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HOOFDSTUKK  6 
HOFMAKER UU OP ROODFIGURIG E VAZEN 

1.. Het materiaal 

Opp basis van de drie categorieën die Beazley in zijn artikel uit 1947 heeft 
onderscheiden,, heeft hij ook voorbeelden uit de roodfigurige keramiek bij zijn 
verzamelingg van 'courtship-vazen' betrokken. Zo vermeldt hij zeven voorbeelden van 
dee a-groep1 en vier voorbeelden van de y-groep2. Verder noemt hij binnen het kader 
vann deze groep nog drie vazen waarop een gevleugelde jongeman een jongen optilt 
enn met zich meeneemt. Beazley veronderstelt dat het hier om Zephyros en 
Hyakinthoss handelt.3 Afgaande op deze verzameling van Beazley zouden we moeten 
concluderenn dat het thema van de homo-erotiek in de roodfigurige keramiek 
nauwelijkss nog een rol speelt4, zowel in vergelijking met de frequentie waarin dit 
onderwerpp op zwartfigurige vazen verschijnt, als in vergelijking met de frequentie 
vann andere thema's, zoals de heteroseksuele erotische scènes, op roodfigurige 
vazen.33 Het tegendeel is echter waar. Mijn onderzoek laat zien dat het thema in de 
roodfigurigee keramiek niet minder aandacht heeft gekregen dan op de zwartfigurige 
vazenn en dat er ook geen opvallend verschil bestaat in aantal tussen de hetero- en de 
homo-erotischee scènes op de roodfigurige vazen.6 

Datt Beazley zo weinig roodfigurige vazen in zijn lijst heeft opgenomen, kan gelegen 
zijnn in het feit dat hij het iconografische patroon dat op de zwartfigurige vazen wordt 
gehanteerdd om de erotiek of seksualiteit tussen personen van het mannelijk geslacht 
tott uitdrukking te brengen, als het enige raamwerk gebruikt voor de homo-erotiek op 
dee roodfigurige keramiek. Daar komt nog bij dat de haan op de roodfigurige keramiek 
alss geschenk minder voorkomt dan op de zwartfigurige vazen.7 We zullen zien dat de 
schilderss van de roodfigurige keramiek vaak andere regels en tekens hanteren dan in 
dee zwartfigurige homo-erotische iconografie gebruikelijk was. Maar we zullen ook 
constaterenn dat het echter onjuist zou zijn te beweren dat er in de weergave van het 
homoseksuelee gedrag sprake zou zijn van een zeer sterke breuk tussen de twee 
technieken. . 

'a45:: Louvre G45, nr. R6. a46: Gotha, Schlossmuseum 48, nr. R2. a47: Louvre G278 en Florence, 
Museoo Archeologico Etrusco ZB27, nr. R96. a48: Berlijn, Staatliche Museen F 2279, nr. R i l . a49: 
Napels,, Museo Archeologico Nazionale 81326 (2614), nr. R7. a50: Boston, Museum of Fine Arts 
08.31e,, nr. R180. a51: Oxford, Ashmolean Museum 1967.304, nr. R87. 
2yl5:: Athene, Agora Museum P7901, nr. R3. yl6: Athene, Agora Museum P 7690, nr. R341. yl7: 
München,, Staatliche Antikensammlungen2631, nr. R126. yl8: Mykonos, Archeologisch Museum 
3813,nr.R81. . 
3Ziee voetnoot 57 van dit hoofdstuk. 
4Ziee ook Schauenburg (1975) p. 118. Ook Dover (1978) p. 95 voetnoot 66 beweert dat het uitbeelden 
vann homo-erotische scènes op roodfigurige vazen wat frequentie betreft afneemt. 
55VoorVoor een overzicht van de hetero-erotische afbeeldingen, vergelijk vooral Sutton (1982), Keuls (1985), 
Peschell  (1987), Reinsberg (1989), Dierichs (19932) en Kilmer (1993). 
6Voorr de bespreking hiervan, zie par. 7 van dit hoofdstuk en hoofdstuk 7.6. De conclusie van Kilmer 
(1993)) p. 74 dat het aantal homoseksuele scènes ver in de minderheid is ten opzichte van de 
heteroseksuelee scènes, heeft uitsluitend betrekking op scènes waarin openlijk seksuele handelingen 
wordenn bedreven. Vergelijk zijn noot 38 op p. 95, waar hij stelt dat het aantal homoseksuele 'courting 
scenes'' veel groter is. 
7Opp roodfigurige vazen verschijnt de haan slechts 11 keer in een homo-erotische context tegen 77 
voorbeeldenn uit de zwartfigurige keramiek. 
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Ikk deel het materiaal in vier groepen in: 1. de referentiële verleidingsscènes zonder de 
contextt van een komos of symposion;8 2. erotische scènes in de context van een 
komos;; 3. erotische scènes in de context van een symposion; 4. de zogenaamde 
'Anakreontische'' voorstellingen.9 Vij f en negentig procent van deze vazen stammen 
uitt de periode van ca. 500 tot ca. 450. De eerste groep is verreweg de grootste. De tel 
3600 vazen van Attische makelij met 506 beeldvlakken die één of meer homo-
erotischee verleidingsscènes bevatten.10 Op deze vazen tel ik 659 homo-erotische 
parenn of drietallen.» 

2.. Iconografische kenmerken 

Voordatt ik het roodfigurige materiaal bespreek aan de hand van de vraagstellingen 
diee ook de leidraad vormden van de behandeling van het zwartfigurige materiaal, wil 
ikk eerst een aantal opvallende iconografische kenmerken bespreken die van belang 
zijnn voor de hantering van dit materiaal als bron voor onze kennis van het 
homoseksuelee gedrag en de morele code aan het einde van de zesde en de eerste 
helftt van de vijfde eeuw.12 

Zoalss we hierboven hebben aangegeven, wijkt de roodfigurige homo-erotische 
iconografiee doorgaans af van het patroon dat we zijn tegengekomen bij het 
zwartfigurigg materiaal. Een belangrijk verschil is dat de roodfigurige verleidings-
scèness niet alleen bestaan uit paren van erastes en eromenos, maar veelal ook uit 
drietallen:: erastes-eromenos-erastes.13 Van de 659 paren zijn er 180 (=27%) 
drietallen.144 Veel beeldvlakken bevatten uitsluitend één verleiding van drie personen. 
Eenn enkele maal participeren meer dan drie personen in de verleiding, maar dit is 
uitzonderlijk,, u In iets meer dan de helft van de gevallen, 57%, staat de erastes links 
vann de eromenos en is naar rechts gekeerd. Dit is aanzienlijk minder dan op de 
zwartfigurigee keramiek; daar bedroeg dit 75%. In één derde (35%) van de 
verleidingenn staat de erastes rechts van de eromenos en beweegt zich naar links. '* 

8Dcc laat een systematische bespreking van de mythologische verleidingsscènes buiten beschouwing. De 
spreekk hierover in voetnoot 57 en 132. 
'Voorr een bespreking van deze groep vazen, zie appendix m bij hoofdstuk 7. 
l0Ikk laat buiten beschouwing de afbeeldingen waarop uitsluitend een erastes of eromenos, vaak 
herkenbaarr aan een typisch geschenk zoals een haas of geldzakje, worden voorgesteld. Het gaat mij om 
verleidingsscènes.. Ik heb één uitzondering gemaakt, namelijk nr. R227, omdat de houding van de 
erastess suggereert dat hij zich tot iemand richt terwijl hij een bloem aanbiedt. 
"Thomass Mannack, werkzaam aan het Beazley-archief, was zo vriendelijk mij een computerlijst te 
gevenn van vazen met het thema 'courting'. Hiervan hadden 113 vazen betrekking op hofmakerij tussen 
man-jongenn of jongen-jongen (youth). Van 10 vazen op deze lijst heb ik geen foto kunnen achterhalen. 
Dezee heb ik dan ook niet in mijn beschrijvingen en berekeningen opgenomen. Gezien de beschrijving 
vann de voorstelling die de computerlijst bevatte, denk ik echter niet dat deze afbeeldingen mijn 
conclusiess zullen tegenspreken. Ik wil nog eens benadrukken dat ik geen volledigheid pretendeer, 
hetgeenn ook niet mogelijk is, gezien de stand van de publicatie van de vazen. 
l2Ikk zal dus niet elk aspect van het roodfigurig materiaal bespreken. Zo zal ik nalaten uitgebreid in te 
gaann op de icaXóc,-inscripties. Ik volg in grote lijnen de interpretatie die Dover (1978) pp. 111-124 van 
dezee inscripties heeft gegeven. 
"Niett altijd heeft het drietal dit patroon. Soms gaat het om één erastes en twee eromenoi en een enkele 
keerr is de rolverdeling onduidelijk. In het vervolg zullen we hiervan een enkel voorbeeld bespreken. 
l4Bijj  de zwartfigurige verleidingsscènes beslaat het aantal drietallen (waarvan de derde persoon 
daadwerkelijkk betrokken is bij de verleiding) 4,5%. 
"Voorbeeldenn zijn: R85, R86, R324 (2x). 
16Hierbijj  zijn ook opgenomen de afbeeldingen van de drietallen. Degene die door de eromenos wordt 
aangekekenn heb ik als feitelijke erastes genomen. Verder zijn er enkele gevallen waarbij de rolverdeling 
onduidelijkk is of waar de beschadiging van dien aard is dat niet meer vast te stellen is wie de erastes en 
wiee de eromenos is. 
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Hett is dus op de roodfigurige vazen absoluut geen regel dat de erastes links van de 
eromenoss staat. 
Eenn ander iconografisch gegeven dat we zelden in de verleidingsscènes op de 
zwartfigurigee keramiek aantreffen, is dat de eromenos zit. In 74 verleidingen - en dit is 
vaakk het geval waar het gaat om een drietal - zit de eromenos op een klismos, een 
diphrosdiphros of een pilaster. Ook de erastes (13 gevallen) zit soms. 
Eenn groot verschil met de zwartfigurige keramiek is het feit dat op de roodfigurige 
afbeeldingenn bijna altijd een aanduiding of een teken aanwezig is van de plaats of 
omgevingg van de verleiding. Veelal hangen tussen of naast degenen die bij de 
verleidingg betrokken zijn de volgende voorwerpen: sportgerei (strigilis, aryballos, 
spons),, de discus, gewichten, de phormiskos, het diptychon, de foudraal van de auloi, 
hett kruis,17 de lier, sandalen, een mand, een schild, een krans, een lap stof, barbitos, 
eenn geldzakje en een zak groter dan een geldzakje. Soms hangen er dieren, zoals de 
haas,, of een lap vlees, een kooi met een vogel. De verleiding vindt soms plaats in 
aanwezigheidd van atleten, of jongens die muziek maken (ze bespelen een lier of de 
auloi).. Vaak zijn zuilen of pilasters afgebeeld en de omgeving wordt niet zelden 
aangegevenn door een boom, een enkele maal door een waterbekken, of een rots. Een 
enkelee keer wordt de erastes begeleid door een slaaf; vaak verlevendigen honden de 
scène. . 
Watt verder opvalt is dat de dansende omstanders die op de zwartfigurige keramiek 
vaakk het paar van de erastes en de eromenos omgeven, afwezig zijn. De omstanders 
gevenn op de roodfigurige afbeeldingen vaak de omgeving aan en zijn zelden actief 
betrokkenn bij de verleiding. Slechts zeer sporadisch dragen de omstanders een 
geschenkk en meestal wekken ze de indruk niet meer dan zwijgende toeschouwers 
vann het tafereel te zijn. Ze interfereren nauwelijks en dringen zich niet op. 
Overr drie andere belangrijke verschillen met de zwartfigurige keramiek, namelijk de 
typischee leunhouding van de erastes, het grote aantal verleidingen waarbij de 
deelnemerss van gelijke leeftijd zijn en het vaak ontbreken van de naaktheid van met 
namee de eromenos, die zo karakteristiek is voor de verleidingsscènes op de 
zwartfigurigee vazen, spreek ik respectievelijk in de passage 'erotische gesprekken' 
vann deze paragraaf, in paragraaf 5 en in paragraaf 6 van dit hoofdstuk. 
Ikk licht in het kort de verschillende houdingen toe die kenmerkend zijn voor de 
deelnemerss aan het 'verleidingsritueer op de roodfigurige keramiek en waaraan een 
verleidingsscènee is te herkennen. 

a.. de 'up-and-down houding*  en de kus 
Ookk al somt Beazley enkele voorbeelden onder de categorie a op, de 'up-and-down 
houding'' komt als zodanig niet meer voor. Enkele keren houdt de erastes een hand 
slechtss in de 'down-stand'.18 Beazley rangschikt onder de categorie a een andere 
houding,, waarbij de afstand tussen de erastes en de eromenos veel minder groot is 
dann in de 'up-and-down houding': het gaat in deze gevallen om een min of meer innige 
omarming,, waarbij de erastes zich dicht tegen de eromenos aandrukt, zoals op de 
kylixx 48 in Gotha (nr. R2, ill . 1). De spanning die bij de 'up-and-down houding' 
aanwezigg was, namelijk of de erastes wel in zijn verleiding zou slagen, is bij de 
omarmingg niet aanwezig. De eromenos heeft zich gewillig in de armen van zijn vriend 

