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HOOFDSTUKK  5 
HOFMAKER UU OP ZWARTFIGURIG E VAZEN 

1.. Inleiding 

Inn dit hoofdstuk bespreek ik de vaasafbeeldingen die traditioneel aangeduid worden 
mett 'courtship' en die Beazley in zijn artikel uit 1947' besproken heeft. Hij stelt 
nadrukkelijkk dat de vazen met dit thema weinig variaties in beeldschema vertonen. 
Hijj  deelt ze in drie groepen in. De eerste groep (cc) bestaat uit de vazen waarop een 
mann een jongen verleidt. De houding van de man wordt gekenmerkt door het 
zogenaamdee 'up-and-down' gebaar: met zijn linkerhand raakt de erastes, die 
enigszinss door de knieën zakt, de kin aan van de eromenos, terwijl zijn rechterarm 
zichh naar beneden richt. Met deze hand raakt hij het scrotum of de penis van de 
jongenn aan. De eromenos staat meestal stil; niet zelden pakt hij een van de armen van 
dee man vast, gewoonlijk de arm die de man omhoog strekt. 
Dee tweede groep (p) wordt gekenmerkt door het feit dat de man de jongen een haan 
schenkt.. Beazley onderscheidt twee subgroepen: A. de vazen waarop de haan door 
dee man wordt vastgehouden B. de vazen waarop de jongen de haan in zijn handen 
heeft.. De eerste subgroep deelt hij op haar beurt in twee categorieën in: de 
afbeeldingenn die in hun iconografie weinig met de eerste groep (a) gemeen hebben 
(dee houdingen van de personen zijn anders; dit zijn de meeste) en de afbeeldingen 
waaropp de figuren grote oveenkomsten in houding vertonen met de man en jongen 
vann de eerste groep. De derde groep (y) bestaat uit afbeeldingen waarop de figuren 
mett elkaar, zoals Beazley het noemt, 'verweven' zijn, dat wil zeggen dat de copulatie 
interfemoraal/intercruraall  plaatsvindt. Deze groep vertoont een hecht iconografisch 
patroon.. De figuren zijn in alle drie groepen gewoonlijk naakt. Wat betreft de 
zwartfigurigee vazen handhaaf ik deze drie categorieën a, p, y. 

hett  materiaal 
Beazleyy besprak in zijn artikel van 1947 44 voorbeelden van de eerste groep (a). 
Hieraann kan ik nog 73 andere voorbeelden toevoegen. Aan zijn 41 voorbeelden van 
dee p-groep voeg ik er 24 toe.2 Aan de 15 voorbeelden van het derde type (?) van 
Beazleyy kan ik nog 23 toevoegen. Naast deze drie beeldschema's (et, p, y) onderscheid 
ikk nog een ander, namelijk de achtervolging (5). Tot deze categorie reken ik de 
afbeeldingenn waarop de eromenos met zijn rug naar de erastes staat en zich tevens 
uitt de voeten maakt. De achtervolging kan gecombineerd worden met het aanbieden 
vann een geschenk (5/p). Dit 5-beeldschema vinden we vooral in de talrijke homo-
erotischee scènes van de 'Affecter', waarvan Beazley er slechts één in zijn artikel van 
19477 heeft beproken. 
Wanneerr op één beeldvlak een tweede paar voorkwam dat van een ander type was 
dann datgene waaronder hij de vaas had gerubriceerd, heeft Beazley dit paar opnieuw 
genoteerd.. Ook wanneer de vaas twee zijden heeft met een homo-erotische 
afbeelding,, is deze tweemaal in de lijst opgenomen. Dit systeem heb ik niet 
overgenomen.. In mijn lijst komen de vazen in de volgorde van hun AB V-nummer 
eenmaall  voor. In mijn berekeningen heb ik natuurlijk wel, indien relevant, de 
voorstellingenn op beide kanten van de vaas verdisconteerd. In totaal is mijn 
onderzoekk over de hofmakerij op zwartfigurige vazen gebaseerd op een bestudering 

'J.. D. Beazley, "Some Attic Vases in the Cyprus Museum" in: Proceedings of the British Academy 33 
(1947)) pp. 1-47. 
2Opp pp. 18-19 bespreekt Beazley (1947) nog de Siana-cup 5180 in Kopenhagen. Deze staat in mijn lijst 
gerubriceerdd onder nr. Z5 (p). 
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vann 268 vazen (inclusief de homo-erotische scènes van de 'Affecter'). Op deze vazen 
tell  ik 383 verleidingsscènes (paren, drietallen). Aan de verleiding hebben meestal 
tweee personen deel (een erastes en een eromenos). In slechts zeventien gevallen 
gaatt het om drietallen, dat wil zeggen: een derde persoon is actief betrokken bij de 
verleidingg en is geen neutrale toeschouwer. Vaak is op de zwartfigurige keramiek het 
paarr (of het drietal) omgeven door al dan niet dansende omstanders die als het ware 
eenn achtergrond vormen bij de verleiding. 
Inn het geval van de zwartfigurige keramiek kunnen we stellen dat het principe van de 
'dextéralité',, geformuleerd door M. Méantis (namelijk dat de winnende partij zich 
naarr rechts beweegt3) ook doorgaans geldt voor de homo-erotische 
verleidingsscènes.. Bij 75% van de 383 paren/drietallen staat de erastes namelijk links 
enn de eromenos rechts. Slechts in 7,5% is de positie andersom: de erastes beweegt 
zichh naar links. Interessant is het tamelijk grote aantal gevallen (8,5%) waar de 
rolverdelingg onduidelijk is,4 waarvan in het vervolg enkele afbeeldingen worden 
besproken. . 
Bijj  de bespreking van dit type afbeeldingen zal ik me concentreren op de aan het 
eindee van hoofdstuk 2 geformuleerde onderzoeksvragen. Aan de hand hiervan zal 
mijnn bespreking op de belangrijkste iconografische kenmerken van deze afbeel-
dingenn ingaan. 

2.. Het pedagogische karakter van de pederastie 

Sindss Do vers studie van de Griekse homoseksualiteit hebben verscheidene auteurs 
gemeendd het pedagogische aspect van de pederastie sterk te moeten benadrukken.5 

Koch-Harnackk tracht aan te tonen dat de geschenken die de erastes aan de 
eromenoss geeft, naast een economische en in sommige gevallen een erotische 
functie,, ook een pedagogische connotatie hebben. Dit aspect van de geschenken 
krijgtt in haar studie erg veel nadruk. Ze komt tot de conclusie dat met name de 
diergeschenkenn de opvoedingsethiek van de Atheense bovenlaag demonstreren en 
dee opvoeding die de erastai hun jongere vrienden gaven, als edle und 
erstrebenswerteerstrebenswerte Einrichtung charakterisieren sollten.* Voordat ze de 
diergeschenkenn op deze functies onder-zoekt, geeft de auteur eerst een 
karakteriseringg van de pederastie in de zesde en vijfde eeuw.7 Zij schetst de dubbele 
roll  die de erastes heeft ten opzichte van zijn eromenos, namelijk die van minnaar en 
opvoeder.. Deze schets is geheel gebaseerd op teksten uit de zogenaamde 
Sokratischee dialogen, het Symposium en de Phaedrus van Plato, met aanvullingen uit 
dee werken van Xenophon en Plutarchus. Methodisch lijk t het mij echter onjuist de 
Sokratische/Platoonsee visie op de verhouding tussen de erastes en de eromenos te 
gebruikenn als basis voor de interpretatie van homo-erotische vaasafbeeldingen van de 
zesdee en begin vijfde eeuw. Zoals we zullen zien, zijn de opvattingen die Plato zijn 
sprekerss in het Symposium en de Phaedrus in de mond legt, vanuit zijn eigen, zeer 
persoonlijkee opvattingen over eros en vanuit zijn filosofische en politieke ideeën in het 
algemeenn te verstaan.8 Ook de teksten van Xenophon zijn niet geschikt als een 
blauwdrukk voor de homo-erotische praktijk in de zesde eeuw, aangezien hij, moralist 
alss hij is, enerzijds een sterke Sokratische invloed heeft ondergaan, zoals blijkt uit zijn 

3Ziee P. de La Coste-Messelière, Au Musée de Delphes, Parijs (1936) pp. 315-319. 
4Verderr zijn sommige afbeeldingen zo beschadigd dat het niet meer uit te maken valt wie de erastes of 
dee eromenos is. Bij één drietal geeft de eromenos niet aan wie hij als erastes heeft gekozen (nr. Z12, (3) 
5Ziee noot 31 van hoofdstuk 2. 
«Koch-Harnackk (1983) p. 239. 
7Koch-Hamackk (1983) pp. 34e.v 
8Ziee deel 2 van deze studie. 
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Symposium,Symposium, en anderzijds sterk gericht is op het Spartaanse ideaal van de 
pederastie.99 Zijn weergave hiervan is zeer ideologisch gekleurd en het heeft er alle 
schijnn van dat hij de situatie van de pederastie in Sparta idealiseert, omdat hij gelooft 
datt de Spartaanse pederastie weinig of niets met seksualiteit van doen heeft. Hierbij 
komtt bovendien dat het ideale beeld dat zowel Xenophon als Plato schetsen van de 
homo-erotiekk en pederastie, in dienst staat van een verdediging van Sokrates' houding 
inn deze, zoals ik in hoofdstuk 7.8 van deel 2 laat zien. Methodisch is het juister de 
vaasafbeeldingenn vanuit eigentijdse bronnen te bestuderen, dat wil zeggen: de 
archaïschee lyriek. Ons onderzoek over deze poëzie heeft laten zien dat de 
pedagogischee rol van de erastes in deze poëzie niet op de voorgrond treedt. Alleen in 
hett eerste boek van Theognis zou sprake kunnen zijn van een pedagogische functie 
vann een pederastische relatie. Maar ook deze gedichten laten zien dat relaties tussen 
eenn erastes en eromenos louter op erotiek gebaseerd kunnen zijn. We mogen in ieder 
gevall  de conclusie trekken dat de eigentijdse literatuur nauwelijks aanleiding geeft te 
veronderstellenn dat een pederastische relatie hoofdzakelijk of uitsluitend een 
pedagogischee rol vervulde. Een pedagogische interpretatie van de diergeschenken 
ligtt a priori dus niet voor de hand en is in ieder geval niet noodzakelijk. 
Dee archaïsche poëzie Iaat daarentegen onomwonden zien dat de relatie tussen een 
erastess en een eromenos gebaseerd is op het 'do-ut-des'-principe, dat we als een 
algemeenn kenmerk van de sociale Griekse omgangsvormen herkennen.10 De erastes 
verwachtt dat de jongen in ruil voor de oryaed die hij hem geeft, toe zal geven aan zijn 
seksuelee verlangens en hem trouw betoont. De geschenken die de erastes de 
eromenoss op de vaasafbeeldingen aanbiedt, worden vanuit dit 'do-ut-des'-principe 
voldoendee verklaard: de erastes wil in ruil voor een diergeschenk zijn seksuele 
verlangenss bij de jongen bevredigen, zoals afbeeldingen ook in werkelijkheid laten 
zien.. De economische functie (vergelijk hoofdstuk 2.6.) van de geschenken staat in dit 
contactt dus centraal.11 

Dee vaasafbeeldingen zelf maken de pedagogische of didactische symboolfunctie van 
dee geschenken onwaarschijnlijk. In de pederastische afbeeldingen waarop geschen-
kenn door de erastes worden aangeboden of door de eromenos worden aangenomen, 
ligtt de nadruk op het verleiden van de jongen (a, p en soms 5) of, minder vaak, op het 
consumerenn van een geslaagde verleidingspoging (y). De nadruk op dit aspect van de 
relatiee tussen de erastes en de eromenos doet deze afbeeldingen nauw aansluiten bij 
dee aard van en de sfeer in de pederastische verhouding zoals deze wordt geschetst in 
hett tweede boek van het corpus Theognideum: een man koestert het verlangen naar 
eenn jongen/jongeman, die zich niet altijd gemakkelijk laat versieren. Bovendien geven 
dee afbeeldingen aan dat de jongens van hun populariteit gebruik weten te maken en 
verschillendee erastai tegen elkaar uitspelen. De afbeeldingen maken zodoende zelf 
duidelijkk welke waarde en functie de geschenken hebben: de nadruk op de verleiding 
bevestigtt de veronderstelling dat de economische waarde centraal staat, waarbij 
eventueell  bij bepaalde geschenken als de haan een erotische symboolfunctie van 
betekeniss is. 
Voortss zijn er vaasafbeeldingen die laten zien dat de geschenken die een erastes zijn 
eromenoss geeft, door mannen ook bij het verleiden van vrouwen/hetairen worden 
gebruikt.. Zo toont de kotylè in het Louvre A 479 van de Amasisschilder (nr. Z16, p\ ilL 
1)) ons tweemaal een heteroseksueel paar temidden van mannen, die met allerlei 

'Cf.. Cartlcdge (1981) pp. 19 e.v. 
,0Cf.. Hands (1968) pp. 26 e.v. en Aristoteles EN boek vm en K. Voor het begrip wederkerigheid als 
kenmerkk van de Griekse cultuur, zie het boek Gill e.a. (1998). 
"Hiermeee bedoel ik ook dat bepaalde dieren door de jongens voor 'recreatie' werden gebruikt, zoals de 
haann in hanengevechten en de haas bij de training in het hardlopen; zie voor dit laatste H. A. G. Brijder 
"Atti cc Black Figure Cups in Amsterdam and an Exchange with Heidelberg" in: BABesch 50, 2 (1975) 
pp.. 161-162. 
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diergeschenkenn jongens proberen te verleiden. Bij één van deze twee biedt de man 
dee vrouw een hen aan. Zij houdt met haar rechterhand een bloem omhoog en in de 
linkerhandd houdt zij een ketting of krans vast. Het gaat hier duidelijk om een 
verleidingsscène,, waarbij de hen geen enkele didactische betekenis heeft, maar een 
bepaaldee waarde/prijs vertegenwoordigt die de vrouw doet besluiten in te gaan op de 
avancess van de man.12 Ook op verleidingsscènes van de roodfigurige keramiek, 
waarbijj  de man vaak een geldzakje als 'geschenk' gebruikt, worden door mannen of 
jongenss aan vrouwen dier- of vleesgeschenken aangeboden.13 

Verderr komt het voor dat de erastes erg jong is en nauwelijks in leeftijd van zijn 
eromenoss verschilt. Ook in deze gevallen kunnen de diergeschenken geen verwijzing 
inhoudenn naar een pedagogische rol van de erastes. Zo bezit het Rijksmuseum van 
Oudhedenn te Leiden een amfoor (I. 1971/3, 1) waar op één van de zijden drie paren 
vann jongens afgebeeld staan (nr. Z172, p, ill . 2). Bij twee van deze paren verleidt de 
enee jongen de ander met een haan. Ook hier heeft het dier een economische, 
eventueell  een erotische functie, maar zeker geen pedagogische. 
Naastt de haan bevinden zich onder de geschenken die de erastai de jongens op 
zwartfigurigee vazen aanbieden, ook andere dieren zoals een haas, hert, vos, panter, 
zwaann en hond (?)." Een enkele maal zijn de dieren, zoals op de binnenkant van een 
schaall  van Sokles uit Zwitserland (nr. Z6, a, ill . 3) rondom het liefdespaar 
opgehangen.'JJ Ze worden ook wel door omstanders meegedragen.l6 Verschillende 
dierenn zijn geen alledaagse dieren en hun waarde zal dan ook niet gering geweest 
zijn.. De meeste van deze dieren houden, zoals Koch-Harnack nadrukkelijk stelt, 
ongetwijfeldd een verwijzing naar de jacht in.17 Om na te gaan welke associatie de 
jachtt in het kader van de erotiek heeft gehad, moeten we te rade gaan bij de contem-
porainee poëzie. Zoals we gezien hebben in par. 3.1.3. onder het kopje Hofmakerij, 
wordtt de verleiding van de eromenos door een erastes gekarakteriseerd met de 
termenn ê-óyeiv en Sicóiceiv, termen die refereren aan de jacht18: de erastes is de jager 
diee zijn eromenos als een buit te maken dier achtervolgt, terwijl de eromenos de prooi 
iss die zijn belager tracht te ontvluchten. De erastes neemt het initiatief en is de 
achtervolger.. De eromenos is als een wild dier dat gevangen en getemd moet worden. 
Datt verleiding en het beeld van de jacht aan elkaar zijn gekoppeld, hetgeen ook in de 

l2Ikk ken geen zwartfigurige afbeeldingen waarop een vrouw aan een andere vrouw een diergeschenk 
aanbiedt. . 
''Voorbeeldenn 1. Leiden, Museum van Oudheden PC 77, ARV2 839, 32, kylix van de 
Sabouroffschilder,, CVA Leiden (4), pi. 169 (een jongen biedt een hetaire een vogel aan). 2. Athene 
Nationaall  Museum 1239, alabastron, ARV2 101, 3; CVA Athene (3) Ie, Taf. 1, 3-5; Koch-Harnack 
(1983)) Abb. 65 (een jongeman met slaafje biedt een hetaire allerlei geschenken aan waaronder een haan 
enn een inktvis. 3. Boston, Museum of Fine Arts 03.815, een Acroschaal van de Penthesileiaschilder, 
ARVARV22 887,145 Koch-Harnack (1983) nr. 98, Boardman (1989) fig. 85 (jongeman biedt een vrouw een 
schenkell  aan). 4. Luzem, kunsthandel, ARV2 892, 8, kylix van de Splanchnoptschilder, Koch-Harnack 
(1983)) Abb. 66 (jongeman biedt een hetaire een schenkel aan; Koch-Harnack beschrijft de afbeelding 
tenn onrechte als 'Fleischschenkel fur einen Knaben')-
"Hett hert en de haas komen een paar maal voor: een hert: a: Z7, Z83, Z94, Z103, Z106; f5: Z16, Z98, 
Z203;;  5: Z65; een haas: a: Z6, Z78, Z115; p: Z l l , Z12, Z14, Z16, Z82, Z118, Z173; y: Z98. De 
volgendee dieren komen zeer sporadisch voor: een hen: Z16 (p); een vos: Z6 (a); een panter Z16 (P); een 
zwaann Z16 (p). De hond die ongelijnd tussen de mannen doorloopt, heeft mijns inziens niet de functie 
vann een geschenk, maar onderstreept de alledaagsheid van de scène. Wanneer de hond gelijnd is, kan hij 
alss geschenk bedoeld zijn, maar dit is niet noodzakelijk. Voorbeelden waar de hond gelijnd wordt 
meegevoerd:: et: Z107 (?), Z168, Z179, Z192, Z264; p: Z104, Z203; y: Z168. Voor de erotische functie 
vann de hond, zie het vervolg van deze paragraaf. 
ISAnderee voorbeelden zijn: o: Z73; p: Z98, Z263 (het zou hier om levende hazen kunnen gaan). 
'«Zoalss op o: Z7, Z103, Z189; p: Z156, Z173; zie verder voetnoot 33. 
l7Hett gaat uiteindelijk om niet meer dan 23 beeldvlakken waarop het dier als geschenk verbonden is met 
dee jacht. Verder hangt op 24 beeldvlakken een dergelijk dier of wordt door een omstander bij zich 
gedragen.. De suggestie van de jacht is dus op ca. 8% van de afbeeldingen aanwezig. 
'8Vergelijkk Sappho 1,21; Theognis 1287-1294,1299-1304,1355; Anakreon 417; Pindaros fr. 127. 
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Grieksee literatuur een topos is, wordt dus door de aanwezigheid van dieren als de 
haass en het hert onderstreept. 
Alss het nodig is om een andere symbolische betekenis aan dit element van de 
afbeeldingg te geven, valt het meedragen van een levend hert of haas als volgt te 
parafraseren:: 'zoals ik als jager succesvol was dit dier te vangen, zo zal ik ook 
succesvoll  zijn in mijn jacht op jou. Zoals dit dier mijn prooi is, zo word ji j in dit spel 
mijnn prooi.'19 De goede eigenschappen die de erastes in de jacht heeft getoond, zullen 
hemm in het liefdesspel vast ook ten goede komen. Hij wil indruk maken op de jongen. 
Dee buit die hij aan de jongen laat zien, is het bewijs van zijn mannelijkheid, zijn 
snelheidd en kracht. Er speelt vertoon van macht en machismo door in dit soort 
geschenken.. De erastai pronken met hun kwaliteiten als 'jager' in de verschillende 
betekenissenn van het woord. Bovendien is het pralen met dit soort jachtgeschenken 
wellichtt ook een vertoon van de sociale herkomst van de erastes. De jacht was in 
iederr geval een bezigheid van de hogere klassen van de Atheense maatschappij. Ik 
komm hierop terug in hoofdstuk 7. 
Enkelee diergeschenken zouden bij de verleiding ook een seksueel teken kunnen zijn. 
Zoo betoogt Hoffmann dat de haan kan staan voor de penis.20 In ieder geval 
symboliseertt het dier de mannelijke potentie.21 De haan als geschenk duidt dus op de 
seksuelee kwaliteiten en intenties van de gever. De haan maakt aan de eromenos 
duidelijkk dat de erastes seksueel in hem is geïnteresseerd. 
Dee haas zou een heel andere connotatie hebben. Bij Plinius lezen we dat Archelaos 
beweerdee dat de haas androgien was, dat wil zeggen: zowel man als vrouw.22 

Wellichtt zou de haas een toespeling inhouden op de seksuele rol die de gever van de 
eromenoss verwachtte. Duidelijker is de seksuele associatie van de hond, die vaak 
aanwezigg is bij een homoseksuele verleiding. Naast het aspect van het dagelijks leven 
staatt de hond voor 'anilingus.' Zo lezen we bij Hesychios: OKXAXË,- a%r\\La ctypoSunaicóv, 
dx;; TO Töv ôvwiâ óvTcov, waarbij $oivm£eiv gelijk is aan teofSióCeiv.23 Er zijn inderdaad 
afbeeldingenn waarop de hond duidelijk zijn snuit in de richting van het kruis van de 
eromenos/erastess of van de billen van de eromenos/erastes houdt.24 Dergelijk 
associaties,, die doen denken aan de seksuele eufemismen in de lyriek, spelen voor de 
goedee verstaander op de achtergrond mee en geven aan de voorstellingen een extra 
dimensie,, die aan de gebruiker of beschouwer van de vaas die met dit soort situaties 
onervarenn is, ontgaat. 
Naastt geschenken in de vorm van dieren kunnen op de zwartfigurige vazen ook 
anderee voorwerpen deze functie in het verleidingsritueel vervullen. Op een afbeelding 
vann de 'Affecter' houdt de erastes, die achter een jongeman aanloopt, waarschijnlijk 

