vriend aanraakt. Of deze ook zijn 
tongg laat zien, is niet goed zichtbaar. Hij zit op zijn knieën en steunt op zijn linkerarm. 
Ookk hij heeft zijn billen in een nogal uitdagende houding, wellicht om zijn vriend, die 
hemm nu aan het tongzoenen is, uit te nodigen met hem te doen wat hijzelf ervaart. Tot 
zoverr kunnen we concluderen dat de afbeelding allerlei aspecten uit het leven van de 
mann laat zien: de dans, de sport en het seksuele genot met elkaar. 
Dee rij  van heren wordt afgesloten door een grote vrouw, geheel gehuld in een lange 
peplos.. Ze draagt heel lang haar en op haar hoofd heeft ze een knot omgeven met een 
band,, een kapsel dat we vaker bij vrouwen op Korinthische vazen aantreffen. Ze 
strektt haar linkerarm naar voren uit, terwijl de onderarm naar boven is gericht. Door 
dee kleding die ze draagt, is het zeer onwaarschijnlijk dat ze een hetaire is. Ze is ook 
niett betrokken bij het erotische spel van de mannen. In verhouding tot de mannen die 

'"Voo rr  de informati e over  de herkomst e.d. van de vaas, zie lijst I (Korinthische vazen) achterin dit deel. 
"Vergelij kk  bijvoorbeeld Basel, Antikenmuseum BS 497, amfoor  van de Amasisschilder; von Bothmer 
(1985)) nr. 21. En verder  het reliëf in Athene, Nationaal Museum 3476; Boardman, Greek Sculpture, 
TheThe Archaic Period, Londen (1978) fig. 242. 
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achterr haar bezig zijn, is ze bijzonder groot. Vergelijken we haar echter met de 
fluitspeler,fluitspeler, dan valt zij niet op door haar postuur. Vóór de vrouw zijn sporen van nóg 
eenn vrouwenkleed te zien. Waarschijnlijk vormen ze een reidans, een gebruikelijk 
onderwerpp van de Patrasschilder.92 Of deze vrouwen in een inhoudelijk verband staan 
mett de andere scènes op de afbeelding is onduidelijk. Misschien stellen ze de 
echtgenotess voor die zich gescheiden van de mannen vermaken. 
Opp de kylix 1968.1835 van de Tarenteschilder in het Ashmolean Museum zijn 
dikbuikdanserss afgebeeld (nr. Kor. 2, ill . 16), die, blijkens de drinkhoorns die de 
meestenn bij zich hebben, aangeschoten zijn.93 Ze vormen, zoals gebruikelijk, paren.94 

Bijj  één paar, rechts op afbeelding B, is de seksuele opwinding van een van de mannen 
zichtbaar:: onder zijn chitoniskos komt een erectie te voorschijn. Het is niet duidelijk 
off  de man een baard draagt. Zijn partner, met wie hij de dans uitvoert, heeft er wel 
een.. Deze houdt een wijnkan dusdanig vast, dat er maar weinig wijn in kan zijn 
achtergebleven.. Zijn de gevoelens van geilheid van de man op zijn partner gericht? 
Waarschijnlijkk wel, gezien de actie van drie andere mannen die achter hen staan: 
tweee dansers, een jongeman met een drinkhoorn en een man met baard, staan 
tegenoverr elkaar. De jongeman wordt van achteren 'genomen' door een man met een 
grotee phallus. Deze heeft zijn chitoniskos uitgetrokken.95 Er is bij de jongeman geen 
enkell  teken van verzet, integendeel, hij bukt zich wat naar voren en steekt zijn anus 
naarr achteren om de penetrerende man tegemoet te komen. Het is niet helemaal 
duidelijkk of de man de jongeman al penetreert - de jongeman heeft zijn chitoniskos 
nogg aan - of dat hij met zijn phallus tegen de jongeman aandrukt om hem te laten 
merkenn wat hij wil. De man recht tegenover de jongen houdt hem bij zijn hoofd vast. 
Off  we dit gebaar moeten zien als een teken van tederheid óf als een wens om bij het 
spell  betrokken te worden, is onduidelijk. De man die links op afbeelding A staat, 
steektt zijn billen naar achteren en heeft zijn hand erop gelegd. Mogen we dit gebaar 
seksueell  interpreteren? De seksuele handelingen die enkele mannen met elkaar op 
dezee kylix verrichten, maken deze veronderstelling waarschijnlijk. 
Opp de phialè 536 in Athene, eveneens van de Patrasschilder (nr. Kor. 3, ill . 17) is de 
sfeer,, waarin de dertien mannen en jongemannen zich bevinden, opgewonden en het 
lijk tt alsof de heren zich vermaken. Ze dragen kleding waardoor men ze 'dikbildansers' 
zouu moeten noemen. We geven een korte beschrijving van ze en beginnen bij de twee 
dansendee jongens die met hun drinkhorens een toast lijken uit te brengen. Hun billen 
zijnn geweldig aangedikt en ze dragen de chitoniskoi strak om hun lijf . Aan 
weerskantenn vinden we een paar dat in dezelfde houding staat; het linker paar betreft 
tweee jongemannen, het paar rechts twee mannen. De voorste van de twee bukt zich 
enn steekt zijn billen ver naar achteren, die door degene die achter hem staat, worden 
betast.. Ook zij houden een hand op hun billen. Deze houding lijk t een onderdeel van 
dee dans, maar de erotische werking is daardoor niet minder. Dit wordt nog eens 
bevestigdd door de figuren die aan weerskanten van deze groepen staan. De man 
achterr de linker groep heeft zijn chitoniskos uitgetrokken en staat in een houding die 
wee een enkele keer op Korinthisch aardewerk aantreffen:96 gehurkt en wijdbeens 

92Ziee de phialè Athene 536, nr. Kor. 3, UI. 17. 
93Durand,, Frontisi-Ducroux & Lissarrague (1985) p. 178 geven aan dat de rhyton verbonden is met 
Dionysos.. Hieruit wordt de wijn ongemengd gedronken. 
«Z ieSeeberg^ l J .p .? !. . 
9ïJuistt door dit soort afbeeldingen, waarop naast de 'dikbuikdansers' in één en dezelfde scène en in 
nauwee samenhang met hen niet verklede mannelijke personen verschijnen, ben ik ervan overtuigd dat 
mett de 'dikbuikdansers' verklede mannen zijn bedoeld en geen 'buitenaardse' wezens zoals saters, of 
wezenss van een 'Gegenwelt' (zo Isler-Kerényi (1988) pp. 272-273). Voor de visie dat het gaat om 
'gewone'' mannen, zie bijvoorbeeld Schone (1987) pp. 14 e.v. Zie verder noot 103 en 104 van dit 
hoofdstuk. . 
"Küf.. nr. Kor . 4 (ill . 18) en Zurich, Archeologische Verzameling van de Universiteit L88, alabastron, 
Islerr Kerényi (1988) Abb. 2a-e en 3. 
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toontt hij zijn geslacht. Wellicht is het een uitnodigend gebaar voor de mannen die naar 
eenn 'beurt' verlangen. De schilder heeft de man in de afbeelding sterk naar voren 
willenn laten komen: ook al is hij gehurkt, toch vult hij het hele beeldvlak. Aan de 
anderee kant verricht een man akrobatische toeren: om zijn benen meer bewegings-
ruimtee te geven heeft hij ook zijn chitoniskos uitgetrokken. Hij staat op zijn handen en 
spreidtt zijn benen. Degene die naast hem staat, masseert met zijn rechterhand diens 
billenn of zijn anus. Zijn linkerhand rust op zijn eigen achterste. Het volgende paar is 
aann het dansen en de man rechts betast zijn partner. De rij is bijna gesloten. Een man 
buktt zich en houdt de hurkende bij zijn been vast. Hij kijkt hoe het er bij de hurkende 
mann van onderen uitziet. Misschien maakt hij aanstalten 'anilingus' te bedrijven, zoals 
wee op de kotylè van de Patrasschilder hebben gezien. Een jongeman houdt hem met 
beidee handen aan zijn billen vast. De voorstelling wordt beheerst door drank, dans, 
erotischee gebaren en seksuele opwinding. De schilder heeft ditmaal niet precies 
aangegevenn waarop deze bijeenkomst uitdraait. Bij dit soort afbeeldingen speelt 
klaarblijkelijkk visueel eufemisme een rol: de schilder beeldt niet alles af wat zou 
kunnen.. In die zin heeft de voorstelling een prospectieve functie. Degenen die dit soort 
vazenn gebruikten, waren natuurlijk goed op de hoogte van dergelijke feesten waarbij 
drankk de mannen buiten zinnen bracht. 
Opp de binnenkant van de schaal zijn negen vrouwen afgebeeld die een reidans 
uitvoeren.. Ook zij vieren feest maar op een heel andere manier dan de mannen. 
Tegenoverr elkaar staan de uitgelatenheid en vrijheid van de wereld van de mannen 
enn de ingetogenheid en geordendheid van de wereld der vrouwen. De wereld van de 
mann wordt in haar uitgelatenheid gekenmerkt door dronkenschap, liederlijkheid, 
erotiekk en geilheid die op elkaar is gericht, waarbij de grenzen die in het dagelijkse 
levenn gelden, worden overschreden. Die van de vrouwen blijf t binnen de grenzen van 
hett dagelijkse sociale patroon. 
Zess dansende 'dikbuikdansers' voeren op de krater E620 in het Louvre (nr. Kor . 4, ill . 
18)) uitgelaten en aangeschoten hun ritueel uit. De linkergroep bestaat uit een man en 
jongeman97;; de man draait zich naar de jongen om en lijk t lichamelijk contact met 
hemm te willen maken. Zijn rechterhand houdt hij omhoog, wellicht van opwinding en 
hijj  draait zijn billen naar de jongen toe. De jongeman maakt geen onwillige indruk en 
steektt zijn hand ernaar uit. Op de man in het midden van de afbeelding valt alle 
aandacht:: wijdbeens en met zijn handen op de knieën toont hij zijn grote 
neerhangendee phallus. De man aan zijn linkerzijde probeert zijn aandacht te trekken 
doorr hem zijn keras aan te reiken. De twee mannen rechts op de afbeelding zijn in 
hunn dans op elkaar gericht. De linker heeft zijn chiton uitgetrokken om wilde 
bewegingenn met zijn benen te maken en zo zijn geslacht te tonen. Waarschijnlijk is hij 
dee man tegenover hem aan het verleiden. De afbeelding heeft reductie ondergaan, 
wantt de mannen dansen, terwijl er geen fluitspeler/fluitspeelster is weergegeven. De 
kraterr waarop deze afbeelding is geschilderd, zal doorgaans op een feest gebruikt zijn 
voorr het mengen van de wijn. De afbeelding houdt als het ware een spiegel voor aan 
henn die met de wijn uit deze krater buiten zinnen zullen raken. De voorstelling laat 
zienn hoe vrolijk en opwindend het effect van de drank kan zijn. Wellicht heeft de 
afbeeldingg een 'peitho-functie': 'drink zoals wij doen, want dat zal je plezier geven.' 
Hett laat zich aanzien dat de afbeelding op een andere Korinthische krater (Génève 
6056,, nr. Kor. 5, ill . 19) eenzelfde functie heeft. Zes 'dikbuikdansers' dansen zonder 
eenn indicatie van muziek of wijn. Opvallend is de derde man van links, die zich diep 
vooroverr bukt en zijn billen naar achteren steekt. Hij heeft zijn chitoniskos inmiddels 
uitgetrokkenn en zijn grote phallus steekt tussen zijn benen naar achteren. Ook deze 
standd heeft ongetwijfeld de bedoeling zijn phallus en gevoelens van opwinding aan 

Rottierr spreekt over 'trois couples d'hommes barbus.' De rechterman van het linker paar lijk t mij echter 
geenn baard te hebben. 
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anderenn te tonen. Het lijk t een uitnodigend gebaar te zijn voor de jongeman achter 
hemm om hem te penetreren: hij is geil en steekt zijn billen naar achteren. Deze 
houdingg zien we vaker op Korinthische vazen bij mannen die zich aan de drank 
hebbenn gelaafd.98 