17Dee betekenis hiervan is nog steeds niet duidelijk. Voor een goed overzicht van de verschillende 
opvattingenn over wat het kruis voorstelt, zie D. Williams, CVA London 9, p. 30. lsVoorbeelden:: nr. R4, R7 (o49), Ril (a48), R16, R24 (? erastes wijst naar beneden; waarnaar is niet 
helemaall  duidelijk), R27 (?), R43 (het gebaar van de linkerhand kan ook aangeven dat de man tegen de 
jongenn spreekt), R49, R69, R87 (aSl), R117, R147 (het gebaar van de middelste jongen op kant B kan 
alss een 'down-gebaar gezien worden), R180 (a50), R185, R208 (het is niet helemaal zeker of de 
jongemann van het rechterpaar met zijn linkerhand naar het geslacht van zijn eromenos wijst), R223 (?), 
R236,, R276 (?), R289, R345. Op R14 lijkt het alsof de eromenos het 'down-gebaar' maakt. 
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genesteldd en maakt aanstalten hem te kussen.19 Een enkele maal wordt de 'down-
houding'' gecombineerd met (de aanzet tot) een kus.20 

b.. geschenken 
Menn vraagt zich af waarom Beazley geen roodfigurige voorbeelden van de p-
categoriee heeft gegeven. In ongeveer de helft van alle verleidingen namelijk biedt de 
erastess de eromenos iets aan of heeft hem iets aangeboden. Een verschil met de 
verleidingenn op zwartfigurige vazen is dat de erastes op de roodfigurige keramiek 
veell  vaker het geschenk aanbiedt dan dat de eromenos het in ontvangst heeft 
genomen.. Hierdoor ligt de nadruk meer op de activiteit van het verleiden zelf. Wat 
betreftt de aard en het aantal van de geschenken doen zich enkele opmerkelijke 
verschuivingenn voor. Zo zijn er veel minder afbeeldingen waarop de haan (of een 
hen)) als geschenk een rol speelt.21 Op de pelikè 134 van de Tyszkiewiczschilder in 
Boulognee (nr. R65, ill . 2) probeert de erastes zijn jongere eromenos met een haan te 
verleiden.. Deze lijk t tegenover het gebaar van zijn minnaar niet onwelgevallig te 
staan.222 De haas is als geschenk veel meer in trek.23 Bij ongeveer één tiende van de 
roodfigurigee homo-erotische verleidingen wordt een haas aangeboden. De haas is zo 
karakteristiekk voor een homo-erotische verleiding dat een jongen met haas, maar 
zonderr een erastes, als een eromenos te bestempelen valt.24 Soms krijgt de eromenos 
eenn niet nader te identificeren vogel overhandigd.23 Eenmaal zou een kat als geschenk 
fungeren.266 Nieuw is het vleesgeschenk.27 Verder wordt een groot aantal 

«"Voorbeelden:: nr. R2 (o46), R4, R6 (a 45), R10, Ril , R18, R78, R96 (a47) en R348 (het is op deze 
scherff  niet goed zichtbaar of de eromenos zijn erastes wil zoenen). 
^Bijvoorbeeldd nr. R7, Ri l en R345 (het is op deze scherf niet zichtbaar of de eromenos de erastes wil 
zoenen;; hij omarmt zijn erastes wel). 
2lVoorbeelden:: nr. R10, R25, R100, R154, R164, R206bis, R213, R236, R262, R338 en R340. Ook 
bijj  de verleiding van Ganymedes door Zeus is een haan niet ongebruikelijk; zie Kaempf-Dimitriadou 
(1979/2).. Vergelijk Ferrara, Museo Nazionale di Spina 9351, ARV2 880, 12, 891, 3 en p. 1673; nr. 
R277. . 
^Koch-Harnackk (1983) p. 108 gaat ervan uit dat het luipaard dat de jongeman gelijnd bij zich heeft, ook 
alss een geschenk voor de jongen bedoeld was, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Het luipaard is een 
gezelschapsdierr en geeft aan dat de jongeman tot een groep bemiddelde burgers behoort. Het dier 
functioneertt als een vertoon van de status of de 'voorspoed' van de bezitter. Vergelijk de hydria London, 
Britishh Museum El72 (Koch-Hamack Abb. 47), waarop een man, die een luipaard gelijnd meevoert, 
eenn jongen naar de school begeleidt. 
"I kk tel 60 verleidingen waar de haas een rol speelt. Voorbeelden: R12, R21, R59, R60, R61, R64, 
R73,, R79, R80, R81, R82, R83, R84, R85, R86, R93, R94 (er hangt een haas), R99, R100 (de haas 
zitt op de grond en men kan zich afvragen of bedoeld is het dier een rol te laten spelen in het 
verleidingsspel),, R105, R106, R110, R113, R115, R127, R138 (2x), R140, R142, R144, R149, R151 
(err hangt een haas). R152, R153, R154, R158, R163 (2x), R164, R165, R173, R179, R181, R185, 
R193,, R204, R216, R250, R257, R262, R267, R323, R339, R346, R347. Gezien de lange staart stelt 
opp afbeelding R346 het dier dat wordt aangeboden misschien een vos voor. 
MZiee bijvoorbeeld in de tondo van de kylix van Makron nr. R175. 
^Voorbeelden:: afbeelding R67, R152 (duif?), R327, R354. Ook de kooi met een vogel kan als 
geschenkk dienen: R327. Op de kylix Havana 210 (nr. R327) wordt op kant A door de rechter erastes die 
achterr de eromenos staat de kooi met de vogel aangeboden. Op kant B biedt de linker erastes de jongen 
eenn vogel aan. Op beide afbeeldingen houdt de eromenos een lier vast en is bekranst Op kant B heeft de 
eromenoss in tegenstelling tot die op kant A zijn borst ontbloot. Olmos (1993) pp. 171-172 beschrijft de 
afbeeldingenn als twee momenten van dezelfde verleiding. Kant B zou een volgend moment weergeven. 
Omdatt de erastes van plaats wisselt lijk t het mij eerder te gaan om twee verschillende verleidingen 
waarbijj  met name het verschil in houding van de eromenos opvalt: op kant B lijk t de eromenos door zijn 
watt uitdagende houding actiever aan de verleiding deel te nemen. 
2«Opp een schaal in Zurich (privé-bezit, ARV2 866, 1 en p. 1673, Para 426; nr. R261) Iaat kant A drie 
figurenn zien: tussen een jongen en een man staat een naakte jonge jongen die een kat aan de lijn houdt. 
Dee kat staat op een diphros en kijkt in een gespannen houding naar de hond die naast de man staat. De 
mann gesticuleert naar de naakte jongen en het laat zich aanzien dat de kat een geschenk is. Dat het een 
erotischee scène betreft wordt onderstreept door de icaXóq-inscriptie en doordat de afbeelding op de tondo 
eenn eromenos (of een jonge erastes?) met een haas en de afbeelding op kant B onmiskenbaar een 
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verschillendee soorten voorwerpen als geschenk aangeboden, waarvan het geldzakje 
enn de lier het meest voorkomen.2*  De andere voorwerpen zijn: de aryballos/strigilis/ 
spons,299 een zak (of net), die mogelijk astragalen bevat (de phormiskos)30 of een 
onduidelijkee inhoud heeft,31 een bal,32 een lint,33 een flesje,34 een schaal (of rhyton),35 

eenn kistje,36 een situla,37 fruitmand,38 spiegel,39 het dipthychon,40 de aulos41, eventueel 

verleidingsscènee weergeven. De kat was bij de jeugd geliefd in verband met de kat-hond gevechten. 
(Vergelijkk de basis in Athene, Nationaal Museum 3476). J. Dörig, Art Antique, Collections privées de 
SuisseSuisse romande, Mainz (1975) nr. 215 suggereert dezelfde interpretatie van de afbeelding. Ook Koch -
Hanackk (1983) pp. 112-115, acht het zeer waarschijnlijk dat het om een pederastische tafereel gaat. Zij 
oppertt de mogelijkheid dat het dier ook een cheeta zou kunnen zijn. 
"Hett kan gaan om een schenkel of een lap vlees. Voorbeelden: R97, R196, R222, R246, R255, R258, 
R333.. Vergelijk Koch-Harnack (1983) pp. 134-142. Op de kylix van de Splanchnoptschilder in Sakai 
(ARV(ARV22 892, 8; Add2 303), waarvan Koch-Harnack p. 133, Abb. 66 zegt dat een jongen een schenkel 
krijgtt aangeboden, betreft het echter vrouwen (ze dragen een peplos) aan wie de schenkels worden 
aangeboden.. Terecht heeft Koch-Hamack (1983) pp. 136-137 laten zien dat deze afbeeldingen met het 
vleesgeschenkk homo-erotische verleidingen betreffen en niet rituele handelingen in samenhang met de 
voorbereidingenn voor het offer. De deel echter niet haar mening dat het vleesgeschenk zou verwijzen naar 
dee aretè en daarmee de status van de schenker en zoo een pedagogische aansporing zou inhouden voor de 
eromenos.. Ze baseert zich hiervoor op een tekst van Plato (R. 468d-e). De materiële waarde en erotische 
associatiee van het vleesgeschenk zijn een voldoende verklaring voor de functie ervan. Zo weten we dat 
dee schenkel ook als prijs bij lokale sportwedstrijden werd uitgereikt. Vergelijk Pleket (1974) p. 67. 
Verderr hebben we gezien (hfdst. 5.2.) dat het vleesgeschenk een voorbeeld is waarbij de 
dubbelzinnigheidd van de Griekse term (mpoi voor de schenkel alsook voor de dijen van de jongen) een 
sterkee erotische suggestie heeft. 
MVoorr het geldzakje en de lier, zie par. 3 van dit hoofdstuk. 
wOpp afbeelding RÏ07 houdt de jongen een aryballos en spons vast. Het lijk t om een geschenk te gaan. 
Dee erastes op afbeelding R121 biedt de jongen de strigilis aan. De aryballos en de spons hangen nog om 
zijnn pols. Op afbeelding R164 biedt een man een jongen de hele sportuitrusting (aryballos, strigilis en 
spons)) aan; op afbeelding R88 en R326 biedt een jongen een andere jongen een aryballos en strigilis 
aan.. De aryballos wordt ook wel alleen aangeboden: afbeelding R57, R343 (?), R360 (?); de eromenos 
vann het tweede paar op afbeelding R i l houdt de aryballos vast; gezien de intieme staat van het paar zal 
hett om een geschenk gaan. Ook op zwartfigurige afbeeldingen komt de aryballos voor, namelijk op: cc 
Z105,, Z193 en fi: Z16. Voor mijn commentaar op de connotatie en de waarde van de aryballos als 
geschenk,, zie hoofdstuk 5.2. 
^Voorbeelden:: R87, R100, R112, R153R157, R164, R169.R186, R187, R191, R314. Vergelijk 
Koch-Harnackk (1983), p. 155. Zij geeft alleen nr. R87 als voorbeeld. Jongkees-Vos vraagt zich in het 
CVACVA (Leiden, PC 94, nr. R244) af of het om een sakkos made of dotted material gaat of om a net-bag 
throughthrough which the contents are visible. Wanneer het een geschenk in een homoseksuele verleiding is, 
achtt zij het onwaarschijnlijk dat het om een sakkos gaat. In het geval van een net zou die volgens haar 
fruit,, noten, knikkers of astragalen kunnen bevatten. Williams {CVA London (9), p. 52) vraagt zich af of 
dee zak, wanneer hij in combinatie met attributen die op de palaistra duiden, is afgebeeld, niet harpasta, 
kleinee handballen bevatten. In ieder geval is de zak te groot voor geld, cf. ook Meyer (1988) pp. 112-
113. . 
31Voorbeelden:: R248 (de zak is te groot als geldzakje; in Studi Miscellanei 14 (1968/69) nr. 11, p. 17 
wordtt gesproken over een 'oggetto che sembra contenere un liquido'); R304 (het CVA spreekt over een 
geldbuidel),, R324, R330 (of het is een alabastron?). De zak lijk t mij te groot voor geld en zou gevuld 
kunnenn zijn met astragalen. Cf. G. Pinney American Journal of Archaeology 90, 1986, p. 218; Meyer 
(1988)) pp. 112-113. 
32Voorbeelden:: R206, R291 (2x?), (zo omschreven door de tekst van het CVA Brussel); vergelijk Koch-
Harnackk (1983) p. 155. 
"Voorbeelden:: R112 (of een lap), R117, R123, R209, R284. 
^Ikk ben niet helemaal zeker of het om een flesje gaat; de voorbeelden zijn: R75, R330 (2x). 
35Zoo op R226, vergelijk de beschrijving van dé voorstelling op internet. 
^Slechtss eenmaal: R309. 
"Voorbeelden:: R266, R282, R285. 
"Slechtss eenmaal: R94. 
39Voorbeeld:: R309 (of de spiegel die de eromenos vasthoudt karakteriseert hem als een verwijfde 
jongen). . 
*>Ziee voor de bespreking van dit geschenk paragraaf 4 van dit hoofdstuk. 
4lZiee voor de bespreking van dit geschenk paragraaf 4 van dit hoofdstuk. 
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eenn helm42 en een cake(?).43 Op enkele afbeeldingen heeft de eromenos een hoepel bij 
zich,, maar het heeft er alle schijn van dat dit voorwerp niet zozeer als geschenk is 
bedoeld,, maar de jongen karakteriseert als een jeugdige, speelse jongen.44 

Vaakk wordt door de erastes aan de eromenos iets aangeboden dat geen geschenk is, 
maarr slechts een tastbaar teken dat de erastes de jongen wil versieren. Ik bedoel 
zakenn als een bloem, een takje, een appel, een ei, of een krans. Het gaat dus om hun 
symbolischee waarde.45 Wanneer de eromenos het voorwerp accepteert, geeft hij 
vermoedelijkk te kennen dat hij ingaat op de avances van zijn minnaar. Deze 
uitingsvormm van de gevoelens en intenties van de erastes en eromenos zijn we minder 
vaakk tegengekomen op zwartfigurige homo-erotische vaasafbeel-dingen46, maar zij 
komtt des te vaker op de roodfigurige keramiek voor.47 In ongeveer één vierde van de 