"Eenn soortgelijke interpretatie geeft Schnap (1985) pp. 112-113; hij verwijst voor de terminologie van 
'jagen'' naar Plato (óvouma 6npeüeiv en örpevnic, TT*; öXn,6eïaq), hetgeen mijns inziens niet nodig is. 
Contemporainee literatuur geeft exact aan hoe de metafoor van het jagen begrepen moet worden. 
^Hoffmannn (1974). 
21Zoo ook Koch-Harnack (1983) p. 99. 
^Pliniuss Hist. Nat. VIII , 55. Cf. de opmerking van Clemens uit Alexandrië (Paed. II, 9): Kal töv uèv 
Xaycovv tcax' êxeoi; nXeoveicxeiv $aai rnv d^»ó5ei)oiv, ei<; ctpiöucix; o\q (tepiooieev êteaiv ïaxovta 
tpwtdc;; Taürn, apa tfiv KÓXUCUV -rite è8a>8f£ xov Xcryè, itai5epaoriaq éu^aiveiv ÖHOTpoïcfrv. Ik vat 
dee bedoeling van deze curieuze opmerking als volgt op: hoe ouder de haas wordt, des te meer keutels hij 
legt.. Wat is nu het verband tussen het niet eten van hazenvlees en het voorkomen van naiSepaoria? 
Blijkbaarr geldt de haas als een dier dat evpvnpcoiaoq is, vandaar de androgiene associatie. Het eten van 
hazenvleess zou ervoor zorgen dat een jongen of man het verlangen krijgt zich als vrouw te laten 
gebruiken. . 
^Lucian.. Pseudol. 28. Voor het 'hondse' standje, vergelijk ook de Suda: ïcuva 5épeiv 5e5apuévnv tó 
TOCC «XtepetcpdTODC,. axnua ^é éonv ÖKÓXaotov eic, TÖ aiSolov. elpntai 5è éjii x<5v dXXo JUXOXÓVKÖV 
a&hc,, è$' otc, nexóvOaoiv f| napoiuia. 
MZiee bijvoorbeeld: a: Z7, Z13, Z107, Z177, Z189, Z192; 0: Z86, Z104, Z203. Vergelijk verder ook de 
aanwezigheidd van de hond op a: Z24, Z47, Z97, Z168, Z264; r- Z17, Z100, Z168, Z196. 
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eenn discus vast.23 Op een andere voorstelling van de 'Affecter' biedt een man zijn 
vriendd een lap stof aan.26 Ook houdt op enkele afbeeldingen de eromenos een 
aryballoss vast.27 Op de pyxis 1913.122 in de Universiteit van Yale (nr. Z193, a, ill . 4) en 
opp een amfoor van de Schilder van Louvre F 51 uit de Londense kunsthandel (nr. 
Z105,, a, ill . S)28 is geen ander geschenk aanwezig; alleen de aryballos zou als zodanig 
kunnenn functioneren.29 Op deze amfoor die aan beide zijden bijna exact dezelfde 
scènee laat zien, houdt de eromenos de hand met het koord waaraan de aryballos 
hangt,, recht voor zich uit.30 Dit maakt het waarschijnlijk dat hij de aryballos van de 
erastess heeft ontvangen.31 Als dit juist is, zal de waarde van dit geschenk in zijn 
praktischee functie liggen. Een kostbaar geschenk was zo'n aryballos niet, maar zo'n 
kruikjee speelde in het dagelijkse leven van de jongen wel een belangrijke rol. Een 
anderee erotische associatie, gesuggereerd door Eva Keuls32, zou een prospectieve 
verwijzingg naar het liefdesspel kunnen zijn: de olie die het bevatte, zou gebruikt 
kunnenn worden om daarmee de genitaliën van de man, of de anus of de binnenkant 
vann de dijen van de jongen in te smeren. 

Geschenkenn zonder  materiële waarde of geen geschenken 
Geschenkenn zijn op vaasafbeeldingen de enig mogelijke indicatoren voor een 
eventuelee pedagogische rol van de pederastische verhouding. Afgezien van de 
geschenkenn geven de vaasafbeeldingen namelijk geen aanleiding tot deze 
veronderstelling.. Nu spelen bij de zwartfigurige vazen waarop een erastes een 
eromenoss het hof maakt of waarop de copulatie plaatsvindt, in het verleidingsritueel 
geschenkenn vaker niet dan wel een rol.33 Slechts op één derde van alle afbeeldingen 
vervultt een geschenk een duidelijke rol bij de verleiding. 

"Nr .. Z75 (JV5); Mommsen (1975) p. 94 suggereert een discus, maar  plaatst er  een vraagteken achter. 
Dee bovenkant is door  beschadiging niet zichtbaar. Misschien is het een grote aryballos. Op Z83 (ot) 
strektt  een man zijn hand naar  een andere man uit, waarin hij  een schaal houdt. De situatie is erotisch 
bedoeld,, gezien het hert en de krans die de andere man in zijn rechterhand houdt. Of de schaal een 
geschenkk is, is onduidelijk. 
2<5Nr.. Z82 (p), zie par. 3.4. Op de hydria Louvre F43 (Zl l , P) draagt de man rechts van de middelste 
figuurr  een voorwerp als geschenk, dat misschien als een lap stof valt te identificeren; zie Beazley (1947) 
p.. 14. 
"Voorbeelden::  a: Z105, Z193, Z243; p: Z3, Z16; 5: Z59. Op de schaal van de Amasisschilder  (nr. 
Z16,, p, ill . 1) dragen twee jongens de aryballos steeds in dezelfde hand als waarmee ze hun speer 
vasthouden.. In alle drie gevallen biedt de erastes hun nog een diergeschenk aan. Het ziet ernaar  uit dat de 
aryballoss op deze schaal geen geschenk is, maar  de jongens typeert als atleten. 
^Sotheby'ss Londen, cat. juli . 1990, lotnr. 245; nr. Z105 (a). 
wOpp beide zijden van de amfoor  (Z105, a) heeft de eromenos in zijn andere hand een krans, maar  deze 
heeftt  waarschijnlij k niet de functie van geschenk. Zie hieronder  in dezelfde paragraaf. 
^Hett  lijk t erop dat de strigili s aan de aryballos is vastgemaakt. 
3'Opp een afbeelding van de 'Affecter' , namelijk nr. Z62 (ptö), biedt de erastes de eromenos een 
voorwerpp aan dat op een aryballos lijkt . Mommsen aarzelt tussen een aryballos en een granaatappel. Ik 
denkk dat het om een grote aryballos gaat. Op vaasafbeelding nr. Z72 (p/S) van de 'Affecter'  houdt de 
mann achter  de erastes een voorwerp vast dat een aryballos of een granaatappel kan zijn. 
32Keulss (1985) p. 120. Zijj  betoogt dat de alabastron die vrouwen vaak op vazen bij  zich hebben de olie 
bevattee waarmee ze de genitaliën van hun echtgenoot dienden in te smeren. Vergelijk ook Henderson 
(1991)) p. 120 die voorbeelden uit Aristophanes geeft voor  de phallische associatie van de alabastron en 
hett  erotische gebruik van de olie. Zo ook Kilmer  (1993) pp. 81 e.v. 
33Pederastischee vazen waarop geschenken in de verleiding geen rol spelen, zijn: a: Z6 (? twee dieren 
hangenn aan de wand), Z7 (?), Z13 (?), Z20, Z22, Z24 (?). Z26, Z27, Z28, Z29, Z30, Z31, Z32, Z33, 
Z34,, Z35, Z36, Z37, Z39, Z40, Z41, Z46, Z49, Z50 (lans), Z103 (?), Z106 (?), Z107, Z108, Z109, 
Z1144 (de lans is geen geschenk). Z115, Z150, Z159, Z163. Z167, Z168 (lans), Z169, Z170, Z178, 
Z179,, Z180, Z187, Z188, Z189 (?), Z190, Z191, Z197, Z198, Z201, Z205 (volgens de beschrijving is 
err  geen sprake van een geschenk), Z206, Z207, Z208, Z209, Z217 (? dier  hangt aan de wand), Z219, 
Z225,, Z226, Z227, Z228, Z232, Z233, Z234, Z235, Z237, Z257 (lans), Z258, Z260, Z289, Z265 
(volgenss de beschrijving van Beazley is er  geen sprake van een geschenk); y: Z10, Z22, Z23, Z45, Z98 
(opp kant A hangt een haas, op kant B niet), Z110, Z116, Z117, Z160, Z165, Z166, Z174, Z175, Z184, 
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Zoo draagt de erastes of eromenos niet zelden een krans of houdt er een in zijn hand.34 

Nuu zal de krans verschillende functies hebben. Wanneer de erastes en/of de 
eromenoss een krans op hun hoofd of om hun borst dragen geeft zij wellicht aan dat de 
herenn een symposion hebben bijgewoond of deel hebben genomen aan een komos. 
Maarr de krans kan ook een functie hebben in het verleidingsritueel. Wanneer een van 
hen,, de erastes of de eromenos, een krans bij zich heeft, fungeert deze als teken dat 
hijj  op het liefdespad is. Op deze manier maken ze dit aan elkaar kenbaar.35 Maar ook 
alss een gift heeft dit voorwerp eigenlijk geen andere waarde dan dat de erastes aan 
hett object van zijn verlangen wil laten zien, welke gevoelens hij voor hem koestert.36 

Zoo houdt alleen de eromenos op een fragment van een kylix die tot de Hartwig 
collectiee behoorde (nr. Z251, a, ill . 6) een krans in zijn hand. Het is mogelijk dat hij 
dezee bij zich had toen hij de erastes ontmoette om aan te geven dat hij beschikbaar 
was,, maar het is waarschijnlijker dat hij deze van de erastes heeft gekregen en door 
hemm aan te nemen te kennen gaf dat hij op diens avances wilde ingaan.37 Op een olpè 
uitt de kunsthandel in New York (nr. Z24, a, ill . 7) draagt de eromenos in beide handen 
eenn krans. De erastes, een man met baard, benadert de jongen in de 'up-and-down' 
houding.. Aan weerszijden van het minnend paar staat een jongen, van wie de linker 
eenn haas bij zich heeft. Het laat zich aanzien dat de jongen de krans van zijn erastes 
heeftt aangenomen als teken dat hij instemt met de erotische intenties van de man, 
maarr bovendien had hij zelf ook een krans bij zich. Zo wist de man dat de jongen 
benaderbaarr was. 
Opp de amfoor 64.11.13 in New York (nr. Z19, a, ill . 8) staat een eromenos, een 
gespierdee jongeman die zijn himation over zijn schouders heeft hangen, tussen twee 
volwassenn mannen, die beiden een speer bij zich hebben. De jongen houdt in zijn 

Z185,, Z186, Z194 (drie paren zonder  een geschenk en één omstander  met een geschenk), Z196, Z200, 
Z2033 (twee hangende hazen), Z204, Z220, Z241, Z242, Z247, Z252 (dieren staan om het paar  heen), 
Z2622 (de beschrijving van Beazley vermeldt geen geschenk); 5: Z223, Z224. De nummers met een 
vraagtekenn duiden de afbeeldingen aan waarop de erastes die de jongen verleidt, of de eromenos zelf 
geenn geschenken bij  zich heeft, maar  waarop wel andere mannen of jongemannen met geschenken 
aanwezigg zijn. Zelden treffen we bij  de homo-erotische afbeeldingen van de 'Affecter'  geschenken aan. 
Hett  gaat om één paar  op Z62 (p/5), op Z78 (a), en één paar  op Z82 (p), Z83 (P) en Z86 (p). De 
volgendee afbeeldingen laten ook geen geschenk zien maar  zijn erg beschadigd; het is dus niet zeker  of 
bijj  de verleiding geschenken gebruikt zijn: a: Z4, Z18, Z47, Z113, Z162, Z177, Z182, Z215, Z216, 
Z245,, Z246, 2248, Z250, Z256, Z259, Z261. Z267; y: Z17, Z199, Z253, Z254, Z255, Z262, Z266. 

nn van vaasafbeeldingen waarop een erastes en/of een eromenos één of meer  kransen 
vasthoudt,, zijn: a: Z2, Z8, Z9, Z15, Z18, Z19, Z21 (?), Z24, Z35, Z38, Z47, Z69, Z81, Z82, Z83, 
Z97,, Z99, Z102, Z106, ZU4, Z161, Z167, Z171, Z179, Z19S, Z217bis, Z245. Z251; p: Z98; v: Z25, 
Z100,, Z168, Z218, Z222, Z255; 5: Z53, Z57, Z80, Z86, Z88. 
"I nn hoofdstuk 6.2 wordt nader  ingegaan op de functie van geschenken die geen materiële waarde 
vertegenwoordigen,, maar  aangeven dat de drager  op het liefdespad is. Voor  de krans op homo-erotische 
afbeeldingenn zie Blech (1982) p.. 67-68,71 en Koch-Hamack (1989) p. 171. Voor  verdere literatuur , zie 
noott  187 in Koch-Hamack (1989). Voor  een bespreking van de passage uit Athenaios waarin hij  uitlegt 
watt  de reden is van het gebruik van bepaalde voorwerpen als appels en bloemen bij  verleidingen, zie 
hoofdstukk 6, noot 45. 
"Misschienn heeft de krans (oté^avocj  ook nog op een andere symbolische manier  op het terrein van de 
homo-erotiekk gefunctioneerd. In een gedicht van Straton uit de Anlhologia Palatina (XII , 8) staat 
oré^avoc,, voor  de anus van de jongen. Ik geef een vertaling van het gedicht: 'Eens liep ik langs een 
winkell  voor  kransen / en daar  zag ik een jongen; hij  vlocht bloemen en klimop; / niet zonder 
kleerscheurenn kwam ik er  langs: / ik bleef staan en zei heel kalm: Hoeveel kost jouw krans? / De jongen 
werdd nog roder  dan zijn bloemen, / hij  boog zijn hoofd en zei: Scheer  je weg, / pas maar  op dat mijn 
vaderr  je niet ziet. / De kocht kransen: ik moest toch wat. / Thuis legde ik kransen om de goden en bad om 
hém.. De verwijzing is erg laat, maar  wellicht hebben ook Atheners uit de zesde en vijfd e eeuw met de 
kranss die zij  de jongen aanboden, een toespeling willen maken op hun seksuele verlangen, of heeft het 
voorwerpp als teken gefungeerd voor  de eromenos om aan te geven waartoe hij  bereid was of wat hij  zelf 
verlangde. . 
37Anderee voorbeelden waarop de eromenos een krans vasthoudt, maar  de erastes niet: a: Z19, Z24, 
Z35,, Z38, Z82, Z83, Z114, Z179, Z195, Z217bis; 5: Z86, Z88. 
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rechterhandd een krans en maakt met zijn andere hand een groetend gebaar naar de 
mann rechts op de afbeelding. De krans lijk t op deze voorstelling eerder aan te geven 
datt hij als eromenos beschikbaar is dan dat hij de krans van de erastes heeft 
gekregen.. De houding van de jongeman doet het voorkomen dat hij zelf het initiatief 
neemt.. Dat dit tafereel een verleidingsscène voorstelt, wordt onderstreept door de 
anderee zijde van de amfoor, waarop een vrouw die haar himation over haar hoofd 
heeftt geslagen, op dezelfde wijze als de jongeman omringd is door twee volwassen 
mannen,, die ook beiden een speer dragen. 
Ookk zijn er afbeeldingen waarop de krans wordt aangeboden. Zo staan er op de 
lekythh 14067 van de Amasisschilder in het Nationaal Museum in Kopenhagen (nr. 
Z15,, a, ill . 9) twee jongens tegenover elkaar; de linker houdt een speer in zijn hand en 
dee rechter biedt hem een krans aan. Door dit gebaar krijgt de voorstelling het karakter 
vann een verleiding. Op kant B van de kylix 12552 in het Nationaal Museum in Athene 
(nr.. Z2, a, ill . 10) staan vier volwassen mannen en vier jongens. In twee gevallen, de 
tweee paren links op de afbeelding, houdt de man een krans in zijn hand en loopt de 
jongenn naar de man tegenover hem toe, waarschijnlijk om de krans aan te nemen die 
dee man hem aanbiedt en zich zo te laten verleiden. Het symposion op kant A en de 
rennendee jongen met een krans in de hand, die door de panter achter hem 
waarschijnlijkk als een eromenos gekarakteriseerd wordt, geven aanleiding om het 
tafereell  op kant B als een verleidingsscène te interpreteren.38 

Naastt de krans komt een enkele maal een bloem in deze functie op zwartfigurige 
vazenn voor. Zo zal de eromenos de drie crocussen39 die hij op het fragment van een 
kylixx 1783 van de Akropolis collectie in Athene (nr. Z244, a, ill . 11) in zijn hand houdt, 
mett deze intentie van de erastes gekregen hebben.** 
Opp veel afbeeldingen vindt de verleiding zonder een geschenk of zonder enig 
voorwerpp plaats. Hierbij moeten we een onderscheid maken tussen 1. de 
afbeeldingenn waarop de erastes en de eromenos én de omstanders geen geschenken 
bijj  zich hebben; 2. de afbeeldingen waarop de omstanders dieren bij zich hebben 
maarr zij die in de verleiding verwikkeld zijn niet;41 3. de afbeeldingen waarop aan 
weerszijdenn van de erastes en eromenos dieren, levend of hangend aan de wand, te 
zienn zijn.42 In het laatste geval is het moeilijk uit te maken of deze dieren als geschenk 
bedoeldd zijn. Wanneer uitsluitend achter de eromenos een dier hangt lijk t het 
aantrekkelijkk hierin het geschenk te zien, dat de eromenos heeft opgehangen om zijn 
handenn bij het liefdesspel vrij te hebben.43 Wanneer aan weerskanten van de erastes 
enn eromenos een dier is opgehangen, zoals op de kylix van Sokles nr. Z6 (a, ill . 3), 
functionerenn de dieren als tekens van de verleiding. Verder verwijzen de dieren 
ongetwijfeldd naar de jacht en onderstrepen de rolverdeling bij een erotische 
verleiding.444 Op twee afbeeldingen betreft het levende dieren, eenmaal twee honden 

^Contra^Contra Brijder (1983) nr. 254, die veronderstelt dat het om atleten gaat die bekranst worden. Dit lijk t 
mijj  niet waarschijnlijk omdat er verder geen enkel teken aanwezig is dat aangeeft dat het om mannen 
gaatt die een atletische prestatie hebben verricht. Bovendien past een erotische interpretatie beter in het 
geheell  van de iconografie van de andere beeldvlakken. 
39Ziee Beazley (1947) p.7. Voor de erotische functie van bloemen, zie Koch-Hamack (1989) pp. 177 e.v. 
Voorr de lotusbloem als erotisch symbool, zie Koch-Hamack (1989) pp. 72 e.v. 
^Eenn ander voorbeeld waaruit blijkt dat de bloem deze functie kon hebben, is een afbeelding op een 
vaass in Boston, Museumm of Fine Arts 65119 (nr. Z264, cc), waarop een man temidden van atleten een 
jongee jongen een bloem aanbiedt. De afbeelding stamt uit ca. 500. 
41Ziee voetnoot 33. 
^Zi©© voetnoot 15 
43Zoo bijvoorbeeld op afbeelding Z73 (a), Z217 (a), Z245 (a). 
"Z oo is mijns inziens ook de houding van de eromenos op Z252 (y, Parijs, Louvre F85bis), die een 
lagobolonn vasthoudt, te verklaren: ook al wordt hij gepenetreerd door een erastes, hijzelf is ook een 
'jager**  en zal zodra de gelegenheid zich voordoet de rol van erastes vervullen. Volgens Koch-Hamack 
(1983)) p. 82 benadrukt de lagobolon de opvoedende functie van het haasgeschenk. 