Opp de aryballos 207 van de La Trobe-schilder in een Duitse particuliere collectie (nr. 
Kor .. 6, ill . 20) zijn vijf 'dikbuikdansers' afgebeeld. Mijn beschrijving beperkt zich tot 
hett drietal dat op de foto is weergegeven. De heren staan met gebogen knieën. De 
middelstee man wordt door degene die achter hem staat, bij zijn billen gegrepen. We 
herkennenn deze houding nu als een onderdeel van de dans die erotiserend is bedoeld. 
Dee jongeman die vóór de middelste man staat, strekt zijn armen uit. Ook op deze 
afbeeldingg is geen drank of muziek aanwezig. De afbeelding beperkt zich tot enkele 
figurenn en bewegingen, hetgeen de beschouwer voldoende aanwijzing geeft over het 
vervolg. . 
Opp een zijde van de krater 1604 in Dresden (nr. Kor. 7, ill . 21) staan 5 paren dansers; 
tweee paren bestaan uit een man en een naakte hetaire, maar de andere drie paren uit 
mannen.. De aanwezigheid van de naakte hetairen Iaat zien dat de twee hetero-
seksuelee paren erotisch bedoeld zijn. Hierdoor zal de eigentijdse beschouwer direct 
dee prospectieve functie van deze dans begrijpen en weten waarop deze dans zal 
uitdraaien,, ook al vertonen de mannen geen erecties. Blijkbaar zijn erecties geen 
noodzakelijkee element in een afbeelding die refereert aan seksuele handelingen. De 
mannenn van de drie andere paren staan dicht bij elkaar en lijken, zeker het tweede 
paarr van rechts, elkaar in het kruis te tasten of er althans naar te wijzen. Gezien de 
contextt van de hetero-paren moeten ook de mannenparen erotisch geïnterpreteerd 
wordenn en lijk t het juist ervan uit te gaan dat hun houding vooruitwijst naar seksuele 
handelingen." " 
Dee alabastron nr. Kor . 8 (ill . 22) toont twee 'dikbildansers': de rechter houdt zijn hand 
onderr de kin van de ander, een teken dat hij hem het hof maakt en probeert te 
verleiden.. De ander houdt in zijn linkerhand een stok. Waarschijnlijk is dit een phallus-
stokk die als dildo dienst moet doen. Phallussen worden wel vaker zo op Korinthisch 
aardewerkk afgebeeld.100 Dat Korinthische mannen deze apparaten gebruikten, blijkt 
uitt het fragment KP 2372, waarschijnlijk afkomstig van een Korinthische kotylè (nr. 
Kor .. 9, ill . 23). Een geheel naakte man met baard heeft zijn benen gespreid - een 
houdingg die vergelijkbaar is met die van de meest linkse danser op de krater in het 
Louvree (nr. Kor . 4, ill . 18). Hij heeft een dildo in zijn hand waarmee hij, gezien de 
pose,, of zichzelf zal bedienen of de man van wie rechts onder in de afbeelding nog 
sporenn zichtbaar zijn en die zijn korte chiton ogenschijnlijk nog aanheeft.I0' 

conclusie e 
Wee kunnen vaststellen dat er een aantal Korinthische vazen is dat onmiskenbaar 
homoseksueell  en homo-erotisch gedrag bij mannen toont. Sommige vazen laten 
openlijkk seksueel gedrag zien: tongzoenen, 'anilingus' en het hanteren van een dildo 
wordenn expliciet uitgebeeld, er zijn toespelingen op anaal copuleren en er is een 

«Vergelijkk bijvoorbeeld Payne (1931) nr. 805. Ook hier kijkt de man om, in de hoop dat iemand zijn 
geilee houding heeft opgemerkt. Men moet deze houding niet verwarren met een danspas die ook veel op 
vazenn voorkomt bij de 'dikbuikdansers', waarbij een van de benen naar achteren wordt gezwaaid en de 
voett naar achteren uitsteekt. 
"Voorr de namen die bij de figuren staan, zie Amyx (1988) pp. 585-586 en 602; de namen suggereren 
volgenss hem niet dat het om een Dionysische thiasos zou gaan. 
'«Vergelijkk bijvoorbeeld het geslacht van de man op een Korinthische alabastron gepubliceerd in de 
cataloguss van Sotheby december 1980, lotnr. 232. 
1011 Ook A. Newhall-Stillwell en J. L. Benson in Corinth, Results of excavations vol. XV, part III,  The 
Potter'sPotter's quarter, Princeton, New Yersey (1984) p. 136 omschrijven dit als 'part of male figure.' 
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opvallendee aandacht voor het achterwerk- Bovendien is er sprake van vormen van 
exhibitionistischh gedrag. 
Naastt deze openlijke verbeelding van seksualiteit geven de schilders situaties weer 
waarinn erotische spanningen tussen mannen duidelijk worden. Het moment van de 
verleidingg krijgt hierbij veel nadruk. Mannen richten zich op eikaars lichaam, raken 
elkaarr bij de billen of in het kruis aan. Ook al vormen dergelijke handelingen een 
onderdeell  van de dans die de mannen meestal uitvoeren, toch zijn deze handelingen 
duidelijkk erotiserend bedoeld. De afwezigheid van de erectie hoeft in deze gevallen 
duss niet te wijzen op de afwezigheid van de uiting van homo-erotische gevoelens of 
opp het achterwege blijven van het vertoon van homo-erotische handelingen. 
Velee afbeeldingen hebben een sterke reductie ondergaan: slechts met enkele gebaren 
off  houdingen maken de schilders duidelijk welke gevoelens er tussen de mannen 
spelen.. Verder heeft het er alle schijn van dat veel afbeeldingen prospectief zijn: ze 
verwijzenn naar de seksuele handelingen die zullen volgen. De gebaren zoals het 
aanrakenn van eikaars billen zijn vanuit deze functie als het ware een eufemisme 
gewordenn voor de copulatie die er tussen de mannen zal plaatsvinden. De schilders 
gevenn er blijkbaar de voorkeur aan erotiek aan de hand van gebaren en houdingen uit 
tee beelden boven het onverbloemd weergeven van de geslachtsgemeenschap. 
Ongelijkheidd in leeftijd is niet relevant, mannen met baard hebben dezelfde interesse 
voorr elkaar als voor jongemannen. Wellicht is het de wijn die de grenzen van de 
leeftijdd vervaagt. Maar dronkenschap vervaagt nog andere grenzen. Dronkenschap, 
dans,, erotiek en seks gaan samen. Subtiel geven de schilders aan dat de mannen door 
hett effect van de wijn en de extatische kracht van de dans buiten zinnen raken. Ze 
makenn bewegingen die ze in het dagelijkse leven gewoonlijk niet maken, en laten 
delenn van hun lichaam zien op een manier die niet alledaags is. Verscheidene 
voorwerpenn en andere elementen wekken de associatie met de wereld van Dionysos. 
Dee 'dikbuikdansers' of 'dikbildansers' vieren een feest dat verband houdt met of 
gewijdd is aan Dionysos. Dit verband tussen deze dansers en riten of een feest van 
dezee god is een suggestie die door velen is gedaan.102 De vraag doet zich voor of het 
gaatt om saters óf om mannen die als saters verkleed zijn103, óf om mannen die 
verkleedd zijn maar dan niet als saters.l04 Zelf ben ik geneigd in de dikbuikdansers geen 
verkledee saters te zien.105 Ze hebben geen kenmerken die typisch zijn voor de saters. 
Doordatt op vazen een enkele maal wordt voorgesteld alsof er een interactie tussen 
'dikbuikdansers'' en naakte mannen is, lijk t het waarschijnlijker dat de 
'dikbuikdansers'' gewone mannen zijn die zich om een of andere reden hebben 
verkleed. . 

Hett ligt niet in de aard van dit onderzoek om het probleem van de 'dikbuikdansers' in 
extensoo te bespreken en op te lossen. Ik heb argumenten gegeven die waarschijnlijk 
makenn dat 1. sommige vaasafbeeldingen die ik heb besproken een verband laten zien 
tussenn de dansers met homo-erotische of homoseksuele handelingen en de god 
Dionysos;; 2. dat de 'dikbuikdansers' verklede mannen zijn. 

1022 Webster (1954) p. 584, Seeberg (1971) pp. 79-80 (met enige voorzichtigheid), Schone (1987) pp. 
144 e.v., Hedreen (1992) pp. 134 e.v., Kaeser (in: Viemeisel & Kaeser (19922)) pp. 287-288, Isler 
Keiényii  (1988) pp. 272 e.v. Contra Carpenter (1986) p. 89, die mijns inziens geen doorslaggevende 
argumentenn geeft om dit verband te weerleggen. 
103Brommerr (1937), Buschor (1943), Webster (1956), Pickard-Cambridge (19622), Seeberg (1971), 
Schonee (1987). 
""Schnabell  (1910), Greifenhagen (1929), Payne (1931), Pickard-Cambridge (19622), Schone (1987), 
Fehrr (1990), Hedreen (1992) pp. 132 e.v, Kaeser (in: Viemeisel & Kaeser (19922)). 
l05Ziee noot 95 van dit hoofdstuk. 
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2.2.. Komasten op zwartfigurig e Attische vazen 

vroegee komastenschalen 
Aangezienn homoseksueel en homo-erotisch gedrag op Kohnthisch aardewerk 
uitsluitendd binnen het kader van de dans wordt getoond, wordt de homo-erotische 
thematiekk op de Attische keramiek eerst besproken aan de hand van soortgelijke 
afbeeldingen:: het iconografische onderwerp van de dikbuikdansers en extatische 
danserss wordt namelijk op Attische vazen voortgezet. In het algemeen neemt men 
aann dat de Attische keramiek hierin invloed ondergaan heeft van de Korinthische 
vaasschilderkunst.I066 'Dikbuikdansers' verschijnen voor het eerst op de kylikes van 
schilderss die in de stijl van de KX-schilder werken én van de KY-schilder, vanaf ca. 
580.1077 Opmerkelijk is echter dat op deze komastschalen geen expliciet homoseksueel 
off  homo-erotisch gedrag wordt getoond. Mannen of jongens, naakt of met een korte 
chitonchiton aan, dansen in groepen van drie of twee met elkaar: mannen onderling, 
jongenss onderling of mannen en jongens samen. Op een schaal in New York, 
geschilderdd in de stijl van de KX-schilder108 dansen drie naakte mannen op kant A. Ze 
hebbenn allen een baard en lang haar dat in lokken op hun schouders valt. De genitalia 
vann de mannen zijn zichtbaar, maar tonen geen erectie. De tweede en derde man 
dansenn tegenover elkaar. De rechter man van dit paar strekt zijn hand uit, 
onmiskenbaarr in de richting van zijn partner. Natuurlijk is het een beweging die tot de 
danss behoort. De vraag is nu of we haar ook erotisch mogen interpreteren. Mogelijk 
wijstt hij naar het geslacht van de andere man. 
Opp de schaal 58 van de Falmouthschilder in Otterlo (nr. ZK1, ill . 24) dansen op zijde 
AA twee mannen rond een jongeman.109 De mannen hebben gedronken en dansen wild 
mett hun keras in de hand. Alleen van de rechter man is het geslacht zichtbaar; het is 
klein-- zoals bij komasten op deze schalen gebruikelijk is - maar lijk t zich een weinig 
omhoogg te richten.110 Dit kan het gevolg zijn van het achteroverleunen van de man. 
Wee zijn dus niet in staat uit te maken of de schilder op subtiele wijze heeft willen 
aangevenn dat de man niet alleen door de drank uitgelaten is, maar ook enige 
opwindingg ondergaat door de aanwezigheid van de atletische jonge danser vóór hem. 
Dezee heeft zijn rechterarm naar voren uitgestrekt en spreidt zijn hand op een manier 
zoalss komasten vaker doen. Toch komt hij met zijn hand wel erg dicht bij het kruis 
vann de man en het is mogelijk dat dit gebaar erotisch bedoeld is: dan is de jongeman 
vann plan de man vóór hem in het kruis te tasten. Voor de moderne beschouwer zijn er 
echterr te weinig tekens om zeker te zijn van een erotische interpretatie.111 Bovendien 
ontbrekenn ons andere bronnen die ons informatie over de aard van deze dansen 
kunnenn verschaffen. Of deze vaasafbeelding voor eigentijdse beschouwers mogeüjk 
eenn erotische spanning heeft opgeroepen, is een andere vraag. Als we ervan uitgaan 

106Ziee Schone (1987) pp. 14-15; Carpenter  (1986) pp. 86-87. Voor  een genuanceerde discussie over  de 
mogelijkee overeenkomsten tussen de Midden-Korinthisch e schalen en de Attische Komastschalen, 
vergelijkk  Brijder  (1983) pp. 50 e.v. In veel opzichten, zoals de vormen van de schalen, de compositie, de 
decoratie,, zijn de verschillen groter  dan de overeenkomsten. Alleen van de komastenn zelf is het volgens 
hemm duidelijk dat deze oorspronkelijk uit Korinth e komen. 
107Ziee Brijder  (1983) pp. 63 e.v. en Brijder  (1991) p. 476, pis. 155-157. Voor  komastschalen en 
literatuurr  hierover, zie Brijder  (1983) pp. 23-105. 
108Neww York 22.139.22, schaal van de schilder  van New York, Brijder  (1983) pi. ld-e. 
109Voorr  informati e over  de herkomst, schilder  e.d. van de vazen, zie lijst II  (zwartfigurig e Attische 
komoi)) achterin dit deel. 
iioVergelij kk  bijvoorbeeld het geslacht van de komast op kant A van een andere schaal van de 
Falmouthschilder::  Zurich kunsthandel, Brijder  (1983) pi. 4 d. 
1111 Een vergelijkbare aarzeling heeft men bijvoorbeeld bij  de schaal Bari 2959, van de Tarasschilder, 
Brijderr  (1983) pi. 35a, waar  een man een dans uitvoert met een jongeman, die hem lijk t aan te raken. 
Hett  geslacht van de man steekt naar  voren en is ietwat groter  dan bij  andere mannen die door  de 
Tarasschilderr  zijn uitgebeeld. Ook hier  kan men zich afvragen of de schilder  op subtiele wijze heeft 
willenn aangeven dat er  een erotische spanning tussen de dansers bestaat. 
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datt deze vazen op symposia werden gebruikt112 en hoogst-waarschijnlijk dus ook 
doorr mannen die van jongemannen seksueel opgewonden raakten, lijk t deze vraag in 
positievee zin beantwoord te kunnen worden. 