42Vergelijkk Koch-Hamack (1983) p. 156. Ze geeft als voorbeelden; Rome, Vill a Giulia (Gerasschilder), 
ARVARV22 286, 22 en Cambridge Fitzwilliam Museum 733, CV A Ricketts and Shannon (3), fig. 8, 7, Koch-
Hamackk (1983) Abb. 80. Hoffmann (1980) pp. 142-143, nagevolgd door Bremmer (1990) p. 142, 
beschouwtt de afbeelding in de tondo van een schaal van Douris in Wenen (Kunsthistorisches Museum 
3695,, ARV2 429,26), waarop een jongen van een man een wapenrusting ontvangt, als een ontmoeting 
tussenn een ephebe en zijn opvoeder die hem de wapenrusting overhandigt. De pederatische interpretatie 
vann deze voorstelling overtuigt mij niet, vooral omdat de afbeelding geen enkel kenmerk vertoont dat in 
dezee richting wijst. Zo is bijvoorbeeld de houding van de man niet wervend. De voorstelling zou een 
corpuss alienum zijn in de verzameling van homo-erotische verleidingsscènes. De traditionele 
mythologischee interpretatie - Odysseus overhandigt de wapens aan Neoptolemos - lijk t mij de juiste. 
Vergelijkk ook Beazley ARV2 429, 26, Henle (1973) p. 143, Hemelrijk (1979) pp. 90-91, Robertson 
(1992)) p. 88. 
43Zoo waarschijnlijk op R62, zie ill . 2. Vergelijk F. Villard e.a. Hommes, Dieux et Héros de la Grèce 
(Rouenn 1983) pp. 194-195, waar gesproken wordt over een sorte de gros gateau (?) cötelé posé sur un 
plat plat 
'"Voorbeelden:: R33, R69, R80, R94, R196. De hoepel komt soms voor in combinatie met een 
voorwerpp waarvan het zeker is dat het een geschenk is. 
4SVergelijkk Athen. XII 553e-554b, waar hij uit het werk Erotica van Klearchos van Soloi citeert, die zich 
afvraagtt wat de reden is van de gewoonte van erastai om bloemen, appels en dergelijke bij zich te 
dragen.. Hij geeft twee redenen: 'Deze voorwerpen vormen voor hen een eerste stap in een ontmoeting en 
eenn teken van hun verlangen: wanneer men hun erom gevraagd heeft, functioneren deze voorwerpen als 
middell  om aangesproken te worden; wanneer zij het voorwerp gegeven hebben, dan fungeren ze als 
middell  om van te voren aangegeven te hebben dat ook zij deel moeten hebben aan de schoonheid. Het 
vragenn namelijk om mooie bloemen en vruchten verplicht degenen die ze hebben gekregen in ruil 
daarvoorr de schoonheid van hun lichaam te geven.' (ctpxil te yctp èvruxiac, Kal itapa.5ei.Yua xfjq 
po\)A.TJO£ü)qq avxoïc, Y* vexai 8 i a toüxov, airnSetoi p.èv TÓ jipoaaYOpe\)9fjvat, Sotioi 5è xö 
7tpounpoYpd<|»£ivv öti oei Kal aüroüc, uexacaSóvai Tfy; óipaq. f| yap xaiv rópaicov óvOcöv ïcai icapTtcöv 
alTnaic,, eic, dvxiSooiv THC, TOD oóuaxoc, aipac, npQKoXeixai xovq Xapóvxac,.) De tweede reden waarom 
zijj  dergelijke dingen bij zich hebben, is dat de schoonheid van deze voorwerpen als een troost fungeert 
voorr het vergeefse zien van de schoonheid van de eromenoi. De aanwezigheid ervan neemt het 
verlangenn naar de jongens weg. Verder kan het ook een teken van goede smaak zijn, dat mensen zulke 
mooiee voorwerpen bij zich hebben. Vergelijk ook Koch-Hamack (1983) p. 157, die echter net als de 
Loeb-vertaling,-eenn verkeerde interpretatie geeft van de eerste reden door de woorden aixneetai en 
aixnaic,, op te vatten alsof zij betrekking hebben op de verleiding. aixnOetoa qualificeert avcoic, en dit 
zijnn de mensen die bloemen en dergelijke bij zich hebben. Bovendien verwacht men een lidwoord bij de 
participia,, indien zij twee verschillende klassen van mensen zouden aangeven. Tenslotte is de 
interpretatiee van de genitivus övOcöv en Kapncov als causae (Koch-Harnack vertaalt met 'Denn die 
Bewerbung,, gemacht in Form von schonen Blumen und Friichten....') niet erg waarschijnlijk bij 
aïxnoic,. . 
"Uitgezonderdd de krans en een enkele maal de lotusbloem, zie het slot van 5.2. 
-"Voorbeeldenn van een takje: R17, R19, R92, R117, R119, R136, R141, R142, R144, R146, R149, 
R150,, R151, R152, R153, R154, R157, R159, R160, R161, R164, R165, R169, R170, R171, R172, 
R178,, R182, R186, R187, R217, R224, R241, R282 (?), R320, R335. Voorbeelden van een bloem: 
R88 (2x), R9, R13, R14, R31, R36, R37, R40, R41, R71, R73 (cf. de tekst van het CVA\ R84 (2x), 
R92,, R98 (of een geldzakje?), R l l l (3x), R113, R115 (?), R116, R118 (2x), R119, R121, R132, 
R137,, R145, R147, R148, R150, R1S3, R161, R167, R169, R173, R174, R178, R179, R185, R217, 
R224,, R235, R282. Voorbeelden van een krans: R14, R19, R31, R68, R117, R152, R153, R175, 
R179,, R260, R261, R329, R353 (of de jongen maakt met beide handen het erotische teken), R357. 
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homo-erotischee verleidingen op roodfigurige afbeeldingen spelen dergelijke voor-
werpenn een rol. Hierbij moet aangetekend worden dat in een minder groot aantal 
gevallenn ook de eromenos door middel van een bloem, takje of krans zijn intenties 
duidelijkk lijkt te maken. Dit in tegenstelling tot de zwartfigurige keramiek, waar de 
eromenoss veel vaker een krans vasthoudt dan de erastes.48 

c.. gebaar  met de hand 
Nett zoals op de zwartfigurige afbeeldingen van homo-erotische verleidingen zijn er 
ookk roodfigurige afbeeldingen waarop geschenken geen rol spelen. Bij 341 van de 
6599 paren ontbreekt het geschenk of voorwerpen als de bloem, de appel, en 
dergelijke.499 De schilders hebben andere middelen, subtiele en minder subtiele, 
gevondenn om te suggereren dat het om een verleiding gaat. Zo zijn er afbeeldingen 
waaropp de erastes, maar soms ook de eromenos, zijn intenties door middel van een 
tekenn met de hand te kennen geeft. Dit teken lijk t sterk op het gebaar dat we ook bij 
dee 'Affecter' zijn tegengekomen, namelijk het teken waarbij de duim en de ringvinger 
eenn cirkel maken.» Wanneer de erastes dit teken geeft, zoals op de amfoor 47799 van 

Voorbeeldenn van een lint: R112 (of lap), R123, R209, R284. Voorbeelden van een appel/granaatappel: 
Ril ,, R26 (?), R41, R138, R172, R195, R215, R216, R240; het is natuurlijk niet altijd met zekerheid Ie 
zeggenn dat het om een appel gaat. Voorbeelden van een ei: R136, R153, R205 (?), R211, R265 (of een 
astragaal),, R343. Soms kan het ook om een astragaal gaan. Voorbeelden van een enkele astragaal: R27 
(?? het is echter niet erg duidelijk wat de erastes in zijn hand heeft), R79, R260, R265 (of een ei), R316 
(off  een ei). Het ovale voorwerp dat de erastes de eromenos op R321 aanbiedt lijk t geen vrucht, astragaal 
off  ei. 
48Zoo houdt de erastes op de roodfigurige afbeeldingen 72 keer een bloem of een takje vast, terwijl de 
eromenoss dit 35 keer doet. Op het roodfigurig materiaal houdt de erastes 11 maal een krans vast, de 
eromenoss slechts tweemaal. Op de zwartfigurige afbeeldingen houdt de erastes 19 keer een krans vast, 
dee eromenos 45 keer. 
49Inn drie gevallen dragen de omstanders wel een geschenk en in zeven gevallen hangt er een voorwerp 
datt als geschenk kan functioneren. 
^Bijj  de 'Affecter' wordt het gebaar ook wel met drie vingers gemaakt (de duim, de ringvinger en de 
middelvinger)) en staan de andere vingers rechtop. Dit laatste kan te maken hebben met zijn 
maniëristischee wijze van schilderen. Vergelijk paragraaf 5.3.4. Zie Koch-Hamack (1983) p. 72 die naar 
aanleidingg van nr. R21 (bij haar Abb. 8) aangeeft dat dit gebaar het teken van de anus is. De 
moeilijkheidd van het herkennen van het gebaar is dat erastai of eromenoi met ongeveer hetzelfde 
handgebaarr een bloem of een takje vasthouden. Vandaar dat niet zelden in de beschrijvingen in het CVA 
hett gebaar, ook al is er geen spoor van een bloem of een takje aanwezig, geïnterpreteerd wordt alsof de 
handd een bloem of takje vasthoudt. Neumann (1965) vermeldt dit gebaar niet. Andere afbeeldingen 
afkomstigg van roodfigurige vazen waarop de erastes mogelijk dit gebaar maakt: R27 (de schilder heeft 
dee erastes 6 vingers gegeven; de tweede ringvinger is gebogen naar de duim), R37 (de erastes strekt zijn 
handd uit naar de jongen en lijk t met deze hand het teken te maken), R39 (de erastes houdt de duim en de 
ringvingerringvinger niet op elkaar, maar het teken is duidelijk), R42 (de jonge erastes maakt met beide handen het 
gebaarr duim en ringvinger naderen elkaar), R45, R47 (hetzelfde als op R42), R48 (de man houdt de 
duimm en ringvinger bijna tegen elkaar aan; het CVA interpreteert het gebaar van de man alsof hij spreekt, 
maarr de combinatie met de jongen op de andere zijde maakt de man eerder tot een erastes), R73 (de 
jongee erastes links op kant B lijk t het teken te maken; het CVA suggereert dat hij wellicht een bloem 
vasthield,, maar hiervan, aldus de tekst, is geen spoor), R79 (de linker jongen maakt een knippende 
bewegingg met zijn ringvinger), R90, R95 (de erastes houdt zijn linkerhand omhoog maar hij lijk t 
tegelijkk duim en ringvinger dicht bij elkaar te houden), R109 (?), R112, R116 (?), R117 (de linker man 
opp kant A en de rechter man op kant B maken beiden het teken: duim en ringvinger houden ze tegen 
elkaarr aan), R118, R123 (de man of jongeman links op de afbeelding van kant B), R124, R132, R139 
(?),, R145, R275 (de jongen in de leunhouding op kant A lijk t een dergelijk gebaar te maken; M. B. 
Moore,, CVA J. Paul Getty Museum 8 (1998) p. 56 zegt er niets over), R278, R282 (middelste man op 
kantt B), R285 (de middelste jongen van kant B: ook het gebaar van de rechter jongen op kant A is zo op 
tee vatten; de CVA-tekst spreekt echter over een gebaar van verbazing of bewondering), R353 (of hij 
houdtt een krans vast). Afbeeldingen waarop de eromenos mogelijk dit gebaar maakt: R21, R50 (op 
kantt A maakt de linker jongen het gebaar zoals de erastes op R39), R52, R64, R124, R132, R145, 
R174,, R219 (het CVA vermeldt expliciet dat er geen spoor van een voorwerp tussen de vingers 
zichtbaarr is),, R273, R276 (de jongen op kant B tegenover de man lijk t dit gebaar te maken), R288 (de 
eromenoss op de binnenkant van de schaal). 
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dee Harrowschilder in de Vill a Giulia (nr. R47, ill . 3), ligt een erotische interpretatie 
zeerr voor de hand. Maar ook waar de eromenos het gebaar maakt, zoals op een 
anderee amfoor van de Harrowschilder in de Vill a Giulia (50520, nr. R52, ill . 4), is het 
logisch,, dat het dezelfde functie heeft, al past het niet bij het traditionele beeld van de 
eromenos.. Geeft de eromenos op deze afbeelding aan de man te kennen dat hij graag 
seksueell  contact met hem wil hebben? Mingazzini geeft aan dat de mond van de man 
openstaat.. Spreekt hij de jongen toe of staat hij met stomheid geslagen over de 
brutaliteitt of openheid van de jongen?51 

d.. de achtervolging 
Eenn situatie die we buiten het werk van de 'Affecter' op zwartfigurige vazen 
nauwelijkss zijn tegengekomen, is de achtervolging: de erastes achtervolgt een 
ontwijkendee eromenos.52 De achtervolging waarbij twee menselijke figuren van het 
mannelijkk geslacht betrokken zijn, komt betrekkelijk weinig voor. Bij goden 
daarentegenn is deze achtervolging veel gebruikelijker.53 

Eenn opmerkelijke afbeelding is de kylix 08.293 van Makron in Boston (nr. R174, ill . 5). 
Hett thema op alle drie de beeldvlakken is de vluchtende eromenos. Op beide 
buitenkantenn wordt de eromenos van rechts achternagezeten door een andere 
jongenn die nauwelijks groter is dan hijzelf. De eromenos kijkt in beide gevallen 
achteromm naar zijn belager. Op kant A komt van links een man op de jongen af, op 
kantt B is dat een jongen. Het lijk t erop dat ook zij erotische belangstelling voor hem 
hebben.. Dat de achtervolging erotisch is bedoeld laat onmiskenbaar de phallus van de 
rechterr erastes op kant B zien. Hij heeft zijn stok losgelaten en rent achter het object 
vann zijn begeerte aan. Op kant A maakt de eromenos met zijn rechterhand het 
erotischee teken. Het lijk t om twee verschillende achtervolgingen te gaan: op kant A is 
hett de eromenos die zijn erastes uitdaagt hem te grijpen, op kant B probeert de 
eromenoss aan de penetratie van de andere jongen te ontsnappen. 
Eenn opmerkelijke afbeelding biedt verder de krater PU 283 van de Syriskosschilder in 
Bolognaa (nr. R38, ill . 6), waarop een jongeman met open armen op een man afrent. 
Dee erotische context wordt door de voorstelling van de andere zijde van de krater 
duidelijk,, want daar achtervolgt Eos Kephalos. De afbeelding geeft geen enkele 
aanwijzingg dat het in het geval van de jongen en man om goddelijke personen zou 
gaann en het CVA omschrijft dan ook, volgens mij terecht, het paar neutraal als een 
'giovanetto'' en 'uomo barbato.' 