124 4 



enn eenmaal een hond en een haas.45 De honden aan weerskanten van de erastes en 
eromenoss op de kylix S 1024 in Bochum (nr. Z218, y, ill . 12), lijken mij geen 
geschenken,, maar hebben mijns inziens eerder de functie die Beazley toeschrijft aan 
omstanderss bij een homoseksuele verleiding: 'the flanking figures often dance, 
contributingg to the general tone of the scene by adding an aura of excitement to the 
concentrationn of the principal group.'*5 

Bijj  verscheidene afbeeldingen waarop de erastes de jongen verleidt zonder 
gebruikmakingg van geschenken, maar waarop een andere volwassen man komt 
aanlopenn met een dier in zijn armen, is het waarschijnlijk dat deze man een rivaal is. 
Opp een amfoor van de Schilder van Louvre F 51 in Basel (nr. Z103, a, ill . 13) lijkt de 
mann met het hert geen kans meer te maken, omdat de jongen ingaat op de avances 
vann een ander. Het is ook mogelijk dat de eromenos nog niet besloten heeft welke 
erastess hij uiteindelijk zal kiezen (als hij er één kiest). De jongen lijk t over zijn erastes 
heenn te kijken en wellicht duidt dit erop dat hij contact maakt met de man met het 
hert.. De man rechts op de afbeelding loopt weg terwijl hij omkijkt. Ziet hij in dat hij 
geenn kans meer op de jongen maakt? 
Tochh is de interpretatie van de omstanders met geschenken niet altijd even helder en 
lijkenn er meer interpretaties mogelijk. Zo is op een olpè in Basel (nr. Z24, a, ill . 7) het 
pederastischee paar omgeven door twee jongens die de leeftijd van de eromenos niet 
overschrijden.. Cahn beschrijft de jongen die achter de erastes staat als een 'young 
rival**  die een levende haas bij zich heeft als geschenk.47 Dat is, zoals we gezien 
hebben,, een mogelijke interpretatie (1). We moeten er dan van uit gaan dat de 
schilderr met de afbeelding heeft willen zeggen dat de eromenos de oudere man als 
minnaarr verkiest, ook al heeft hij alleen maar een krans als geschenk gegeven, boven 
zijnn leeftijdsgenoot, die hem met een haas probeert te verleiden. Er is dan sprake van 
synopsis,, want de houding van de erastes en de eromenos doet voorkomen dat de 
erastess succes heeft en dat anderen weinig kans meer maken. De jongen met de haas 
duidtt dus naar een eerder moment van verleiding. Er zijn echter nog vier andere 
interpretatiess mogelijk: 2. De omstanders zijn vrienden van de erastes en de haas die 
dee jongen links op de afbeelding bij zich draagt, is het geschenk dat de erastes voor 
zijnn eromenos heeft meegenomen. 3. De omstanders zijn vrienden van de eromenos; 
dee eromenos heeft zojuist de haas van de erastes in ontvangst genomen en zijn vriend 
houdtt deze voor hem vast (synopsis), 4. De omstanders zijn niet werkelijk betrokken 
bijj  de verleiding maar fungeren als tekens van de context- het betreft hier de wereld 
vann efeben en de haas onderstreept de verleiding -; de jongens zijn tevens 
toeschouwerss van de verleiding. 5. De omstanders hebben slechts een esthetische 
functiee om het beeldvlak evenwichtig te vullen. 
Interpretatiee 5 is gezien de haas en de houding van de jongens op de olpè - ze zijn 
duidelijkk bij de verleiding betrokken, ze kijken naar het paar en maken gebaren - het 
minstt waarschijnlijk. Interpretatie 4 sluit aan bij de opmerking van Beazley, die ik 
hierbovenn naar aanleiding van de twee honden op schaal nr. Z218 (y) heb geciteerd. 
Beazleyy maakt deze opmerking naar aanleiding van de voorstelling op de amfoor C 
4400 van Lydos in Nicosia (nr. Z9, a, ill . 14), waarop aan weerskanten van het erastes-
eromenos-paarr een dansende man is te zien. Zo zou ook de man op de amfoor 1468 
vann de Schilder van Cambridge 47 in München (nr. Z106, a, ill . 15) die een hert op zijn 
schouderr draagt, niet zozeer als een concurrent beschouwd moet worden, maar als 

«Dee twee honden zijn afgebeeld op Z218 (y); op Z252 (y) is naast de hond een haas toegevoegd (Cf. 
Koch-Hamackk (1983) p. 83). 
«Beazleyy (1947) p. 4. 
47H.. A. Cahn Art of the Ancients: Greek, Etruscans and Romans. An Exhibition in cooperation with 
MiinzenMiinzen undMedaillen AG, Basel Switserland, New York (1968), p. 12. 
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iemandd die eerder een iconografische functie heeft doordat hij het thema en de sfeer 
onderstreept.** * 
Ookk op de alabastron 08.32c in Boston (nr. Z189, a, ilL 16) doet zich een vergelijkbare 
situatiee voor. Om het erastes-eromenos-paar dansen vier jongens, van wie er twee 
eenn haan dragen. De dansende beweging wekt de indruk dat zij geen rivalen zijn 
maarr de opwinding die het paar ondergaat, onderstrepen.49 Deze voorstelling komt in 
veell  opzichten overeen met die op de olpè in Basel; er is echter één wezenlijk 
verschil,, namelijk dat de omstanders op de olpè niet dansen. Dit maakt dat de 
interpretatiee 4 voor de voorstelling op de olpè niet erg waarschijnlijk is. Interpretatie 2 
lijk tt voor deze afbeelding gezien het leeftijdsverschil tussen de erastes en de 
omstanderss niet waarschijnlijk.50 Omdat de omstanders op deze voorstelling een 
sterkee gelijkenis vertonen met de eromenos, geef ik de voorkeur aan de interpretatie 
33 boven 1, maar deze laatste is niet uitgesloten. 
Mett deze uitweiding over de omstanders heb ik willen laten zien dat zij niet altijd 
rivalenn voorstellen en dat zelfs de dieren die ze bij zich hebben, niet altijd geschenken 
hoevenn te zijn. 
Dee meeste afbeeldingen stellen verleidingen voor waaraan geen geschenken te pas 
komen.. Omdat de voorstellingen van een verleiding zonder een geschenk het 
merendeell  uitmaken en er voorstellingen voorkomen waarop naast elkaar een 
erastess bij zijn hofmakerij een geschenk hanteert en een ander niet51, lijken zij geen 
reductiee te hebben ondergaan. Ik bedoel hiermee dat het onwaarschijnlijk is dat de 
schilderss op deze afbeeldingen om iconografische redenen het tafereel van de 
verleidingg tot de meest simpele elementen hebben teruggebracht teneinde de essentie 
tott haar recht te laten komen. Zolang elementen van referentiële afbeeldingen te 
verklarenn zijn door een verwijzing naar de praktijk van alledag, is het bovendien 
methodischh juister hieraan de voorkeur te geven dan de verklaring te zoeken in 
iconografischee bijzonderheden. Daarom denk ik dat deze voorstellingen laten zien dat 
err ook in werkelijkheid bij veel verleidingen geen geschenken aan te pas kwamen. 
Uitsluitendd de erastai die zich dat konden veroorloven of de behoefte hadden met hun 
rijkdomrijkdom of status te pronken, boden hun eromenoi dure geschenken aan. Bovendien 
zullenn er jongens zijn geweest die bijzonder in trek waren en zo hun 'prijs' konden 
opvoeren.. Het ontbreken van geschenken bij de hofmakerij geeft verder aan dat de 
eromenoii  zich door een erastes blijkbaar ook zonder een andere tegenprestatie dan 
eenn erotische lieten verleiden. Dit doet vermoeden dat ook de eromenos in veel 
gevallenn het erotische element in het contact met zijn vriend als belangrijk heeft 
ervaren.. In ieder geval impliceert deze interpretatie dat de meeste verleidingen tussen 
eenn erastes en een eromenos in werkelijkheid een uitsluitend erotisch karakter 
hebben,, zonder dat de erastes de eromenos geschenken geeft die een verwijzing naar 
zijnzijn rol als opvoeder of mentor zouden inhouden. 
All  met al kunnen we vaststellen dat de pedagogische of didactische interpretatie van 
dee homo-erotische afbeeldingen op zwartfigurige vazen waarbij diergeschenken al 
dann niet een rol spelen, niet erg waarschijnlijk is. 

interpretatiee 4 en 5 liggen dicht bij elkaar en kunnen ook samengaan. Zo staan op de amfoor Parijs, 
Cabinett des Medailles 206 (nr. Z8, a) aan weerskanten van het erastes-eromenos-paar twee figuren. Ze 
functionerenn als toeschouwers van het ritueel, maar het aantal lijkt bepaald door de ruimte van het 
beeldvlak. . 
"Hett is ook mogelijk dat de dans aangeeft dat de verleiding tijdens een komos plaatsvindt. 
^Dezee interpretatie is te overwegen in het geval van de amfoor in München (Z106, a). Het zou dan gaan 
omm een groep vrienden die erop uit zijn een jongen te versieren. Eén van hen heeft succes. . 
311 Voorbeelden van afbeeldingen zijn p: Z82, Z98, Z172; y: Z100, Z194 
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3.. De ongelijkheid in leeftijd 

Inn het vorige hoofdstuk hebben we het homoseksuele gedrag aan de hand van 
komosvazenn besproken. Deze komos is als een doorgaans opzwepende dans nauw 
verbondenn met drank en seksualiteit en wordt niet zelden expliciet met de 
Dionysischee wereld in verband gebracht. Er waren drie belangrijke conclusies te 
trekken:: 1. niet alleen volwassen mannen tonen seksuele opwinding, maar ook jonge-
mannenn en jongens 2. de ongelijkheid in leeftijd is niet relevant: jongens of 
jongemannenn kunnen door elkaar opgewonden raken en door mannen. 3. er bestaat 
eenn grote interesse voor eikaars billen en anale copulatie wordt afgebeeld. 
Dezee kenmerken van homoseksueel gedrag in de zesde eeuw staan in contrast met 
watt de meeste pederastische verleidingsscènes tonen. Toch zullen we zien dat dit 
contrastt schijnbaar is en zich minder scherp aftekent dan op het eerste gezicht lijkt . 
Wee beginnen onze bespreking met het aspect van de leeftijd. 
Eénn opmerking vooraf. De vraagstelling in hoeverre het verschil in leeftijd een 
belangrijkee of zelfs een noodzakelijke voorwaarde was voor een homo-erotische 
relatiee en vriendschap in het Athene van de zesde-vierde eeuw, zou anachronistisch 
kunnenn zijn. Veel moderne studies over de Griekse homoseksualiteit betogen dat de 
praktijkk van de Griekse pederastie wezenlijk verschilt van de moderne homoseksuele 
praktijkk op het punt van de ongelijkheid tussen de partners, hetgeen zich onder meer 
zouu uiten in de ongelijkheid van leeftijd. Uitgaande van de pedagogische rol van de 
erastes,, heschouwen sommigen deze ongelijkheid zelfs als een noodzakelijke 
voorwaardee voor een pederastische relatie en zij veronderstellen dat het erotische 
aspectt hieraan ondergeschikt is. Nu kan de ongelijkheid in leeftijd een heel andere 
oorzaakk hebben. Schoonheid en liefde voor schoonheid spelen in de Griekse cultuur 
eenn geweldig belangrijke rol. In de literatuur, maar ook in de beeldende kunsten is de 
schoonheidd van het menselijk lichaam, en die van het mannelijke lichaam zeker niet in 
dee laatste plaats, een zeer sterke drijfveer. Op talloze manieren heeft de Griekse 
cultuurr hieraan uiting gegeven. Verder gold jong bij uitstek als mooi. Het 
jongenslichaamm oefende op vele mannen een sterke erotische aantrekkingskracht uit: 
hett kon dat van een jongen van 16 jaar of ouder zijn, wiens lichaam door middel van 
dee sporttraining al gespierd was geworden, maar ook dat van een jonge knaap van 
nogg geen 12 jaar oud. Het is dus waarschijnlijk dat de aandacht die er op de 
pederastischee afbeeldingen bestaat voor jonge jongens te maken heeft met datgene 
watt de Grieken als mooi en begerenswaardig hebben ervaren. De excessieve 
aandachtt voor jonge jongens is voor een belangrijk deel een kwestie van smaak 
geweest.. We zullen ons vanuit dit perspectief moeten afvragen of het jeugdig schoon 
datt de vazen ons laten zien, een weerspiegeling is van de werkelijkheid of eerder het 
karakterr heeft van een ideaal. 

3.1.. Man-jongen 

Hett is waar dat de meeste vazen die thuishoren in de drie categorieën van Beazley 
eenn asymmetrie in leeftijd laten zien: de erastes is een volwassen baardige man, die 
eenn jongen het hof maakt. De leeftijd van de jongen is meestal niet precies vast te 
stellen;; in ieder geval geven de lichamen van de meeste jongens wel blijk van 
sporttrainingg en fitness: met name hun dijbenen en billen zijn fors en sommigen 
hebbenn gespierde bovenarmen en een brede, gespierde borst. Deze jongens zullen in 
dee leeftijdscategorie van ca. 15 tot ca. 20 jaar vallen. Toch tonen de vazen niet zelden 
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heell  jonge jongens als eromenos.52 Het meest opvallend zijn Z142 (p), Z194 (y), Z201 
(a),, Z221 (p) en Z263 (p). Op deze vazen hebben de jongens geen nadrukkelijk 
gespierdee dijbenen, billen of borst, en zijn meestal aanzienlijk kleiner dan hun erastes 
off  de omstanders." Op de kantharos 08.292 in Boston (nr. Z201, a, ill . 17) waarop aan 
beidee zijden een soortgelijke afbeelding is gegeven, staan op kant A de erastes en 
eromenoss intiem tegenover elkaar. De jonge jongen kijkt op naar zijn minnaar en 
streeltt diens kin met zijn rechterhand. Zijn bereidwilligheid wordt bevestigd op de 
anderee zijde waarop de jongen omhoog springt om hem te zoenen. De jongen komt 
niett boven de borst van de man uit, waarmee de schilder heeft willen aangeven dat 
hett om een heel jonge jongen gaat. De erastes probeert de jongen met zijn 
rechterhandd op te winden. Zoals we in par. 5.5. zullen zien, betekent dit volgens mij 
datt de jongen geslachtsrijp is. 

3.2.. Jongeman-jongen 

Err zijn talrijke voorbeelden van afbeeldingen waarop de erastes geen baard heeft en 
duss niet als een volwassen man gekarakteriseerd is.54 Een groep vazen waarop dit 
veelall  het geval is, is die van de zogenaamde 'courting-cups', van ca. 520-500,55 en die 
vann de CHC-skyphoi, van ca. 510-490.*  In Toronto bevindt zich een ogenschaal die 
opp beide zijden (nr. Z39, a, ill . 18) een bijna identieke voorstelling laat zien. Een 
jongeman,, die in de zogenaamde 'up-and-down' houding staat, maakt een jongen het 
hof.. De figuren zijn nogal statisch en de scène is teruggebracht tot zijn meest 
elementairee structuur: er zijn geen omstanders, geen geschenken, geen tekenen van 
hett dagelijkse leven, zoals een snuffelende hond, en de omgeving is niet aangegeven. 
Dee jongeman is ietwat groter dan het object van zijn verlangen. Het is opvallend dat 
dee eromenos zowel op de voor- als op de achterkant van de schaal forser en 
gespierderr is afgebeeld dan de erastes, die een tamelijk slanke indruk maakt. Dit is 
evenwell  geen regel bij dit soort kylikes, waarop de erastes doorgaans wat groter en 
vaakk wat forser van bouw wordt voorgesteld. Op de pyxis 1977.3.72 te Mississippi 
(nr.. Z194, Y. iU. 19) staan op een van de drie voeten drie paren erastai en eromenoi, 
aann de linkerkant vergezeld van een jongeman en aan de rechterkant van een man 
mett een haan. Twee paren zijn verwikkeld in interfemorale copulatie. De erastai van 
dee drie paren hebben geen van allen een baard en dienen mijn inziens als 
jongemannenn bestempeld te worden, aangezien de man rechts op de afbeelding wel 
eenn baard draagt.57 Bij het linker paar is er geen kenmerkend verschil in grootte 
tussenn de erastes en eromenos. De rechter jongen is ditmaal iets forser van bouw en 
draagtt in tegenstelling tot de eromenos zijn haar lang. De houding waarin ze staan is 

Voorbeeldenn zijn: a: Z8, (?), Z24, Z26, Z27, Z28, Z47 (?), Z114, Z170, Z190, Z201, Z209, Z258, 
Z259,, Z264; p: Z16, Z109, Z112, Z118, Z148, Z181, Z202, Z221, Z263; f Z45, Z117, Z194, Z241 
"Di tt soort afbeeldingen wordt door Cohen (1991/2) pp. 171 e.v., die meent dat de Atheense wetgeving 
dee mogelijkheid bood om erastai die jonge jongens verleidden, te vervolgen, niet in zijn beschouwing 
opgenomen.. Voor een verdere discussie hierover, zie hoofdstuk 8.3.2. 
«Voorbeelden:: a: Z22, Z31, Z33, Z37, Z39, Z41, Z171, Z190, Z206, Z234, Z259; P: Z43, Z44, 
Z137,, Z176, Z210, Z211; 7: Z160, Z194. Voor voorbeelden van afbeeldingen waar de erastes zich niet 
onderscheidtt in leeftijd van de eromenos, zie voetnoot 62. 
55Cf.. Beazley Para 82-3; de volgende nummers uit mijn lijst: a: Z34, Z36, Z73, Z74. 
«Cf.. Beazley (1947) p. 18, ABV 617-23, 711. Para 306-8; M. Pipili (CVA Athene, Nationaal Museum 
(4))) p. 53 merkt terecht op: 'on the skyphoi in Athens and Thebes the erastes is a man and not a youth, 
whichh is rather unusual for this category of vases..." 
^Contra^Contra L. Turnbull in: H.A. Shapiro (1981) p. 158 en Koch-Harnack (1983) p. 192 Dit verschil 
tussenn de erastai lijk t niet zonder betekenis te zijn: het is de volwassene die, ook al heeft hij een geschenk 
bijj  zich, (nog) geen eromenos heeft, terwijl de jongemannen er alledrie wel een hebben. Cf. Hupperts 
(1988)) p. 258. 
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niett 'traditioneel*.58 Bij de twee andere paren is de rechter figuur degene die de 
actievee rol heeft en dus de erastes is. Bij het linkerpaar wordt dit door de houding, een 
gebaarr of verschil in grootte niet duidelijk. Alleen door de haardracht en de positie die 
dee rechter jongen inneemt, zouden we hem als de erastes kunnen aanmerken. 
Opp de skyphos 61.110 in Boston (nr. Z206, a, ill . 20) wordt een paar van een erastes 
enn eromenos geflankeerd door twee omstanders. Vermeule omschrijft het viertal met 
'fourr boys'.59 Het is duidelijk wie van de twee middelste jongens de erastes is. Hij is 
ithyphaÜischh en houdt zijn linkerhand bij het geslacht van de jongen met wie hij oog in 
oogg staat. De eromenos staat rechtop en steekt ietwat boven zijn erastes uit, die 
enigszinss door zijn knieën zakt. Misschien heeft de schilder de jongen die de rol van 
erastess heeft, iets forsere dijen willen geven, maar dit is niet evident. De twee jongens 
diee links en rechts van het paar dansbewegingen maken, zijn in grootte niet te 
onderscheidenn van de eromenos. 
Opp het deksel van de pyxis PU 239 in Bologna (nr. Z196, -y, ill . 21) staan twee 
mannelijkee personen gewikkeld in een mantel. Dover heeft, denk ik, gelijk met zijn 
suggestiee dat we moeten aannemen dat dit stel 'copuleert'.60 De persoon rechts is een 
jongeman.. Krullen lopen langs zijn wangen tot in zijn nek. De schilder heeft bij diens 
partnerr op de wang en kin met enkele incisies een aanzet van haargroei aangegeven. 
Geenn van beiden heeft een baard, zoals de man rechts op de afbeelding. 
Ogenschijnlijkk is de linker persoon van het paar een jongeman die de eerste haargroei 
opp zijn gezicht vertoont. Ik zou hem als een jongeman willen bestempelen.61 De twee 
figurenn zijn even groot en het enige verschil is dus de haardracht. Mogen we op grond 
hiervann vaststellen wie van de twee de erastes is? Het heeft er alle schijn van dat de 
schilderr het aan de beschouwer zelf overlaat zich hierover een beeld te vormen. De 
mantell  houdt voor ons de ware toedracht bedekt. 
Uitt deze bespreking van enkele voorbeelden van afbeeldingen waarop de erastes 
geenn baard heeft, blijkt dat de schilder doorgaans op een wat subtielere wijze een 
leeftijdsverschil,, hoe klein ook, tussen de erastes en eromenos aangeeft. We kunnen 
onss nu met recht afvragen of dit vaak geringe verschil van betekenis is. Aanhangers 
vann het zogenaamde 'sociale constructie-model', dat ervan uitgaat dat het seksuele 
gedragg in de Griekse oudheid altijd tussen twee ongelijke partners plaatsvond -
ongelijkk in status of in leeftijd - zullen deze kleine verschillen in leeftijd, grootte of 
lichaamsbouww als een bevestiging van hun theorie beschouwen. Toch moeten we er 
rekeningg mee houden dat deze verschillen een simpel gegeven aanduiden, namelijk 
datt in de meeste relaties tussen mensen de partners niet van dezelfde leeftijd zijn. 
Verderr kunnen we ons afvragen of de onbeduidende verschillen überhaupt enige 
betekeniss hebben. Zeker bij tweederangs schilders zoals die van de pyxis in 
Mississippii  die we hierboven besproken hebben, mogen we met recht hieraan 
twijfelen. . 