Dionysoss en de homo-erotische komos: Louvre E 876 
Opp de bovenste band van de in drie zones ingedeelde dinos E 876 in het Louvre (nr. 
ZK2,, ill . 25) overheerst de Dionysische thematiek. Er vindt een groot symposion 
plaats:: de gasten, mannen en jongens, zijn twee aan twee op zeven bedden 
gegroepeerd.. Honden lopen de restjes van het eten te zoeken, de kylikes hangen aan 
dee wand en fluitspeelsters zorgen voor de muzikale verstrooiing. Rechts van dit 
symposionn zijn mythologische taferelen afgebeeld: de geschiedenis van Achilleus, 
Polyxenaa en Troilos, die zich afspeelt bij een waterbron, en het gevecht van de 
Lapithenn tegen de Kentauren, dat gevoerd werd vanwege de poging van de 
Kentaurenn de vrouwen op het huwelijksfeest van Peirithoös te schaken en te 
verkrachten.. Links van het symposion begeleiden Dionysos en Ariadne, temidden 
vann een stoet van elf saters en drie mainaden, Hephaistos op een muilezel. Het zal 
gaann om zijn terugkeer naar de Olympqs, maar de offerdieren, een stier en bok, geven 
aann dat de god aanwezig zal zijn bij een Dionysisch offerfeest.113 De saters zijn 
ithyphallisch:: enkelen masturberen, één heeft zijn phallus met een krans omhangen 
enn een ander gebruikt hem als een soort kapstok voor de foedraal van zijn fluit. 
Ondankss hun staat van opwinding laten ze de mainaden met rust, en zijn ze in hun 
geilheidd eerder op elkaar gericht, zoals de sater die vóór de bok uitloopt en die zijn 
soortgenoott probeert te betrekken bij het erotische spel. De scène toont de 
kenmerkendee eigenschappen van een Dionysisch feest: drank, muziek, dans en 
seksuelee opwinding. 
Tussenn deze stoet van goden en demonen en de kentauromachie is een komos van 
mannen,, jongemannen en jongens, tien in getal, afgebeeld. Er staat een geweldig 
grotee krater, die zeker een meter hoog zou zijn, want hij reikt tot boven het middel van 
dee mannen uit. Voorts staan er nog andere, kleinere vazen op de grond en er hangt 
eenn keras aan de muur. De sfeer is uitgelaten en vrolijk; sommigen dansen uitbundig 
opp de muziek van twee fluitspelers. Het is opvallend dat, terwijl in het Dionysische 
tafereel,, dat ernaast is uitgebeeld, mainaden aanwezig zijn, en bij het symposion één 
fluitspeelster,, in deze komos geen vrouwen voorkomen. De wijn heeft flink 
toegeslagen,, want de meeste mannen tonen tekenen van seksuele opwinding. Rechts 
vann de krater staat een man, enigszins door de knieën gebogen, met een lichte 
erectie.. Hij probeert de aandacht van de jongen, die vóór hem staat, te trekken.114 De 
kansenn van de man zijn groot, want de jongen is erg opgewonden, gezien de staat 
waarinn zijn geslacht verkeert. Hij heeft een krans om zijn arm en verkeert dus in een 
feeststemming.1155 De man benadert de jongen van achteren, de jongen kijkt om naar 
dee man, maar blijf t met zijn billen naar de man toegekeerd. Vóór dit tweetal staan een 
jongemann ea een kleine jongen, althans duidelijk jonger dan de jongen met de krans 
omm de arm. Tegenover het jongetje danst een andere man, van wie niet te zien is of 
hijj  een baard draagt, want de vaas is hier beschadigd en het gezicht is geheel 
verdwenen.. De man achter de jongen betast met zijn linkerhand de benen van het 

ll2Zoo ook Brijder (1983) p. 40. 
113Bérardd & Bron (1985) p. 196 stellen vast dat de aanwezigheid van de stier als offerdier in dit soort 
afbeeldingenn uitzonderlijk is. Ook zij vermelden dat Hephaistos 'eigentlich auf dem Weg zurück zum 
Olympp ist, aber hier noch bei der Einweihung in die Mysteriën des Weines in den Bildem festgehalten 
wird.' ' 
1144 Het is niet goed zichtbaar of de man met zijn rechterhand de jongen bij diens dijbeen aanraakt. Het 
gebaarr dat hij maakt met zijn linkerhand lijk t erop te duiden dat hij aangeeft dat hij iets van de jongen 
wil .. Het geslacht van de man is niet goed zichtbaar. 
115Overr de betekenis van kransen, zie hoofdstuk 5.2. 
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jongetje,, dat omhoog kijkt en met zijn linkerhand een teken geeft van toenadering of 
overgave,, bedoeld voor de man tegenover hem..116 Van de hem omringende mannen 
zijnn de genitalia niet weergegeven, maar het jongetje zelf lijk t - de afbeelding is hier 
niett erg helder - in een staat van opwinding te verkeren. Rechts van dit drietal staat 
eenn jongeman met een erectie en zeer geprononceerde billen. Hij kijkt achterom, 
terwijll  daar een wat oudere man zijn opwinding niet kan verbergen voor een jonge 
fluitspeler.. Het overvloedig drinken van wijn dat door de immense krater, de andere 
vazenn en de drinkhoorn wordt verzinnebeeld, plaatst de scène duidelijk tegen een 
Dionysischee achtergrond. Voorts wordt de voorstelling aan de ene zijde door de 
Dionysischee thiasos begrensd, waarbij zoals we hebben gezien, ook allerlei toe-
spelingenn op (homo)seksuele verlangens en handelingen worden gemaakt, en aan de 
anderee zijde door een kentauromachie die het gevolg is van een poging tot 
verkrachting.. De overgang tussen de scène van de komasten naar die van de 
Dionysischee thiasos loopt vloeiend."7 Er is geen scheidingslijn getrokken en de stoet 
vann de komasten vormt eigenlijk een vanzelfsprekende voortzetting van die van 
Dionysos.. Deze twee werelden liggen in eikaars verlengde, de ene speelt zich op het 
menselijkee vlak af, de andere op het mythologische, maar er is geen scherpe grens 
tussenn beide. 

komoi i 
Opp de krater E 655 in het Louvre (nr. ZK39, ill . 26) zijn aan weerskanten komasten 
afgebeeld:: op kant A vijf mannen met baard en een jonge fluitspeler en op kant B drie 
mannen,, een jongeman en een fluitspeler.118 Op dit beeldvlak (kant B) wordt de 
suggestiee gewekt dat er een erotische spanning tussen de mannen bestaat. De man 
vóórr de fluitspeler heeft zijn billen ver naar achteren gestoken en 'showt' zijn geslacht 
datt tussen zijn benen door naar achteren steekt. Met zijn hand maakt hij een 
uitnodigendd gebaar. De fluitspeler is te veel geconcenteerd op zijn spel. Het geslacht 
vann de jongeman achter de fluitspeler geeft in tegenstelling tot dat van de eerste man 
linkss en de meest rechtse man tekenen van enige opwinding. De schilder laat het aan 
dee beschouwer over te bedenken of deze opwinding te maken heeft met wat zich 
vóórr hem afspeelt. De houding van de man vóór de fluitspeler maakt onverbloemd de 
verlangenss van de man duidelijk, verlangens die gericht zijn op anale copulatie. 
Dezee pose waarbij het geslacht in tamelijk grote afmeting, tussen de benen naar 
achterenn wordt gestoken, treffen we ook op de kyüx 359 in Athene (nr. ZK45, ill . 27) 
tweemaall  aan. Deze vaas verbindt een symposion en een komos met elkaar, want op 
beidee kanten dansen respectievelijk 11 en 10 personen rond een klinè. Op kant A 
liggenn op de klinè een jongeman, die aan het zingen is, en een vrouw die een 
kanthaross in haar linkerhand houdt. Ze kijkt naar een man die vóór het bed aan het 
dansenn is. Hij duwt zijn buik naar voren en zijn grote, dikke geslacht steekt tussen zijn 
benenn naar achteren. Hij kijkt achterom en buigt zich naar de vrouw op het bed. Is 
zijnn houding een vorm van exhibitionisme of wil hij aan de vrouw op het bed zijn 
gevoelenss van opwinding duidelijk maken en haar versieren? Wanneer we vanuit het 
perspectieff  van de vrouw die vóór hem naar de man kijken, voor wie het geslacht van 
dee man niet zichtbaar is, dan lijk t het erop dat hij voor deze vrouw juist zijn opwinding 
will  verbergen.119 Heeft de schilder deze perspectivische dubbelzinnigheid opzettelijk 
aangebracht?? Bij de andere man in eenzelfde positie op de andere zijde van de schaal 
lijk tt de laatste verklaring opgeld te doen, want hij staat vóór de klinè en biedt naar alle 

1166 De houding van de jongen lijk t op die van de jongen op de skyphos uit Boston Museum of Fine Arts 
08.2922 (Z201, UI. 17 bij hoofdstuk 5)) en wel op de zijde waarop hij niet springend is afgebeeld. 
1177 Er loopt wel een scheidingslijn tussen de Dionysische thiasos en het symposion, wellicht om aan te 
gevenn waar de afbeelding begint en waar die eindigt. 
1188 Het CVA spreekt van trois éphèbes au centre. 
ll9Off  hij probeert wellicht juist met deze houding de nieuwsgierigheid van de vrouw op te wekken. 
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waarschijnlijkheidd de fluitspeelster op het bed een grote kylix aan. Voor haar is zijn 
grotee geslacht niet zichtbaar. Achter hem staat een vrouw met haar rug naar hem 
toe. . 
Hett aantal vrouwen correspondeert niet met het aantal mannen. Enkele mannen 
dansenn dan ook met elkaar. Met name de mannenparen die afgebeeld zijn bij de 
handvattenn maken de indruk intiem met elkaar te zijn. Bovendien zijn er op zijde A 
tweee jongemannen die zich tijdens hun dans omdraaien naar de man/jongen achter 
zich120.. De schilder heeft aangegeven dat de uitbundigheid op dit feest enkele mannen 
erotischh prikkelt. Voor de eigentijdse beschouwer was dit voldoende aanwijzing te 
concluderenn dat dit feest uiteindelijk zal uitlopen op een seksueel 'samenzijn', waarbij 
sommigee mannen op elkaar aangewezen zullen zijn. 
Opp de amfoor, geveild in 1981 in Londen (nr. ZK36, ill . 28)m zijn vijf komasten 
afgebeeld.. Op de andere zijde van de vaas doodt Theseus in het bijzijn van vier 
omstanderss de Minotauros: een verhaal over liefde, geweld en bevrijding. De vijf 
komasten,, twee mannen en drie jongemannen, dragen alleen een soort hesje. Ze 
dansenn niet, maar staan er tamelijk rustig bij. Zoals op de andere kant de focus gericht 
iss op het centrum van het beeldvlak, waar Theseus de Minotauros doodt, zo trekt het 
paarr midden op de afbeelding alle aandacht. De jongen kijkt naar de man, die met zijn 
rugg naar hem toegedraaid staat, maar zich tegelijk met zijn gezicht omdraait en de 
jongenn van heel nabij aankijkt De man is ithyphallisch en houdt zijn linkerhand bij zijn 
geslacht.. Ook de jongen, van wie de genitaliën niet zichtbaar zijn, houdt zijn 
linkerhandd tegen zijn geslacht aan. Wellicht maakt deze houding waarin ook het 
rechterpaarr is weergegeven en waarin vaker komasten worden afgebeeld, onderdeel 
vann de dans uit. Maar dit gebaar laat zich, zeker bij de jongen van het middelste paar, 
seksueell  interpreteren.122 De manier waarop de jongen zijn hand houdt, is niet 
bedoeldd als bescherming of als afweer tegen ongewenste intimiteiten. De jongen links 
achterr het paar danst als het ware het beeldvlak uit. Hij heeft een erectie. De 
afbeeldingg op de achterkant kan thematisch met de komasten verbonden worden. Het 
gaatt hier wellicht om twee aspecten van het leven van een Athener: zijn moed en 
onverschrokkenheidd worden door een mythologisch specimen duidelijk gemaakt; zijn 
doorzettingsvermogenn en doortastendheid op het erotische vlak aan de hand van zijn 
roll  als komast. Kortweg: het betreft zijn rol als 'killer' en als verleider. 