e.. de aanraking 
Opp een andere groep afbeeldingen, die veel kleiner is dan de vorige, wordt door 
middell  van een aanraking een poging tot verleiding of een hevige belangstelling 

5lCf.. Mingazzini (1930) II, p. 62. Hij geeft aan deze afbeelding de titel: Seduzione di efebo. Hij zegt over 
hett gebaar van de hand: 'la mano destro sollevata all' altezza della bocca, con 1'indice ed il pollice 
accostati,, come se stringessero qualcosa che non è stato dipinto (o anche in segno di accompagnare il 
discorso)'. . 
"Voorbeelden:: afbeeldingen R33, R54, R106, R201, R309, en enkele voorbeelden van de 
Lewisschilder:: R305, R306, R308, R310. Op afbeelding R94 en R312 is niet echt sprake van een 
achtervolging,, omdat alleen de eromenos in beweging is: hij maakt zich uit de voeten. Op afbeelding 
R2733 probeert een jongen te ontkomen aan de greep van een man. De agressie van de man is ongewoon 
opp dit soort afbeeldingen. Hoewel er verder geen duidelijke aanwijzingen zijn, zou het om een god 
kunnenn gaan die een jongen voor zich opeist. Kaempf-Dimitriadou (1979/2) p. 79 suggereert Zeus en 
Ganymedes,, Beazley Hermes en Paris. Sichtermann (1956) p. 119, noot 78 meent echter niet dat het om 
eenn mythologische scène gaat. Ook van de achtervolging op R194 is het niet zeker of de erastes een 
godheidd is; zie W. G. Moon & L. Berge, Greek Vase-Painting in Midwestern Collections, Chicago 
(1979)) p. 163. 
"Zeuss die Ganymedes achtervolgt is het bekendste voorbeeld. Zie Sichtermann (1948) en (1959), 
Kaempf-Dimitriadouu (1979/2), Schefold (1981) pp. 211-218, Shapiro (1992) pp. 58-64 en het lemma 
Ganymedess in UMC. 
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gesuggereerd.. Het hoeft niet altijd de erastes te zijn, die dit gebaar maakt. Ook de 
eromenoss voelt blijkbaar de behoefte zijn vriend aan te raken. We kunnen er echter 
niett altijd zeker van zijn dat het gebaar een erotische connotatie heeft.54 

f.. de'y-houding' 
Beazleyy geeft vier voorbeelden van de y-groep.55 Ik kan nog één voorbeeld hieraan 
toevoegen,, namelijk een pelikè (ill . 7), door Robertson toegeschreven aan de 
Eucharidesschilder.566 De y-houding is dus in de roodfigurige keramiek niet erg 
prominentt meer aanwezig. Wel zijn er nog drie voorbeelden waarbij een godheid 
dezee houding aanneemt. Het gaat telkens om een gevleugelde persoon die een jongen 
dichtt tegen zich aandrukt.57 Op één hiervan, Boston 13.94 (nr. a), is duidelijk sprake 
vann interfemorale penetratie. Op de schaal in Berlijn (nr. c) heeft Eros geen erectie en 
opp de schaal Boston 95.31 (nr. b) is dit niet te zien. 

g.. Eros 
Eenn enkele maal verschijnt Eros bij een ontmoeting tussen twee mannelijke 
personen.. Hij fungeert daarbij soms als intermediair: hij brengt het geschenk van de 
eenn naar de ander over. Zo lijk t eros op de kantharos CA 1587 van de 
Shuvalovschilderr in het Louvre (nr. R323, ill . 8) de linker jongen een haas (of konijn) 
aann te bieden in naam van de jongen die achter hem staat.58 Eros als intermediair 

^^Voorbeeldenn van de erastes, of in ieder geval niet de eromenos, die zijn vriend aanraakt: R198 (man 
raaktt een jongen aan en probeert hiermee contact met hem te leggen, hetgeen blijkt uit de reactie van de 
jongen,, die protesteert), R317 (een man zoekt contact met een jongen: erotisch?). Voorbeelden van de 
eromenoss die zijn vriend aanraakt: R4, R14, R30, R87, R117, R118, R134, R350 (de erastes is 
duidelijkk enigszins opgewonden). Voorbeelden van jongens van gelijke leeftijd, waarbij misschien de 
aanrakingg aangeeft wie de rol van erastes heeft: R13 (afgezien van de aanraking is er geen enkel teken 
datt duidt op een rolverdeling; de scène is mijns inziens wet erotisch bedoeld, gezien de andere paren op 
dee afbeelding), R162 (de linkerjongen van het middelste paar op kant B raakt zijn vriend aan), R294 
(eenn zeer aandoenlijk tafereel; de houding van de jongen die aangeraakt wordt, bepaalt hem wellicht ook 
tott eromenos), R337 (de erastes houdt zijn iets jongere vriend bij de schouder vast), R359 (twee jonge 
jongens,, van wie de een de ander bij de schouder aanraakt. Is dit een teken van vriendschap of heerst er 
eenn erotische spanning russen hen?). Afbeelding R307 betreft geen aanraking; hier lijkt de ene jongen de 
mantell  van de ander opzij te trekken zodat hij beter zicht op de billen van de jongen heeft. 
55Ziee voetnoot 2; op nr. R126 (yl7) heeft de erastes zijn phallus nog niet tussen de benen van de jongen 
gestoken. . 
^Londen,, kunsthandel; Robertson (1986); nr. R29. Over deze afbeeldingen, zie ook Kilmer (1993) pp. 
16e.v. . 
57Hett betreft a. Boston, Museumm of Fine Arts 13.94, ARV2 1570, 30, AM 389. b. Boston, Museum of 
Finee Arts 95.31, ARV2 443,225 en p. 1569,23, Para 375, Ad# 240, 3. c. Berlijn, Staatliche Museen F 
2305,, ARV2 450, 31. Het is niet zeker wie deze gevleugelde jongeman is. Beazley (1947 p. 25) 
suggereertt Zephyros die Hyakinthos rooft. Zo ook door Kaempf-Dimitriadou (1979/2) p. 16 en 
Schefoldd (1981) pp. 324-327. Het alternatief is Eros, die een jongen heeft verleid. Zo onder meer 
Shapiroo (1985) voetnoot 71 en (1992) pp, 64-65. Zoals Shapiro aangeeft, is het inderdaad aantrekkelijk 
omm deze gevleugelde persoon als Eros te beschouwen, gezien de iconografie van Eros op andere 
afbeeldingen,, waar hij een jongen achtervolgt en gezien het feit dat Zephyros verder nooit in een 
erotischee context wordt voorgesteld. Toch sluiten deze feitelijkheden het niet uit dat het op deze drie 
afbeeldingenn om Zephyros gaat. 
58Eenzelfdee situatie doet zich voor op afbeelding R246, waarbij Eros een schenkel van de erastes naar de 
eromenoss overbrengt. Op afbeelding R260 biedt Eros, die links van de eromenos staat, op kant A een 
kranss aan de jongen, op kant B een astragaal. De eromenos staat hier dus tussen Eros en de erastes in. 
Opp de kylix Berlijn 3168 van Douris (Buitron-Oliver (1995) nr. 25) vliegt Eros temidden van twee 
jongenss die voor hem wegrennen. Eros achtervolgt de rechter knaap. Omdat het bij deze afbeelding 
waarschijnlijkk niet gaat om een erastes-eromenos verleiding waarin Eros interfereert, heb ik hem niet in 
dee lijst opgenomen. De acht de interpretatie van Olshausen (1979) pace Koch-Harnack (1983) pp. 236-
2377 plausibel, namelijk dat Eros de jongen achtervolgt met een scheermes. De afbeelding is dan 
synoptischh te verstaan: Eros heeft het haar bij de rechter jongen afgesneden en achtervolgt hem. 
Onduidelijkk is of het wegvluchten van de jongen staat voor zijn onwil om erastes te worden of zijn 
onwill  toe te geven aan de erotische gevoelens van een ander. Dat de afbeelding te maken heeft met het 
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staatt natuurlijk voor de hartstocht en de erotische intenties van de erastes voor zijn 
beminde. . 

h.. de erectie 
Opp verscheidene afbeeldingen is de erastes ithyphallisch afgebeeld. De schilder geeft 
onverbloemdd de erotische verlangens van de erastes weer. Over deze afbeeldingen 
komm ik te spreken in paragraaf 7 van dit hoofdstuk. 

i.. de mantel 
Wee zullen in paragraaf 3 en 6 laten zien dat - evenals dat op de zwartfigurige vazen 
hett geval was - de schilders op subtiele wijze de mantel gebruiken om een erotische 
spanningg op te roepen of om een toespeling te maken op erotische gevoelens van de 
eromenos. . 

j .. nabijheid 
Opp sommige voorstellingen wordt een homo-erotische intimiteit gesuggereerd, 
doordatt de figuren dicht tegen elkaar staan.39 

3.. Een iconografisch probleem 

Opp een pelikè in Cambridge (nr. R359, ill . 9) staan op kant B twee jonge jongens van 
gelijkee leeftijd. Ze zijn in lange himatia gehuld. De jongen rechts op de afbeelding 
raaktt de ander met zijn rechterhand aan. Kunnen we deze afbeelding erotisch 
interpreteren?? Dat de jongens gekleed zijn, is hiermee niet in tegenspraak. Op andere 
afbeeldingenn waarbij jongens in een lange mantel of een lange chiton gehuld zijn, 
vindtt ontegenzeggelijk een verleiding plaats. Zoals ik al heb aangegeven, bestaat op 
roodfigurigee vazen de tendens expliciete toespelingen op erotiek, laat staan op 
seksualiteit,, tussen personen van het mannelijke geslacht te vermijden. Vaker dan de 
schilderss van zwartfigurige vazen, bedienen de roodfigurige schilders zich van 
subtielee middelen of tekens om een erotische spanning te suggereren. De aanraking 
vann de jongen door de ander zou voor een eigentijdse beschouwer een erotische 
ladingg kunnen hebben, zoals op andere afbeeldingen het geval is. Maar een andere 
eigentijdsee beschouwer zou in de aanraking niet meer dan een gebaar van 
vriendschapp of van conversatie hebben kunnen zien. De afbeelding laat dus geen 
uniformee interpretatie toe. 
Dee krater D863.1.26 van de Florenceschilder in Rennes (nr. R202, ill . 10) laat op kant 
AA twee paren van ieder een man en een jongen zien, die tegenover elkaar staan. Zij 
zijnn in een lange himation gehuld, waarbij de man van het linker paar beide armen uit 
zijnn himation gestoken heeft, terwijl de man van het rechter paar alleen de 
rechterarmm vrij kan bewegen. Van de béide jongens zijn alleen het hoofd en de voeten 
zichtbaar.. De mannen houden een stok in hun hand, die een teken van hun status als 
burgerr zou kunnen zijn.60 De computerlijst van het Beazley-archief (zie voetnoot 11) 

Apatouria-feest,, zoals Olshausen suggereert, is zeer twijfelachtig, aangezien het zich laat aanzien dat 
jongenss op zeer jonge leeftijd geïntroduceerd werden in de phratria. Zie Golden (1990) pp. 25 e.v. 
"Hett gaat om de afbeeldingen R120, R122 (waar twee volwassen mannen zeer dicht tegen elkaar staan) 
enn R336. Bij R212 is het onzeker of de rechter figuur een jongen of een meisje is. 
*°Datt veel mannen op afbeeldingen een stok/staf bij zich dragen, moet mijn inziens ook een praktische 
functiee hebben. Zo zal de stok als wandelstok dienst hebben gedaan en hij geeft dus aan dat de man het 
huiss verlaten heeft en op pad is. De stok wordt ook gebruikt om op te leunen. De stok wordt daarmee 
hett symbool van de burger die alle tijd heeft om gesprekken te voeren en naar mooie vrouwen en 
jongenss te kijken. Verder zijn er afbeeldingen waarop de stok gebruikt wordt tijdens een fikse ruzie. Het 
zall  op straat in Athene, waar de straten 's nachts niet verlicht waren, niet altijd veilig zijn geweest 
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geeftt bij deze afbeelding de omschrijving 'courting'. Dat is een interessante 
opmerkingg die eigenlijk door geen concreet gegeven wordt ondersteund. De man van 
hett linker paar heft zijn rechterhand op, hetgeen alleen aangeeft dat hij tegen de 
jongen,, die duidelijk naar hem opkijkt, praat.61 De andere man houdt zijn hand met de 
stokk recht vooruit, waarvan het echter zeer onwaarschijnlijk is dat hij een geschenk 
is.. Ik vermoed dat de afbeelding evenwel door eigentijdse beschouwers als een 
erotischee voorstelling 'gelezen' kan zijn en wel om de volgende redenen: 
1.. We hebben gezien dat verleidingsscènes op vazen een sterke prospectieve functie 
hebben:: vanuit deze prospectieve waarde ligt het voor de hand dat een beschouwer 
zichh zou afvragen: 'Waarover praten de man en de jongen?' 2. Gegeven de plaats van 
dee homo-erotiek in de Atheense maatschappij, kan voor bepaalde beschouwers de 
ontmoetingg van een man en een jongen, die niet expliciet in een specifieke context, 
zoalss de sporttraining, een schoolsituatie, een declamatie e.d. gesitueerd is, een 
erotischee spanning oproepen. De figuren geven zelf alleen maar aan dat er een 
gesprekk plaatsvindt, maar de inhoud ervan wordt bepaald door de culturele en sociale 
achtergrondd van de gebruiker/beschouwer van de vaas. 3. De andere zijde van de 
vaas,, waarop drie jongens van gelijke leeftijd staan -twee jongens benaderen een 
anderee jongen die tussen hen in staat - lijkt een 'courting'-scène.62 De rechter jongen 
biedtt de jongen die vóór hem staat een strigilis aan. De voorstelling wekt niet de 
indrukk dat het om jongens gaat die met sporttraining bezig zijn. Bovendien wordt de 
strigiliss wel vaker als geschenk aangeboden. Deze voorstelling kan de beschouwer 
helpenn bij de interpretatie van het tafereel op de andere zijde. 4. Uit andere 
afbeeldingenn blijkt dat een ogenschijnlijk gesprek tussen twee personen van het 
mannelijkk geslacht een erotische connotatie heeft. Ik geef hiervan nu enkele 
voorbeelden. . 