3.3.. Jongen-jongen 

Dezee veronderstelling wordt bevestigd door het feit dat er ook vaasafbeeldingen zijn 
waarbijj  geen enkel leeftijdsverschil tussen de erastes en eromenos is waar te nemen. 
Zoo worden niet zelden twee jongens van gelijke leeftijd voorgesteld die in een 

aHett  zou kunnen zijn dat de schilder  bedoelt dat ze nog aan het onderhandelen zijn; Tumbull (zie vorige 
voetnoot)) spreekt van 'an earlier  stage of courtship'. 
59Vermeule(1969)p.. 12. 
«°Doverr  (1978) ill . B 538. 
^Contra^Contra Dover  (1978) en Koch-Harnack (1989) pp.138-139. 
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liefdesrelatiee verwikkeld zijn." Op de amfoor BS 1921.356 in Basel (nr. Z167, a, ill . 22) 
uitt ca. 540 staan op beide zijden scènes van hofmakerij afgebeeld. Op kant A staan 
tweee paren van jongens of jongemannen. Bij elk paar heeft een van de jongens een 
kranss in zijn hand, een teken dat ze op het liefdespad zijn. Bij het paar rechts op de 
afbeeldingg houdt de linker jongen zijn hand in de richting van het geslacht van zijn 
vriend.. Het zal in beide gevallen om een verleidingsscène gaan, maar een die niet 
traditioneell  aandoet.61 De jongens verschillen hoegenaamd niet van elkaar in leeftijd. 
Alleenn op grond van het gebaar dat de linker jongen van het paar rechts maakt, 
kunnenn we hem tot erastes bestempelen, maar in alle andere opzichten zijn ze niet 
vann elkaar te onderscheiden en zijn dus gelijkwaardig aan elkaar. Op de andere zijde 
iss een paar afgebeeld met een omstander aan beide zijden. De jongens die oog in oog 
mett elkaar staan, zijn even groot en verschillen niet opvallend in lichaamsbouw. De 
rechterr jongen wijst met zijn hand in de richting van het geslacht van zijn vriend en zal 
duss wel de erastes zijn. Op de torso van deze jongen zijn kleine streepjes zichtbaar, 
waarvann Descoeudres zegt dat ze een aanduiding van borsthaar zijn. Als dit juist is, 
zouu de schilder mogelijkerwijs daardoor een onderscheid tussen beiden hebben 
aangebracht,, ook al is er verder geen enkel verschil. 
Opp een amfoor van de Schilder van Berlijn 1686 (nr. Z99, a, ill . 23)64 staan drie 
jongemannen,, elk met een krans om de pols, en één man. De twee middelsten staan 
tegenoverr elkaar. De linker jongen raakt met zijn hand de ander aan de zijkant van 
zijnn lichaam aan. Ook al is er geen 'up-and-down' houding afgebeeld, toch laat het zich 
aanzienn dat het ook nu weer om een verleidingsscène gaat. De jongen die zijn hand 
naarr de ander uitsteekt, buigt wat door zijn knieën heen. In lengte verschillen de 
jongenss nauwelijks. De jongen die aangeraakt wordt, draagt het haar wat langer en is 
duidelijkk gespierder. Zijn deze verschillen van dien aard dat er een merkbaar verschil 
inn rol voor de jongens is weggelegd? 
Bijj  de amfoor in Leiden 1.1971/3, 1 (nr. Z172, p, ill . 2) staan op kant A zes jongens in 
driee paren. Het onderwerp wordt vervolgd op de andere zijde: twee paren jongens en 
eenn vijfde jongen zijn aan het dansen. Al deze jongens wekken sterk de indruk van 
gelijkee leeftijd te zijn. Op kant A vormen het eerste en derde paar een liefdespaar, 
vanwegee de traditionele geschenken: de hanen. Sommige jongens hebben streepjes 
opp hun buik, waarschijnlijk als teken dat haar op hun borst en buik groeit. Het is 
moeilijkk uit te maken welke jongen nu de rol van eromenos en welke die van erastes 
speelt.. Jongkees-Vos zegt dat de tweede, de vierde en vijfde jongen van kant A en de 
eerste,, de derde en vierde van kant B de erastai moeten zijn, vanwege het haar aan 
dee voorkant van hun lichaam.65 Maar dit is niet correct, omdat de eerste en zesde 
jongenn op kant A óók haar op hun buik hebben. Van het derde paar van kant A staat 
dee linker jongen in de 'up-and-down' houding. Hiermee wordt aangegeven dat deze 
jongenn het initiatief neemt en dus de rol van erastes heeft. Van het linker paar op kant 
AA zou de jongen met de haan de eromenos kunnen zijn; in dat geval heeft hij zojuist 
hett geschenk in ontvangst genomen en toont hij zijn blijdschap over het geschenk. Hij 
kann echter ook de erastes zijn, die met het geschenk zijn vriend wil verleiden. In ieder 
gevall  is er geen enkel verschil in lengte of anderszins te bespeuren tussen de twee 
jongens.. Het is opmerkelijk dat het niet altijd mogelijk is om op deze vaas de erastes 
enn eromenos te onderscheiden. 

«Voorbeeldenn zijn: a: Z15, Z32 (?), Z33, Z34, Z99, Z162, Z1Ö7, Z187, Z227, Z260; P: ZI51, Z152, 
Z158,, Z172, Z203, Z213; y: Z165, Z185, Z194, Z203 (?), Z220; 5: Z223,2224. 
63Ookk Descoeudres in het CVA van Basel geeft aan deze taferelen 'eine erotische Deutung.' 
"Londen,, kunsthandel; Christies London, cat. juli 1985, lotnr. 418. 
65Jongkees-Voss in CVA Leiden (2), pi. 54/55. De jongens op kant B zouden dansers kunnen zijn, 
zonderr een erotische connotatie. Maar ik ben het met Jongkees-Vos eens dat de typische 'up and down-
houding'' in het bijzonder van het rechter paar op een verleiding duidt 
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Opp de kylix 420 van de Barcelonaschilder in Barcelona (nr. Z34, a, ill . 24) is op één 
kantt een verleidingsscène afgebeeld tussen twee jongens. De linker jongen heeft zijn 
handenn in de 'up-and-down' houding, die hem tot erastes bestempelt. De verschillen 
tussenn de jongens zijn verder bijzonder gering, zodat we ons kunnen afvragen of deze 
nogg enige functie hebben ter karakterisering van hun respectievelijke rol als 
eromenoss en erastes. Zo zijn er ook geen verschillen tussen twee jongens op beide 
kantenn van de fragmentarische ogenschaal 79519 in de Vill a Giulia (nr. Z260, a,ill. 
25).. Alleen steekt steeds de linker jongen zijn linkerhand uit naar het kruis van zijn 
vriend. . 
Dee 'cup-skyphos' uit de Vill a Giulia (nr. Z203, p, y, ill . 26) toont op beide zijden 
homoseksuelee activiteit. Op kant A zijn negen figuren afgebeeld. Er zijn drie groepen. 
Rechtss op de afbeelding staat een jongen met een haan tegenover een man die zijn 
linkerr hand naar het kruis van de jongen brengt. Rechts van hen staat een man naar 
henn toegekeerd. In het midden van de afbeelding vindt iets ongewoons plaats: de 
middelstee jongen, die een hert in zijn armen draagt, wordt achtervolgd door een 
gesticulerendee man, die om zijn rechterarm een aryballos draagt. Hij rent achter de 
jongenn aan en heeft een hondje aan de lijn die ook naar voren rent. Een andere jongen 
komtt hen tegemoet. Het lijk t alsof de jongen, zodra hij zijn geschenk, het hert, in 
ontvangstt heeft genomen, er vandoor is gegaan. Daarnaast staat een tweetal jongens. 
Dee rechter houdt een haan vast. De ander kan zijn seksuele verlangens voor de 
jongenn die oog in oog met hem staat, niet bedwingen, toont zijn grote phallus en houdt 
zijnn rechterhand in de richting van het kruis van de eromenos. Er is tussen deze twee 
geenn duidelijk verschil in leeftijd. De eromenos draagt, zoals de andere eromenoi lang 
haarr in tegenstelling tot de erastes. Het is hier dus de haardracht die de rolverdeling 
accentueert.. Kant B laat de derde fase van de verleiding zien tussen een jongen en 
man,, temidden van een grote groep van omstanders. 
Opp kant A van de skyphos 366 in Athene (nr. Z142, ft ill . 27), die behoort tot de groep 
vann CHC-skyphoi, is een tamelijk stereotiepe verleidingsscène afgebeeld: een man 
mett een haan staat voor een jongeman met lang haar. Achter de erastes zit een man 
opp een diphros, achter de eromenos staat een man. Wat opvalt aan de voorstelling is 
datt de twee figuren die het minnende paar flankeren met hun rug naar hen toe zijn 
afgebeeld.. Meestal kijken de zittende of staande figuren om de erastes en eromenos 
opp CHC-skyphoi naar 'binnen' toe en lijken bij de verleiding betrokken. Op kant B is 
dee situatie eender, alleen gaat het hier om twee zittende figuren, van wie de rechter 
ditmaall  een jongen is. De erastes en eromenos zijn twee jongens. De linker, met lang 
haar,, draagt net zoals de man (de erastes) op kant A de haan. Typeert hem dit als 
erastes,, zoals op kant A, en is de andere jongen die in dezelfde houding staat als de 
eromenoss op kant A - alleen is zijn haar wat korter - de eromenos? Dat is 
waarschijnlijk.666 Opvallend is echter dat de jongen met de haan kleiner is dan de 
anderee jongen. Bovendien is het opmerkelijk dat op de CHC-skyphoi doorgaans de 
eromenos,, die rechts van de erastes staat, de haan draagt. Wanneer we de parallellie 
mett kant A de doorslag laten geven, moeten we concluderen dat de erastes zo niet 
jonger,, dan wel van ongeveer dezelfde leeftijd is als de eromenos. We moeten 
waarschijnlijkk niet veel waarde hechten aan kleine verschillen in lengte, zoals we aan 
hett slot van de vorige paragraaf (jongeman - jongen) gesteld hebben. 
Opp de kylix uit de Hartwig collectie (nr. Z220, y, ill . 28) staan om een copulerend paar 
vann een man en een jongen aan beide zijden twee dansende mannelijke figuren 
zonderr baard. Ook tussen hen heeft de schilder een erotische spanning aangebracht. 
Zoo strekt de jongen links op de afbeelding zijn hand uit naar de jongen vóór hem. Hij 
heeftt hem blijkbaar al aangeraakt - of de houding geeft aan dat hij hem aanraakt -, 
wantt de rechter jongen kijkt naar hem om. 

«Zoo M. Pipili (CVA Athene, Nationaal Museum (4)) p. 53. 
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Tott slot nog enkele afbeeldingen op een lekyth. In het Nationaal Museum te Athene 
bevindtt zich een lekyth (1121), waarop twee jongens van dezelfde leeftijd in een 
mantell  zijn gehuld (nr. Z187, a, ill . 29). Aan beide kanten van dit intrigerende paar 
lopenn twee mannen,67 ieder met een haan, waaruit Koch-Harnack, die het motief van 
dee mantel heeft onderzocht, in navolging van Buchholz68 terecht heeft gecon-cludeerd 
datt we hier te maken hebben met een erotische afbeelding.69 De jongens staan los van 
elkaarr en hun blik is schuin naar beneden gericht. Het heeft er alle schijn van dat de 
jongenss hun handen vrij hebben. Bedrijven zij wederzijdse masturbatie en suggereert 
dee schilder dat de mannen tevergeefs komen aandragen met hun kostbare 
geschenken?? Een soortgelijke afbeelding biedt de lekyth 3782 in Florence (nr. Z185,y, 
utt 30). Ook nu weer zijn twee jonge jongens in een mantel gehuld. Ditmaal staan ze 
echterr dicht tegen elkaar aan, zoals op de pyxis PU 239 in Bologna (nr. Z196, y, ill . 21). 
Waarschijnlijkk wordt hier interfemorale copulatie gesuggereerd. Er is geen verschil in 
leeftijdd tussen de jongens te zien. 
Opp de lekyth 14067 van de Amasisschilder in Kopenhagen (nr. Z15, a, ill . 9) treffen 
wee een heel andere scène aan. Twee in chiton en mantel gehulde jongemannen - hun 
wangenn tonen de eerste haargroei70 - staan met het gezicht naar elkaar toe. De linker 
jongenn houdt een speer in zijn hand en de rechter biedt hem een krans aan. 
Waarschijnlijkk is hij bezig de jongen te versieren. Het komt vaker voor dat jongens in 
dezee erotische enscenering een lans bij zich hebben.71 In ieder geval zijn de 
verschillenn tussen de jongemannen als indicators van een onderscheid in rollen te 
verwaarlozen. . 

3.4.. Man-man 

'Affecter' ' 
Dee zwartfigurige vaasafbeeldingen geven relatief veel voorbeelden van een 
volwassenn man die een andere volwassen man het hof maakt. Met name in het werk 
vann de 'Affecter', actief in de periode ca. 550-520, komen dit soort scènes veel voor. 
Dezee schilder heeft overigens een grote belangstelling voor homoseksuele 
verleidingsscèness in het algemeen aan de dag gelegd.72 Zoals Mommsen in haar 
uitstekendee studie over deze schilder aangeeft, is de homoseksuele verleidingsscène 
zijnzijn meest geliefde onderwerp. Zo'n 80 taferelen die deze vorm van hofmakerij tot 
onderwerpp hebben, kunnen aan deze schilder worden toegeschreven73, en slechts één 

67Vann de rechterfïguur is het niet zeker dat het een man is, omdat het gezicht beschadigd is. Beazley 
(1947)) p. 27 noemt hem een 'youth'. 
««Buchholzz (1987). 

kk (1989) pp. 139-140; vergelijk ook Beazley (1947) p. 27 
70Ziee het commentaar van Johansen in het CVA Copenhague Museé National (8) III H pl.328: 'Ie long 
duu bord inférieur de leurs mentons, on voit une série de petits traits obliques incises indiquant 
apparemmentt Ie duvet de la première barbe.' 
711 Vergelijk de opmerking van Beazley (1947) p. 10 naar aanleiding van Z20 (a): 'spears were often used 
ass staves in de sixth century, and do not imply anything warlike.' 
72Dezee paragraaf is een wat uitgebreidere versie van Hupperts (1988) pp. 260-262. Tot nog toe hebben 
modernee studies over homoseksualiteit weinig aandacht aan deze schilder besteed. Frel (1963) p. 61 
noemtt de schilder, maar maakt geen opmerking over de speciale iconografische kenmerken van zijn 
homo-erotischee afbeeldingen. 
73Voorr een overzicht van de vazen die een homo-erotische voorstelling hebben, zie Mommsen (1975) p. 
58,, en mijn lijst achterin dit boek (nrs. Z51-Z96). Er zijn enkele afbeeldingen die zij niet als zodanig 
heeftt geïnterpreteerd, maar mijns inziens wel homo-erotisch te duiden zijn. Het gaat om de volgende: 
Nr.. Z53 (5) (M. 76): de afbeeldingen op de hals van kant A en B tonen mijns inziens voldoende 
stereotiepee gebaren om ze pederastisch te duiden. (Vergelijk bijvoorbeeld de afbeeldingen op de hals van 
nrs.. Z64 (5) en Z96 (8), die Mommsen wél erotisch verklaart). Ditzelfde geldt voor nr. Z67 (5) (M. 77). 
Nr.. Z57 (8) (M. 48): Mommsen noteert alleen de afbeelding op de hals van kant A als pederastisch, 
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ervann is door Beazley opgenomen in zijn artikel van 1947.74 Het betreft de amfoor PU 
1899 in Bologna (nr. Z86, p, ill . 31). Maar zelfs van deze amfoor betwijfelt Beazley of hij 
eenn hofmakerij voorstelt. Dat Beazley zo weinig scènes van de 'Affecter' in zijn 
artikell  van 1947 heeft opgenomen, is, zoals Mommsen terecht opmerkt, 
hoogstwaarschijnlijkk te wijten aan het niet conventionele patroon van zijn compositie 
vann dergelijke voorstellingen.75 Omdat het werk van de 'Affecter' van essentieel 
belangg is voor vraag naar de verschillende vormen van homoseksueel gedrag en 
omdatt de homo-erotiek zo prominent in zijn werk aanwezig is, wil ik eerst enkele 
belangrijkee kenmerken van zijn weergave van de homo-erotische verleidingen 
besprekenn alvorens op de eigenlijke vraagstelling over te gaan. 
Wee beginnen met een bespreking van de amfoor in Bologna. Op de buik van zijde A 
zijnn drie mannen, alle drie met een krans om hun borst, en één jongeman afgebeeld. 
Dee twee mannen die de afbeelding omsluiten, dragen alleen een chlamys over hun 
arm.. De tweede man van links, die geheel naakt is, heeft een haan bij zich, waarmee 
hijj  de jongeman die zich naar hem omdraait, probeert te versieren. Deze jongeman 
draagtt alleen een chlamys. Verder lopen twee honden tussen de mannen door. De 
mann maakt met zijn linkerhand een teken: met zijn duim en één of twee vingers vormt 
hijj  een cirkel76 Dit teken komt op veel afbeeldingen met een homoseksuele thematiek 
enn met achtervolgingsscènes in het werk van de 'Affecter' voor en de suggestie van 
Mommsenn dat het een 'obscene' betekenis zou hebben, is zeer waarschijnlijk.77 Het 

waarr de erastes een krans bij zich heeft. De houdingen van de erastes en eromenos op de hals van kant 
BB zijn nagenoeg dezelfde, alleen heeft de erastes geen krans. Nr. Z71 (5) (M. 78): ook de afbeeldingen 
opp de hals zijn erotisch te interpreteren, en niet alleen het tafereel onder het handvat op kant A (zo 
Mommsen).. Op de hals van kant A benadert de erastes de jongeman niet, zoals gewoonlijk, van 
achteren,, maar van voren. Eventueel is ook de afbeelding onder het handvat op kant B erotisch te 
duiden,, waar een man contact zoekt met een naakte jongeman; een hond loopt tussen hen in. Mommsen 
(p.. 58) interpreteert de afbeelding op hals van kant A van Z72 (5) (M. 52), waarop een man een jongen 
mett een speer bedreigt, erotisch. Ze verwijst naar de afbeelding op de buik van kant A van Z61 (5) (M. 
54),, die ze niet in haar lijst van pederastische scènes opneemt. Waarom zou een erastes een eromenos 
mett een speer bedreigen? Mijn voorkeur gaat ernaar uit om de afbeeldingen op de hals van Z72 (5) te 
interpreterenn als twee typen van achtervolging: kant B geeft een erotische achtervolging, kant A een 
achtervolgingg ten gevolge van een uit de hand gelopen ruzie of vete. Nr. Z88 (5) (M. 62): op kant A 
vindtt een verleiding plaats tussen twee mannen (de eromenos heeft een krans bij zich); naar analogie van 
kantt A is op kant B het benaderen van de jongen door de man in lange mantel erotisch te interpreteren. 
Nr.. Z89 (8) (M. 33): op kant A wordt een jongeman benaderd door een man in mantel; deze steekt zijn 
linkerhandd naar de jongen uit, die een groetend gebaar maakt in de richting van de man. De naakte billen 
vann de jongeman maken hem uitdagend. Voor de bespreking van enkele interpretatieverschillen tussen 
Mommsenn en mijzelf inzake homo-erotische verleidingsscènes tussen volwassen mannen, zie voetnoot 
91. . 
74Beazleyy (1947}  p5. 
75Mommsenn (1975) p. 59. 
76G.. Pellegrini, Catalogo dei Vast Antichi Dipinti delle collezioni Palagi ed Universitaria, Bologna 
(1900)) pp. 22-23, het CVA Bologna (2), tav.1 en Beazley (1947) p. 19 veronderstellen ten onrechte dat 
dee hand die dit gebaar maakt, aan de jongeman toebehoort. Mommsen (1975) p. 57 laat zien dat het de 
handd van de man is. Mommsen zegt dat de man 'mit Daumen und zwei Fingern' een kring vormt. Zelf 
denkk ik dat het teken alleen met duim en één vinger gemaakt wordt; zie bijvoorbeeld nr. Z59. 
77Mommsenn (1975) p. 57. Beazley (1947) p. 19 interpreteert dit gebaar als een teken 'expressing 
admiration,'' maar hij gaat ervan uit dat het de jongeman is die het teken maakt. Zie vorige noot. 
Mommsenn vermeldt dat dit gebaar haar van geen andere zwartfigurige vazen bekend is, hetgeen ook 
mijnn bevinding is. Verder geeft ze aan (voetnoot 301) dat het gebaar eenmaal in het werk van de 
'Affecter'' in een andere context -het gebaar wordt dan gemaakt door een toeschouwer van een tweekamp 
-- voorkomt, en wel bij de amfoor nr. 100 B. Het zou hier kwaadafwerend bedoeld kunnen zijn, hetgeen 
echterr de obscene connotatie niet hoeft uit te sluiten. Tegenwoordig wordt het gebaar waarbij de 
middenvingerr omhooggestoken wordt en dat eigenlijk een obsceen gebaar is, ook in andere contexten 
waarinn iemand zijn verachting voor een ander wil uitdrukken, te pas en te onpas gebruikt. 
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gebaarr doelt op de anus, waarmee de erastes waarschijnlijk aangeeft dat hij de 
jongemann wil penetreren.78 

Dezee voorstelling waarin de figuren nauwelijks bewegen, is tamelijk ongewoon in de 
homoseksuelee iconografie van de 'Affecter'. Kenmerkend voor zijn weergave van 
eenn verleiding is in het algemeen de achtervolging: de erastes rent of loopt achter de 
eromenoss aan, die vooralsnog niet op de avances van zijn achtervolger ingaat, maar 
zichh uit de voeten probeert te maken. Geschenken blijven in veel gevallen 
achterwege.. Zo achtervolgt een erastes op de hals van de amfoor 99.516 in Boston 
(nr.. Z61, 8, ill . 32) een jongen. Beiden dragen een krans. Met dee rechterhand maakt de 
erastess het obscene gebaar, waarmee hij de plannen die hij met de jongen heeft, te 
kennenn geeft. Deze kijkt naar zijn belager om en heft zijn rechterhand omhoog, -
mogelijkk een gebaar van protest. Het paar wordt omsloten door twee mannen die in 
eenn chiton en mantel gekleed zijn en een speer bij zich hebben. Eenzelfde type 
afbeeldingg staat op de andere zijde van de hals. In grote Ujnen is dit het iconografische 
schemaa dat deze schilder op de meeste vazen aanhoudt. 
Tochh varieert de schilder op dit thema. Op de amfoor 18.145.15 in New York (nr. Z92, 
a,, ill . 33 a/b), een vaas uit de latere periode van de schilder, wordt het vaste patroon 
vann de pederastische achtervolging doorbroken: op beide zijden van de vaas staat 
rechtss een paar, bestaande uit een jongeman en een man, die als erastes en eromenos 
tee identificeren zijn. Alleen lijken de rollen nu omgedraaid.79 In dit geval staat de 
jongemann in de traditionele 'up-and-down' houding en, zoals Mommsen opmerkt, vat 
hijj  met zijn linkerhand de man bij de baard. Deze houdt de rechterhand bij zijn kruis, 
misschienn om de enigszins opdringerige hand van zijn erastes af te weren, of hij heeft 
dee bedoeling zichzelf op te winden.80 Zijn linkerhand wijst in de richting van de kin van 
dee jongeman. Hij maakt met zijn benen een dansbeweging. Op de andere zijde staat 
hett paar rustig tegenover elkaar. De man houdt nu zijn hand niet bij zijn kruis, maar hij 
wijstt met zijn linkerhand in de richting van de jongen. 
Dezee afbeelding is niet alleen voor de 'Affecter' heel uitzonderlijk. In het algemeen 
komtt het zeer zelden voor dat de eromenos ouder is dan de jongeman die de rol van 
erastess heeft. Kant A van de amfoor in New York laat dit echter duidelijk zien. Op 
kantt B lijken de erastes en eromenos gelijkwaardig aan elkaar. Op beide zijden staan 
achterr het paar nog twee figuren: een man en de god Dionysos met een kantharos en 
eenn overvloedige wijnrank. De god lijk t hier als toeschouwer aanwezig. De schilder 
suggeertt dat de homo-erotische scène zich afspeelt binnen een Dionysisch kader. 
Hett is opvallend dat in het werk van de 'Affecter' geen homo-erotische afbeeldingen 
tee vinden zijn waar de erastes en de eromenos beiden een jongeman zijn. Ook de 
categoriee jongeman-jongen is niet aanwezig. Daarentegen heeft hij relatief veel 
homo-erotischee verleidingsscènes gemaakt tussen twee mannen. Zo biedt de amfoor 
13.766 in Boston (nr. Z66, 8, ill . 34) op beide zijden van de hals een voorbeeld van een 
homo-erotischee achtervolging waarbij de erastes en eromenos beiden een baard 
dragen.. De voorstelling volgt strikt het patroon dat we al eerder zijn tegengekomen: 
geflankeerdd door twee mannen in lange chiton en mantel achtervolgt een erastes een 
anderee man die alleen een mantel draagt. De laatste loopt naar rechts, maar draait 