Eenn scène van een ander karakter die tot nog toe weinig aandacht heeft gekregen, 
maarr die na wat we besproken hebben, beter te begrijpen valt, is de afbeelding op de 
beschadigdee kantharos (?) 637 in Tarquinia (nr. ZK44, ill . 29). Er zijn 15 komasten 
afgebeeld.. Van twee van hen zijn slechts sporen zichtbaar, zodat het moeilijk is zich 
eenn beeld van hun houdingen of gebaren te vormen. Waarschijnlijk vulden deze twee 
hett hele vlak dat gerestaureerd is en bestond het totaal oorspronkelijk uit 15 
komasten.. Drie van deze 15 komasten zijn jongemannen; 12 dragen een baard. De zal 
zee kort beschrijven. De jongen van wie alleen het gezicht en een hand zichtbaar zijn, 
houdtt een keras tegen zijn mond. Hij lik t eraan en duwt hem tegen de forse billen van 
dee opgewonden man tegenover hem. Wat is hiervan de bedoeling? Is het bedoeld als 

1200 Aan de linkerkant van de klinè is een deel van de vaas beschadigd waardoor het gezicht van de 
mannelijkee danser niet zichtbaar is. 
,2lCatt Sotheby dec. 1981 lotnr. 371. 
,220pp een scherf van een pyxis, Sarajevo 32, uit Athene, eind 6e eeuw, CVA Yougoslavia (4), pi. 19, 4, 
staann vijf naakte dansers. Van de twee aan de zijkant is niet meer zichtbaar dan de billen en delen van de 
benen.. De andere drie zijn jongens, van wie er twee tegenover elkaar staan terwijl hun knieën elkaar 
raken.. De linker jongen houdt zijn linkerhand tegen zijn kruis op dezelfde manier als de jongen van 
illustratiee 30. Dat de dans ook een erotische betekenis heeft blijkt uit de jongen die vlak achter dit paar 
danst:: het heeft er alle schijn van dat hij een flinke erectie heeft. Maar ik aarzel enigszins, omdat het 
fragmentt beschadigd is. Maja Parovic-Perikan die de tekst van het CVA heeft verzorgd, zegt er niets 
over. . 
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eenn suggestie van fellatio? Of maakt hij de rhyton aan het spitse uiteinde vochtig om 
hiermeee de man tegenover hem van dienst te zijn? Deze man kijkt achterom en is 
opgewonden,, waarschijnlijk door de handeling die de jongeman aan hem verricht. De 
volgendee komast spreidt zijn benen, toont zijn grote geslacht en urineert in een 
oinochoè.. Naast hem staat een jongeman, die zijn laarsjes nog aanheeft en zich naar 
dee urinerende man keert. Hij is zwaar gebouwd: geweldige dijbenen en flinke billen 
enn reeds een buikje. De jongen achter hem is atletisch gebouwd. Zijn geslacht is 
groot,, maar niet buiten proporties. Waarschijnlijk is hij geil geworden door het 
tafereell  dat zich vóór hem afspeelt: een bukkende man met naar achteren gestoken 
billenn terwijl een andere man op zijn rug zit. Het gebaar van de jongen die ernaar 
kijkt ,, duidt erop dat hij masturbeert óf- en dit lijk t me waarschijnlijker - dat hij het 
gemuntt heeft op het achterwerk van de bukkende man: hij maakt zijn phallus in 
gereedheidd om toe te stoten. De bezigheid van de twee mannen is op verschillende 
manierenn te verklaren: de man die op de rug van de ander zit, is te dronken om zelf te 
lopen.. Maar we kunnen zijn houding ook verklaren vanuit het perspectief van de 
ithyphallischee jongen: de man die op de rug van de ander is geklommen helpt de 
jongenn een handje door de man op wiens rug hij zit, goed gebukt te houden. Een 
anderee mogelijke interpretatie van deze houding is dat de man op het punt staat zijn 
behoeftee te doen.m De man die naast hen een dans uitvoert, slaat het akrobatische 
duoo gade. Daarachter volgt een tweetal mannen: de linker houdt een oinochoè voor 
dee man die lijk t te urineren op. Zijn phallus is erg groot en denkelijk vangt de man een 
heell  ander vocht in de lege wijnkan op. De rij  wordt besloten door vier dansers. 
Achterr de vierde zijn nog sporen van een elleboog (?) van een andere figuur te zien. 
Hett laat zich aanzien dat de mannen terugkeren van een symposion, zoals de 
begeleidendee tekst in het CVA vermeldt. In hun dronkenschap laten ze zich gaan: 
sommigenn dansen uitgelaten, anderen zijn seksueel opgewonden, weer anderen laten 
dee sappen vloeien. 
Dee voorstelling is erg interessant omdat de traditionele rolverdeling tussen de mannen 
enn jongens is doorbroken. Zo kan een van de jongens zijn geilheid niet bedwingen en 
staatt klaar om toe te stoten. 
Dee voorstelling heeft reductie ondergaan: er zijn alleen maar personen in een 
bepaaldee houding afgebeeld en er is geen enkele aanwijzing die duidelijk maakt waar 
hett gebeuren zich afspeelt. Voor een eigentijdse beschouwer was dit blijkbaar 
overbodig.. Hij zal het samenzijn van de mannen als een gevolg of afsluiting van een 
symposionn gezien hebben. In die zin heeft de afbeelding een retrospectieve functie.124 

Dee afbeelding is ook prospectief: enkele mannen lopen rond met een erectie. Op 
welkee wijze zullen zij hun hoogtepunt bereiken? Hoe loopt het af met de man die op 
dee rug van een ander zit? Waartoe leidt de dans van hen die zich hieraan hebben 
overgegeven? ? 

123Vergelijkk namelijk de oinochoè, Athene, Nationaal Museum 1045 (CC 691), van Kleisophos en 
Xenokles;; ABV 186, Add2 51, Pfuhl (1923) Abb. 254; Schafer (1997) Taf. 14. Hierop staan zes 
mannen,, wellicht komasten, die te diep in het glaasje hebben gekeken. Rechts van de krater, midden op 
dee afbeelding, ligt een man op de grond. Hij heeft het zich gemakkelijk gemaakt en een kussentje 
genomen.. Schuin achter hem staat een tweetal mannen, waarbij de een op de rug van de ander zit, een 
houdingg die doet denken aan die bij de ephedrismos. Hij heeft zijn linker arm stevig om de nek van zijn 
vriendd geslagen en met zijn rechter hand houdt hij diens rechterbeen omhoog om gemakkelijker zijn 
behoeftenn te doen. De fluitspeler speelt ongestoord door en de man die op de grond ligt, maakt geen 
aanstaltenn om op te staan. 
mD ee schilder kan echter ook een weergave van een feest hebben gegeven waar mannen dansen, 
dronkenn worden en opgewonden raken, zonder dat dit feest in het verlengde van een symposion heeft 
gelegen.. De term 'komos' wordt vaak direct in verband gebracht met de afloop van een symposion. 
Maarr dat verband is niet noodzakelijk. Niet elke keer als mannen dansend, dronken en geil worden 
afgebeeld,, hoeft een symposion eraan voorafgegaan te zijn. 
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Wanneerr deze interpretatie van de prospectieve waarde van deze vaas correct is, 
mogenn we concluderen dat de schilder, hoe expliciet hij de seksuele opwinding ook 
uitbeeldt,, toch enige terughoudendheid toont. Hij geeft enkele onmiskenbare tekens, 
maarr laat het bij die suggesties. Zo geeft de schilder geen anale penetratie weer. 
Desondankss is er geen enkele aanleiding te concluderen dat deze vorm van 
seksualiteitt daarom niet bij dit soort bijeenkomsten werd gepraktizeerd. Zelfs bij dit 
soortt expliciete afbeeldingen is er sprake van picturaal eufemisme. 
Hett is voor een moderne beschouwer uiterst moeilijk met de ogen en gedachten van 
eenn eigentijdse beschouwer naar deze mannen te kijken teneinde te achterhalen wat 
voorr een uitwerking deze realistische voorstelling op het eigentijdse publiek heeft 
gehad.1233 De afbeelding laat in ieder geval zonder een waarschuwend vingertje zien 
waartoee wijn, de drank waarin de god Dionysos zijn kracht toont, kan leiden. 

subtielee toespelingen op homo-erotiek 
Ikk zal nu nog enkele voorbeelden bespreken van de subtiele manier waarop 
vaasschilderss homo-erotisch gedrag onder komasten suggereren. Op een amfoor van 
dee BMN-schilder (nr. ZK29, ill . 30)126 staan aan beide kanten vier komasten, telkens 
tweee mannen en twee jongens. Ze maken dansende bewegingen en een jongen 
bespeeltt de aulos. Op kant A maken de mannen tijdens hun dans avances naar de 
jongens.. De linkerman draait zich naar de heftig dansende jongeman om en raakt 
hemm met zijn hand in zijn kruis, wellicht om aan te geven wat zijn bedoelingen zijn, 
mogelijkk ook om hem op te winden. De schilder heeft de man opvallend forse billen 
gegevenn en laat ze in de richting van de jongen steken. De man van het paar naast 
henn draait zich om naar de jongen, die met zijn rug naar hem toe staat. De man heeft 
belangstellingg voor diens billen, getuige het gebaar dat hij met zijn linkerarm maakt. 
Opp de andere zijde is het de jongen die interesse heeft voor de billen van de man vóór 
hem,, blijkens het gebaar met zijn linkerhand in de richting van het achterwerk van de 
man.. Slechts enkele gebaren zijn dus al voldoende om de erotische/seksuele 
gevoelenss die de mannen voor elkaar voelen onder 'woorden' te brengen.I2T 

Opp de lekyth 1793 in Tarente zijn twee jonge komasten afgebeeld (nr. ZK42, ill . 31). 
Zee zijn ongeveer van gelijke leeftijd; de rechter jongen zakt enigszins door zijn 
knieën.. Als minnaars houden ze hun gezichten tegen elkaar aan. De schilder heeft op 
ongebruikelijkee wijze een teder moment tussen deze jongens uitgebeeld. De rechter 
jongenn heeft forsere dijbenen en billen dan zijn vriend. Moeten wij hiernaar kijken 
mett de ogen van de andere jongen? De rechter jongen kijkt om en houdt zijn hand 
alsoff  hij aanstalten maakt het geslacht van zijn vriend aan te raken. Het is althans zijn 
vriendd die dit zo opvat, want hij houdt zijn beide handen voor zijn geslacht. Deze 
afbeeldingg heeft ongetwijfeld een prikkelende werking gehad op een Griekse 
beschouwerr met een zwak voor jongens. 
Eenn vergelijkbare erotische intimiteit tussen twee jongens tijdens de dans toont ons 
eenn amfoor van de 'Swing'-schilder in Los Angeles (nr. ZK31, ill . 32)m. Vier 

1255 Een soortgelijk realisme maar zonder wel sterke seksuele connotaties is uitgebeeld op de schaal Laon 
37986,, gevonden in Thebe, ca. 550, door von Bothmer toegeschreven aan de schilder van Marmaro 
(CVi44 Frankrijk (20), Laon pi 19,1-3) waarop in totaal negen komasten zijn afgebeeld, zeven mannen en 
tweee jongemannen. 
126Cat.. Sotheby dec. 1982, lotnr. 258. 
1277 Vergelijk ook het middelste paar dansers op kant B van de kylix van de Tarasschilder (nr. ZK35, cf. 
Brijderr (1991) pi. 163a): de man houdt zijn hand bij het kruis van de jongen die vóór hem danst. Ook op 
kantt B van de amfoor nr. ZK37 lijk t de derde man van links belangstelling te tonen voor de man vóór 
hem,, die zich naar hem omdraait. Vergelijk ook het rechterpaar op krater nr. ZK41 en de twee mannen 
onderr het oor van de amfoor van de Affecter (nr. ZK30); hier lijk t de rechter belangstelling te hebben 
voorr de linker die een grote aryballos vasthoudt. 
128Loss Angeles, Arthur W. Silver, uit Cerveteri, amfoor van de 'Swing'-schilder, toegeschreven door H. 
A.. Cahn; Para 134,22ter. 
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volwassenn mannen vullen al dansend het grootste deel van het beeldvlak. Ze staan op 
dee voorgrond, mede doordat ze lijvi g en zwaar zijn. De derde man van links heeft zijn 
mondd open: hij zingt uit volle borst. De twee jongens staan terzijde. Ze neigen dicht 
naarr elkaar toe, waarmee de schilder ongetwijfeld intimiteit tussen de twee jongens 
heeftt willen aangeven.129 

Opp de krater 45696 in de Vill a Giulia (nr. ZK40, ill . 33) betast een jongen de billen van 
eenn man die vóór hem staat te dansen. Deze draait zich om. Eenzelfde interesse toont 
eenn man voor de billen van de middelste man op de lekyth Kas 76 in Stuttgart (nr. 43, 
ill .. 34). De linkerman maakt een dansende beweging en draagt een krans om zijn 
linkerarm.. De rechterman die een lange penis heeft, houdt zijn rechterarm in een wat 
ongelukkigee houding, maar zijn hand accentueert de ronde vorm van de billen van de 
mann vóór hem. De schilder heeft een erotische spanning weten over te brengen: zal 
dee man zich kunnen beheersen of zal hij ze aanraken? 
Ookk nog tegen het einde van de zesde eeuw geven de schilders op subtiele wijze aan 
datt mannen interesse voor eikaars billen tonen. Op een van de zijden van de amfoor 
16122 A in München (nr. ZK38, ill . 35) speelt een aulosspeler zeer geconcentreerd op 
zijnn dubbelfluit De man vóór hem laat zich door de muziek meeslepen, in een heftige 
dans.. De aandacht van de man achter hem wordt door iets anders afgeleid: hij houdt 
zijnn hoofd naar beneden en kijkt naar de billen van de fluitspeler. Hij raakt met zijn 
grotee hand de onderkant aan. De haartooi van de man doet door de klimopbladeren 
Dionysischh aan. De situatie heeft iets komisch doordat de fluitspeler onverdroten 
doorspeelt,, terwijl hij van achteren wordt aangeraakt. Hij ervaart het in ieder geval 
niett als een vorm van üppiq. Heeft de schilder deze afbeelding prospectief bedoeld? In 
iederr geval is de erotische spanning van de voorstelling evident. 
Eenn vergelijkbare afbeelding laat de amfoor S/665 in Tubingen zien (nr. ZK32, ill . 36) 
Tweee mannen dansen om een wat jongere fluitspeler. Ook hier toont de man achter 
dee fluitspeler belangstelling voor diens billen. Hij kijkt ernaar en al dansend brengt hij 
zijnn hand in de richting ervan. De krans van bladeren in het haar van de man en de 
fluitspelerr houdt een verwijzing in naar Dionysos. Dit vermoeden wordt bevestigd 
doorr de afbeelding op de andere zijde van de amfoor, waar een man en een 
mainade1300 dansen op de muziek van een jonge fluitspeler die vóór hen uit loopt. De 
mainadee houdt klimopranken in haar rechterhand vast. 
Dezelfdee Dionysische sfeer doet zich voor op een lekyth uit de Goulandris collectie 
(nr.. ZK34, ill . 37)131, waarop vijf komasten aan het dansen zijn. De derde van links 
heeftt zijn nimation nog aan en is gecharmeerd van de man die met zijn rug naar hem 
toee staat te dansen. Hij steekt namelijk zijn rechterhand uit naar de billen van de 
komastt vóór hem. De ranken van klimop wijzen op een Dionysische sfeer.132 