erotischee gesprekken 
Opp de kylix 3698 in Wenen, geschilderd door Makron (nr. R149, ill . 11), is op kant A 
eenn hofmakerij afgebeeld, die zich gezien de spons, de strigilis en het net, in een 
palaistraa afspeelt. Het gaat om drie paren mannen en jongens. De mannen van het 
linkerr en het middelste paar proberen het object van hun verlangen met een 
geschenk,, respectievelijk geld en een haas63, te werven. De man van het middelste 
paarr geeft bovendien door middel van een bloem uiting aan zijn belangstelling die hij 
voorr de jongen koestert. Het rechter paar draagt geen concrete voorwerpen die op 
eenn hofmakerij duiden. De jongen is, net als die van het linker paar, tot aan zijn hoofd 
inn een lange himation gewikkeld. Bij de man daarentegen zijn de rechter schouder en 
borstt bloot. Hij leunt evenals de andere erastai op zijn stok, helt iets naar voren en 
houdtt de rechterhand in zijn zij. Hij kijkt de jongen aandachtig aan. Deze houding, die 
wee in het vervolg de leunhouding noemen, suggereert dat de man alle aandacht voor 
dee jongen heeft en de tijd neemt om contact met hem te leggen.M Gezien de context 
vann de twee andere paren, waarbinnen deze ontmoeting plaatsvindt, probeert ook 
dezee man de jongen te verleiden. Het lijk t op deze afbeelding te gaan om drie 

Vandaarr  dat de stok tevens een beschermende functie had. De stok zal de man ook beschermd hebben 
tegenn de loslopende, vaak wilde honden. 
611 Het kan zijn dat de man met zijn hand het teken maakt dat we hierboven hebben besproken en dat een 
duidelijk ee seksuele connotatie heeft. In dat geval is het zeker  dat deze afbeelding het thema van de 
'courting ''  betreft. 
62Dee computerlijst van het Beazley-archief benoemt deze scène niet als 'courting' - wellicht omdat het 
omm jongens gaat -, terwij l mijns inziens deze voorstelling minstens net zo duidelij k als de andere zijde in 
dezee richting  wijst. 
63K.. Geschwanüer, Hellas, Goden en Mensen, Brussel 1982, p. 176 gaat ervan uit dat de jongen van het 
middelstee paar  de haas ruil t voor  de bloem (of het takje) dat de man vasthoudt. Dit is niet waarschijnlijk . 
M Dezee houding noemt Hollein (1988) pp. 17 e.v. 'der  skole-Tvpus'; voor  deze houding, zie ook Kunisch 
(1997)) pp. 42 en 120. 
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manierenn waarop een jongen versierd kan worden: door middel van geld, door middel 
vann een diergeschenk en bloem als erotische symbolen, en door middel van de 
overredingg van het woord. De man van het rechter paar gebruikt de kracht van zijn 
woordenn om de jongen zover te krijgen dat deze op zijn avances ingaat. Zijn woorden 
zullenn misschien de schoonheid van de jongen prijzen en allerlei beloftes inhouden. 
Blijkbaarr kan de voorstelling van een man en een jongen die een gesprek voeren, een 
nadrukkelijkk erotische lading hebben.63 

Eenn ander voorbeeld waarbij in één voorstelling een verleiding door middel van 
geschenkenn én verleidingen waar geen expliciete tekens gebruikt worden, naast 
elkaarr aangeboden worden, biedt de kylix G 121 van Douris in het Louvre (nr. R113, 
ill .. 12). Aan de buitenkant zijn op beide zijden drie paren afgebeeld, telkens bestaande 
uitt een jongen die gehuld in een mantel op een stoel zit, en een man die tegenover 
hemm staat. Bij deze zes paren speelt een haas tweemaal een rol bij de verleiding en 
eenmaall  houdt de eromenos een bloem in hand. Bij drie paren echter zijn geen 
geschenkenn of andere voorwerpen als erotische tekens aanwezig. Hier staat de man, 
diee nu zelf in een mantel is gehuld, licht naar voren gebogen voor de jongen. In twee 
gevallenn leunt de man op zijn stok en op kant B maakt de man met zijn linkerhand een 
gebaarr alsof hij tegen de jongen spreekt. Zonder de andere ontmoetingen zou de 
beschouwerr niet gauw geneigd zijn deze scènes homo-erotisch te interpreteren. 
Maarr de context van de andere ontmoetingen maakt duidelijk dat de intenties van 
dezee mannen niet anders zijn dan die van hen die een geschenk aan hun eromenos 
aanbieden.. Hetzelfde doet zich voor op de binnenkant van deze schaal, waarop aan 
beidee zijden in totaal tien van dergelijke gesprekken tussen een zittende jongen (acht 
vann de tien zijn tot aan hun kin in een mantel gehuld) en een man (zes van de tien zijn 
eveneenss tot aan hun kin in een mantel gehuld) leunend op zijn stok, zijn afgebeeld. 
Slechtss bij één van deze tien speelt een geschenk (een haas) een rol.*6 Ook bij deze 
parenn heeft de conversatie een verleidend karakter. De tondo van de vaas, waarin 
eenn zittende jongen met een haas op zijn schoot is afgebeeld, onderstreept deze 
interpretatiee nog. Ook al zijn de jongens en de mannen volledig in een mantel gekleed, 
tochh kan een dergelijke confrontatie erotische oogmerken hebben.67 

6SDee andere zijde van de schaal wordt geïnterpreteerd als een voorstelling van muziekonderricht 
(vergelijkk bijvoorbeeld CVA Wenen (1), Taf. 13, 3-4 en Taf. 14, 1-2; Hellas, Goden en Mensen, 
Europaliaa 82, Brussel 1982 p. 176, afb. 103.; A. Bernhard-Walcher, Alltag. Feste. Religion, Antikes 
LebenLeben aufGriechischen Vasen, Wenen (1991) p. 50. De jongens op deze afbeelding (de een bespeelt de 
aulos,, de ander de lier) hebben een aanzet tot een bakkebaard en worden dus duidelijk ouder voorgesteld 
dann de jongens opp de andere zijde. Op de binnenkant van de vaas is een erotisch tafereel afgebeeld: een 
jongemann verleidt een jong meisje. Ik vraag me af of niet de hele kylix aan de 'erotiek' is gewijd en of 
ookk de voorstelling op kant B als hofmakerij geïnterpreteerd moet worden, in die zin dat de mannen de 
jongenss in hun spel storen om hun aandacht voor iets anders te vragen. 
^Eenn jongen houdt een lier vast, maar het is niet zeker of hij deze van zijn erastes heeft gekregen. 
67Anderee voorheelden van afbeeldingen waarop in één voorstelling dergelijke verleidende conversaties 
naastt erotische taferelen aan de hand van duidelijke tekens voorkomen zijn: R16 (twee jongemannen 
makenn een hopliet het hof: de rechter jongen heeft een bloem in zijn hand, de linker lijk t alleen een 
gebaarr van gesprek te maken; verder is er een KaXóq-inscriptie aanwezig), R20 (de rechter jongen van 
hett paar rechts op de afbeelding heeft een haas bij zich, wellicht als geschenk om de jongeman vóór hem 
tee versieren; het linker paar kan naar analogie van dit paar ook in een verleidingsscène verwikkeld zijn), 
R37,, R71 (de twee paren links op de afbeelding naar analogie van het paar rechts op de afbeelding), 
R844 (het linker paar en het rechter paar naar analogie van de middelste groep), R107 (het linker paar 
waarvann de jongen heftig gesticuleert naar analogie van het rechter paar waarvan de jongen een aryballos 
enn spons in de richting van zijn erastes houdt die in de leunhouding staat), R112 (kant A: de twee rechter 
parenn naar analogie van het linker trio, waarvan de rechter man een geldzakje bij zich draagt; kant B: de 
erastess van het linker paar biedt een lint/lap stof aan, zo kunnen ook de twee andere paren een 
verleidingsscènee voorstellen), R115 (het linker paar naar analogie van de groep rechts van hen), R119 
(hett rechter paar op kant A naar analogie van twee andere mannen die een takje en een bloem bij zich 
dragen),, R132 (op beide kanten zijn er eromenoi die met hun hand het seksuele gebaar maken, de 
anderenn - het linker paar op kant A en het rechter paar op kant B - naar analogie van dezen), R133 (het 
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analogiewerkingg tussen verschillende beeldvlakken 
Err zijn ook afbeeldingen waarbij een analogie tussen de verschillende beeldvlakken 
aanwezigg is, dat wil zeggen dat het tafereel op het ene vlak geïnterpreteerd moet 
wordenn naar analogie van het andere. Ik geef enkele voorbeelden. Op de kylix 2655 
vann Makron in München (nr. R152, ill . 13 a/b/c) bevatten zowel kant A als B een 
hofmakerij:: op elke zijde zijn drie paren afgebeeld, elk bestaande uit een man of 
jongemann die een jongen met een diergeschenk, een takje of een krans probeert te 
verleiden.688 Op de binnenkant van dezelfde schaal staat een jongeman geleund op zijn 
stokk naar een kleine jongen te kijken, die zijn mantel aan de voorkant heeft 
opengeslagen,, waardoor zijn naakte lichaam zichtbaar is. Deze wijst met zijn 
rechterhandd naar de hand van de jongeman tegenover hem. Gezien de thematiek op 
dee buitenkant van de kylix laat zich deze afbeelding via analogiewerking ook als een 
verleidingg verklaren. De naaktheid van de jongen wijst eveneens in deze richting, 
maarr zij is geen noodzakelijke voorwaarde: ook wanneer de jongen in een mantel 
gehuldd zou zijn, zoals verscheidene andere jongens op de schaal, zou een erotische 
interpretatiee opgeld doen. We zien dus dat het tegenover elkaar geplaatst zijn van een 
man/jongemann en een jongen door de schilder bedoeld kan zijn als een situatie die op 
zichzelff  al een erotische spanning teweegbrengt. 
Opp de kylix H 550 van de Brygosschilder in het Vatikaan (nr. R86, ill . 14 a/b) heeft de 
schilderr op kant B onmiskenbaar een homo-erotische verleidingsscène afgebeeld. Er 
iss concurrentie tussen de jongens onderling. De jongen links van de man met de haas, 
grijptt al te gretig in de richting van het geschenk. De man lijk t het dier echter aan de 
jongenn die aan de andere kant van hem staat, te willen geven. Rechts op de 
afbeeldingg slaat een derde jongen het tafereel gade. Op de andere kant is hetzelfde 
typee personen aanwezig, alleen maakt het jongetje met wie een man links op de 
voorstellingg van kant B staat te praten, op kant A van het tafereel geen deel uit. Een 
anderr opmerkelijk verschil is het voorkomen van de boom op kant A, die aangeeft dat 
dee mannen zich in de open lucht bevinden. Toch treffen we hier, evenals op kant B, 
ookk tweemaal een sportuitrusting, bestaande uit een aryballos en een strigilis, aan. De 
jongenn rechts op de afbeelding draagt het bundeltje om zijn arm. In het algemeen 
wordtt aangenomen dat deze parafernalia aangeven dat de voorstelling in een 
palaistraa gesitueerd is.69 In het midden van de afbeelding van kant A staat een 