78Ditt gebaar met de hand is duidelijk een ander dan wat in de literatuur bekend staat als ó uécoc. 
SdKTuXog:: het ophouden van de middelvinger. De technische term voor dit gebaar was OKiuaA.i£eiv. 
Vergelijkk Ar. Ach. 444, Pax 549, Eq. 1381, Nu. 653 e.v., D. L. VI. 2. 35, Pollux II, 4, 184. In Photius 
wordtt het woord Katajiuyoov verklaard met ó uéooq 5ÓKTUXO<;. Cf. Rosenbaum (1839) p. 127, 
Hendersonn (19912) p. 213 en Cantarella (1992) p. 48. Bij de 'Affecter*  wordt niet alleen de middelvinger 
opgehouden,, maar ook de twee andere vingers waarmee niet het anusteken wordt gemaakt. Ook het 
gebaarr dat de discuswerper maakt met zijn linkerhand op de amfoor 48.2109 in de Waltere Art Gallery, 
Baltimoree (zie J. Neils (ed.) Goddess and Polis: the Panathenaic Festival in Ancient Athens, Princeton 
(1992)) p. 165) is anders dan het gebaar van de erastai bij de 'Affecter.' 
79Cf.. Hupperts (1988) p. 261 en fig. 4. 
80Vergelijkk voor deze laatste interpretatie hoofdstuk 5.4.1. 
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zichh naar zijn belager om. Het handgebaar van de eromenos wordt door het CVA 
omschrevenn als 'greeting'11, maar kan, zoals we gezien hebben, ook een uiting van 
protestt zijn. De erastes staat in een houding die sterk doet denken aan de 'up-and-
down'' houding en ik ben het Mommsen eens dat het hier gaat om een homo-erotische 
verleidingsscène.122 De eromenos die door zijn baard als volwassen man is te 
karakteriseren,, onderscheidt zich van zijn minnaar doordat hij lang haar draagt. Dit 
onderscheidd zou naar een verschil in leeftijd kunnen verwijzen, maar in ieder geval 
betreftt het hier twee volwassen mannen. 
Dee amfoor 339 in het Vatikaan (nr. Z59, 8, ill . 35) toont vier homo-erotische 
afbeeldingen:: twee op de buik en twee op de hals. Drie van de vier afbeeldingen 
betreffenn een achtervolgingsscène, waarin een man een jongen achtervolgt. Maar op 
éénn van de zijden van de buik achtervolgt een man een andere man, die een speer in 
zijnn rechterhand houdt Ze zijn aan beide kanten omgeven door telkens twee mannen 
inn een lange chiton met een speer in hun hand, die van de verleiding getuigen zijn. Het 
iconografischee patroon is vertrouwd: de eromenos loopt weg, terwijl hij omkijkt. Hij 
maaktt echter geen groetend of protesterend gebaar. Hij draagt een baard en lange 
harenn die tot op zijn borst reiken. Zijn lange haren onderscheiden hem van zijn 
minnaar.. De erastes is naakt - er hangt alleen een mantel over zijn arm heen - en hij 
maaktt het obscene gebaar, dat ook door de andere erastai op deze vaas wordt 
gemaakt.. Het gaat hier dus om een verleidingsscène van twee volwassen mannen, 
waarbijj  de een te kennen geeft dat hij de ander anaal wil penetreren.83 

Opp de buik van de amfoor 86.AE.70 in het J. Paul Getty Museum (nr. Z91,8, ill . 36) 
staann op zijde B vier mannen. Drie zijn naakt en één draagt de gebruikelijke lange 
chiton.. Deze laatste man wijst naar de naakte man die met zijn rechterhand in de 
luchtt vóór hem wegloopt.84 Het tweetal is geflankeerd door twee mannen die in 
houdingg bijna eikaars spiegelbeeld vormen. Ze maken dansbewegingen en slaan de 
actiee van de andere mannen gade. Ik ben het met Wittmann85 eens dat het hier een 
homo-erotischee scène betreft, waarbij de man die wegloopt de rol van de eromenos 
vervult86 6 

Datt de iconografie van de verleiding waar het om twee volwassen mannen gaat ook 
bijj  de meer traditionele zwartfigurige homo-erotische voorstellingen kan aansluiten, 
laatt de amfoor B 153 in London zien (nr. Z82, a, p, ill . 37). Bij het handvat zijn twee 
parenn van volwassen mannen afgebeeld, die in een verleidingsritueel verwikkeld zijn. 
Wee herkennen traditionele geschenken: de rechter man van het paar links draagt een 
kranss en de linker man van het tweede paar biedt zijn vriend een levende haas aan.87 

Dezee geeft in ruil daarvoor een lap stof, een geschenk dat in een homo-erotische 
verleidingg uit het materiaal dat ons ter beschikking staat, uniek is.88 De mannen van 
hethet linker paar staan in bijna dezelfde houding en het is niet mogelijk uit te maken wie 
dee rol van de erastes en wie die van de eromenos vervult. De man rechts 
onderscheidtt zich van zijn vriend, doordat hij een krans draagt en doordat zijn haar in 

"Bostonn CVA p. 14. 
^Mommsenn (1975) pp 56-58. Op de keerzijde is op de hals een soortgelijke scène afgebeeld, maar nu 
benadertt de erastes een jongeman (zonder baard). 
"Bovenn de verleidingsscène van de twee mannen, staat op de hals een eromenos, die een soortgelijk 
gebaarr lijkt te maken, maar de vinger sluit niet op de duim aan. 
"Dee houding van de man zou ook als een dansbeweging geïnterpreteerd kunnen worden, te meer daar 
niemandd hem achtervolgt. In dat geval is het gebaar met zijn rechterhand eerder als groet of een teken 
vann opwinding bedoeld dan als een uiting van protest. 
"Truee (1983) pp. 14-15. 
^Mommsenn (1975) p. 56 vermeldt deze afbeelding niet in haar lijst van homo-erotische voorstellingen. 
'TDee krans komt in het werk van de 'Affecter*  ook elders voor, zie Mommsen (1975) nr. 108,109(?); de 
haass op nr. 103. De haas heeft hier ongetwijfeld geen pedagogische functie. 
88Voorr het geschenk op de hydria F43 in het Louvre (Zll , f)), dat eventueel een lap stof is, zie voetnoot 
266 van dit hoofdstuk. 
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langee lokken over de schouders valt. Ook de linkerman heeft lang haar, maar hij 
draagtt het opgebonden. Moeten we de man met de krans als de eromenos 
bestempelen?? Het laat zich eerder aanzien dat deze vraagstelling niet relevant is, 
wantt hun houding wijst op geen enkel verschil in rol. Ook bij het andere paar is er niet 
eenn zodanig verschil dat dit op een verschil in rol zou kunnen duiden. Dat beiden 
elkaarr een geschenk aanbieden, is ook een aanwijzing dat ze gelijkwaardig zijn. 
Middenn op de buik van de vaas is achter het eerste paar de god Dionysos met een 
grotee kantharos afgebeeld.89 Zoals we hebben gezien, verschijnt Dionysos vaker in 
éénn compositie met een homo-erotisch tafereel in het werk van de 'Affecter*  (zie nr. 
Z92,, a, ill . 33). Ook op de amfoor 1965.126 in Oxford (nr. Z78, a, ill . 38 a/b/c) is een 
homo-erotischee verleiding van twee volwassen mannen verbonden met de 
verschijningg van de god. Op de andere zijde is een bijna identieke voorstelling 
weergegeven;; alleen maakt Dionysos hier plaats voor Hermes. Ook op deze zijde zijn 
tweee mannen verwikkeld in een verleidingsritueel. Beide voorstellingen worden 
verbondenn door een sater, die dansend met een man vóór hem een spontane 
ejaculatiee heeft. De afbeeldingen laten zich als geheel moeilijk interpreteren, maar in 
iederr geval staat ook hier de homo-erotische verleiding van twee volwassen mannen 
inn een Dionysische context, waarbij door de schilder geen duidelijk onderscheid 
tussenn de erastes- en eromenosrol wordt gemaakt.90 

Wee kunnen concluderen dat de 'Affecter' een voorliefde had voor homo-erotische 
scèness en dat hij zowel pederastische voorstellingen (man-jongen/jongeman) als 
homo-erotischee scènes tussen volwassen mannen op zijn repertoire had staan.91 In 
zijnn vroegere periode wordt de verleiding vooral als achtervolging gekarakteriseerd. 
Inn de latere periode treden twee veranderingen op: 1. de deelnemers aan het 
verleidingsritueell  staan rustig tegenover elkaar 2. er is een voorkeur voor erotische 
scèness tussen twee volwassen mannen. Er zou een causale relatie kunnen zijn tussen 
dee leeftijd van de schilder en de verschuivende belangstelling naar erotische scènes 
tussenn volwassen mannen. Op latere leeftijd zou de schilder zich meer gaan 
interesserenn voor oudere mannen en dus ook voor de erotische relaties tussen 
mannen.. Het is natuurlijk verleidelijk, maar gevaarlijk om in deze verschuiving een 
weerspiegelingg te zien van de erotische ervaringen en ontwikkeling van de schilder 
zelf. . 

anderee voorbeelden van erotiek tussen volwassen mannen 
Homo-erotischee verleidingen tussen volwassen mannen vinden we ook op andere 
zwartfigurigee vazen. Zo maken op de amfoor 1930.12-17.4 in London (nr. Z94, a, ill . 
39),, in een stijl verwant aan de 'Affecter', twee in lange chiton gehulde mannen elkaar 
hett hof, temidden van vier omstanders. De linker man raakt met zijn hand het gezicht 
vann zijn vriend aan, die zelf een bloem vasthoudt. Tussen de twee mannen loopt een 
hert.. Ook al loopt het dier los, het zou de functie van een geschenk kunnen hebben, of 
slechtss dienen om het karakter van de verleiding te onderstrepen. 

89Dee man die vóór hem staat zou Dcarios kunnen zijn, vergelijk Mommsen (1975) p. 110. 
90Overr de relatie tussen de god Dionysos en de homo-erotiek, zie hoofdstuk 7.10. 
911 Van de ca. 80 homo-erotische voorstellingen tel ik 30 voorbeelden van paren bestaande uit twee 
volwassenn mannen. Zie de lijst van referenties achter in dit boek. De vazen Z65 (5), Z70 (5), Z74 (5), 
Z788 (a), Z79 (5), Z81 (a), Z82 (a, p), Z83 (a, 8) en Z91 (5) bevatten twee beeldvlakken met een 
verleidingg tussen twee mannen. De afbeeldingen Z67 (5), Z78 (a), Z88 (5), Z91 (6), resp. Mommsen 
nr.. 62,77,83,103 zijn door Mommsen niet aangemerkt als homo-erotisch. Z88 (6) (M. 62): een man 
inn lange mantel zoekt contact met een jongeman; hij heeft een krans in zijn rechterhand en houdt deze in 
dee richting van het gezicht van de man. De man achter de jongeman heeft ook een krans bij zich. Z67 
(5)) (M. 77): de afbeeldingen op de hals van kant A (man-man) en kant B (man-jongeman) vertonen 
voldoendee stereotiepe kenmerken van een erotische toenadering: in beide gevallen loopt de eromenos 
weg,, met beide handen druk gesticulerend. Over Z78 (a) en Z91 (5) heb ik hierboven gesproken. 
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Ookk op de amfoor 9762 in Syracuse (nr. Z175, y, ill . 40) wordt een verleiding tussen 
volwassenn mannen afgebeeld. Op kant B staan drie paren. Het centrale paar bestaat 
uitt een man en een jongen bij wie de verleiding in het laatste stadium verkeert en het 
themaa van de voorstelling bepaalt. Rechts hiervan staan twee mannen tegenover 
elkaarr in een houding die sterk doet denken aan hofmakerij: de linkerman van het 
rechterr paar maakt een gebaar dat verwant is aan de 'up-and-down' houding en zijn 
partnerr lijk t met zijn handen een beschermend gebaar te maken. Mede gezien de 
anderee paren zouden ook de mannen links op de afbeelding een erotische 
belangstellingg voor elkaar kunnen hebben. De rechterman van het linker paar maakt 
eenn wilde dansbeweging en zijn partner buigt zich enigszins naar voren in zijn richting. 
Afgezienn van het werk van de 'Affecter' zijn er dus weinig voorbeelden van 
afbeeldingenn van de categorie et, p, y of 8 waarop volwassen mannen in een erotische 
betrekkingg tot elkaar staan.92 Toch is de conclusie gerechtvaardigd dat deze vorm van 
homo-erotiekk in de zesde eeuw gepraktiseerd werd. Zoals we gezien hebben, 
behorenn de meeste afbeeldingen van het verleidingsritueel waar het om volwassen 
mannenn gaat, in het werk van de 'Affecter' tot zijn latere periode (530-520). 

4.. De rol van de eromenos 

Inn deze paragraaf bespreek ik twee vragen: 
1.. In hoeverre beantwoordt de wijze waarop de jongen op de vazen wordt afgebeeld, 
aann het ideaal van de ingetogen, bedeesde eromenos die in de verleiding zelf geen 
initiatieff  neemt, zoals de aanhangers van het 'sociale constructie-model' en andere 
geleerdenn veronderstellen? 
2.. Is het juist te stellen dat de eromenos niet opgewonden raakt van het erotische 
contactt met de erastes? In hoeverre bevestigen de vaasafbeeldingen de stelling dat 
dee jongen geen genot diende te ervaren in zijn seksuele relatie met zijn oudere 
vriend? ? 

4.1.. De 'ingetogen' eromenos 

Err zijn inderdaad voorbeelden van afbeeldingen waarop de eromenos, die door de 
erastess wordt verleid, voorgesteld wordt alsof hij de avances van de erastes niet erg 
opp prijs stelt. Deze afwijzende houding van de eromenos kan door drie gebaren 
wordenn aangegeven. De jongen houdt de pols van de arm van de erastes vast 
waarmeee deze de jongen aanraakt of wil aanraken.93 Zo laat de al eerder besproken 

^Eenn duidelijk e foto in het Beazley-archief in Oxford heeft mij  ervan overtuigd dat de voorstelling op 
dee amfoor  New York 56.171.24 (nr. Z108, a), die ik in mijn artikel uit 1988 (voetnoot 34) genoemd 
hebb als een voorbeeld van een hofmakerij  tussen volwassen mannen, een verleiding tussen een man en 
eenn jongeman betreft. Koch-Harnack (1989) p. 142, noot 120 noemt een kyli x in Athene 
(Kanellopouloss collectie; Beazley Para 336; K. Schauenburg AA 1976, p. 215, Anm. 2), waarop twee 
mannenn onder  één mantel liggen. Deze afbeelding heb ik niet gezien. De hydria F43 in het Louvre (nr. 
ZU ,, P) toont vij f naakte mannen die aan weerskanten door  een in chiton geklede jongen met een speer 
geflankeerdd worden. De middelste figuur  is het object van de verlangens van de vier  mannen die elk met 
eenn geschenk komen aandragen. Beazley vermeldt in zijn artikel van 1947 p. 16 dat de baard van de 
eromenoss modern is en dat het daarom in werkelijkheid om een jongeman gaat. De incisie van de baard 
bijj  de eromenos is alleen aan de zijkant zichtbaar, terwij l deze bij  de anderen wel scherper  is aangegeven. 
Dee beschrijving van deze amfoor  in het CVA vermeldt verschillende restauraties die aan de vaas zijn 
uitgevoerd,, waaronder  'cassures rebouchées dans la tête et Ie corps du troisième.' Vergelijk ook de 
beschrijvingg in Hommes, Dieux et Héros de la Grèce, Rouen 1983, p. 197. Het laat zich dus aanzien dat 
dee middelste persoon oorspronkelijk een jongen is geweest. 
«Dee houding komt voor  op: a: Z8, Z9, Z26, Z102, Z103. Z106, Z115, Z163. Z208, Z217, Z233, 
Z245,Z246. . 
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amfoorr in Nicosia (nr. Z9, a, ill . 14) dit gebaar zien. De erastes, wiens erectie zijn 
intentiee verraadt, streelt de kin van de jongen. Als we het gebaar van de linkerhand 
vann de jongen interpreteren zoals de meesten dat doen, kan dat betekenen dat hij de 
mann te opdringerig vindt en diens hand wil wegduwen van zijn gezicht. Op het 
fragmentt 08.31.i van de Schilder van de Nicosia-olpè in Boston (nr. Z113, a, ill . 41) 
houdtt de jongen de hand van de erastes vast, die zijn geslacht wil beroeren.94 Toch is 
ditt gebaar van de jongen niet eenduidig te interpreteren. Op de amfoor 1468 in 
Münchenn (nr. Z106, a, ill . 15) draagt de eromenos een krans, die hij óf zelf 
meegenomenn heeft óf van de erastes heeft gekregen. In ieder geval wijst de krans 
eropp dat hij bewust deelneemt aan de verleiding en wellicht instemt met de avances. 
Maarr hoe valt het te rijmen met het feit dat de eromenos de pols van de hand van de 
erastes,, die zijn kin streelt, vasthoudt? Ik geef drie alternatieven: 
a.. De afbeelding is synoptisch. Het gebaar van de jongeman gaat vooraf aan het 
daadwerkelijkee strelen van zijn kin door de erastes. 
b.. De houding van de erastes en eromenos is niet bedoeld als de weerspiegeling van 
eenn specifieke situatie. Het gaat om een meer generieke voorstelling. De houding van 
dee eromenos duidt eerder op.een 'ideale' wijze waarop een eromenos zich zou 
moetenn gedragen. Verklaring a en b kunnen natuurlijk samengaan. 
c.. Het gebaar van de eromenos is niet bedoeld als een teken van verzet, maar duidt 
hett tegenovergestelde aan: het vasthouden van de pols van zijn oudere vriend 
suggereertt juist dat hij ermee instemt: het is een teken van aanmoediging. De houding 
xeïpaa én! icapïccó komt vaker op vazen voor, zoals bij de dans en de ontvoering, maar 
ookk bij het huwelijk.95 Het gebaar duidt in deze contexten op bezit en in het laatste 
gevall  ook op verbondenheid. 
Dezee drie alternatieve verklaringen gelden ook voor het gebaar van de eromenos 
waarmeee hij de onderarm van de erastes die naar zijn geslacht grijpt, vasthoudt. Deze 
houding,, die maar zelden voorkomt, wordt ook aangenomen door de eromenos van 
hett middelste paar op de amfoor 352 in het Vatikaan (nr. Z13, a, ill . 42)*: de erastes 
buigtt door zijn knieën, streelt met zijn linkerhand de kin van de eromenos en betast 
mett de rechterhand het geslacht van de jongeman. 
Voorr we nader ingaan op deze mogelijkheden, bespreek ik eerst het derde gebaar van 
dee eromenos waarmee hij - naar wordt aangenomen - zijn ongenoegen over de 
handtastelijkhedenn van zijn erastes laat blijken: de eromenos houdt zijn hand voor zijn 
geslacht.. Ook deze houding komt slechts zelden voor97. Op de amfoor in Nicosia (nr. 
Z9,a,ül.. 14) wordt dit gebaar gecombineerd met het andere gebaar (het vasthouden 
vann de pols). Het gebaar van de linkerhand van de eromenos zou kunnen betekenen 
datt hij zijn geslacht beschermt tegen de grijpgrage hand van de erastes. Toch is dit 
gebaarr ook anders te interpreteren. We zijn hetzelfde gebaar tegengekomen op 
afbeeldingenn met komosvoorstellingen. Daar kon het aangeven dat de persoon die 
dezee houding aannam, zichzelf aan het beroeren was. Zo valt, denk ik, hetzelfde 
gebaarr dat de meest linkse man op de amfoor 86.134.44 van de schilder van Berlijn 
16866 in San Antonio (nr. Z100, v, ill . 43) met zijn rechterhand maakt, te interpreteren. 
Err is geen enkele aanwijzing dat hij zijn phallus tegen handtastelijkheden zou moeten 

wDezee houding komt verder voor op: a: Z13, Z102, Z113, Z168, Z178, Z190. 
9SZiee Neumann (1965) pp. 59 e.v. 
%Eenn ander voorbeeld geeft een amfoor in London, kunsthandel (nr. Z168, a). 
97Dee voorbeelden zijn: 1. Nicosia C 440 (nr. Z9, a); 2. Brussel, Musées Royaux d'Art et d'Histoire 
A30533 (nr. Z1S6, ce); 3. Toronto, Royal Ontario Museum 920.68.22 (344) (nr. Z37, a), bij deze 
afbeeldingg is het onzeker of het gebaar deze functie heeft: zo meent Beazley dat hij met zijn rechterhand 
zijnn himation ophoudt; 4. Freiburg, kunsthandel (nr. Z100, y). Voor commentaar op deze afbeelding, zie 
hett vervolg. 
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beschermen.. Hij is opgewonden van de jongen vóór hem en het lijk t erop dat hij met 
zijnn hand over zijn phallus wrijft.98 