129Opp een amfoor in München, Antikensammlungen 1370, van de schilder van München 1370, zijn vier 
jongenss en één man afgebeeld. Deze staat helemaal links op de afbeelding. De jongens hebben alleen 
aandachtt voor elkaar. Het paar rechts op de afbeelding is zeer in elkaar geïnteresseerd. Bovendien lijkt de 
middelstee jongen opgewonden, gezien de staat van zijn geslacht vergeleken met die van de andere 
jongens.. Wellicht hebben bepaalde Atheners zich herkend in de man helemaal links, die een 
toeschouwerr is van de sierlijke en erotische gebaren van de jongens. 
1300 Vergelijk ook het commentaar bij deze vaas in het CVA. Het zou echter misschien ook om een hetaire 
kunnenn gaan. 
131N.. P. Goulandris collectie nr. 3, verwant aan de Athenaschilder. 
132Driee voorbeelden uit het einde van 6e eeuw/begin 5e eeuw van de subtiele wijze waarop de schilder 
aann de hand van de weergave van het geslacht erotische gevoelens tussen mannen mogelijkerwijs wil 
suggeren,, zijn 1. Königsberg, amphoriskos F146; zie R. Lullies, Antike Kleinkunst in Königsberg Pr., 
Königsbergg Pr. (1935) nr. 60, Taf. 8. Deze amfoor toont zeven komasten, drie mannen en vier jongens, 
diee aan het dansen zijn op de muziek van een dubbelfluit. De jongens rechts op de afbeelding dansen 
mett elkaar. Een van hen kijkt om, maar laat wel een wat dikker geslacht zien dan bijvoorbeeld de 
mannenn op de vaas. Is dit een teken dat hij wat opgewonden is? Waarschijnlijk wel. De afbeelding heeft 
mogelijkk een sterke reductie ondergaan, want er is geen spoor van drank of van Dionysische flora. 2. 
Eenn lichte erectie toont de man op een pelikè uit Bonn (Bonn nr. 574, Attische pelikè; zie N. 
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Eenn andere manier om erotiek tussen mannen uit te beelden laat de kylix 1958.7 in 
Berlijnn zien (nr. ZK28, ill . 38). Twee mannen en twee jongemannen hebben 
gedronkenn en voeren (naakt?) een dans uit; de aanwezigheid van een kylix, oinochoè 
enn een keras geeft aan dat de wijn niet onaangeroerd is gebleven. De man in het 
middenn van de afbeelding heeft de jongen naast zich bij diens heup vastgepakt. 
Opvallendd is het kleine, maar enigszins stijve geslacht van de jongen. Het laat zich 
aanzienn dat beiden eendrachtig de dans uitvoeren. Ze kijken daarbij achterom naar de 
anderee jongen, die de oinochoè probeert af te pakken. 
Dezee afbeelding is te vergelijken met een fragment van de kylix Cp 10369 in het 
Louvree (nr. ZK46, ill . 39). Hierop dansen twee komasten die in hun haar een krans 
vann grote bladeren dragen. Beiden dragen een hoorn. De man houdt zijn linkerarm op 
dee rug van de jongen, terwijl deze zijn rechterarm om de nek van de man heeft 
gelegd.. Hun gezichten bevinden zich zeer dicht bij elkaar en het lijk t alsof ze elkaar 
zullenn kussen. Er is tussen de komasten een bijna romantische intimiteit, die tamelijk 
ongewoonn is voor zwartfïgurige vaasafbeeldingen.133 De prospectieve functie van 
dezee afbeelding is onmiskenbaar. 

conclusie e 
Dee beeldentaal die gebruikt wordt op de meeste komastenschalen, biedt aan de 
modernee beschouwer te weinig houvast om er zeker van te zijn dat de dansen voor 
dee eigentijdse beschouwer een erotische betekenis hebben gehad of als zodanig 
bedoeldd zijn door de schilder. Ik heb laten zien dat bepaalde vazen zich wel degelijk 
homo-erotischh laten interpreteren en dat de schilder subtiele middelen gebruikt om dit 
duidelijkk te maken. 
Wee zien dat bepaalde houdingen die op Korinthische keramiek in deze context 
afgebeeldd worden, ook op het Attische aardewerk tot de erotische beeldtaal horen, 
zoalss de houding waarbij de penis tussen de benen door naar achteren wordt 
gestoken,, terwijl de billen ook geprononceerd zijn. 
Opp zwartfïgurige vazen die komoi uitbeelden, worden in een al dan niet expliciet 
Dionysischee context mannen, jongemannen en jongens ithyphallisch afgebeeld; deze 
tekenenn van geilheid zijn niet alleen een aanduiding van dergelijke gevoelens op zich, 
maarr suggereren ook dat deze gevoelens op de andere deelnemers zijn gericht. De 
schilderr wil ermee duidelijk maken dat deze gevoelens van seksuele opwinding 
ontstaann door de dans én door de erotiek van de lichamen van de deelnemers. 
Wee krijgen stellig de indruk dat, evenals op de Korinthische keramiek, ook op deze 
Attischee vazen met een komos-voorstelling, ongelijkheid in leeftijd of rol niet relevant 
is.. Jongens verkeren net zo goed in een staat van opwinding als de mannen. 

Himmelmann-Wildschutz,, E. Langlotz e.a. Antiken aus dem Akademischen Kunstmuseum Bonn, 
Düsseldorff  (1969)). De man schept wijn over in de kylix die hij in zijn hand houdt. Zijn vriend 
tegenoverr hem draagt een krans om zijn nek, wellicht een teken dat ze deelnemen aan een symposion of 
eenn komos. Wellicht bedoelt de schilder dat de andere man wat opgewonden is. Als dat zo is, is het aan 
dee beschouwer om uit te maken of deze lichte erectie te maken heeft met de man die aan de andere kant 
vann de krater staat óf in het algemeen een uiting is van de feeststemming. 3. Een ander voorbeeld van 
eenn jonge komast met een lichte erectie, die achternagezeten wordt door een man in een Dionysische 
sfeer,, is München 1807 (Jahn 1365, een beschadigde oinochoè uit Vulci ca. 480; CVA München (12), 
Taf.. 50.4-6). 
1333 Een dergelijke intimiteit wordt, ook al is het in een iets mindere mate, gesuggereerd tussen de 
komastenn op de kylix nr. ZK47. Op beide kanten dansen twee komasten om een jongen heen. Op de 
hydriaa nr. ZK33 houdt een komast een andere vast; deze blijf t doordansen. Wil de schilder aangeven dat 
dee linker komast te dronken is om op eigen benen te staan of voeren ze tegelijk in een omarming een 
danss uit? Ook is er een intimiteit tussen de eromenos en erastes op een olpè van de Amasisschilder (nr. 
ZK27).. De jongen en man liggen aan op hetzelfde bed (cf. Shapiro, 1989, p. 94). Dit is een van de 
weinigee afbeeldingen op zwartfïgurige keramiek, zover mij bekend, waarop homo-erotiek op een 
symposionn expliciet is weergegeven. 
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Err bestaat bij de deelnemers aan de komoi op deze vazen een sterke belangstelling 
voorr eikaars achterwerk. Ook hierin wordt het vermeende rollenpatroon doorbroken: 
zowell  jongens als mannen tonen seksuele interesse voor het achterwerk van 
volwassenn mannen. Behalve dit is er ook een subtiele toespeling op fellatio. 
Err valt te constateren dat de schilder naast de uitbeelding van seksuele gevoelens 
tussenn mannen - soms expliciet gemaakt door erecties - ook op subtielere wijze een 
homo-erotischee spanning tot uiting brengt. Deze subtielere wijze laat zich als zodanig 
onderkennenn doordat zij in één afbeelding soms gecombineerd wordt met 
ondubbelzinnigee gebaren of houdingen. Deze deductie maakt het mogelijk ook andere 
afbeeldingenn waarop geen erecties getoond worden, toch erotisch te interpreteren. 
Dee schilders hanteren de prospectie als middel om handelingen en neigingen onder 
woordenn te brengen die ze liever niet ondubbelzinnig aan de beschouwer tonen. 
Bepaaldee gebaren en houdingen duiden op eufemistische wijze op de belangstelling 
voorr en de verrichting van anale seksualiteit en wellicht ook op fellatio. 
Mij nn beschrijving van de afbeeldingen wil laten zien dat er twee niveaus zijn waarop 
vaasafbeeldingenn aan erotische spanningen uiting geven: 1. intern: tussen de ver-
schillendee figuren van de afbeelding zelf; 2. extern, omdat bij bepaalde beschouwers 
dezee voorstellingen gevoelens opgeroepen zullen hebben, doordat men met de 
afgebeeldee situatie vertrouwd is, terwijl anderzijds bepaalde houdingen van jongens 
off  mannen prikkelend op de erotische fantasie gewerkt zullen hebben. 

2.3.. Homo-erotisch en homoseksueel gedrag op 'Tyrrheense* vazen 

Eenn speciale categorie vazen vormen de zogenaamde Tyrrheense' vazen.134 Sinds de 
studiee van Thiersch wordt algemeen aangenomen dat de amforen door Attische 
pottenbakkerss en vaasschilders zijn vervaardigd.135 Met Kluiver dateren we de 
Tyrrheense'' vazen in de periode van 570/565-545.136 

Vann de ca. 260 Tyrrheense' vazen en fragmenten137 is 87% in Etrurische nederzet-
tingenn langs de Tyrrheense kust gevonden, hetgeen tot de conclusie heeft geleid dat 
dezee vazen in Athene speciaal voor de Etrurische markt werden vervaardigd.138 Dit 
heeftt aanleiding gegeven tot de opvatting dat deze vazen niet gebruikt kunnen worden 
inn een discussie over Atheense smaken en verwachtingen.139 De ben het hier niet mee 
eenss en wel om de volgende redenen. 1. Niet alle Tyrrheense' vazen zijn in Etrurië 
gevonden,, zodat het waarschijnlijk onjuist is ervan uit te gaan dat deze keramiek 
uitsluitendd voor de Etruskische markt werd vervaardigd.1*  2. De Tyrrheense' vazen 
staann in een traditie van Attische pottenbakkers en vaasschilders.Ml Deze traditie sluit 
inn bepaalde opzichten aan bij die van het Korinthische aardewerk. Het 

134Overr  Tyrrheense' vazen vergelijk: Thiersch (1899), Von Bothmer (1944), Boardman (1974) pp. 36 
ev.,, Mayer-Emmerling (1982), Scheibier  (1983) p. 172, Carpenter  (1983), Carpenter  (1984), Spivey 
(1991),, Kluiver  (1992,1995, 1996, 1997). 
133Carpenterr  (1984) probeert aannemelijk te maken dat de werkplaatsen voor  de vervaardiging van de 
'Tyrrheense''  vazen buiten de grenzen van Attik a lagen. Zij n argumenten die deze opvatting 
onderbouwen,, worden systematisch en overtuigend door  Kluiver  (1992) pp. 76-80 weerlegd. Cf. ook 
Kluiverr  (1997) pp. 2-4. 
l36Carpenterr  (1983) suggereert om het laatste werk van de 'Tyrrheense' schilders ca. 530 te dateren. 
Vergelijkk  ook Spivey (1991) p. 142. Zie echter  Kluiver  (1997) pp. 31-32, die laat zien dat dit 
onwaarschijnlijkk  is. 
l37Kluiver(1992)p.74. . 
lMCf.. Spivey (1991) p. 141. Vergelijk ook Kluiver  (1997) p. 33. 
l39Carpenterr  (1984), Shapiro (1992) p. 72, voetnoot 4. 
l,wZoo is er  een Tyrrheense' amfoor  gevonden in Athene, in Klazomenai en in Phokaia; zie Kluiver 
(1997)) pp. 33 en 66-68. 
l41Cf.. Kluiver  (1992) p. 80 en (1997) pp. 2 e.v. 
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decoratieschemaa heeft overeenkomsten met dat van Korinthe en ook de dierfriezen 
enn kleurgebruik tonen gelijkenis met de Korinthische vaasschildertechniek.1* 2 3. De 
mythenn die op deze vazen worden verteld, staan duidelijk in een Attische traditie, ook 
alal zijn er in details wel enkele verschillen aan te geven.143 