linkerr  paar  is duidelij k homo-erotisch: de andere twee paren zullen dat karakter  ook hebben), R138 (op 
kantt  A is het rechterpaar van jongen en man ongetwijfeld in een verleiding verwikkeld naar  analogie van 
hett  linkerpaar , waarvan de erastes een granaatappel aan zijn vriend aanbiedt), R139 (het linker  paar  op 
kantt  A naar  analogie van het paar  waarvan de erastes een geldbuideltje aanbiedt), R141 (kant B toont 
dri ee paren van volwassen mannen; bij  twee ervan gaat de verleiding met een herkenbaar  teken gepaard, 
namelijkk  een takje), R151 (het gaat hier  om een verleiding tussen mannen: op kant A heeft de linker 
mann van de groep rechts op de afbeelding een takje bij  zich, de andere groep naar  analogie hiervan), 
R1544 (het paar  rechts op kant B naar  analogie van de twee andere paren), R160 (op kant A het linker 
paarr  naar  analogie van de twee andere paren; de man van het middelste paar  biedt de jongen 
waarschijnlij kk  geldstukken aan), R161 (op kant B het paar  link s op de afbeelding naar  analogie van de 
middelstee groep?), R162 (naar  analogie van het linker  paar, waarvan de erastes het erotische teken met 
zijnn hand maakt, zijn ook de twee andere paren homo-erotisch), R163 (het rechter  paar  op kant A naar 
analogiee van de twee andere paren; ditzelfde geldt voor  kant B), R205 (de jongen van het paar  rechts op 
kantt  A heeft een ei-vormig voorwerp in zijn hand; de twee andere jongens naar  analogie van het rechter 
paar),, R222 (op de hals van kant B is het tweetal link s van de man die zijn eromenos vlees/een schenkel 
aanbiedt,, naar  analogie van deze groep in een verleidingsscène verwikkeld), R266 (het rechter  paar  naar 
analogiee van het linker  paar  waar  een geschenk wordt aangeboden), R273 (het rechter  paar  op kant B 
naarr  analogie van het linker  paar  waarvan de erastes het erotische teken maakt), R326 (op kant B het 
rechterr  paar  naar  analogie van het linker  paar). 
^Hett  is niet duidelij k of de speer  die de jongen van het paar  link s op kant B vasthoudt, een geschenk van 
zijnn oudere vriend is. 
w Dee boom zou er  ook op kunnen wijzen dat de ontmoeting zich op wegg naar  de sportschool afspeelt. 
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volwassenn man in de bekende leunhouding. Ook al zijn er geen formele kenmerken 
aanwezigg die expliciet signaleren dat het om een verleiding gaat, toch lijk t het geen 
grotee stap de voorstelling op kant A naar analogie van die van kant B ook als een 
afbeeldingg van een verleiding te beschouwen. Het stel dat links van de erastes staat, 
kijktt aandachtig toe hoe de eromenos op de avances zal reageren. Wellicht heeft de 
Brygosschilderr met de voorstelling op de beide kanten van zijn schaal twee vormen 
vann een homo-erotische verleiding willen uitbeelden: één waarbij de kracht van het 
woordd voldoet om de eromenos te overreden en een andere waarbij de waarde van 
hett geschenk de eromenos opdringerig maakt. 
Dee analogie kan ook op een andere manier functioneren: wanneer op de ene kant van 
eenn vaas een heteroseksuele hofmakerij is afgebeeld, kan dit thema worden 
voortgezett op de andere kant, maar dan in een homo-erotische context. Zo tracht een 
mann op de ene kant van de kylix PC 94 van de Schilder van Vill a Giulia 50508 in 
Leidenn (nr. R244, ill . 15) een vrouw te verleiden door haar een spiegel aan te bieden. 
Dee vrouw lijk t op de avances van de man in te willen gaan, doordat zij haar hand naar 
dee spiegel uitstrekt. Op de andere kant is de vrouw vervangen door een jongen. De 
mann biedt de jongen niets aan, maar hij staat in dezelfde houding als de man die op de 
anderee zijde zijn spiegelbeeld vormt. De jongen is niet zo gemakkelijk over te halen 
alss de vrouw, want hij houdt zijn handen nog in zijn mantel. Wanneer deze afbeelding 
onafhankelijkk van de context van de andere zijde bekeken zou worden, zou een 
homo-erotischee interpretatie weinig grond hebben. Maar het ügt voor de hand de 
afbeeldingg te verbinden met de andere zijde en naar analogie hiervan ook in de 
voorstellingg van kant B een erotische verleiding te zien.70 

Dee analogie doet zich ook voor tussen een mythologische en referentiële voorstelling. 
Zoo toont de pelikè G 225 van de Syleusschilder in het Louvre (nr. R32, ill . 16) op de 
enee zijde waarschijnlijk Ganymedes die Zeus bedient en op de andere zijde een man 
inn gesprek met een in mantel gehulde jongen. De man, die in de leunhouding staat, 
strektt zijn beide handen naar de jongen uit. Naar analogie van het mythische 
voorbeeldd kan de referentiële afbeelding homo-erotisch worden geïnterpreteerd. De 
analogiewerkingg lijk t bij verscheidene andere voorstellingen vruchtbaar te zijn, die, 
afzonderlijkk beoordeeld, niet onbetwistbaar een erotische verklaring zouden 
toestaan.71 1 

homo-erotiekk zonder  formele kenmerken 
Wee hebben gezien dat een afbeelding als op de kylix in Leiden (nr. R244, ill . 15) naar 
analogiee van de andere zijde een homo-erotische verleiding weergeeft. We gaan nu 
eenn stap verder en vragen ons af of een dergelijke afbeelding ook zonder de erotische 
contextt van de andere zijde, of binnenkant een erotische betekenis kan hebben. Naar 
aanleidingg van de afbeelding op de krater in Rennes (nr. R202, ill . 10) heb ik enkele 
redenenn genoemd die het waarschijnlijk maken dat zo'n voorstelling een homo-
erotischee betekenis had. Ik denk dat het daar geformuleerde punt dat het tegenover 
elkaarr staan van een man/jongeman en een jongen een erotische associatie kan 
hebben,, voldoende is onderbouwd. Verder hebben we gezien dat op veel afbeeldingen 
dee leunhouding voorkomt, die aangeeft dat de persoon alle aandacht voor de ander 
heeft.. Door deze afwachtende houding lokt hij de ander tot een reactie uit. 
0>pp de kylix K 1818 van de schilder van Louvre G456 in Würzburg (nr. R253, ill . 17) 
staann op beide kanten telkens een man en twee jongens. Op kant A wendt de 
middelstee jongen zich naar de man. Hij opent zijn mantel en toont zijn naakte lichaam. 
Dee andere jongen, rechts op de afbeelding, staat in de leunhouding. Op kant B is de 
middelstee jongen in een himation gehuld, uitgezonderd zijn linkerschouder. Hij kijkt 

70Jongkees-Voss (CVA) geeft ook deze interpretatie. 
71Voorr  meer  voorbeelden, zie Appendix n van dit deel. 
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naarr de jongen die links van hem in een ïeunhouding hem aangaapt. Tussen hen is een 
zuill  afgebeeld. Ik denk dat Simon gelijk heeft dat beide afbeeldingen, ondanks de 
afwezigheidd van formele kenmerken, als een homo-erotische verleidingsscène zijn te 
interpreteren.722 De voorstelling op kant A is hierin het duidelijkst, doordat de 
middelstee jongen, de eromenos, zijn mantel opent voor de man tegenover hem. Dit 
heeftt een sterk erotiserende werking. Het verschil tussen kant A en B is gelegen in de 
houdingg van de eromenos. Op kant A maakt hij contact met de man, op kant B met de 
jongenn in de Ïeunhouding. Bovendien is het verschil in de manier waarop beide 
eromenoii  de mantel dragen opvallend. Onderstreept dit een verschil in de rol van de 
jongenn in de verleiding - neutraal (kant B) tegenover gewillig (kant A) - of gaat het 
omm twee stadia in het verleidingsritueel? Ik acht de eerste mogelijkheid het 
waarschijnlijkstt en ik denk dat de beide afbeeldingen een illustratie vormen van twee 
verschillendee typen eromenos, waarbij mijns inziens het openen van de mantel laat 
zienn dat de eromenos zeer bewust in de verleiding een actieve rol speelt.73 

Maarr ook voorstellingen als die op de kylix 62 van de 'Cat and Dog'-schilder in 
Mannheimm (nr. R263, ill . 18) zijn eventueel als een erotische scène te bestempelen.74 

Opp kant A heeft de man, die sterk naar voren is gebogen en op zijn stok leunt, alle 
aandachtt voor de jongen die vóór hem staat. Hij maakt bewegingen met zijn handen. 
Dee jongeman links van de man wijst naar het tweetal en wil betrokken worden in hun 
conversatie.. Op de andere zijde zit een jongen op een stoel; aan weerskanten 
daarvann staan een jongeman en man, beiden in de 'Ïeunhouding,' hem te bekijken75. 
Dee jongen wijst met zijn rechterhand naar de jongeman. Men kan zich afvragen of ze 
gewachtt hebben tot het moment dat de jongen zal kiezen wie van hen zijn erastes 
magg worden. Misschien staan ze hem zwijgend te beoordelen.76 

72E.. Simon, Minoïsche und griechische Antiken, Mainz am Rhein (1989) p. 85. 
7ïErr zijn meer voorbeelden waarbij de schilder door middel van het ontbloten van (bepaalde delen van) 
hett lichaam van de eromenos, de erotische strekking van de afbeelding onderstreept: R72 (een jongen, 
diee in de Ïeunhouding staat, toont zijn naakte lichaam aan een andere jongen), R176 (op kant A opent 
eenn jongen zijn himation voor een zittende man), R225 (een jongen heeft zijn himation afgedaan en 
toontt zijn naakte lichaam aan een man die enigszins gebukt naar hem staat te kijken), R237 (een man 
looptt op een jongen toe die zich enigszins naar hem toe draait; daarbij houdt hij zijn linkerhand omhoog, 
waardoorr zijn himation zich opent), R243 (een jongen trekt zijn himation uit voor een andere jongen die 
naarr hem kijkt; een man in de Ïeunhouding slaat het tweetal gade), R245 (een jongen ontdoet zich van 
zijnn himation voor een ithyphallische herme; een jongen rechts op de afbeelding - stiekem verscholen 
achterr een boom (?) - slaat hem gade. Op de andere zijde kleedt de jongen zich ten overstaan van een 
man,, in de Ïeunhouding, uit. De ithyphallische herme kijkt van achteren toe), R252 (een jongen toont 
zijnn naakte lichaam aan een zittende jongeman), R257 (pp kant B van de kylix is de middelste jongen 
bezigg zijn himation los te maken ten overstaan van een andere jongen), R275 (op deze scherf komt een 
jongenn met ontbloot bovenlijf - zijn himation hangt over zijn schouder - aangelopen, terwijl hij omkijkt; 
hijj  loopt in de richting van twee jongens die tegenover elkaar staan; de rechter strekt zijn hand uit naar 
zijnn vriend, wellicht met het anusteken), R289 (op kant A toont een jongen zijn billen aan een andere 
jongenn die hem in de Ïeunhouding bekijkt), R349 (een jongen opent zijn himation voor een man die hem 
inn de Ïeunhouding gadeslaat). 
74Dee computeruitdraai van het Beazley-archief (zie noot 11) beschrijft beide zijden van deze schaal met 
dee term 'courting.' 
75Eenn zittende jongen in een erotische situatie lijk t de homoseksuele tegenhanger te zijn van de hetaire 
diee zittend op haar klanten wacht of hen zittend ontvangt. 
76Anderee voorbeelden waarop geen formele erotische kenmerken aanwezig zijn, maar die mijns inziens 
erotischh te interpreteren zijn: R5 (jongeman kijkt om naar man die in de Ïeunhouding staat), R22 (het 
linkerr paar op kant A), R46, R49 (kant B; ook J. Neils in Neils (1992/1) p. 164 suggereert een homo-
erotischee interpretatie van kant B), R56 (de man staat in de Ïeunhouding en de jongen op kant B is 
volledigg naakt, geleund tegen een pilaster), R77, R89 (de binnenkant van de schaal), R91, R101 (kant 
B),, R102, R104 (op beide zijden staat tussen twee jongens in Ïeunhouding een jongen die van de linker 
gesticulerendee jongen vandaan loopt), R112, R131 (?), R1355 (?), R207, R218 (kant B waarop een man 
enn een jongen in een Ïeunhouding staan om een andere jongen), R219 (beide zijden), R221 (op kant B 
staatt een jongen temidden van een jongeman en een man die in de Ïeunhouding naar hem kijkt; ook 
Olmoss (1993) p. 168 interpreteert deze afbeelding homo-erotisch), R228, R234, R247 (beide zijden van 
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Wanneerr de erotische interpretatie van dergelijke afbeeldingen juist is, ligt het voor 
dee hand ook afbeeldingen van enkele decennia later die een soortgelijke iconografie 
vertonen,, op deze manier te interpreteren. Zo is de voorstelling op de krater 1614 van 
dee 'Academy'-schilder in Bonn, die uit ca. 420-400 stamt (nr. R320, ill 19)77, waarop 
tweee mannen om een jonge jongen heen staan, die tot aan zijn kin in een lange 
himationn gehuld is, erotisch te interpreteren. De figuren dragen alle drie een grote 
kranss in het haar. Doordat de jongen door twee mannen is geflankeerd, die zich 
beidenn op hem richten, is er een element van spanning en suggereert de afbeelding 
datt het hier om meer dan een neutrale conversatie gaat. 

erotischee gesprekken op Zuid-Italische keramiek 
Wee treffen zulke voorstellingen ook aan op Zuid-Italische keramiek. Ik wil niet 
suggererenn dat de talloze malen afgebeelde gesprekken van twee of meer in een 
mantell  gehulde jongens, altijd een erotische strekking zouden hebben. Verre van dat. 
Ikk beperk me tot afbeeldingen waarbij de andere zijde een erotische scène bevat; 
hierdoorr dringt zich ook van de conversatiescène een erotische interpretatie op. Zo is 
opp een pelikè van de Kreousaschilder in Stuttgart (ill . 20 a/b)78 op kant A een jongen 
afgebeeldd die een vrouw benadert en haar een krans aanbiedt. De vrouw draagt een 
peploss en houdt een kalathos in haar handen. Als deze afbeelding een erotische 
strekkingg heeft, geldt hetzelfde voor de voorstelling van twee jongens op de andere 
zijde,, van wie de één de ander een krans aanbiedt. Er zijn verder geen aanwijzingen 
datt het om atleten gaat en dat de krans op een behaalde overwinning zou wijzen. Een 
Apulischee krater in Milaan (ill . 21 a/b)79 laat zien hoe op de ene kant een naakte 
jongenn een zittende vrouw het hof maakt. Zij spiegelt zich. De jongen biedt haar een 
schaall  aan en heeft een krans in zijn andere hand. Deze voorstelling heeft duidelijk 
eenn erotische connotatie, die haar uitstraling kan hebben naar de voorstelling op de 
anderee zijde waarop twee jongens, gehuld in een mantel en leunend op een stok, 
tegenoverr elkaar staan. Deze stereotiepe afbeelding lijk t geen enkele specifieke 
betekeniss te hebben. Toch is het te overwegen de afbeelding op de andere zijde de 
suggestiee te laten geven van het onderwerp waarover de jongens aan het praten zijn. 
Wee hebben intussen begrepen dat de verbeelding van de homo-erotiek in de vijfde 
eeuww tamelijk verstard is en dat expliciete erotiek in de iconografische taal 
nauwelijkss of geen rol meer speelt.80 

dee schaal), R251 (kant A, indien de middelste figuur van het mannelijk geslacht geweest is), R264 (kant 
B:: een jongen zit temidden van twee jongens/jongemannen in de leunhouding; de linker jongen 
gesticuleert),, R268 (op de binnenkant van de schaal staat een man in leunhouding tegenover de jongen; 
eenn kalos -inscriptie is aanwezig; op beide zijden is een scène met saters en mainaden afgebeeld), R277 
(kantt B, vergelijk ook Keuls (1985) fig. 199), R281 (op beide zijden is telkens een jongen omsloten 
doorr ietwat grotere jongens leunend op een stok; op de binnenkant gaat het om twee jongens, van wie de 
linkerr in de leunhouding staat), R283, R292 (van het linker paar staat de linker jongen in de 
leunhouding;; de eromenos loopt weg terwijl hij omkijkt; de jongens van het rechter paar staan rustig 
tegenoverr elkaar; de tondo geeft een symposionscène van twee jongens weer), R297, R298, R303, 
R313,, R332, R342. 
^ e tt CVA noemt de krater Attisch. Beazley merkt, volgens het CVA, over de krater op: 'if certainly attic'. 
^Stuttgart,, Kas 151, CVA Stuttgart, Taf. 46,1-2. 
79MUaan,, Civico Museo Archeologico 226. 
*°Enkelee andere voorbeelden van Zuid-Italische keramiek waarop via de andere zijde wellicht een 
erotischh contact tussen twee personen van het mannelijk geslacht gesuggereerd wordt: 1. Rome, Musei 
Vaticanii  A58, Campaanse amfoor van de Astaritaschilder, LCS 400, 269, tav. 155, 1-2, CVA Vatikaan, 
tav.. X., 1-3.2. Tarente, Museo Nazionale V85 588.1. G. 145735, Apulische krater van de schilder van 
Wenenn 549, ca. 370-360, zie F. d'Andria, Archeologia dei Messapi, Bari (1990) pp. 144-5. 
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4.. Pedagogie of hoererij? 