Terugkerendd naar de amfoor in Nicosia (zie ill . 14) moeten we constateren dat als we 
ervann uitgaan dat de voorstelling naar een reële situatie verwijst, de houding van de 
jongenn op ingetogenheid zou kunnen duiden, maar wellicht ook op een duidelijke 
aansporingg of goedkeuring ten opzichte van wat de erastes wil. Het is moeilijk een 
keuzee te maken. Dat de houding in ieder geval niet aangeeft dat de eromenos per se 
ongewilligg is, laat amfoor nr. Z168 (a, ill . 44 a/b)zien. Op beide kanten is een verleiding 
weergegeven:: op zijde A het eerste stadium a en op zijde B het stadium y. De figuren 
corresponderenn met elkaar: de man en jongeman nemen in beide voorstellingen de 
centralee positie in en zijn beide keren geflankeerd door twee mannen. Wat de kleding 
betreftt vormen de mannen van de ene zijde het spiegelbeeld van die van de andere. 
Alleenn dragen ze op zijde A geen speer, op zijde B wel. De speer die de eromenos op 
zijdee A in zijn linkerhand houdt, heeft de erastes op de andere kant van hem 
overgenomen.. Bovendien heeft zich op zijde B een hond bij het gezelschap gevoegd. 
Hett is duidelijk dat de afbeeldingen van beide zijden nauw met elkaar samenhangen 
enn dat ze twee situaties uitbeelden, die elkaar in tijd opvolgen. Bovendien is Herakles 
opp de schouder van beide kanten van de vaas afgebeeld in dezelfde houding, situatie 
enn enscenering: het gevecht tegen de Nemeïsche leeuw. Terwijl de eromenos op 
zijdee A de hand van de erastes die naar zijn kruis grijpt, beetpakt, laat hij zich op de 
anderee zijde interfemoraal penetreren, streelt hij de kin van zijn vriend en draagt hij in 
zijnn rechterhand een krans. Als het juist is om wat op zijde B is afgebeeld te 
beschouwenn als het vervolg op wat er op zijde A gebeurt, wordt het waarschijnlijk 
datt het vasthouden van de arm van de erastes een aanmoedigend gebaar is. 
Opp de lekyth L54 in Heidelberg (nr. Z183, p, ill . 45) lijken de rollen bij het rechterpaar 
omgedraaid:: hier pakt de erastes de linkerpols van zijn eromenos vast. Moeten we dit 
gebaarr afwerend interpreteren of is het een teken van tederheid en wil hij de hand 
vann de jongen naar zijn lichaam leiden? Ook deze afbeelding maakt duidelijk dat het 
gebaarr van het vasthouden van de pols verschillend geïnterpreteerd kan worden. 
Ookk interpretatie b wil ik benadrukken. De schilder zou in de weergave van het 
verleidingsritueell  aansluiten bij de morele code van een groep mensen: het zou voor 
eenn eromenos niet passend zijn gewillig in te gaan op de avances van een erastes. 
Dezee code is zeker niet algemeen, omdat de meeste afbeeldingen dit niet bevestigen, 
zoalss we zullen zien. In de lijn van deze interpretatie kan de houding ook als volgt 
verklaardd worden. In de poëzie van met name Theognis hebben we gezien dat de 
lyrischee ik zich identificeerde met de rol van de erastes en dat de eromenos in deze 
gedichtenn gekarakteriseerd wordt vanuit het perspectief van de erastes. Zo kunnen 
ookk de pederastische afbeeldingen vanuit het perspectief van de erastes zijn 
geschilderd,, dat wil zeggen dat de schilder zich op het standpunt van de erastes heeft 
gesteldd en de eromenos heeft getekend, zoals de erastes zich de jongen idealiter 
voorstelde.. De schilder van de amfoor in Nicosia (ill . 14) wilde met de houding van de 
eromenoss aangeven dat deze houding voor de erastes aantrekkelijk is en hem 
opwindt.. Of meer in de morele sfeer: dat een dergelijke type eromenos voor de 
erastess ideaal zou moeten zijn. 
Err is nog een andere houding van de eromenos die we in dit kader moeten bespreken, 
namelijkk dat hij zich uit de voeten maakt. Zoals we hebben gezien, wordt het 
merendeell  van de homo-erotische voorstellingen in het werk van de 'Affecter' 
gekenmerktt door een achtervolging, waarbij vooral de houding van de eromenos een 
sterkee beweging suggereert. De erastes maakt duidelijk avances door zijn 
gebarentaall  en door op de eromenos af te stappen; zelden rent hij achter de eromenos 

9SOff  het moest zijn dat de man niet wil dat de jongeman zijn erectie opmerkt. Maar  dit lijk t niet erg 
waarschijnlijk . . 
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aan.. Het lijk t me niet juist hieruit te concluderen dat de 'Affecter' heeft willen 
aangevenn dat de erastes bijna nooit succes had en dat de homo-erotische verleiding 
bijnaa altijd op niets uitliep. Ook heeft hij niet willen benadrukken dat de homo-
erotischee verleiding een zaak was van geweld, overheersing en zelfs verkrachting, 
zoalss heteroseksuele mythologische achtervolgingsscènes worden verklaard." Ik 
denkk dat hij met zijn iconografische taal iets anders heeft willen zeggen. Het patroon 
vann de erastes die op de eromenos afstapt en de ontwijkende eromenos weerspiegelt 
hett 5I(ÓKEIV en ^eiiyeiv dat we in de archaïsche poëzie zijn tegengekomen.100 De 
schilderr wil met de voortdurende herhaling van dit thema onderstrepen hoe moeilijk 
enn inspannend het is om een eromenos te krijgen. Vanuit het perspectief van de 
erastess kan de homo-erotische verleiding zeer frustrerend zijn. De afbeeldingen van 
dee 'Affecter' doen in dit opzicht sterk denken aan de teneur in het tweede boek van 
Theognis,, waar de erastes zich voortdurend beklaagt over het gedrag van de 
eromenos,, die hem niet trouw is en zich niet aan hem wil overgeven. Het fiufneeiv is 
dann ook niet een teken van een bedeesde, ingetogen, wat verlegen eromenos. 
Integendeel,, de eromenos wordt voorgesteld als een geraffineerde, zelfverzekerde 
jongenn die weet wat hij wil. De voorstellingen van de 'Affecter' lijken dit beeld te 
bevestigen. . 
Err zijn onder de zwartfigurige afbeeldingen twee voorstellingen waar het weglopen 
vann de eromenos geplaatst wordt naast (of tegenover) een eromenos die ingaat op de 
avancess van zijn erastes. Zo rent op kant A van een kylix uit de collectie van Zenon 
Pieridess (nr. Z223, 8, ill . 46) een erastes op een jongen af, die hem met zijn 
rechterhandd lijk t te begroeten. Op de keerzijde loopt de eromenos weg voor de 
erastes.10'' De schilder heeft duidelijk twee soorten verleiding weergegeven: één waar 
dee erastes welkom is, één waar dat niet het geval is. Op de lekyth van de 
Gelaschilder,, geveild in 1994 (nr. Z117, y, ill . 47), zijn drie verleidingsituaties 
afgebeeld:: in het midden tussen de twee zuilen penetreert de erastes de jongen 
intercruraal.. Rechts hiervan biedt de man de jongen, die niet afwijzend is, een bloem 
aan.. Links van de zuil loopt daarentegen de eromenos weg van de man die hem met 
zijnn linkerhand een bloem aanreikt en hem met zijn rechterhand probeert tegen te 
houden.. Gaat het hier om drie soorten verleidingen: één waarvan de uitslag negatief 
is,, één waarvan het nog niet zeker is of de erastes succes heeft en één waar de 
erastess bereikt wat hij wil? Of gaat het om drie stadia van een verleiding? Beide 
interpretatiess lijken mogelijk. 
Opp de meeste homo-erotische afbeeldingen is de reactie van de eromenos niet 
afwerend,, maar geeft evenmin te kennen dat hij het initiatief neemt. Zijn houding is te 
omschrijvenn als neutraal. Een goed voorbeeld van de stereotiepe houding van de 
eromenoss is de wijze waarop hij op de kylix 920.68.13 in Toronto (nr. Z39, a, ill . 18) is 
afgebeeld.. De erastes staat in de 'up-and-down' houding en de jongen staat rechtop 
mett zijn ene hand naar achteren en met de andere naar voren, zodat zijn borst naar 
vorenn steekt; zijn houding is weinig expressief en karakteriseert hem als degene op 
wiee de avances zijn gericht, en niet als iemand die het initiatief neemt. De afwezigheid 
vann afwerende gebaren laat wel zien dat hij de avances van zijn minnaar niet afwijst. 
Hijj  gedraagt zich niet nadrukkelijk ingetogen, maar hij neemt ook niet het initiatief. 
Tochh wordt dit stereotiepe patroon in de iconografie van de eromenos niet zelden 
doorbroken:: dan beantwoordt de eromenos de avances van zijn minnaar in positieve 
zin.. Zo zou het gebaar van de jongen op de schaal in Barcelona (nr. Z34, a, ill . 24) 

"Z oo bijvoorbeeld Stewart (1995). 
100Ziee noot 18 van dit hoofdstuk. 
1011 Op de kyli x Z224 (S) is aan beide kanten een erastes afgebeeld die achter  een wegvluchtende 
eromenoss aanrent. De erastes lijk t hem niet meer  te kunnen inhalen. 
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opgevatt kunnen worden.m Hij maakt met zijn rechterhand hetzelfde gebaar als de 
jongenn (de erastes) die in de 'up-and-down' houding staat. Het lijk t erop dat de 
eromenoss de kin van zijn minnaar wil strelen. Deze interpretatie wordt bevestigd door 
verscheidenee andere afbeeldingen waarop de eromenos de kin of baard van de 
erastess onmiskenbaar streelt.103 Een goed voorbeeld is het fragment uit de voormalige 
Hartwigg collectie in Rome (nr. Z251, a, ill . 6), waarop de jongen de baard van zijn 
ouderee vriend streelt. Het gebaar geeft aan dat de jongen duidelijk gecharmeerd is 
vann de avances van de man en gevoelens van tederheid voor zijn minnaar koestert. 
Eenn ander gebaar van de eromenos waarmee hij laat zien dat hij de hofmakerij van 
zijnn vriend niet passief wil ondergaan, is te zien op de schaal AP.66.28 in Jacksonville 
(nr.. Z234, a, ill . 48). Op deze afbeelding houdt de eromenos zijn rechterhand naar 
beneden,, bijna parallel aan de 'down-hand' van de erastes. Geeft de schilder hiermee 
aann dat de jongen zijn vriend eveneens wil aanraken?10* 
Ookk wordt de eromenos wel eens gesticulerend afgebeeld, zoals op de pyxis 2290a in 
Münchenn (nr. Z192, o, UI. 49). Op het eerste gezicht lijk t het een gebaar van protest -
dee erastes komt namelijk met een erectie op de jongen af - maar omdat de man, net 
alss hijzelf, een krans bij zich draagt, zal zijn gebaar eerder een teken van 
verwelkomingg zijn. Op een andere zijde van deze pyxis staan twee mannen in chiton 
rustigg te kijken naar een naakte jongen die hetzelfde gebaar maakt. Ook nu dringen de 
mannenn zich niet op en het üjkt erop alsof de jongen, die ook een krans bij zich heeft, 
dee mannen begroet en zo contact met hen wil maken.IQS 

Opp een amfoor van de Schilder N in de collectie van S. Niarchos (nr. 2149, a, ill . 50) is 
err een grote intimiteit tussen erastes en eromenos: de jongen omhelst met beide 
armenn zijn oudere vriend. Ook tijdens de interfemorale penetratie slaat de eromenos 
vaakk een arm om de hals of de schouder van zijn minnaar, waarmee duidelijk wordt 
gemaaktt dat de eromenos de penetratie niet met tegenzin ondergaat en wellicht ook 
gevoelenss van genegenheid en erotiek ervaart.106 

Zoalss we hebben gezien, vinden de verleidingen op vaasafbeeldingen vaak zonder 
geschenkenn plaats. Wanneer we uit deze afbeeldingen concluderen dat bij een 
dergelijkee verleiding ook in werkelijkheid vaak geen geschenken te pas kwamen, 
mogenn we hieruit afleiden dat de eromenos zich blijkaar zonder veel omhaal liet 
versieren. . 
Wee kunnen concluderen dat de eromenos zelden in verzet of protesterend wordt 
afgebeeld.. Bovendien zijn de gebaren die op deze houding zouden duiden, poly-
interpretabell  en ze zouden in een aantal gevallen heel goed het tegendeel kunnen 
aangeven.. Bovendien laat de schilder niet zelden expliciet zien dat de jongen een 
erotischee interesse voor zijn minnaar toont. Ingetogenheid of terughoudendheid is 
geenn kenmerkend gedragspatroon van de eromenos. Wanheer we de term 'passief 

1<BEenn vergelijkbare geste van de rechterhand van de eromenos is te zien op de ogenschaal E 59.10 in 
Dunedinn (nr. Z28, et). 
l03Dee voorbeelden zijn: a: Z4, Z9B, Z150 (bij het paar rechts van de hurkende man die een vrouw van 
achterenn penetreert, houdt de jongen - als het hier tenminste om een jongen gaat en niet om een vrouw -
zijnn hand tegen de zijkant van het hoofd van zijn erastes), Z189, Z191 (De vaas is beschadigd. De hand 
vann de jongen is niet zichtbaar, maar reikt naar de kin van de man. De denk niet dat de eromenos met 
dezee hand de rechterhand van de erastes vastpakt, zoals het CVA vermeldt), Z201A (op zijde B is het 
volgendee stadium afgebeeld; de jongen vliegt de man om de hals), Z250 (de jongen streelt het haar of 
hett hoofd van de man), Z251; ft: Z112, Z203 (de jongen van het rechterpaar op zijde A houdt zijn 
linkerhandd dichtbij het gezicht van de man) en y: Z168, 
104Eenn vergelijkbare houding van de eromenos is te zien op Vorberg (1932) p. 422 (nr. Z170, et). 
'«Opp de binnenkant van een kylix in privébezit in Zwitserland, Para 72,22 maakt een jongen die door 
eenn ithyphallische man wordt benaderd hetzelfde gebaar. Keuls (1985) p. 278 en fig. 248 interpreteert 
hett gebaar als een teken van protest. 
'<*Dezee houding doet zich voor bij de volgende afbeeldingen: y: Z22, Z23, Z25, Z45, Z110, Z166, 
Z174,, Z175. Z204. Z247, Z266. 
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voorr de houding van de eromenos gebruiken, heeft deze term dus niet de connotatie 
vann terughoudend of bedeesd. 

4.2.. De 'aseksuele' houding van de eromenos 

Algemeenn wordt aangenomen dat de eromenos geen seksueel genot in de omgang 
mett de erastes ervaart. Hij zou zo geconditioneerd zijn in het sociale verwach-
tingspatroonn van zijn rol in de verhouding met zijn vriend, dat hij niet seksueel 
opgewondenn raakt van de streling en de seksuele handelingen van de erastes. Keuls 
iss de enige die opmerkt dat de jongens een enkele keer met een 'puerile erection' 
wordenn afgebeeld:107 'evidently the vase painters wanted to show that the passive 
partnerr does derive some pleasure from the contact, even without active 
participation.'' Ik denk dat Keuls gelijk heeft en ik wil laten zien dat deze opvatting 
doorr de bronnen gesteund wordt. 
Inn de eerste plaats hebben we gezien dat op zwartfigurige vazen met komos-
afbeeldingenn niet alleen mannen, maar ook jongens ithyphallisch worden voorgesteld 
enn dat de schilders duidelijk aangeven dat deze opwinding veroorzaakt wordt door 
lijfelijk ee erotiek. Verder hebben we gezien dat jongens of jongemannen opgewonden 
rakenn van de erotische handelingen en van het lichaam van mannen. 
Terr bevestiging van de onjuistheid van deze algemene veronderstelling dat de jongen 
seksueell  niet opgewonden raakt wil ik een tekst citeren uit het corpus van Aristoteles, 
enn wel uit boek 9 van de Historia Animalium.m Vanaf 58 la9 spreekt Aristoteles over 
dee seksuele ontwikkeling bij de mens. Hij stelt dat de man in de regel aan het einde 
vann de tweede cyclus van 7 jaar zijn eerste zaadlozingen krijgt. Tegelijk begint in 
dezee periode de groei van het schaamhaar. Hij maakt daar een interessante 
opmerking.. Ik citeer: 

Voorall  in deze periode hebben zij bescherming nodig109. Want hun drang naar seksualiteit is zeer 
groot,, wanneer zij ermee beginnen; met het gevolg dat als zij er niet voor zullen waken meer 
bewegingg te veroorzaken dan de veranderingen die hun lichamen zelf al te weeg brengen, wanneer 
zijj  helemaal geen seks bedrijven, zij doorgaans in hun latere leven deze weg blijven volgen.110 

Wantt de meisjes die al op heel vroege leeftijd seks bedrijven, worden losbandiger dan de anderen 
enn hetzelfde geldt voor jongens als zij geen bescherming krijgen in één richting of in beide 
richtingen.richtingen.111111 Want de kanaaltjes worden wijder en maken dat het lichaam langs die weg 
gemakkelijkk <vocht> kan doorlaten. En tegelijk wekt de oude herinnering aan het genot dat het 
vergezelt,, verlangen op naar de seksuele omgang die in het verleden heeft plaatsgevonden". "2 

Aristoteless beweert dat 
1.. jongens juist als ze jong zijn een sterke drang hebben naar seksualiteit; 

1077 Keuls (1985) p. 277. 
1088 De ga uit van de editie van Balme in de Loeb. Ik ben mij ervan bewust dat deze tekst ca. 150 tot 200 
jaarr later is dan de vazen waarover wij nu spreken, maar Uc meen dat de opmerkingen die Aristoteles in 
hett negende boek van de Historia Animalium maakt van algemene strekking zijn en niet een specifiek 
karakterr hebben vanuit bepaalde filosofische opvattingen. Aristoteles' opmerkingen zijn wel tamelijk 
schematisch,, in de zin dat hij de ontwikkeling van de mens in perioden van 7 jaar indeelt en deze 
indelingg gebruikt als basis voor zijn bespreking van de ontwikkeling van de seksualiteit. 
1099 Het subject van Séovrat slaat hier zowel op meisjes als jongens, vergelijk het commentaar van Balme 
adad loc. 
1100 Aristoteles bedoelt hier dat seksuele activiteit lichamelijke veranderingen te weeg brengt die tot een 
groteree behoefte en activiteit op seksueel terrein leiden. 
1111 Aristoteles bedoelt mijns inziens penetratie en/of gepenetreerd worden. 
1122 Een dergelijke psychische verklaring voor seksuele gewoontes of gedrag geeft Aristoteles ook in de 
EthicaEthica Nicomachea 1148b27 e.v. en in de Problemata IV, 26. Vergelijk hoofdstuk 7.9 van deze studie. 
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2.. wanneer jongens van die leeftijd aan hun seksuele drang toegeven, zij zich een 
gedragg op seksueel gebied eigen maken dat gekenmerkt wordt door losbandigheid; 
3.. er jongens zijn die op jonge leeftijd genot ervaren, wanneer ze gepenetreerd 
worden; ; 
4.. het seksuele gedrag van volwassen mannen (mede) te verklaren valt door de wijze 
waaropp ze in hun jeugd seks bedreven hebben; 
5.. jongens dus al op vroege leeftijd beschermd moeten worden bij de ontwikkeling 
vann hun seksuele verlangens en gedrag. 
Vanwegee het thema van dit hoofdstuk ('de aseksuele jongen1) wil ik hier alleen het 
eerstee punt benadrukken. Ik kom op de andere punten later nog terug. De opmerking 
vann Aristoteles bevestigt in ieder geval het beeld dat door zwartfigurige vaas-
afbeeldingenn met komosscènes wordt geschetst, namelijk dat jongens seksueel genot 
ervaren.113 3 

InIn vergelijking tot deze afbeeldingen steken de traditionele pederastische scènes 
(positiee a, p, y) af. De wijze waarop in deze voorstellingen de erotische spanningen 
wordenn weergegeven, is een andere 'taal' dan die welke in de komosvoorstellingen 
doorgaanss wordt gebezigd. We zullen deze nu bespreken. 
Dee pederastische afbeeldingen zelf bevatten een flagrante tegenstelling, die tot nog 
toee mijns inziens niet goed is verklaard. Enerzijds worden op de traditionele 
hofmakerij-scèness (positie a, p\ y) maar weinig eromenoi als seksueel opgewonden 
voorgesteld;; anderzijds wijst de houding van de erastes die Beazley de 'up-and-down' 
houdingg heeft genoemd, waarbij de erastes de penis of het scrotum van de jongen 
streeltt of betast, in een andere richting. In een erotische context kan dit niet anders 
betekenenn dan dat de erastes erop uit is de jongen op te winden. Er is, mede gezien de 
hierbovenn besproken tekst van Aristoteles, geen reden te geven waarom de jongen 
ookk niet opgewonden zou raken. Wanneer dit namelijk gebeurt - en ik zie geen ander 
doell  van de betasting door de erastes - wordt de kans vergroot dat de eromenos zich 
zall  laten verleiden. De vraag of het wel gepast was de jongen tijdens het 
verleidingsritueell  in een staat van opwinding af te beelden, is een andere kwestie. Het 
laatt zich aanzien dat de morele code van de groep mensen voor wie deze vazen 
bedoeldd waren, vereiste dat de eromenos werd voorgesteld als iemand die zijn 
seksuelee verlangens niet onmiddellijk toonde, maar hierin moest worden 
gestimuleerd.. Deze conventie zorgt voor een vast iconografisch stramien waarin de 
nadrukk ligt op de verleiding in plaats van de verovering. 
Dezee veronderstelling wordt niet tegengesproken, maar eerder onderstreept wanneer 
eenn schilder zich niet aan deze code heeft willen houden en een jongen toch met een 
alal dan niet lichte erectie voorstelt. Zo is een fragment van een kylix in Cambridge (nr. 
Z248,, a ill . 51) veelzeggend: de erastes staat hier in de traditionele 'up-and-down' 
houding.. Hij zakt wat door zijn knieën heen en pakt met zijn rechterhand het scrotum 
vann de eromenos. De elleboog geeft aan dat de erastes met zijn linkerhand 
waarschijnlijkk de kin van de eromenos aanraakte. De eromenos is hoogstwaar-
schijnlijkk een jongen, gezien het geringe aantal mannen dat als eromenoi buiten het 
werkk van de 'Affecter' op Attisch zwartfigurig aardewerk met afbeeldingen van 
hofmakerijj  verschijnt. Bovendien is de phallus van de eromenos kleiner dan die van 
dee erastes. Op de deksel van de phialè S 148 in Heidelberg (nr. Z198, a, ill . 52)114 staan 