Err is dus op het eerste gezicht geen aanleiding om de referentiële afbeeldingen tot een 
anderee orde te rekenen en te menen dat ze uitsluitend relevant zijn voor het leven van 
dee Etrusken en niet voor de leefpatronen van de Attische bevolking. We moeten hier 
mogelijkk een onderscheid maken tussen de seksuele handelingen die worden 
afgebeeldd en 'de taal' die de schilders gebruiken. Het zou heel goed kunnen dat de 
schilderss zich juist wat vrijer voelden in het uitbeelden van de handelingen, omdat de 
vazenn grotendeels niet voor het Attische publiek, althans dat vermoeden we, bedoeld 
waren.. Maar dit hoeft niet te betekenen dat de handelingen die worden afgebeeld, 
geenn afspiegeling zijn van de dagelijkse praktijk. Ik zal een aantal markante 
voorbeeldenn van Tyrrheense' amforen bespreken en kom op dit punt terug. 
OpOp de Tyrrheense' amfoor 67/4 van de Timiadesschilder in Heidelberg zijn op één 
zijdee vijf liefdesparen afgebeeld: vier heteroseksuele paren en één homoseksueel 
paarr (nr. ZK11, ill . 40). De houdingen waarin de paren staan, vertonen grotendeels 
dezelfdee structuur. De man neigt wat door zijn knieën, zodat zijn gezicht onder dat 
vann zijn partner komt. Hij kijkt omhoog en vraagt om een kus.144 De vrouwen staan 
mett hun rug naar de man toe en kijken naar hem om. De schilder vermijdt de 
monotoniee in de afbeelding: bij de vier heteroseksuele paren gebeurt telkens iets 
anders:: bij het tweede paar van links is de copulatie in volle gang. De man houdt de 
vrouww bij haar middel vast en duwt haar rechterbeen omhoog. Het derde paar is nog 
niett zover. De man tracht met zijn linkerhand de vrouw op te winden en met zijn 
rechterhandd zichzelf. Zij heeft twee kransen in haar hand. De man van het vierde paar 
betastt de vrouw bij haar borsten, terwijl zij zijn gezicht tegen het hare aandrukt. Het 
meestt linkse paar verschilt van de rest doordat de man zich bukt en zijn ogen gericht 
houdtt op de billen van de vrouw die ze naar achteren steekt. Zal hij cunnilingus gaan 
bedrijven?? De afwisseling wordt versterkt door toevoeging van een homoseksueel 
paar.. De man en de jongen hebben in beginsel dezelfde houding als de hetero-
seksuelee paren. De jongen draait zich gewillig naar de man toe en zal gekust worden. 
Dee man toont alle tekenen van grote opwinding, terwijl de schilder de jongen zijn 
geslachtt met zijn arm laat afdekken. De parallellie met de hetero-paren geeft de 
richtingg aan hoe deze liefdesdaad tussen de twee mannen haar voleinding zal 
bereiken.. De man zal de jongen anaal penetreren, zoals er tussen de mannen en 
vrouwenn dorsale copulatie, anaal of vaginaal, plaatsvindt. Zoals Reinsberg opmerkt, is 
hethet beeld van de hetairen dat hier en op andere vazen tot aan het einde van de zesde 
eeuw,, wordt gegeven, niet dat van de onderdrukte, louter als object voor de man 
beschikbaree vrouw.143 Ze neemt actief aan het liefdesspel deel en is veeleer zijn 
'Gefahrtin'.. Er is geen agressie in het spel, en de houding van de mannen en vrouwen 
geeftt eerder blijk van een tedere liefkozing. Ditzelfde geldt voor de jongen in het 

141Ziee bijvoorbeeld Boardman (1974) p. 36; Kluiver (1997) pp. 26-28 stelt dat de invloed van het 
Korinthischh aardewerk niet groot is en zich beperkt tot enkele onderwerpen en details. Met name in het 
werkk van de Prometheusschilder zijn Korinthische invloeden te onderkennen. 
143Mayer-Emmerlingg (1982) pp. 139,141,162, Kluiver (1992) pp. 78-79 en (1997) pp. 26-28. Kluiver 
laatt zien dat de conclusies van Mayer-Emmerling ten aanzien van de invloed van de Korinthische 
beeldschema'ss voor de weergave van mythen en van het symposion en de komoi niet juist zijn. Van de 
mythenn gaan alleen 'Herakles en de Hydra' en 'Theseus en de Minotauros' terug op Korinthische 
voorbeelden.. Bovendien zijn veel afbeeldingen van symposia en komoi op Attische vazen ouder dan de 
eerstee voorbeelden hiervan op de Tyrrheense' vazen; cf. Brijder (1983) p. 126. Dus ook in het geval van 
dezee thema's is het niet waarschijnlijk aan te nemen dat Korinthische voorbeelden van grote invloed 
geweestt zijn bij de ontwikkeling van de iconografie van de Tyrrheense' amforen. 
1444 Het zou ook kunnen zijn dat de houding aangeeft dat er gekust wordt. 
'«Vergelijkk Reinsberg (1989) p. 114. 
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homoseksuelee paar. De houding van de heteroseksuele mannen is wervend. 
Diezelfdee indruk geeft de man die de jongen versiert. 
Dee beschrijving van deze vaas in het CVA vermeldt dat het hier gaat om liefdesparen 
tijdenss of na afloop van een komos. De twee kransen die de vrouw van het derde paar 
bijj  zich heeft, zouden nog van het symposion zijn, dat ze zojuist verlaten heeft, of dat 
opp deze manier zijn afronding krijgt. Dit is waarschijnlijk. De kransen zouden echter 
ookk een rol bij de verleiding hebben kunnen spelen. 
Laatt deze afbeelding nu aspecten van de verleiding zien die verschillen van wat 
anderee Attische vaasafbeeldingen tonen en is zij zo toegespitst op de Etruskische 
marktt dat deze voorstelling geen betrekking kan hebben op de seksuele gebruiken of 
verwachtingenn en verlangens in Athene? We nemen de heteroseksuele paren als 
uitgangspunt.. Er zijn verscheidene Attische vaasafbeeldingen bekend uit de periode 
ca.. 540-530 die het copuleren van een man met een vrouw tonen. Zo is er een 
zwartfigurigee kylix uit het Vaükaan, die aan de buitenkant een hele reeks copulerende 
parenn laat zien."16 De vaasafbeelding lijk t een soort handleiding te zijn van de 
verschillendee manieren waarop je het met een vrouw kunt 'doen*: allerlei standjes 
wordenn op deze afbeelding uitgeprobeerd. In de uitbeelding van de seksuele 
handelingenn verschilt deze weergave niet van de Tyrrheense' amfoor die we zojuist 
hebbenn besproken: de duidelijkheid en openheid zijn identiek. De Vatikaanse kylix 
stamtt uit ca. 540 en wordt dus iets later gedateerd dan het laatste werk van de 
'Tyrrheense'' schilders.147 Ons zijn uit deze periode ook vazen overgeleverd die 
eveneenss naast enkele copulerende heteroseksuele paren een man en jongen in actie 
tee zien geven.I48 Er is dus voldoende reden om de afbeelding van de Tyrrheense' 
amfoorr te beschouwen als een voorstelling die onder invloed staat van de Attische 
seksuelee praktijken. 
Dee houding waarin de man en de jongen tegenover elkaar staan, wordt vaker op 
'Tyrrheense'' amforen afgebeeld, zoals op de Tyrrheense' amfoor 1897.7-27.2 van de 
Timiadesschilderr in het British Museum (nr. ZK3, ill . 41).'*  Drie jongens en een man 
voerenn een dans uit. De twee buitenste jongens houden een krans vast, misschien 
weerr een teken dat deze dans de afsluiting vormt van een symposion of dat ze op het 
liefdespadd zijn. 15° De man neigt wat door de knieën, kijkt om en probeert van de 
jongenn een kus te stelen. De jongen weert dat niet af, integendeel hij lijk t dezelfde 
verlangenss als de man te koesteren. De man staat nog met zijn rug naar de jongen 
toegekeerd,, mogelijk een verwijzing naar het feit dat het paar nog in een eerdere fase 
vann de verleiding verkeert dan het paar op de amfoor uit Heidelberg. Zoals we op veel 
anderee vaasafbeeldingen van komasten gezien hebben, vindt de verleiding al dansend 
plaats.131 1 

146Rome,, Musei Vaticani 34577, van de 'Elbows Out'-schilder ca. 540; ABV 250,23, Sutton (1992) fig. 
1.1. . 
1477 Heteroseksuele copulatie tussen saters en vrouwen doet zich in onverbloemde vorm voor op een 
lekythh uit Berlijn, ca. 560; cf. Dierichs (19932) Abb. 93a/b. Vergelijk ook een skyphos uit het Louvre, 
gemaaktt ca. 550; cf. Dierichs (19932) Abb. 94a/b. Vergelijk verder de kylix, Hamburg, Museum für 
Kunstt und Gewerbe 1983.275, ca. 530, waar op de binnenkant vier heteroseksuele paren zijn afgebeeld 
inn verschillende standjes, plus een masturberende man en een die zijn gevoeg doet. 
1488 Bijvoorbeeld Z247. Vergelijk ook Z241. 
149Zoo ook op nr. ZK14, ZK22 en ZK26 (twee mannen). 
l50Dee krans komt vaker voor op Tyrrheense' amforen bij homo-erotische scènes, namelijk nr. ZK5, 
ZK12,, ZK15 en ZK23 
1511 Op de andere zijde van de amfoor is het offer van Polyxena op het graf van Achilleus afgebeeld. De 
vraagg of deze afbeelding thematisch met de komasten is verbonden, is moeilijk te beantwoorden. 
Polyxenaa die door de geest van Achilleus als zijn aandeel in de buit wordt opgeëist, zou, zo gaat de 
legende,, door hem harstochtelijk bemind zijn. Er zou sprake van een contrast kunnen zijn: in het 
mythischee voorbeeld gaat het om een liefde, die niet wederzijds is, terwijl dat bij de komasten juist wel 
hett geval is. Verder valt er nog een contrast op: de mythe laat zien hoe wreed een liefde kan zijn/eindigen 
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Opp de Tyrrheense' amfoor B595 van de Timiadesschilder in Kiel (nr. ZK22, ill . 42) 
staann twee mannen, beiden met baard, temidden van zeven andere komasten in 
dezelfdee 'kus-houding' als het paar op de amfoor in Heidelberg. De man links, die ver 
doorr zijn knieën is gezakt, raakt met zijn linkerhand de billen van zijn partner aan. Zijn 
geslachtt steekt tussen zijn benen naar achteren door, zoals wij dat al eerder op 
(Corinthischh en Attisch vaatwerk hebben gezien (nr. Kor . 5 en nr. ZK39, ill . 26, en 
ZK45,, ill . 27 a/b ).1S2 Ook uit de bewegingen van de andere komasten blijkt dat de 
danss erotisch is. Verscheidenen dansen met hun billen overdreven naar achteren 
gekeerd,, waarschijnlijk om de man achter zich in verleiding te brengen. De wat dikke 
mann rechts van het hierboven besproken paar houdt zijn handen bij zijn kruis.153 De 
houdingg lijk t erop dat hij zichzelf aan het beroeren is.154 

Opp de keerzijde van de vaas is wederom de Troilosmythe afgebeeld, en wel het 
momentt dat Achilleus Troilos en Polyxena besluipt bij de bron. Nu bestaat er naast de 
versiee waarbij Troilos gedood moest worden omdat een orakel had gezegd dat Troje 
niett ingenomen zou worden indien deze zoon tot man zou uitgroeien, ook een 
homoseksuelee variant, die vertelt dat Achilleus verliefd op Troilos was geworden, en 
hemm bij dé bron wilde verkrachten. De jongen verzet zich en wordt door de Griekse 
heldd gedood.,s Op deze versie wordt reeds door Phrynichos gezinspeeld.1S6 Zindel 
brengtt afbeeldingen van de mythe op Attische vazen uit de eerste helft van de zesde 
eeuww met deze versie in verband.I57 Het is aantrekkelijk om ook bij de afbeelding van 
dezee Tyrrheense amfoor aan de pederastische versie van de Troilosmythe te denken. 
Dee amfoor beeldt dan twee vormen van homoseksuele liefde af: de gewelddadige 
vormm met het patroon van domineren en gedomineerd worden, en de variant waarbij 
beidee partners gelijkwaardig aan elkaar zijn. 
Opp kant A van de Tyrrheense' amfoor E838 van de Timiadesschilder in het Louvre 
(nr.. ZK14, ill . 43) bevinden zich drie trio's, bestaande uit acht mannen en één vrouw. 
Vann het rechter trio staan een man en een jongen in de 'kus-houding'. De schilder 
heeftt variatie aangebracht in het beeldschema. De man, die door zijn knieën buigt, 
staatt nu vóór de jongen, met zijn rug naar hem toe. Er staat nog een andere jongen 
bij,, met zijn hand bij zijn kruis.158 Misschien bedoelt de schilder dat hij bij het spel van 
dee anderen betrokken wil worden. Er kan ook sprake zijn van een interne focus. De 
schilderr wil met de houding van de jongen aangeven dat vanuit het perspectief van de 
jongenn gezien het paar een erotiserende werking op hem heeft. De beschouwer 
wordtt geacht via de ogen van de jongen mee te kijken naar het paar en wordt 
zodoendee de door de schilder bedoelde uitstraling van het paar gewaar. De middelste 
groepp bestaat uit een vrouw en twee mannen. De naakte vrouw slaat dansend haar 
armenn om de beide mannen heen. Ze is een hetaire die twee mannen tegelijk van 
dienstt wil zijn. Links daarvan een tweetal jongemannen die erotische belangstelling 