Bijj  de bespreking van de zwartfigurige keramiek hebben we geconcludeerd dat het 
doorr sommigen veronderstelde pedagogische karakter van de homo-erotiek geen 
ondersteuningg vindt in de zwartfigurige afbeeldingen. Bij het roodfigurige materiaal 
doenn zich enkele nieuwe gezichtspunten voor. Zoals we hebben gezien, verschijnen 
naastt de diergeschenken en de voorwerpen die slechts symbolisch zijn, ook andere 
materiëlee geschenken. Van deze geschenken komen de lier,81 de auloi (en/of 
foudraal)822 en het diptychon" eventueel in aanmerking als een verwijzing naar een 
pedagogischee functie in de relatie tussen de erastes en eromenos. Het schenken van 
bijvoorbeeldd de lier zou kunnen staan voor de bijdrage die de erastes zou willen 
leverenn aan de muzische vorming van de jongen. Als dit juist is, zijn er schilders die 
suggererenn dat het pedagogische element een rol speelt in een homoseksuele 
verhouding.. Hierbij moeten we ervan uitgaan dat het aanbieden van de lier een 
prospectievee functie heeft: het instrument staat symbool voor de intentie van de man 
eenn langdurige relatie met de jongen aan te gaan, waarin hij hem in zijn muzische 
ontwikkelingg zou kunnen bijstaan. We moeten er echter voor oppassen de hele 
invullingg die bijvoorbeeld Plato anderhalve eeuw later aan de pedagogische rol van de 
erastess heeft gegeven, aan de lier als geschenk te koppelen. Het is waar dat de lier op 
veell  terreinen van het culturele leven van de Athener een functie had, maar wat veel 
modernee auteurs verstaan onder de pedagogische rol, namelijk die van een mentor, 
lijk tt voor een lier als symbool veel te zwaar. Verder moeten we ons realiseren dat de 
meestee geschenken deze associatie niet hebben. Als we ervan uit zouden gaan dat de 
lierr deze symbolische waarde wel had, en we leiden vervolgens hieruit af dat een 
homoseksuelee relatie daarom deze functie zou kunnen hebben, dan volgt 
onvermijdelijkk de conclusie dat de erastes deze functie in de meeste gevallen niet 
had.. De lier komt namelijk relatief zeer weinig voor en bovendien is het, zoals ik heb 

811 De lier  komt op de volgende afbeeldingen voor: R2, R4, R25, R46, R60, R62, R66, R110, R113, 
R1166 (2x), R117, R125, R133, R137, R144, R149, R164, R167, R170, R173, R185, R190, R198, 
R201,, R206, R210, R224 (2x), R226, R23S, R238, R239, R250, R256 (2x), R269, R270, R274, 
R2788 (2x), R280, R288 (2x), R305, R314, R315, R323, R324 (2x), R343, R351, R352, R355. Bij 
dezee voorbeelden fungeert mijns inziens de lier  niet altij d als geschenk. Bij  een aantal heeft de eromenos 
dee lier  in zijn handen en lijk t het erop dat de lier  de functie heeft de jongen te karakteriseren als iemand 
mett  een bepaalde ontwikkeling, als een schooljongen of als iemand van een bepaalde klasse; het bij  zich 
dragenn van de lier  geeft soms alleen maar  aan dat de drager  bezig was muziek te maken. De 
afbeeldingenn waar  de lier  een attribuut is van de eromenos, zijn: R2, R4, R46, R60, R110, R113, R116 
(kantt  B: de lier  karakteriseert de volwassen man als efomenos), R117 (zo ook von Bothmer 19872 p. 
48),, R133, R137, R149, R1S4, R164, R167, R173, R185, R190, R198, R201, R226, R235, R238, 
R2566 (2x), R274, R278 (2x), R305, R314, R323, R324 (kant B), R343, R352. Op enkele van deze 
afbeeldingenn biedt de erastes de jongen een ander  geschenk aan: op R60 en R164 een haas, op R117 een 
bloemm en op R314 een zak met onbekende inhoud. Ook karakteriseert de lier  soms de erastes en lijk t zij 
geenn geschenk. Dit is het geval op afbeelding R25 en wellicht op de tondo van R116. Ik denk dus dat de 
lierr  alleen op afbeelding R62, R66, R125, R144, R170, R206, R210, R224 (2x), R235, R239, R250 
(dee vaas is gebroken, de voorstelling is daarom niet helemaal duidelijk) , R269, R270, R280, R288 (2x), 
R315,, R324 (kant A), R351, R352 en R355 bedoeld is als geschenk. 
«Voorbeelden::  R27, R149, R170, R175, R224, R269, R279, R282, R285, R287, R288. Op de 
afbeeldingenn R27, R149, R170, R175 en R224 bespeelt de eromenos de auloi; het zal dus niet om een 
geschenkk gaan. Op R282 houdt de eromenos de foudraal vast. Op de afbeeldingen R269, R279, R285 
enn R287 biedt de erastes de foudraal aan. De voorstelling op R288 laat een jongen zien die een andere 
jongenn de auloi zelf aanbiedt; gezien de andere paren gaat het om een verleidingsscène. Koch-Harnack 
(1983)) noemt de foudraal of het instrument (de auloi) niet als geschenk. 
«Voorbeelden::  R76 (2x), R78, R224, R229, R280. Op de afbeeldingen R224 en R229 karakteriseert 
hett  diptychon de jongen als een schooljongen. Op de andere afbeeldingen wordt het diptychon 
aangeboden.. Vergelijk Koch-Harnack (1983) p. 1SS. 

170 0 



latenn zien, bij enkele afbeeldingen niet eens zeker dat de lier als geschenk bedoeld is.84 

Ookk het diptychon en de auloi komen zeer sporadisch voor. 
Tochh hoeft, net zo min als bij de geschenken in de zwartfigurige keramiek, aan de lier, 
dee auloi en het diptychon op de roodfigurige keramiek een sterke symbolische 
waardee toegekend te worden. Het zijn alle drie voorwerpen die voor een Atheense 
jongenn tot zijn vaste schooluitrusting behoorden. De praktische waarde ervan lag in 
hunn nut. Dit kan voor een jongen voldoende reden geweest zijn om, handelend naar 
hett principe van het do ut des, in ruil voor zo'n geschenk zijn minnaar terwille te zijn. 
Verderr biedt een erastes deze drie voorwerpen - en dit argument is mijns inziens 
doorslaggevendd - aan een ander van min of meer dezelfde leeftijd aan.83 Zo koesteren 
opp kant A van de kylix 488 van de Splanchnoptschilder in Würzburg (nr. R280, ill . 22 
a/b)) twee jongens belangstelling voor de jongen in hun midden die een diptychon aan 
dee jongen links op de afbeelding laat zien. Alledrie zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. 
Datt het om een verleidingsscène gaat, maakt de jongen rechts duidelijk, want hij 
strektt zijn rechterhand met een geldbuideltje naar de jongen uit.86 Op de andere zijde 
houdtt de middelste jongen een lier vast. Gesteld dat het diptychon en de lier in deze 
voorstellingenn in de verleiding de functie van een geschenk zouden hebben, dan 
maaktt deze afbeelding duidelijk dat deze voorwerpen als geschenk weinig van doen 
hebbenn met een symboolfunctie van de rol van een opvoeder of mentor. Dit soort 
voorstellingenn maakt het waarschijnlijk dat het ook bij deze voorwerpen om hun 
praktischee functie gaat. 
Err zijn ook verschillende afbeeldingen waarop een jongen een lier bij zich heeft, en op 
wegg lijk t te zijn naar school of ervandaan te komen. Mannen of jongens proberen 
volgenss deze afbeeldingen blijkbaar met de jongen op straat contact te leggen.87 Er 
zijnn verder ook twee afbeeldingen die laten zien dat de verleiding op school 
plaatsvindt.. Op beide zijden van de buitenkant van de kylix 86.AE.290 van Douris in 
hett J. Paul Getty Museum (nr. R110, ill . 23) is een schoolscène afgebeeld, herkenbaar 
aann de lieren die aan de wand hangen.88 De aryballos, de spons en het netje wijzen er 
wellichtt op dat de jongen na zijn muzieklessen gaat trainen. Op beide zijden vindt een 
verleidingg plaats. Op de hier afgebeelde kant B staat een man in de leunhouding vóór 
dee jongen; hij houdt een takje in zijn hand en heeft de jongen een haas aangeboden. 
Ookk op de buitenkant van de kylix G 121 van Douris in het Louvre (nr. R113, zie ill . 
12)) is een schoolsituatie afgebeeld, gecombineerd met een homoseksuele verleiding; 
tweemaall  komt daar namelijk de haas als geschenk voor. Deze afbeeldingen laten 
duss zien dat de erastai de jongens ook tijdens school trachten te verleiden.89 Op de 

MZiee voetnoot 81. 
ssLierr R170, R224 (2x), R235, R239, R270 (?), R280, R288, R324, R352, R355; diptychon: R76, 
R280;;  auloi: R279, R285, R287, R288. 
wHett is enigszins onduidelijk wie de eromenos is. Omdat de linker jongen in de leunhouding staat, 
lijkenn hij en de jongen met het geldzakje erastai. Maar in dat geval is het diptychon, naar het zich laat 
aanzien,, niet als geschenk bedoeld, omdat de linker jongen geen enkele beweging maakt, waaruit blijkt 
datt hij het aan de andere jongen heeft gegeven. We kunnen de afbeelding driedimensionaal bekijken en 
onss voorstellen dat de jongen met het diptychon langs de andere jongen loopt en hem toont wat er op het 
diptychonn geschreven staat Door de context van de verleiding, kunnen we hierbij denken aan woorden 
mett een erotische strekking. Het is misschien ook mogelijk dat de linker jongen de eromenos is die door 
dee twee rechter jongens het hof wordt gemaakt. In dat geval functioneert het diptychon als geschenk. 
Ookk op de andere zijde is het niet helemaal duidelijk wie de eromenos is: de middelste jongen of de 
jongenn in de leunhouding. 
"Hett gaat om de volgende afbeeldingen: R133, R137, R164. R173, R185, R198, R224, R238, R256, 
R274,, R314. 
MZoo ook True (1983) p.48. 
^Zoo is het mogelijk dat op de bekende hydria München 2421 van Phintias, ARV2 23, 7 (cf. Simon 
(19812)) Abb. 99-101) de man die links van de zittende jongen staat te luisteren in de leunhouding niet de 
paidagogoss is, maar de minnaar van een van de jongens, die bewonderend naar de jongens luistert en het 
goedee moment afwacht zijn intenties kenbaar te maken. 