1133 Deze conclusie staat haaks op een opmerking van Sokrates in Xen. Smp. VIII , 21, die veelal wordt 
geciteerdd om de tegenovergestelde opvatting te onderbouwen, namelijk dat jongens geen genot zouden 
belevenn aan homoseksuele contacten. Zoals ik in deel 2, hoofdstuk 7.2. laat zien, maakt de negatieve 
houdingg van Xenophon tegenover homoseksualiteit dit soort schijnbaar feitelijke observaties zeer 
twijfelachtig. . 
ll4Dee schaal doet Boiotisch aan, maar volgens Beazley (1947) p. 10 is het een Attisch product. Hij 
vergelijktt de schaal met een phialè uit Syracuse (Hesperia 220,1951, 95 taf. 42a, 7. Cf. de tekst van het 
CVACVA Heidelberg (4), p. 45). 
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vierr groepen erastai en eromenoi, bezig met het verleidingsritueel, telkens omgeven 
doorr twee zittende mannen. Iedere erastes staat in de 'up-and-down' houding en 
maaktt een jongen het hof die in alle vier gevallen een erectie vertoont. Een scherf van 
eenn pyxis van de Amasisschilder, afkomstig van Aigina (nr. Z17, y, ill . 53) is in dit 
opzichtt ook zeer illustratief. Er hebben op de zijde van de pyxis waarvan deze scherf 
afkomstigg is, acht mannelijke figuren gestaan: drie paren erastai en eromenoi en twee 
omstanders.. We herkennen traditionele elementen: een jongen met een aryballos die 
toekijktt hoe het verleidingsritueel tussen de twee personen vóór hem zich afspeelt; 
eenn man met een haas, die hij als geschenk aanbiedt aan degene die vóór hem staat. 
Verderr een snuffelende hond en een Kc&óc,-inscriptie. Van het paar midden op het 
fragmentt is de erastes enigszins door de knieën gebogen. Hij heeft zijn linkerarm om 
dee eromenos geslagen en houdt met zijn hand de penis van zijn jongere vriend vast. 
Blijkbaarr trekt hij de jongen af. 
Ookk de eromenos van het middelste paar op zijde A van de amfoor W 39 van de 
Schilderr van Berlijn 1686 in het British Museum (nr. Z98, p, y, ill . 54) zal dit verlangen 
koesteren.. Zijn erastes penetreert hem interfemoraal. Hij hangt over de jongen heen 
enn is wellicht zo geconcentreerd op zijn eigen genotsbeleving dat de erectie van zijn 
eromenoss hem ontgaat.115 Deze heeft oogcontact gemaakt met de man die vóór hem 
danst.. Wellicht bedoelt de schilder dat beiden in elkaar geïnteresseerd zijn. Op de 
anderee zijde van de vaas maakt de penis van de jongen van het middelste paar in 
vergelijkingg met de penis van de twee andere eromenoi eveneens de indruk enige 
opwindingg te ondergaan. De subtiele manier waarop de schilder dit weergeeft, laat 
zienn dat zijn publiek de erotische gevoelens van de jongens die object zijn van het 
seksuelee verlangen van mannen, niet expliciet en nadrukkelijk afgebeeld wil zien. 
Opp een schaal in Florence (nr. 7222, y, ill . 55) staan rechts een man en een jongen 
mett lang haar in de 'y-houding' afgebeeld. Links van hen loopt een ithyphallische 
jongeman,, met een krans in elke hand. Waardoor is de jongen zo opgewonden 
geworden?? Is hij bedoeld als een eromenos of als een erastes?116 De linkerfiguur is net 
alss de eromenos van het rechterpaar een jongeman met lang haar. Misschien loopt hij 
wegg omdat hij, ondanks zijn opwinding, niet in staat is gebleken de man te versieren. 
Zoverr mijn onderzoek reikt, zijn er geen andere verleidingsscènes (a, p, y, 6), waarin 
eenn eromenos expliciet met een erectie wordt afgebeeld.117 De afbeeldingen waarop 
jongenss in één mantel gewikkeld zijn, zouden echter op subtiele wijze een toespeling 
opp de erotische opwinding van de deelnemers aan de verleiding kunnen inhouden. Zo 
verhultt de mantel waarschijnlijk de erecties van de jongens van gelijke leeftijd die op 
afbeeldingenn nr. Z187, (a, ill . 29) en nr. Z185 (y, ill . 30) in één mantel gewikkeld zijn. 
Koch-Harnackk heeft in haar boek Erotische Symbole (1989) het motief van de mantel 
onderzocht.. Zij toont naar aanleiding van de pyxis 1972.3.72 in Mississippi 

1133 Dovere opmerking naar aanleiding van de erectie van deze jongen, namelijk dat 'the penis of the boy 
iss perhaps pushed up by the man's belly' is onjuist, want de erastes heeft de buik niet voomitgestoken. 
Cf.. Hupperts (1988) voetnoot 10. 
ll6Vorbergg (1932) p. 454 spreekt van 'zwei ithyphallische Manner und ein Ephebe'. Maar dat is niet 
correct. . 
1177 Op de oinochoè Berlijn V. I. 3230 toont een jongen een lichte erectie; hij wordt door een man 
geslagen.. We bespreken deze afbeelding tezamen met een soortgelijke roodfigurige voorstelling 
(namelijkk nr. Rl). Zie hoofdstuk 6.6. Op de binnenkant van de schaal München 2133 (Z245, et), die 
nogall  beschadigd is, staan een man en jongen in de 'up and down-houding'. Door de beschadiging zijn 
hett lichaam van de man vanaf zijn borst en het geslacht en de benen van de jongen niet meer zichtbaar. 
Inn Licht (1928, Erganzungsband 208) is de afbeelding aangevuld, waarbij zowel de erastes als de 
eromenoss ithyphallisch worden voorgesteld. Ook in het Beazley-archief bevindt een reconstructie-
tekening,, door Beazley gemaakt, waarbij beide deelnemers aan het ritueel een erectie vertonen. Hoesch 
(19922)) pp. 144-145 stelt dat deze reconstructie 'völlig falsch' is. Ook zij gaat uit van het beeld dat de 
eromenoss passief moest blijven en dat het derhalve onmogelijk is dat hij ithyphallisch wordt afgebeeld. 
Ditt is dus een onjuiste aanname. 
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overtuigendd aan dat de scènes van twee vrouwen in één mantel net zoals de scène 
vann man-vrouw en die van man-jongen of jongen-jongen in één mantel erotische 
voorstellingenn zijn, waarbij de mantel als een erotisch symbool functioneert.118 Toch 
blijvenblijven er belangrijke vragen over. Bijvoorbeeld de vraag die ook door Koch-Harnack 
wordtt gesteld: waarom is op een amfoor in Sassori119 van de vier copulerende paren 
(man-vrouw)) één paar in een mantel gehuld en zijn de andere dat niet? De verklaring 
datt de mantel een erotisch symbool is, voldoet op deze afbeelding niet, omdat de 
anderee paren ondubbelzinnig in een seksuele activiteit betrokken zijn. Waarom zou 
slechtss één paar in een mantel gewikkeld zijn? Wil de schilder suggereren dat tussen 
dee man en vrouw van dit paar een bijzondere intimiteit bestaat en dat zij in hun 
liefdesspell  niet gestoord willen worden? Verder is het opvallend dat als twee 
vrouwen,, of in enkele gevallen drie vrouwen, op Attisch aardewerk in één mantel zijn 
gehuld,, deze altijd open is, terwijl zij bij twee mannelijke personen vaak gesloten is. 
Hoee moeten we dit verklaren? In het bestek van deze studie voert het te ver deze 
kwestiee grondig te onderzoeken, maar de volgende verklaring lijk t mij zeer 
waarschijnlijk.. De gesloten mantel dekt toe. Ze laat niet zien wat er zich achter de 
mantell  afspeelt. De gesloten mantel functioneert zo als een picturaal eufemisme; de 
beschouwerr van de afbeelding weet precies wat er gebeurt - de mantel is in 
semiotischh opzicht transparant -, maar de schilder doet net alsof hij van niets weet. 
Dee twee jongens op de lekyth nr. Z187 (a, ill . 29) zijn eikaars spiegelbeeld. Hun 
belangstellingg voor elkaar is even groot. De erotische spanning die wordt opgeroepen 
doorr de mantel en door de volwassen mannen die met geschenken komen aandragen, 
wordtt vergroot doordat de jongens zich aan elkaar tonen en niet méér doen dan naar 
eikaarss geslachtsdeel kijken. De schilder laat het aan de beschouwer over te raden 
watt er niet wordt getoond en zich de opwinding van de jongens in concreto voor te 
stellen.1200 Op de lekyth nr. Z185 (y, ill . 30) zijn er geen mannen met geschenken nodig 
omm de erotische spanning te suggereren. De jongens staan met hun middel dicht tegen 
elkaarr aan. Penetreert de een de ander of rijden ze met hun penissen tegen elkaar op? 
Hett wordt opnieuw aan de beschouwer overgelaten door de mantel heen te kijken. 
Dee schilder past zich met zijn voorstelling blijkbaar aan de vigerende morele code aan 
doorr de erecties van jongens niet aan het daglicht prijs te geven. Vrouwen die door 
éénn mantel verbonden zijn, worden nooit voorgesteld in een erotisch spel verwikkeld 
tee zijn.121 Dat zou de reden kunnen zijn dat bij hen de mantel nooit gesloten is. 
Wanneerr deze gesloten zou zijn, zou dit suggereren dat vrouwen daadwerkelijk 
seksuelee handelingen met elkaar zouden verrichten. Er zijn mij geen voorbeelden van 
vrouwenn bekend die buiten de 'context' van mannen met elkaar openlijk en ongekleed 
inn een seksueel spel verwikkeld zijn. Behalve de 'mantel-afbeeldingen' zijn er maar 
zeerr weinig voorbeelden waarop vrouwen elkaar het hof maken en op de 
afbeeldingenn waar vrouwen naakt zijn laat deze hofmakerij ook vaak een andere 
interpretatiee toe.122 Als het juist is dat de gesloten mantel de suggestie van seksuele 
activiteitt wekt, is het waarschijnlijk dat ter vermijding van deze suggestie de mantel 
bijbij  twee of meer vrouwen altijd open is. 

U8Tweee bekende homo-erotischee voorbeelden in de literatuur waar de mantel functioneert als erotisch 
symbool,, zijn: 1. Telemachos en Peisistratos (Od. III, 400 en IV, 299; 2. Alkibiades en Sokrates (Plato 
Symp.Symp. 219b-c). 
"«Sassorii  07100, Koch-Harnack (1989) Abb.8. 
120Dee mantel zou er ook op kunnen wijzen dat de jongens zich willen afschermen tegen de mannen die 
zichh met hun geschenken opdringen. 
1211 Koch-Harnack merkt deze discrepantie tussen de mantel die twee of meer vrouwen omsluit en de 
mantell  die andere soorten paren verhult, niet op. 
122Vergelijkk Keuls (1985) p. 85 en Kilmer (1993) pp. 26 e.v., 67 en 68. 
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Tott slot dient over de manier waarop de erotische en seksuele verlangens van de 
eromenoii  worden afgebeeld, vermeld te worden dat de afwezigheid van de erectie bij 
jongenss niet in een schril contrast staat met de weergave van de opgewonden staat 
vann de erastai. Vooraf moet worden opgemerkt dat de y-scènes waarbij de erastes 
zijnn eromenos zover heeft gekregen dat hij zijn seksuele verlangens in concrete 
dadenn mag omzetten, in aantal veel geringer zijn dan de verleidingsscènes in strikte 
zinn (a, p): onder de zwartfigurige vazen tel ik 44 y-scènes tegen ca. 255 verleidings-
voorstellingenn (inclusief de 80 afbeeldingen uit het werk van de 'Affecter'). Bovendien 
wordtt bij deze y-scènes de erectie die de erastes verondersteld wordt te hebben, 
vaakk niet zichtbaar gemaakt.123 Veelal drukt de erastes zich zo dicht tegen de 
eromenoss aan dat de schilder de erectie niet hoefde aan te geven of kon aangeven. 
Somss houdt de erastes zijn hand ervoor.12t Maar ook in de gevallen waar een erectie 
verwachtt zou worden - wanneer de erastes namelijk met zijn bekken een stukje van 
zijnn vriend verwijderd staat, is een erectie niet altijd zichtbaar, zoals op de binnenkant 
vann de schaal 27 in Kurashiki (nr. Z45, y, ill . 56) te zien is. De houding van de erastes is 
duidelijkk genoeg en het lijdt geen twijfel dat de man de jongen penetreert.125 

Verderr zijn de erotische gevoelens van de erastes op de verleidingsscènes in strikte 
zinn (a, p) meestal niet door middel van een erectie weergegeven. Slechts op 15 van de 
ca.. 220 afbeeldingen is een erectie expliciet getoond.12*  Bovendien zijn slechts 
driemaall  de omstanders bij een y-tafereel ithyphallisch afgebeeld zonder iemand 
anderss te verleiden. De omstanders op een et- of p-tafereel vertonen nooit een erectie 
zonderr zelf in een verleiding verwikkeld te zijn.127. Schilders bewaren dus ontegen-
zeggelijkk terughoudendheid in het expliciet uitbeelden van de erotische en seksuele 
verlangenss van de erastes. We kunnen hieruit afleiden dat de aanwezigheid van de 
erectiee geen voorwaarde vormt voor de opgewonden staat van de erastes. Dit maakt 
hett waarschijnlijk dat de afwezigheid van de erectie bij de eromenos niet erop duidt 
datt hij niet opgewonden zou zijn. 

5.. Vormen van seksueel gedrag 

5.1.. Interfemoral e penetratie 

Zoalss we hebben opgemerkt, vormen de afbeeldingen met traditionele pederastische 
taferelenn (a, p, y) vanuit het perspectief van de wijze waarop de seksualiteit wordt 
bedreven,, een zeer specifieke groep. De vazen waarop komoi met mannen en 
jongenss zijn afgebeeld en de eigentijdse poëzie, die verschillende toespelingen maakt 
opp anale copulatie, zijn in dit opzicht namelijk veel explicieter.m Van de zwartfigurige 
afbeeldingenn die we in navolging van Beazley gerangschikt hebben onder de 

1233 In de volgende y-scènes is de phallus van de erastes zichtbaar y: Z22, Z23, Z98 (2x), Z100, Z110, 
Z116,, Z117, Z166, Z168, Z186, Z194, Z200, Z203, Z204 (2x), Z241, Z242, Z247. 
1244 Vergelijk y: Z160, Z220. 
1255 Een ander voorbeeld waarbij de erastes die een penetrerende houding aanneemt, van de jongen afstaat, 
zonderr dat zijn erectie zichtbaar is: Athene, Nationaal Museum, Akropolis collectie 2242 (Z6, y) (of het 
moestt zijn dat de scherf te hoog is afgebroken). 
126Dee voorbeelden zijn: a: Z6, Z8, Z9 (2x,), Z161 (?), Z177, Z189, Z191, Z192, Z206, Z248; p: Z98, 
Z137,, Z203 (de ithyphallische erastes is een jongeman); y Z100. Het is opvallend dat op ogenschalen en 
dee CHC-skyphoi nooit een erastes ithyphallisch is afgebeeld. 
127Dee voorbeelden zijn: y: Z168, Z194 en Z222. 
128Ookk Reinsberg (1989) p. 195 merkt deze discrepantie tussen de archaïsche poëzie en de pederastische 
afbeeldingenn op. 
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categoriee 'houding-y', geven de meeste onmiskenbaar interfemorale penetratie 
weer.I29 9 

Dee indeling van Beazley in drie groepen is in die zin wat ongelukkig, dat zij de 
suggestiee zou kunnen wekken dat de situaties die op de a- en p-voorstellingen worden 
weergegeven,, zullen uitlopen op het uiteindelijk voltrekken van de daad door middel 
vann de interfemorale penetratie-,3° Dit hoeft echter niet. De a- en p-voorstellingen 
vormenn samen eigenlijk één groep en betreffen de verleiding. Deze groep is, zoals we 
gezienn hebben, veel omvangrijker dan de y-groep. Hoe kan deze dicrepantie 
verklaardd worden? Waarom valt in de homo-erotische iconografie de nadruk zo op de 
verleiding?? Wanneer we een vergelijking maken met de heteroseksuele iconografie, 
wordtt deze eigenaardigheid van de homo-erotische afbeeldingen nog eens bevestigd. 
Err zijn onder de heteroseksuele afbeeldingen wel verleidingsscènes aanwezig, maar 
meestall  worden de paren copulerend afgebeeld. De verklaring zou gevonden kunnen 
wordenn in het feit dat deze verleidingstaferelen (a en p) een sterk prospectieve functie 
hebben:: de schilders gebruiken de voorstelling van de verleiding om de erotiek en de 
uiteindelijkee seksuele handelingen tussen personen van het mannelijk geslacht te 
suggereren.. Deze prospectie is een uitingsvorm van de schroom om expliciet de liefde 
tussenn personen van het mannelijke geslacht af te beelden. De schilder laat het aan de 
beschouwerr zelf over zich een voorstelling te vormen van de wijze waarop een en 
anderr zijn beslag krijgt. 
Hett is niet helemaal correct de indruk te wekken dat de afloop in alle gevallen open 
zouu liggen. Er zijn namelijk afbeeldingen waarop meer scènes tegelijk worden 
gepresenteerd.. Zo zijn op zijde B van de amfoor W 39 in London (nr. Z98, p, y, ill . 54) 
naastt het paar waarvan de erastes zijn vriend interfemoraal gaat penetreren, twee 
parenn verwikkeld in een verleiding. Het middelste paar geeft op deze wijze de afloop 
vann de verleiding van de twee andere paren aan.131 Soms wordt op de ene zijde van de 
vaass een verleiding in strikte zin afgebeeld, terwijl op de andere zijde het resultaat van 
dee verleiding is te zien. Dit is het geval op de amfoor nr. Z168 (a, ill . 44). Doordat de 
figurenn op beide zijden nagenoeg identiek zijn, vormen de afbeeldingen op beide 
zijdenn één geheel. 
Niett alleen de afbeeldingen met een verleidingsscène in strikte zin hebben een 
prospectievee functie, maar ook de afbeeldingen met de interfemorale penetratie 
kunnenn als zodanig functioneren. Interfemorale penetratie kan in de homoseksuele 
praktijkk ook toegepast worden als een soort voorspel op anale penetratie. Zo kan voor 
degenee die de penetrerende rol wil spelen de interfemorale penetratie een middel zijn 
omm zijn verlangen aan de ander duidelijk te maken. Vaak zien we op vaasafbeeldingen 
dee erastes de jongen die hij interfemoraal penetreert, bij zijn billen vasthouden. Ook al 
heeftt deze houding een praktische kant, toch kan de erastes haar gebruiken om aan 
zijnn vriend duidelijk te maken dat hij hem ook op een andere manier wil penetreren. 
Wee hebben gezien dat deze vorm van seksualiteit voorkwam en dat hierop in de 
afbeeldingenn met komosvoorstellingen en in de archaïsche poëzie toespelingen 
wordenn gemaakt. Ook is er een voorbeeld van anale copulatie zonder de context van 
eenn komos voorhanden. Op de binnenkant van de kylix 2232 in Athene (nr. Z242, y, UI. 
57),, waarvan de buitenkant een Amazonomachie van Herakles laat zien, penetreert 
eenn man in hurkende houding een jongere persoon, die van het mannelijk geslacht zou 

'»Hett betreft de volgende afbeeldingen: y: Z10, Z25, Z199, Z252, Z254 (?), Z255, Z2d2, Z266 (?). 
Sommigee zijn op de plek waar de penetratie plaatsvindt, beschadigd, maar doordat de erastes en de 
eromenoss zo dicht tegen elkaar aanstaan, kunnen we ervan uitgaan dat het ook in deze voorstellingen om 
interfemoralee penetratie gaat. l30Beazleyy (1947) p. 24 vermeldt alleen dat het moment van type y later is dan dat van type a en ^ 1311 Andere voorbeelden waarbij in dezelfde afbeelding een y-tafereel gecombineerd wordt met een 
verleiding,, zijn: P: Z203, y: Z17 (?), Z100, Z117, Z175, Z194. 
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kunnenn zijn, anaal132. De afbeelding is als y-houding uitzonderlijk en de onverbloemde 
copulerendee houding van beide figuren opmerkelijk- Mits het om een homoseksuele 
copulatiee gaat, ondersteunt de afbeelding de hypothese dat anale penetratie 
gepraktiseerdd werd. 
Wee kunnen nog een stap verder gaan en de volgende hypothese overwegen. Zoals 
wee bij onze analyse van de gedichten van Solon (hoofdstuk 3.2.) hebben 
geconstateerd,, is het waarschijnlijk dat de verwijzingen naar de dijen van jongens 
toespelingenn op anale penetratie zijn en dat het werkwoord SuxjnipiCeiv als eufemisme 
voorr deze vorm van seksuele activiteit gebruikt kan worden. In dit verband is het 
aannemelijkk te veronderstellen dat een dergelijk eufemistisch gebruik ook op de 
vaasafbeeldingenn van toepassing is, met andere woorden dat het uitbeelden van het 
Sia^pi^eivv op de vazen een eufemistische toespeling op anale copulatie is, al dan niet 
inn combinatie met de prospectieve functie, zoals ik hierboven heb uiteengezet. Anale 
copulatiee tussen personen van het mannelijk geslacht wordt zelden expliciet in woord 
off  beeld weergegeven, maar hieraan wordt wel tersluiks gerefereerd. Het is 
waarschijnlijkk dat de dubbele betekenis van het Siannpî eiv ook in de picturale taal 
opgaat.. De interfemorale penetratie is dan een metafoor voor anale penetratie.133 De 
schilderr wil met zijn afbeelding van interfemorale penetratie zeggen 'ik pas mij aan de 
vigerendee code aan, maar de goede verstaander begrijpt wat ik bedoer. 