enn de afbeelding laat zien hoe innemend de verleiding kan zijn. Voor een homo-erotische interpretatie 
vann de Troilosmyhe, zie de bespreking van de volgende Tyrrheense' amfoor. 
1522 Voor deze houding, zie ook nr. ZK13 en ZK25. 
1333 Voor eenzelfde houding vergelijk ook de Tyrrheense' amfoor nr. ZK18: drie mannen vertonen deze 
houding.. Voor een van dezen staat een man die zijn billen uitnodigend ver naar achteren steekt. Het 
gebaarr van de man die achter hem staat, heeft blijkbaar een functie! 
1544 De keerzijde beeldt de mythe uit waarin verteld wordt hoe Achilleus Polyxena en Troilos bij een bron 
besluiptt Via de prospectieve functie van deze afbeelding zou hetzelfde contrast bedoeld kunnen zijn als 
opp de amfoor nr. ZK3. 
,53Ziee Roscher V, Troilos, p. 1217; Zindel (1974) pp. 35 e.v.; Schefold (1978) pp. 203 e.v.; Schefold & 
Jungg (1989) pp. 163 e.v.; Carpenter (1991) p. 17; UMCI, Achilleus. De homo-erotische versie van het 
Troilosverhaall  wordt niet vermeld in Sergent (1984). 
lS6lS6TrGrFr.TrGrFr. I ed. Snell fr. 13; cf. Athen. Deipn. 604a. 
157Zindell  (1974) p. 75, waar hij een overzicht geeft van de vazen waarop het liefdesmotief een rol speelt 
tussenn Achilleus en Troilos, zoals de kylix van de C-schilder, New York 01.8.6. Hij noemt ook enkele 
Tyrrheense'' amforen. 
1S8Pottierr spreekt over een 'geste obscene.' 
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koesterenn voor een jongen die zijn geilheid tracht te verbergen voor de jongen die 
vóórr hem staat, door zijn grote phallus tussen zijn benen weg te stoppen. Hij kijkt naar 
dee jongeman vóór hem. Ook de efebe die vóór hem staat, is - gezien de stand van zijn 
peniss - opgewonden. Zijn rechterhand geeft aan dat hij met zijn hand het kruis van de 
jongenn wil betasten. De jongeman die achter de jonge jongen staat, toont met zijn 
handd interesse voor de naar achter stekende billen. 
Err zijn dus drie verleidingsscènes afgebeeld. Maar in welke context? De schilder 
heeftt het niet nodig gevonden deze informatie te verschaffen. De afbeelding bevat 
buitenn de personen geen nadere aanwijzing voor de context. Nu zijn er twee 
antwoordenn mogelijk: óf de afbeelding was voor de eigentijdse beschouwer duidelijk 
genoegg om de context zelf aan te vullen óf de context is niet relevant en het gaat 
louterr om de verleiding. Het bijzondere van deze afbeelding is dat het om trio's gaat en 
datt de traditionele rolverdeling doorbroken wordt, althans als we het beeld van de 
meestee pederastische vaasafbeeldingen tot norm nemen. Bij het heteroseksuele trio 
speeltt de hetaire een actieve rol in de verleiding. De houding van de man van het 
rechtertrioo plaatst deze man niet in een positie die hem als 'meerdere' tekent. Bij het 
linkertrioo neemt de jonge jongen de plaats in van de man uit het rechtertrio. Hij is 
opgewondenn en laat zich gewillig door de twee andere geile jongens benaderen. Er is 
geenn enkele vorm van agressie in de verleiding, integendeel, de voorstelling straalt 
eenn ontspannen sfeer uit.159 De afbeelding heeft een prospectieve functie: zal de 
copulatiee in trio's plaatsvinden, suggereert de houding van de man van het rechtertrio 
datt hij door de jongeman achter hem gepenetreerd gaat worden?160 In haar 
prospectievee functie is de afbeelding, zoals gewoonlijk, eufemistisch van toon. 
Opp de 'Tyrrheense' vazen worden echter ook andere voorstellingen gegeven van de 
verleidingg en erotiek tussen mannen. Op de zogenaamde Nessos-amfoor 608 (821) 
vann de Guglielmischilder in Den Haag (nr. ZK4, ill . 44) maken zeven komasten, de 
meestenn bekranst, heftige dansbewegingen: op één man na houden ze allemaal een 
handd op hun bil, terwijl ze met de andere meestal heftige bewegingen maken. Men 
zouu niet vermoeden dat er sprake was van enige erotiek tussen deze mannen, ware 
hett niet dat de man die zijn hand niet op zijn bil heeft een erectie vertoont. Er is geen 
vrouww te bekennen en het kan niet anders of het samenzijn met de andere mannen in 
zo'nn dans heeft de man geil gemaakt. De man vóór hem buigt wat naar voren - hij is 
dee enige die buigt - en het laat zich aanzien dat hij belangstelling toont voor de phallus 
vann de man tegenover zich en wellicht tot fellatio overgaat. Is de houding van de 
anderee mannen die een hand op hun bil houden - misschien ook erotisch te 
interpreteren?1611 Als het juist is dat deze afbeelding in zekere zin een weergave vormt 
vann een situatie die werkelijk zo zou kunnen plaatsvinden, dan hebben we hier te 
makenn met een groep mannen die vanuit een gedeelde seksuele gerichtheid en met 

159Koch-Hamackk (1983) pp. 191-192 bespreekt deze vaasafbeelding in het kader van de iconografische 
betekeniss die dieren op voorstellingen met mensen kunnen hebben. Doordat onder de afbeelding in een 
friess roofdieren tegenover elkaar staan, benadrukt dit, volgens haar, het antithetische karakter van de 
verleidingsscènee (ik betwijfel of dit juist is, omdat dierfriezen bij allerlei scènes voorkomen en veeleer 
eenn ornamentale functie hebben). Ze parafraseert de afbeelding als volgt: 'Links steht der 'Verfolgte', ein 
Knabee verangstigt zwischen zwei Manner, in der Mittelgruppe ist die 'Beute,' eine erregte Frau, und 
rechtss fiihl t sich offenbar ein alterer Mann, ein Erastes (?) von zwei jüngeren Mannern 'bedroht'.' Deze 
beschrijvingg geeft mijns inziens geen goede weergave van de sfeer waarin de verleiding plaatsvindt. 
l60Err zijn andere voorbeelden van trio's van komasten die in erotische zin op elkaar gericht zijn, 
namelijk:: nr. ZK8, ZK19 en ZK23 
1611 Ik vermoed dat de schilder een grapje heeft uitgehaald door twee komasten hun ene been naar 
achterenn te laten zwaaien zodat de voet achter hun bil zichtbaar wordt. Hun houding lijk t namelijk sterk 
opp die van komasten die hun phallus tussen hun benen door naar achteren steken. Of het werkelijk de 
bedoelingg van de schilder is geweest, blijft onzeker, maar eigentijdse beschouwers die met de weergave 
vann de dans van opgewonden komasten vertrouwd waren, zullen de dubbel-zinnigheid van de houding 
hebbenn herkend. 

112 2 



hett doel deze gerichtheid in concrete handelingen om te zetten bij elkaar zijn 
gekomen.. Misschien is hier sprake van een 'mannenclub' die feesten organiseert 
teneindee seksuele hoogtepunten met elkaar te beleven.162 

Inn Kurashiki bevindt zich een Tyrrheense1 amfoor, door von Bothmer toegeschreven 
aann de Timiadesschilder (nr. ZK23, ill . 45), op de schouder waarvan we aan 
weerszijdenn heteroseksuele verleidingsscènes aantreffen. Een enkel paar is al tot 
copulatiee overgegaan. Op de hals van de amfoor speelt zich aan één kant een 
bijzonderr tafereel af. Het gaat om drie komasten, allen met een baard. De man links is 
aann het dansen en kijktt naar links het beeldvlak uit. De middelste is gebukt en draagt, 
zoalss Simon het noemt, een 'little sun hat.' Hij steekt zijn billen naar achteren 'so that 
thee right one can copulate with him in a bestial manner.'163 Met andere woorden: hij 
will  de man anaal penetreren.164 

Inn Montpellier bevindt zich een Tyrrheense' amfoor van de hand van de 
Guglielmischilderr (149bis) waarop anale penetratie open en bloot getoond wordt (nr. 
ZK12,, ill . 46 a/b). Het gaat niet meer om een toespeling. Aan beide kanten nemen 
zestienn mannen, de meesten met een baard, en één vrouw deel aan het feest.t6i Een 
vann de zijden verraadt de oorzaak van de orgiastische dansen die de mannen maken. 
Temiddenn van de mannen staat een grote krater, aan weerskanten waarvan de dans 
iss overgegaan op seksuele handelingen. Als we aannemen dat links van de krater een 
vrouww staat, dan vindt daar heteroseksuele, wellicht anale, copulatie plaats. >« Direct 
achterr het paar staat een man met een reusachtige phallus, wachtend op zijn beurt. 
Dee drie mannen achter hem maken opgewonden dansbewegingen, maar zijn nog niet 
zoverr dat ze de plaats van de penetrerende man kunnen overnemen. Aan de andere 
kantt kijkt een man 'te diep' in het glaasje. Hij buigt voorover en poogt, waarschijnlijk 
mett een schep of beker, wijn uit de krater te scheppen om zijn dorst te lessen. De 
jongemann achter hem grijpt zijn kans en penetreert hem anaal. Op zeer realistische 
wijzee maakt de schilder ons duidelijk dat wijn en seks samengaan. De jongen die 

1622 Andere voorbeelden van afbeeldingen met dit soort mannenfeesten: ZK 5 (vier  dansende mannen, van 
wiee één ithyphallisch is en een krans bij  zich heeft), nr. ZK 9 (zie beschrijving in het vervolg van deze 
paragraaf),, ZK16 (zes naakte mannen dansen in aanwezigheid van een krater ; een man heeft enigszins 
eenn erectie en een andere man buigt naar  voren, maar  kijk t tegelijk naar  boven, wellicht om contact te 
makenn met de man vóór  hem of met degene die achter  hem staat), ZK1 8 (acht naakte mannen dansen 
opp beide zijden van de amfoor, enkelen hebben een erectie, sommigen lijken zichzelf te beroeren -
vergelijkk  de beschrijving van nr. ZK22. Twee mannen op kant A maken met hun hand een gebaar 
waarbijj  ze de middelvinger  of de wijsvinger  naar  voren steken. Dit zou het erotische gebaar  kunnen zijn 
vann de uéooq SÖKTUAXX; dat een man maakt op de amfoor  Montpellier  S.A. 143 (ABV 103, 119; Para 
39;;  Add2 7; Kluiver  nr. 41); vergelijk Kluiver  (1995) p. 70 en noot 138, waar  hij  opmerkt dat dit gebaar 
ookk voorkomt op voorstellingen van de Guglielmischilder  en dat het gebaar  ook gemaakt kan worden 
mett  de wijsvinger. Voor  dit gebaar, zie verder  hfdst. 5, noot 78), ZK21 (acht dansende mannen, van 
wiee de aulosspeler  een erectie heeft. De vijfd e man van links, die danst achter  een man die zijn billen 
naarr  achteren steekt, maakt met zijn linkerhand het erotische gebaar  met zijn wijsvinger). 
,63E.. Simon, Kurashiki, Ninagawa Museum, Mainz 1982, nr. 22. 
1644 De kleine petasos valt op. Betekent dit dat we ons moeten voorstellen dat het gebeuren zich afspeelt 
onderr  de blote hemel en overdag? Wi l het hoedje iets zeggen over  de aard of het karakter  van de man? 
Off  is het slechts een grappig detail? De tweede of derde mogelijkheid is het waarschijnlijkst , omdat de 
anderee twee mannen blootshoofds zijn en het hoedje ook niet op andere Tyrrheense' vazen afgebeeld is. 
Inn het tweede geval zou het hoedje de man karakteriseren als een man die zich als een vrouw gedraagt, 
omdatt  hij  zich laat penetreren en erg gevoelig is voor  de zon. De moeilijkheid bij  deze verklarin g van de 
petasospetasos is dat er, zoals we hebben gezien, op talrijk e vazen bij  de mannen onderling veel belangstelling 
voorr  de billen bestaat 
165Opp de figuur  die de vrouw zou moeten zijn, is, zoals A-F. Laurens (Catalogue des Collections, 
Montpellierr  1984, p. 49, voetnoot 7) bericht, geen enkel spoor  te vinden van witt e verf. Dat het toch om 
eenn vrouw gaat, wordt bevestigd 'par  Ie dessin incisé de 1'oeil ovale, et non rond, et par  1'incision en 
spiralee qui prolonge Ie tracé du lobe, suggérant une boucle d'oreille.' 
166Laurenss p. 47 spreekt over  'un couple sodomisant.' 
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toekijkt,, wacht ithyphallisch ongeduldig op zijn beurt.167 Op de andere zijde van de 
amfoor,, waar acht komasten het feest voortzetten, is, afgezien van twee 
ithyphallischee mannen, het seksuele 'vertoog' minder direct. De derde man van links 
raaktt de man vóór hem aan, terwijl hijzelf in zijn kruis getast wordt door zijn 
achterbuur,, die hem geil probeert te maken teneinde de kans te vergroten dat deze 
hemm zijn diensten aanbiedt. Dat hij hierbij naar een andere kant kijkt, kan betekenen 
datt de schilder wil zeggen dat de man dit zogenaamd ongemerkt doet. Aan de andere 
kantt van de rij  wordt een jongen door een ithyphallische man van achteren benaderd. 
Dee jongen laat merken dat hij hiertegen weinig bezwaar heeft, omdat hij de man 
toestaatt hem te betasten. De krater is de enige aanduiding van de context van dit 
feest.. Dit kan op een Dionysische achtergrond wijzen, maar het is niet noodzakelijk. 
Ogenschijnlijkk verdeelt de krater de groep mannen in hen die door een vrouw worden 
opgewondenn en in de mannen die liever een andere man penetreren. Dat 
heteroseksuelee en homoseksuele erotiek en seksualiteit zich tegelijk op één feest 
manifesteren,, is een gegeven dat we al vaker zijn tegengekomen168. 
Opp een andere vaas van de Guglielmischilder, namelijk de amfoor 1432 in München 
(nr.. ZK9, ill . 47 a/b) vinden aan de ene zijde heteroseksuele acties rondom twee 
kraterss plaats; op de andere zijde dansen acht komasten (a/b). Bij vergelijking van de 
tweee voorstellingen wordt duidelijk dat 'het vertoog' van de tekening van het 
gebeurenn nogal verschillend is: bij drie van de vier man-vrouw paren is de copulatie in 
vollee gang. Drie vrouwen zijn naakt en twee, ieder naast een krater, genieten van de 
handelingenn die ze ondergaan. Tussen de kraters heeft een hetaire een man opgetild; 
hett is ook mogelijk dat zij hem op haar heupen laat zitten. Bij de scène met uitsluitend 
mannelijkee komasten is geen krater aanwezig.16» Twee mannen kunnen hun 

167Hett commentaar van Laurens bij deze drie heren, ontgaat mij. Nadat ze beschreven heeft dat de man 
wijnn uit de krater tracht te scheppen, zegt ze: 'En même temps, les participants semblent se faire des 
gestes,, les uns aux autres, pour informer de leur découverte les plus éloignés; mais Ie bruit de cette 
trouvaillee n'est pas encore arrive aux oreilles des danseurs peints sur la face postérieure, qui continuent 
leurr gesticulation.' 
l68Ziee bijvoorbeeld nr. ZK11 (zie de beschrijving hierboven); op verscheidene voorstellingen waarop 
komastenn hun feest vieren is een enkele vrouw afgebeeld. Toch weerhoudt de aanwezigheid van een 
vrouww de mannen niet ook voor elkaar een erotische belangstelling te hebben. Voorbeelden hiervan zijn: 
nr.. ZK 6 (op kant B danst een vrouw temidden van zeven naakte mannen en jongemannen. Een 
jongemann biedt de vrouw een grote krans aan. Verder zijn de komasten in drie paren geordend en zijn ze 
duidelijkk op elkaar gericht), nr. ZK7 (op kant B dansen temidden van twee sfinxen vier mannen en een 
vrouw.. De man met een geweldige erectie staat met zijn rug naar de vrouw en is gekeerd naar een 
anderee man die zichzelf lijk t te beroeren), nr. ZK10 (zie de beschrijving hieronder), nr. ZK13 (op kant 
AA zes naakte mannen, een jongen en één vrouw, op kant B acht naakte mannen, onder wie een 
fluitspeler,, en één vrouw. Sommige mannen zijn ithyphallisch en er zijn drie paren van mannen en één 
vann een man en een jongen, die erotische interactie vertonen), nr. ZK17 (op een zijde dansen vijf naakte 
mannenn en één vrouw; de mannen lijken meer belangstelling voor elkaar te hebben dan voor de vrouw. 
Dee derde man van links maakt duidelijk contact met de man vóór hem), nr. ZK20 (op kant B dansen 
vijff  mannen en twee vrouwen; het paar rechts, waarvan één man masturbeert, is op elkaar gericht). 
1699 Zoals ik in mijn artikel uit 1988 heb aangeven, geloof ik niet, contra het CVA en Keuls (1985) p. 362 
datt het hier om saters en mainaden gaat. Op München 1431, waarop aan beide kanten een 
heteroseksuelee actie aann de gang is, draagt één man een masker. Maar dit maakt hem nog niet tot een 
sater.. Op de andere zijde staat temidden van de komasten een uitzonderlijk grote kantharos, een vaas die 
nauww verbonden is met Dionysos. De afbeeldingen van de amfoor (1431) lijken nauw samen te hangen 
mett Dionysos, maar het zijn mensen, geen saters of mainaden. Het masker onderstreept de extatische 
gevoelenss van geilheid waaraan de man ten prooi is gevallen. Tevens wordt hierdoor duidelijk dat het 
ondergaann van deze emoties veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van de godheid in hem. Op een 
vann de zijden van de Tyrrheense' amfoor, Vill a Giulia 46735, staat naast twee jongens, van wie er één 
ithyphallischh is, in ieder geval een ithyphallische sater, die een staart heeft. Naast hem staat een andere 
persoon,, maar bij hem is door de beschadiging van de vaas een deel van zijn lichaam verdwenen. Hij 
heeftt geen staart. Meer naar rechts zijn nog enkele, vermoedelijk menselijke figuren te onderscheiden. 
Datt een sater deelheeft aan een menselijke activiteit is niet uitzonderlijk en geeft de verbondenheid van 
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opwindingg niet meer verheimelijken. De linker is vermoedelijk door de uitdagende 
houdingg van de man vóór zich in verleiding gebracht. De twee komasten die vóór hen 
dansen,, kijken in hun richting. Maar ook de man die achter hen staat, is ithyphallisch. 
Doordatt hij beide armen naar achteren houdt, steekt zijn phallus ver naar voren, 
hetgeenn een uitnodigende indruk maakt. De dansende jongen achter de man draait 
zichh om. Bij deze voorstelling van mannelijke komasten dient een beschouwer af te 
gaann op bepaalde gebaren of houdingen die als prospectieve tekens functioneren voor 
dee wijze hoe dit samenzijn zich zal ontwikkelen. De afbeelding op de andere zijde met 
dee uitbeelding van heteroseksuele copulatie geeft aan waartoe een dergelijk 
orgiastischh feest kan leiden. De schilder wil ongetwijfeld suggereren dat de extatische 
danss van de komasten niet anders zal eindigen. 
Dee schouder van kant A van de Tyrrheense' amfoor 2664 van de Guglielmischilder 
inn Orvieto toont ons hoe een dergelijk mannenfeest afloopt (nr. ZK10, ill . 48). Op één 
zijdee zijn zeven komasten betrokken bij een copulatiescène. Helemaal rechts op de 
afbeeldingg staat achter een krater een naakte vrouw die toekijkt. De focus is op de 
tweee komasten gericht die in het liefdesspel verwikkeld zijn. De man die anaal wordt 
gepenetreerd,, ligt er tamelijk ongemakkelijk bij teneinde de penetrerende jongeman 
zijnn gang te laten gaan.170 De weergave van dit tweetal vertoont sterk realistische 
trekken,, ofschoon de phallus en het scrotum van de penetrerende man wel van 
abnormalee omvang zijn. De omstanders zijn opgewonden en het ziet ernaar uit dat de 
mannenn in een rij  op hun beurt staan te wachten. Het is mogelijk dat de man die direct 
achterr het copulerende paar staat te gesticuleren, zijn beurt al gehad heeft. De man 
diee in de rij daarop volgt, geeft met zijn houding te kennen dat hij maar al te graag wil 
ondergaann wat de man op de grond ervaart. Hij wijst naar of slaat op zijn eigen billen 
enn kijkt achterom naar zijn achterbuurman bij wie onder de chiton een grote phallus 
tee voorschijn komt. Hij heeft hem met beide handen vast en lijk t te masturberen. 
Achterr hem staat nog een man te masturberen aan zijn buitenproportionele phallus.171 

Dee schilder heeft er bij deze afbeelding geen doekjes omgewonden. Hier geen 
eufemistischee beeldentaal in de vorm van prospectie. Afgezien van de krater wordt 
dezee scène door de keerzijde van de schouder in een Dionysische context geplaatst: 
eenn mainade en twee ithyphallische saters dansen achter een tronende Dionysos.172 

Conclusie e 
Inn veel opzichten komen de afbeeldingen op de Tyrrheense' amforen overeen met 
diee van de Attische komos-vazen: er is weinig of geen verschil betreffende het 
seksuelee gedrag van de man, de jongeman of de jongen. Ook van de laatste wordt 
aangegevenn dat hij seksueel zeer opgewonden kan zijn. De aandacht is veelal gericht 
opp de billen van de ander, er zijn gevallen van anale copulatie en eenmaal van fellatio. 
Dee man vervult niet altijd de rol van 'meerdere'; in een homoseksuele verleiding is 

hett  menselijke werkelijkhei d met Dionysos aan. De wereld van de god werd als direct aanwezig 
ervaren. . 
170M.. R. Wójcik , Museo Claudio Faina di Orvieto, Perugia (1989) p. 47 spreekt over  'al centro 
symplegmasymplegma fra un giovane ed un adulto barbato.'  Geredeneerd vanuit het 'sociale constructie-moder  kan 
hett  niet anders of de man die gepenetreerd wordt, is van een lagere sociale status dan degenen die 
peneteren.. De wijze waarop de gepenetreerde man echter  is afgebeeld, geeft geen enkele aanleiding tot 
dee gedachte dat deze man bijv . een slaaf zou moeten zijn. Er  is geen verschil in haardracht noch is er  iets 
anderss waardoor  deze conclusie gerechtvaardigd zou zijn. 
I""  Vergelijk het commentaar  van Wójcik (zie vorige noot) p. 47: 'dietr o al secondo, che volge il capo all' 
indietr oo a guardarli , avanzano altr i tre personaggi itifallici , in procinto di unirsi in symplegmata, o di 
masturbarsi.' ' 
,72Koch-Hamackk (1983) p. 217 meent ook bij  deze vaas te moeten constateren dat 'die Tiergruppen auf 
dieserr  Vase ebenfalls eine sexuell-aggressive Bedeutung haben.'  Dit is zeer  twijfelachti g en het is dan 
ookk onduidelijk hoe zij  de voorstelling van de groepen dieren op talloze andere 'Tyrrheense' amforen 
verklaart .. Zie ook het commentaar  van Kluiver  (1997) p. 23, noot 209 op deze visie van Koch-Hamack. 
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voorr beide partijen een gelijkwaardige rol mogelijk. We treffen de houding aan 
waarbijj  de man zijn penis tussen zijn benen door naar achteren steekt. Nieuw is de 
zogenaamdee kushouding. 
Verderr vinden we op één afbeelding naast heteroseksuele verleidingen en copulatie 
ookk een homoseksueel paar. Opvallend is dat op de hierboven besproken 'Tyr-
rheense'' amfoor (nr. ZK11, ill . 40), waarop zich een dergelijke situatie voordoet, het 
homoseksuelee paar in de verleiding het verst van de copulatie verwijderd is. We 
krijgenn de indruk dat het picturale vertoog over heteroseksualtiteit en homo-
seksualiteitt een verschil vertoont, in die zin dat men bij homoseksuele handelingen 
eerderr een 'blad voor de mond neemt'. 
Dezee regel wordt echter een enkele maal overschreden. Soms vertonen de 
'Tyrrheense'' amforen anale copulatie van mannen. Het gaat hier mijns inziens om een 
verschill  in vertoog: schilders geven soms op Tyrrheense' vazen zaken aan het 
daglichtt prijs, die op andere Attische vazen niet zo gauw worden uitgebeeld. We zijn 
err zeker van dat, zoals we hierboven hebben gezien, de schilders van Attische, niet-
'Tyrrheense'' amforen toespelingen maken op een grote seksuele belangstelling van 
mannen/jongenss voor de billen van andere mannen/jongens en dat het voor de hand 
ligtt deze belangstelling op te vatten als een toespeling op wat gaat komen: anale seks. 
Hett verschil in teneur is een verschil in de wijze waarop men zich wil uitdrukken of 
durftt uit te drukken, maar het duidt geenszins op een andere seksuele praktijk. 
Dee Etrusken hebben de meeste vazen, al dan niet geïmporteerd uit Attika, voor 
funerairee doeleinden gebruikt.173 We kunnen ons in navolging van Spivey afvragen op 
welkee wijze zij dergelijke afbeeldingen als we hebben besproken, hebben 
geïnterpreteerd.. Uitgaande van de funeraire functie van de vazen in Etrurië in het 
algemeenn en de doorgaans Dionysische context van de betreffende afbeeldingen, 
zullenn de vazen in de ogen van de Etrusken betrekking hebben gehad op het leven dat 
dee gestorvene na de dood stond te wachten: blijkbaar werd de dood gezien als een 
grenss die, eenmaal overschreden, de mens toegang gaf tot een leven waarin de 
geneugtenn van het aardse bestaan zonder remmingen gesmaakt zouden kunnen 
worden.. De god Dionysos is verbonden met een sterk geloof in de onsterfelijkheid en 
tegelijkk met het overschrijden van de grenzen van het dagelijkse leefpatroon.174 Ook 
dezee visie is in overeenstemming met de opvatting dat Attische schilders op 
'Tyrrheense'' vazen soms geen terughoudendheid betrachten in de weergave van 
seksuelee handelingen tussen mannen. 

l73Cf.. Spivey (1993) pp. 142 e.v. 
l74Cf.. Nillson (1957) pp. 116-133, Cole (1980), Burkert (1985) pp. 290-295, Versnel (1990) pp.131-
155,, Graf (1993), Burkert (1993), Cole (1993), Kerényi (19942) pp. 164 e.v. 
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