5.2.. Subtiele toespelingen op anaal contact 

Eenn bevestiging van de hierboven geformuleerde hypothese kan worden gevonden in 
dee subtiele toespelingen op anale penetratie op verscheidene vaasafbeeldingen die tot 
dee a-, p-, Y-groep behoren. De schilders laten namelijk zien dat bepaalde personen in 
dee verleidingsscènes grote belangstelling koesteren voor de billen van andere 
mannelijkee deelnemers aan het ritueel. Ik geef een paar voorbeelden. Op de amfoor 
86.134.444 in San Antonio (nr. Z100, y, ill . 43) staan enkele verleidingstaferelen. Rond 
hett centrale paar, dat zich in een Y-positie bevindt, staan twee groepen van ieder drie 
personen:: twee mannen en een jongen. Bij de rechter groep heeft de middelste man 
allee aandacht voor de jongen die vóór hem staat. De man échter deze man heeft zijn 
rechterhandd op de billen van de ithyphallische man gelegd. Hij maakt gebruik van de 
situatiee en tracht 'een graantje mee te pikken'. De schilder heeft hem weliswaar niet 
mett een erectie afgebeeld, maar de intentie van de man is duidelijk en, zoals we 
hebbenn gezien, hoeft de afwezigheid van een erectie niet op het ontbreken van 
seksuelee verlangens te duiden. Van de linkergroep heeft de jongen een haan in 
ontvangstt genomen. Zijn houding en die van de man achter hem, die niet in staat is zijn 
gevoelenss voor de jongen te verbergen, lijk t op de houding van partners van de 
heteroseksuelee en homoseksuele paren in komosvoorstellingen op Tyrrheense' 
amforenn (vergelijk bijvoorbeeld ill . 4.40). Op de afbeeldingen van deze vazen waren 
dee toespelingen op anale copulatie onmiskenbaar en het laat zich aanzien dat ook de 
schilderr van de amfoor nr. Z100 (y) wil aangeven dat de erastes de jongen hiertoe 
probeertt te verleiden.134 

Opp een lekyth in Sint Petersburg (nr. Z160, y, ill . 58) staat de jongen direct links van 
hett rechter paar dat zich in de y-houding bevindt, zoals Beazley het omschrijft, in 'an 
impertinentt attitude': hij streelt de kin van de eromenos en betast de billen van de 
penetrerendee jongen. Zijn houding geeft niet alleen te kennen dat hij graag in het spel 
vann de twee jongens betrokken wil worden. Zijn erotische interesse voor de billen van 

132Hett  CVA Athene, pi. 36, nr. 854, omschrijft de persoon als feminien. 
1333 Zo ook Frontisi-Ducroux (19%) pp. 85,90. 
134Eenn soortgelijke voorstelling toont de amfoor  uit London (nr. Z98, p ill . 54): het linkerpaar  op zowel 
kantt  A als op kant B is op deze wijze te interpreteren. 
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dee erastes die al zijn aandacht op de jongen vóór hem heeft gericht, is overduidelijk. 
Geschenkenn zijn niet aanwezig. Het is aan de beschouwer te bedenken in hoeverre 
dee jongen succes heeft en waartoe zijn avances zullen leiden.135 

Zoalss we bij enkele ogenschalen gezien hebben, benadert de erastes zijn eromenos in 
plaatss van van voren ook wel eens van achteren. Dit is op de kylix 240 in Amsterdam 
(nr.. Z41, a, ill . 59) het geval. Op beide zijden ervan is hetzelfde onderwerp op dezelfde 
manierr afgebeeld. Een jongeman buigt zich door de knieën en strekt zijn hand uit naar 
dee billen van een jongen. De jongen die avances maakt, is groter dan de jongen die 
vóórr hem staat. De afbeeldingen aan beide zijden tonen zoveel overeenkomsten dat 
menn met recht kan spreken van een herhaling van de voorstelling. Beoogt deze 
redundantiee alleen een zekere nadruk of gaat het hier om twee verschillende stadia in 
hett maken van de avances? Het enige duidelijke verschil tussen de twee afbeeldingen 
iss dat op kant A de jongen zich wat dieper naar voren bukt en zijn hand iets verder 
vann de billen van de jongen afhoudt. Gaat het hier om twee opeenvolgende momenten 
vann de handeling, waarbij de hand dichter bij het object van haar verlangen komt? Als 
ditt een juiste interpretatie is, wordt de erotische spanning benadrukt en vergroot: de 
billenn blijven onaangeraakt. Toch is de kwaliteit van de schildering slecht, zodat we 
voorzichtigg moeten zijn aan dergelijke subtiele verschillen tussen kant A en B veel 
waardee te hechten. 
Ookk in Grenoble bevindt zich een ogenschaal (nr. Z30, a, ill . 60) waarop de erastes 
(eenn jongen) een andere jonge jongen, die heftig gesticuleert, van achteren benadert. 
Betekentt deze voorstelling, net zoals op de kylix in Amsterdam, dat de erastes vooral 
gecharmeerdd is van de billen van de jongen en dat hij dat op deze manier te kennen 
geeft?? Ook op het bord RO II 89 van de Readyschilder in Leiden (nr. Z12, p, ill . 61) is 
dee erastes niet uitsluitend op de voorkant van de jongen gericht. Een jongen wordt 
doorr twee erastai benaderd, die beiden een geschenk voor hun favoriet hebben 
meegenomen.. Doordat de jongen omkijkt naar de erastes (met haas) die hem van 
achterenn benadert, maar tevens de man vóór hem, die hem met zijn rechterhand 
streelt,, niet afweert, laat de schilder open met wie de jongen zich zal inlaten. Op de 
hydriaa F43 van de Readyschilder in het Louvre (nr. Z l l , p, ill . 62),36 volgen de drie 
middelstee figuren hetzelfde iconografische patroon als de twee erastai en de 
eromenoss op het bord in Leiden.137 Alleen heeft de eromenos op de hydria zijn 
geschenkk al aangenomen. De man achter de eromenos laat met een handgebaar 
blijkenn dat hij in de billen van de jongen is geïnteresseerd. Het laat zich aanzien dat de 
eromenoss het geschenk van hem heeft aangenomen, omdat de andere erastai hun 
cadeauss nog bij zich hebben. De man die de jongen van achteren benadert, wil nu 
waarr voor zijn 'geschenk'. 
Interessantt is de afbeelding op de amfoor 352 in het Vatikaan (nr. Z13, a,, ill . 42). Een 
volwassenn man maakt een stevig gespierde jongeman het hof. Het paar is omgeven 
doorr twee andere mannen die duidelijk bij de verleiding betrokken willen worden. 
Terwijll  de jongen van voren wordt benaderd, toont een andere man zijn 
belangstellingg voor diens billen. De schilder heeft aandacht voor details, zoals te zien is 
bijj  de hond die aan het scrotum van de jongen snuffelt. De groep in het midden trekt 
dee aandacht van de tweede man rechts van de jongen. Hij draagt een haan. Heeft hij 
dezee gekregen of heeft hij het dier meegenomen om een jongen te verleiden? In het 
laatstee geval is de man erop uit zijn kansen de jongen te versieren in te schatten, maar 

,35Opp een vaas uit Olbia (nr. Z159, cc) toont een man zijn erotische belangstelling voor de reusachtige 
billenn van een jongen, die van voren door een andere man wordt benaderd. Ook op zijde A van een 
skyphoss in Rome (nr. Z203, (J) toont de jongen helemaal links op de afbeelding dezelfde interesse voor 
dee billen van de ithyphallische jongen die vóór hem staat. 
1366 Voor een beschrijving van de voorstelling, zie voetnoot 92. 
1377 Dit is niet een vast stramien wanneer het gaat om een eromenos die door twee erastai wordt benaderd; 
vergelijkk bijv. Vatikaan 352 (nr. Z13, a, ill . 42). 
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tegelijkk moet hij beseffen dat hij te laat is gekomen. Zoals Beazley opmerkt,,3*  lijk t het 
err evenwel op dat de haan bedoeld is voor de man die vóór hem staat. Beazley acht 
dezee mogelijkheid echter onwaarschijnlijk omdat in dat geval het object van zijn 
verlangenn een man zou zijn. Maar we zullen zien dat de schilder op deze afbeelding 
well  op meer manieren het traditionele pederastische patroon doorbreekt. Links van 
dee gesticulerende man staan nog twee personen: een jongen met twee hanen (of een 
haann en een hen) in zijn armen, die de hofmakerij van het middelste paar gadeslaat. Is 
hijj  door een erastes gefêteerd of is hij van plan een eromenos voor zichzelf te winnen? 
Dee hond links kijkt omhoog en lijkt aan de billen van de man te snuffelen. Links van de 
jongenn staat een man, die in zijn rechterhand een voorwerp dat de vorm van een dildo 
heeft,, vasthoudt.139 Voor wie is deze dildo bestemd? Voor de jongen die vóór hem 
loopt?? In ieder geval duidt deze phallus op anale penetratie en is hij bedoeld genot te 
verschaffenn aan degene die een dergelijke penetratie ondergaat. Er zijn dus 
verschillendee zaken waarin de afbeelding afwijkt van het traditionele patroon: a. de 
mann met een dildo; b. een man zit met zijn hand aan de anus van een jongen; c. een 
mann heeft een geschenk dat bedoeld is om een andere man te versieren (?); d. een 
jongenn heeft geschenken bij zich om een ander te versieren (?). 
Opp de andere zijde van de amfoor is het gevecht tussen Grieken en Amazones 
afgebeeld,, waarin Herakles een centrale rol speelt. De strijd verloopt zeer wisselend: 
vann de Grieken staan alleen Herakles en de Griek rechts van hem nog overeind; met 
z'nn tweeën kunnen ze een Amazone bedwingen. Helemaal rechts op de afbeelding is 
eenn Griek door de knieën gezakt; zijn tegenstandster steekt haar zwaard in zijn keel. 
Linkss van Herakles zijn de twee Amazones eveneens aan de winnende hand: ze 
bevechtenn met succes twee Grieken. Eén is al op de grond neergezegen en de 
situatiee van de ander is verre van hoopvol. Afgezien van Herakles en zijn makker 
leggenn de Grieken het dus tegen de Amazones af. Hebben we hier te maken met een 
opzettelijkee rolomdraaiing? Er zijn twee soorten mannen afgebeeld: degenen die zich 
eenn ware man betonen door krijgshaftige vrouwen te verslaan en degenen die het 
onderspitt delven. Het dubbele karakter van mannelijkheid treffen we ook op de 
anderee zijde aan: er zijn mannen die (willen) penetreren en mannen die zich laten 
penetreren.. Het mythische voorbeeld weerspiegelt de dubbele rol die mannen bij de 
seksualiteitt kunnen vervullen. 

5.3.. Promiscuïteit 

Verschillendee afbeeldingen zoals die op de hierboven besproken amfoor in het 
Vatikaan,, op de amfoor nr. Z100 (y, ill . 43) en op de lekyth nr. Z160 (Y, ill . 58) maken 
duidelijkk dat homoseksueel gedrag een promiscue karakter kon hebben. De schilder 
vann de amfoor in het Vatikaan suggereert dat de omstanders betrokken willen worden 
bijj  het erotische spel van het centrale paar. Het is niet waarschijnlijk dat de 
activiteitenn van de afzonderlijke figuren of paren losse scènes van verleiding 
voorstellen,, aangezien er een duidelijke interactie tussen de verschillende personen is. 
Hett is nauwelijks te accepteren dat deze voorstelling van zaken geen referentie met 
dee werkelijkheid zou hebben. Het laat zich dus aanzien dat de jongens of mannen 
tegelijkk erotische contacten met anderen aangaan. Bovendien wekt de schilder van 
bijvoorbeeldd de amfoor in het Vatikaan de sterke suggestie dat er groepsseks zal 
plaatsvinden.. De sfeer van dergelijke vaasafbeeldingen herinnert aan de toon van de 
gedichtenn van Theognis, waarin de erastes zich voortdurend beklaagt dat de trouw 

'MBeazleyy (1947) p. 7. 
139Beazleyy (1947) p. 7 spreekt van een 'uncertain object' en Albizatti (Vasi Antichi Dipinti del Vaticano, 
fase.fase. VI) p. 139 vraagt zich af of het om een ^aXkoq gaat. Bestudering van de vaas zelf in het Vatikaan 
heeftt mij overtuigd dat het om een dildo gaat. 
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vann zijn beminde jongen te wensen overlaat. De jongen midden op kant A van de 
amfoorr W 39 in London (nr. Z98, p, ?, ill . 54) lijk t de aandacht te trekken van de man 
diee vóór hem opgewonden dansbewegingen uitvoert. Hij biedt hem zijn krans aan, 
terwijll  hij door een andere man interfemoraal wordt gepenetreerd. Eenzelfde houding 
vann een jongen die gepenetreerd wordt, toont een van de voeten van de pyxis in 
Mississippii  (nr. Z194,y, ill . 19). De jongen heeft blijkbaar veel interesse in de hen die 
dee man vóór hem bij zich heeft. Maakt hij een volgende afspraak? Op beide zijden van 
dee amfoor nr. Z168 (a, ill . 44) dansen twee ithyphallische mannen om het centrale 
paar.. Wachten ze tot ze aan de beurt zijn? Op de hals van de amfoor 56.171.24 in New 
Yorkk (nr. Z108, a, ill . 63) staat tussen twee mannen een jongen die door de man 
tegenoverr hem aan zijn scrotum wordt betast. De man rechts van hem houdt zijn 
rechterhandd naar voren alsof hij de jongen van plan is aan te raken. De jongen maakt 
geenn aanstalten de man van zich af te slaan. Een soortgelijke situatie doet zich voor 
opp kant B van de amfoor in Basel (nr. Z167, a, ill . 22), waar twee jongens van gelijke 
leeftijdd in een verleiding verwikkeld zijn. Om hen heen staan een man (links) en een 
jongenn (rechts), die beiden hun hand uitstrekken om de billen van de jongen die vóór 
henn staat te betasten. De voorstelling suggereert dat deze handelingen verricht 
wordenn terwijl de rechter jongen van de middelste groep de jongen tegenover hem 
aann het versieren is. Beiden tonen geen ergenis over het gedrag van de twee andere 
personenn en de voorstelling wekt de indruk dat de verleiding zich niet tot de middelste 
groepp zal beperken. Waarop de situatie zal uitlopen, is een vraag die de schilder de 
beschouwerr laat beantwoorden. 
Eenn promiscue houding wordt dus vooral gesuggereerd op afbeeldingen waar naast 
hett centrale paar nog andere mannen, tussen wie interactie plaatsvindt, te zien zijn. 

6.. Conclusie 

Wee hebben laten zien dat de vermeende pedagogische functie van de pederastische 
verhoudingenn niet door de zwartflgurige vaasafbeeldingen wordt ondersteund. De 
opvattingg dat de geschenken die de erastai gebruiken bij het verleiden van jongens of 
mannenn de symbolische functie zouden hebben de rol van de erastes als opvoeder 
vann zijn vriend te onderstrepen, lijk t niet juist. De materiële geschenken hebben 
enerzijdss een 'economische' waarde die voor de eromenos min of meer opweegt 
tegenn datgene wat de erastes van hem vraagt. Verder heb ik laten zien dat de 
materiëlee en immateriële geschenken op verschillende manieren erotisch of seksueel 
tee duiden zijn. Zo kan het geschenk de zelfverzekerdheid van de erastes bij de 
verleidingg onderstrepen. Het geschenk, dat het bewijs en het pronkstuk van zijn 
success bij de jacht is, toont het vertrouwen dat de erastes in zijn kwaliteiten als 
verleiderr en minnaar heeft. Een geschenk kan duiden op het öicoiceiv als een typisch 
gedrags-patroonn van de erastes. Verder kunnen geschenken of voorwerpen een 
symbool-functiee hebben voor de seksuele verlangens van de erastes of de 
verwachtingg die hij heeft ten aanzien van de seksuele rol van de eromenos. 
Wee hebben aannemelijk gemaakt dat de afwezigheid van materiële geschenken en 
vann geschenken in het algemeen niet iconografisch verklaard moet worden, namelijk 
doorr middel van reductie. Het veelal ontbreken van geschenken op vaasafbeeldingen 
zouu eerder een afspiegeling kunnen zijn van de homoseksuele praktijk. Dit betekent 
datt de verhouding tussen een erastes en eromenos een veel grotere 'gelijkheid' in rol 
tussenn beide participanten impliceert dan gewoonlijk wordt verondersteld. Hiermee 
bedoell  ik dat de eromenos ook een erotische interesse aan de dag legt en dat dit 
maaktt dat de erastes geen geschenken nodig heeft om contact met de jongen te 
leggen.. De rol van de erastes bestaat er met name uit dat hij het initiatief neemt. 
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Wee hebben gezien dat de opvatting dat een erastes-eromenos-verhouding altijd 
partnerss vereist die ongelijk in leeftijd zijn, onjuist is. Er zijn afbeeldingen die jongens 
off  mannen van gelijke of nagenoeg gelijke leeftijd tonen. We moeten dus vaststellen 
datt in de zesde eeuw verschillende vormen van homoseksualiteit voorkwamen. 
Bovendienn hebben we geconstateerd dat, wanneer op afbeeldingen het leeftijds-
verschill  - zowel waar het gaat om jongens als om mannen - vervaagt, de 
gebruikelijkee rolverdeling tussen de erastes en eromenos vaak niet herkenbaar is, dat 
will  zeggen: het is niet vast te stellen wie de initiatiefnemer is. Gelijkheid in leeftijd 
biedtt de mogelijkheid van een verhouding russen gelijkwaardige partners. De vraag of 
wee hieronder ook mogen verstaan dat er een gelijkheid in de seksuele rol bestond, is 
moeilijkk te beantwoorden. Op een afbeelding waarop twee jongens in een mantel 
masturbatiee of wederzijdse masturbatie plegen (nr. Z187, a, ill . 29) lijkt dit het geval te 
zijn.. Maar of bijvoorbeeld de verhouding van de mannen op de afbeeldingen van de 
'Affecter'' al dan niet bepaald wordt door het patroon van overheersen en overheerst 
wordenn in de vorm van penetreren en gepenetreerd worden, kunnen we niet 
uitmaken.. De 'Affecter' heeft ook de verleiding tussen twee volwassen mannen wel 
doorgaanss het patroon van de achtervolging gegeven. Hiermee laat hij zien dat ook bij 
ditt soort homoseksuele contacten er duidelijk sprake is van de rol van erastes, een 
initiatiefnemer,, iemand die gedreven wordt door eros, en die van eromenos, het object 
vann het verlangen van de erastes. 
Hett algemene beeld van de eromenos, namelijk dat het een bedeesde jongen is die 
zichh terughoudend opstelt in zijn contact met zijn vriend, wordt door de zwartfigurige 
keramiekk nauwelijks ondersteund. Vaak toont de jongen geen verzet tegen de 
avancess van de vriend. Zijn doorgaans wat neutrale houding geeft niet meer of minder 
aann dan dat hij niet degene is die het initiatief neemt. Maar er zijn daarentegen ook 
afbeeldingenn waarop de jongen evenals zijn minnaar een erotische belangstelling aan 
dee dag legt. Bovendien maakt hij gebaren van tederheid voor zijn vriend. Soms wordt 
hijj  door schilders afgebeeld als iemand die de erastes te slim af is en er met het 
geschenkk vandoor gaat. 
Wee hebben aangetoond dat de opvatting dat de eromenos geen genot zou ervaren aan 
hett contact met zijn erastes, zeer twijfelachtig is. Het betasten van het scrotum van 
dee jongen door de erastes moet gezien worden als een poging de jongen op te winden. 
Bovendienn heeft de handeling iconografisch gezien vermoedelijk een prospectieve 
functie:: de beschouwer vult zelf aan hoe de emoties van beide deelnemers aan de 
verleidingg hun beslag krijgen. Deze eufemistische prospectie functioneert net zo goed 
inn het geval van de erastes die ook slechts betrekkelijk zelden ithyphallisch wordt 
afgebeeld.. Het feit dat de erastes meestal niet met een erectie wordt afgebeeld, toont 
aann dat de afwezigheid van een erectie niets te maken heeft met het niet opgewonden 
zijn.. Dat de eromenos wel verondersteld wordt seksueel genot te kunnen ervaren, 
zoalss ook Aristoteles ons als een biologisch feit meedeelt, bewijzen enkele 
afbeeldingenn waarop de eromenos ontegenzeggelijk een erectie vertoont. Dat op de 
meestee afbeeldingen de eromenos zonder erectie is afgebeeld staat in verband met 
eenn ander niveau van de sociale werkelijkheid, namelijk met een vorm van morele 
codee die wellicht gebonden is aan een bepaalde groep van de Griekse samenleving 
voorr wie deze vazen bestemd waren. Deze code was niet uniform, in de zin dat 
iedereenn binnen deze groep zich hieraan moest houden. Want de vazen spreken op 
hett gebied van de seksualiteit van de eromenos en de erastes niet altijd dezelfde taal. 
Ditt kan te maken hebben met een speciale voorkeur of smaak van de schilder zelf of 
mett het gezelschap of de persoon voor wie de vaas bestemd was. 
Wee hebben betoogd dat de interfemorale copulatie op vazen evenals het 8ia*nipiCeiv in 
dee literatuur een eufemisme zou kunnen zijn voor anale copulatie. Deze opvatting 
wordtt bevestigd doordat niet zelden gezinspeeld wordt op verlangens en pogingen 
vann de erastes zijn eromenos tot anaal contact te verleiden. Een dildo die door een 
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mann wordt meegedragen getuigt van een gerichtheid op anale copulatie en op het 
bewustzijnn dat degene die deze vorm van penetratie ondergaat, er genot aan beleeft. 
Dee toespelingen op belangstelling voor anale copulatie, worden door de schilders niet 
inn een negatief daglicht geplaatst Het heeft er alle schijn van dat de aandacht voor de 
billenn van de partner en de eventuele concretisering van deze verlangens, geen 
vreemdd onderdeel van de verleiding was. 
Tenslotte:: de vaasafbeeldingen suggereren op verschillende manieren dat homo-
erotischee verleidingen en contacten in de zesde eeuw promiscuïteit in de hand 
werkten. . 
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