171 1 



binnenkantt van deze vaas waar tien paren zittende jongens samen met een erastes 
zijnn afgebeeld en die wellicht ook een schoolsituatie weergeeft, is een van de jongens 
aann het lierspelen en wordt hij vol aandacht door een erastes beluisterd. De lier kan in 
ditt soort verleidingsscènes aangeven dat de erastes vooral door bepaalde 
eigenschappenn van de jongen wordt aangetrokken. Het is niet alleen diens 
lichamelijkee schoonheid die de erastes opwindt, maar ook het feit dat de jongen een 
serieuzee en min of meer vlijtige indruk maakt. Op deze manier plaatsen we de 
afbeeldingenn waarop een lier bij een verleiding te pas komt, in het verlengde van 
anderee afbeeldingen waarop de her de jongen als een schooljongen of als iemand die 
aandachtt besteedt aan zijn muzische ontwikkeling, karakteriseert. 
Dee lier geeft echter aanleiding tot nog een andere associatie in dezelfde lijn als die bij 
eenn dier als de haas. Wat de erastes met de haas wilde zeggen, luidde als volgt: 'de 
haass is een dier dat gevangen moet worden en zoals ik dit dier met succes heb 
gevangen,, zo zal ik ook in mijn verleiding van jou succes hebben.' Het diergeschenk 
enn de jongen worden vanuit het perspectief van de erastes met elkaar vergeleken: in 
beidee gevallen vindt hij het de moeite waard jacht te maken. Bij de lier houdt deze 
associatiee in: 'de lier is een instrument dat mooie klanken geeft, waarvan te genieten 
valt.. Zo valt er ook van jou te genieten, want ji j bent icaXóv xi.'90 Een dergelijke 
associatiee gaat ook op voor de auloi en het diptychon. 
Err is nog een andere interpretatie van de lier mogelijk, en wel op het terrein van de 
erotiek.. Mannen die een snaarinstrument bespeelden hadden de connotatie van 
verwijfdd te zijn. In de redevoering van Aischines Contra Timarchum vinden we in een 
homoseksuelee context onmiskenbaar deze associatie," die ook de passieve rol bij de 
seksualiteitt inhoudt. Misschien is de lier als geschenk aldus een hint om aan de jongen 
duidelijkk te maken wat de erastes op het terrein van de seksualiteit van hem 
verwacht. . 
All  met al ben ik geneigd de pedagogische interpretatie van de lier, de auloi en het 
diptychonn te verwerpen, te meer daar deze voorwerpen als geschenk zo weinig 
voorkomenn en in hun vermeende didactische functie geïsoleerd en uniek zouden zijn. 

hett geldgeschenk 
Eenn van de belangrijke verschillen tussen de homo-erotische zwart- en de 
roodfigurigee keramiek is dat op de roodfigurige vaasafbeeldingen het geldgeschenk 
zijnn intrede doet.92 Voor zover onze bronnen reiken, is vast te stellen dat zowel in 

^Zo'nn parallellie tussen het geschenk en de eromenos wordt ook gesuggereerd door Klearchos van 
Soloii  in zijn Erotica, wanneer hij zich afvraagt waarom erastai appels, bloemen en dergelijke 
voorwerpenn bij zich hebben. Vergelijk voetnoot 45 van dit hoofdstuk. 
9lAeschin.. 1,41. Zie hfdst. 8.4.2. Vergelijk ook PI. Smp. 179d5, waar het feit dat Orpheus uaA.8aKÓc. is, 
verklaardd wordt met het gegeven dat hij een citherspeler is (zie deel 2, hfdst. 3.6). Cf. ook Dover (1978) 
pp.. 73-75. 
«Voorbeelden:: R17 (2x), R55, R66, R74, R84 (2x), R8S, R98 (of een bloem? H. Termer, Kunst der 
Antike,Antike, Hamburg (1978) p. 41 spreekt over een geldbuidel, maar plaatst er een vraagteken achter), R112, 
RH7,, RU9, R139, R147, R149 (2x?), R151 (2x), R154, R160 (ook 2x geldstukken), R175, R178, 
R184,, R186, R211 (2x) (het voorwerp dat de man links van de jongen in zijn handen heeft, is niet 
helemaall  duidelijk, vergelijk Greifenhagen (1976) p. 28, die over een buidel spreekt, maar zich afvraagt 
off  hij speelgerei of geld bevat. Als het voorwerp een buideltje is, dan is het ongetwijfeld een geldbuidel), 
R212,, R224, R242, R260, R271 (de geldbuidel hangt tussen de twee jongens), R272, R279, R280, 
R2888 (? of de zak is te groot voor een geldbuidel), R293, R295 (2x), R296, R299, R304 (de CVA-tekst 
spreektt over geldbuidel, maar misschien is de zak te groot), R319, R330 (of flesje?), R344, R352, 
R3588 (op deze afbeelding is het onduidelijk of het om een homoseksuele scène gaat of dat de jongeman 
mett het geld onderhandelt met de pornoboskos over prijs van de vrouw die achter hem staat). Op de 
afbeeldingenn R146, R177 en R192 houdt op de tondo een jongeman een geldzakje vast; gezien de 
contextt van de andere voorstellingen op deze vazen is de jongeman een erastes. Vergelijk Koch-Hamack 
(1983)) pp. 161-172 en Reinsberg (1989) pp. 182-187. Voor munten bij heteroseksuele verleidingen: 
vergelijkk Sutton (1982) pp. 292 en 432; Meyer (1988) pp. 105 en 113. 
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hetero-- als homoseksuele verleidingsscènes de geldbuidel ca. 500 op de vazen 
verschijnt933 De 49 voorbeelden van homoseksuele verleidingen waarin geldbuidel of 
muntstukkenn een rol spelen, zijn gelijkelijk verspreid over de periode van 500-450,94 

mett in ieder geval één uitzondering, zoals de kolonettenkrater 529 van de 
Duomoschilderr in Würzburg (nr. R319), die van ca. 400 dateert.95 We bespreken eerst 
enkelee belangrijke vragen cüe het geldgeschenk oproept, voordat we op het punt van 
dee datering terugkomen. 
Inn de eerste plaats doet zich de vraag voor of de geldbuidel en de munten degene die 
zo'nn geschenk aanneemt, als een hoerenjongen karakteriseren, net zoals, naar 
algemeenn wordt aangenomen, de geldbuidel bij de heteroseksuele verleiding de 
vrouww in principe als een hetaire of pornè kenmerkt.96 Op de kylix G 142 van Makron 
inn het Louvre (nr. R154, il l 24) staan op kant A drie paren van telkens een volwassen 
erastess met een jonge eromenos. De bundel van strigilis, spons en net duidt op de 
palaistra.. De verleiding vindt bij ieder van de drie paren op een andere manier plaats: 
dee erastes van het linker paar biedt de eromenos een buideltje met geld aan97, de 
erastess van het middelste paar gebruikt de kracht van zijn woorden en de eromenos 
vann het paar rechts op de afbeelding heeft een haan in ontvangst genomen en wil 
ermeee weglopen, terwijl zijn erastes een bloem in de hand heeft. Ook op de andere 
zijdee treffen we drie paren van volwassen erastai en eromenoi aan, waarvan twee 
erastaii  de jongens met levende hazen trachten te verleiden en de derde het zonder 
eenn geschenk probeert. Zoals we ons in hoofdstuk 4 hebben afgevraagd, doet zich bij 
ditt soort afbeeldingen het probleem voor of de afbeelding een reëele situatie in de 
palaistraa weergeeft, dat wil zeggen: of deze drie verleidingen ook in werkelijkheid 
tegelijkk konden plaatsvinden, of dat het hier om een verdere abstractie van de 
werkelijkheidd gaat en het drie vormen van een verleiding als typen weergeeft. Op 
beidee zijden staan de drie paren met de ruggen naar elkaar toe en er is geen sprake 
vann interactie tussen de paren. Op het eerste gezicht lijk t het op kant A dus te gaan 

93Reinsbergg (1989) p. 186 stelt dat de geldbuidel sinds de vroege vijfde eeuw in de pederastische 
verleidingsscèness in zwang raakt, maar dat de buidel zich al eerder als hetairenloon voordoet. Het oudste 
mijj  bekende voorbeeld van de toepassing van de geldbuidel in een homo-erotische verleiding, is een 
bekerr van de Hegesiboulosschilder (nr. R17). Deze dateert uit dezelfde periode, namelijk ca. 500, als het 
vroegstee voorbeeld van een heteroseksuele verleiding met een geldbuidel, namelijk een alabastron in 
Berlijn,, Staatliche Museen, ca. 500, Reinsberg (1989) Abb. 65a-b. 
**Enn niet, zoals von Reden (1995) p. 197 meent, tussen de tweede helft van de 6e en de eerste helft van 
dee 5e eeuw. 
«Vann de 49 voorbeelden zijn er vijf onzeker. Op de volgende afbeeldingen is de zak wellicht te groot 
voorr een geldbuidel, namelijk nr. R288 (?), R304, R330 (of een flesje). Bovendien is het onzeker of de 
voorstellingg op R271 een homoseksuele verleidingsscène betreft, immers het zakje hangt tussen de twee 
jongenss in. Misschien karakteriseert het geldzakje beide jongens als eromenoi. Nr. R324 heb ik niet 
opgenomenn bij de afbeeldingen met geldbuidel, omdat het voorwerp mijns inziens veel te groot is. Het 
CVACVA spreekt echter wel over een geldbuidel. 
«Vergelijkk Sutton (1982) pp. 290 e.v. en p. 432, noot 32, waar hij een lijst geeft van 50 heteroseksuele 
verleidingscèness op totaal 45 roodfigurige vazen, waar de geldbuidel een rol speelt; Reinsberg (1989) p. 
184,, Dierichs (19932) p. 86. Keuls (1985) p. 224 en 260-266 interpreteert bepaalde afbeeldingen waarop 
eenn man een buidel aan een vrouw aanbiedt, zoals fig. 205, 239 en 241, als 'husband and wife' (zie ook 
Keulss (1983)). üc denk dat dit niet juist is. De wolmand, die tussen de man en vrouw op fig. 205 staat, 
hoeftt bijvoorbeeld niet uitsluitend een verwijzing naar een huisvrouw in te houden. Ook hetairen en 
pomaii  onderhielden zich gedeeltelijk met wolbewerking. Ook de lier, die de vrouw op fig. 241 bespeelt 
hoeftt haar niet als "huisvrouw' te bestempelen. Meyer (1988), die uitvoerig de hydria in Tampa (Florida, 
Josephh Veach Noble Collection, ARV* 276, 70, van de Harrowschilder; Keuls (1985) fig. 239) 
bespreekt,, benadrukt op pp. 110 e.v. dat het doel van deze afbeeldingen niet zozeer is om een 
mededelingg te doen over de sociale status van de vrouw. Het gaat volgens haar om de schildering van de 
vrouwelijkee eigenschappen. Sommige van de uitgebeelde eigenschappen wijzen in de richting van 
hetairen,, maar in andere gevallen zijn de eigenschappen niet relevant voor het identificeren van de status. 
"Dee tekst van het CVA spreekt over een 'un petit sac è osselets,' maar dit lijk t me onjuist, temeer daar 
tussenn de erastes en de eromenos een groter net hangt, dat eventueel astragalen of andere spullen van de 
jongenn bevat 
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omm drie vormen van een verleiding als typen en dienen de figuren er vooral voor om 
dee verleiding als 'begrip' uit te beelden: de verleiding door middel van geld, het woord 
enn het diergeschenk. De nadruk op de andere zijde ligt niet zozeer op de manier 
waaropp de verleiding plaatsvindt, als wel op de verleiding zelf. De individuele 
kenmerkenn van de deelnemers aan het ritueel zijn geminimaliseerd en de figuren 
fungerenn primair als constituenten van een begrip. Vandaar dat de afbeelding waarop 
dee eromenos verleid wordt door middel van geld hem niet als een ander soort 
'eromenos'' voorstelt dan de rest van de jongens op de afbeelding: hij vertoont 
dezelfdee kenmerken als de anderen, zoals het volledig gehuld zijn in een mantel. 
Eenzelfdee iconografisch patroon doet zich op kant A van de kylix 3698 van Makron in 
Wenenn (nr. R149, ill . 11) voor, waarop naast de verleiding door middel van het woord 
enn de haas ook een geldbuideltje wordt aangeboden. Blijkbaar kan het geldgeschenk 
inn deze periode nog als een alternatief geschenk beschouwd worden binnen de 
traditionelee pederastische verhoudingen.98 

Ookk op de pelikè 3634 van de Tyszkiewiczschilder in Kopenhagen (nr. R66, ill . 25) 
wordtt de nadruk op twee verschillende manieren van verleiding gelegd. Op de ene 
kantt probeert een man een jongen met een lier te verleiden, op de andere kant wordt 
dee eromenos een geldbuideltje aangeboden. Op beide afbeeldingen staat de man in de 
leunhoudingg en is de jongen helemaal in een mantel gewikkeld. De overeen-komsten 
tussenn beide voorstellingen zijn zo groot - het enige verschil is dat er op kant A tussen 
dee man en de jongen een spons hangt" -, dat het om bijna identieke afbeeldingen 
gaat,, hetgeen het verschil in geschenk onderstreept. Het gaat hier niet om een 
verschillendd type jongens, het eerbare of niet-eerbare soort; de afbeelding lijk t eerder 
tee zeggen dat er verschillende manieren zijn om een jongen te verleiden: met een lier 
off  met geld.100 

98Zoo ook Reinsberg (1989) pp. 183-184 en Koch-Hamack (1983) pp. 161-172. Meyer (1988) p. 119 
daarentegenn benadrukt dat geld als geschenk een andere waarde had dan de andere geschenken. Ze stelt 
datt het geld slechts een ruilmiddel was en er geen emotionele waarde mee verbonden was. Het behoorde 
niett tot de belevingswereld van de eromenos maar tot die van degene die werft. De boodschap die het 
had,, was alleen tot de concurrenten gericht. Vanuit deze gedachte trekt zij de conclusie dat 'die 
Geldbeutell  in den Werbszenen keine bloBe Bereicherung des Geschenkerepertoires sind, sondem eine 
anderee Qualitat verkörpern.' Dat het geld wellicht geen sterke symbolische waarde had, wil nog niet 
zeggenn dat het geldgeschenk aanvankelijk, zoals de vaasafbeeldingen laten zien, geen geschenk onder de 
geschenkenn was. Verder hadden ook de andere materiële geschenken een waarde als 'ruilobject', waaraan 
dee symbolische functie ondergeschikt was. 
"D ee CVA-tekst plaatst een vraagteken bij de spons; het is inderdaad niet helemaal duidelijk wat het 
voorwerpp voorstelt. 

kk de uitgebreide bespreking van deze pelikè door Koch-Harnack (1983) pp. 166-169. Zij 
noemtt kant B in de compositie agressiever dan A. Dit lijk t mij niet juist. Zij vraagt zich af of de 
voorstellingenn in een antithetische of synthetische relatie met elkaar staan. Mijn interpretatie is zowel 
antithetischh als synthetisch: beide afbeeldingen laten twee manieren van de verleiding zien (synthetisch), 
maarr deze zijn wel verschillend: de ene jongen heeft meer interesse voor een lier, de ander meer voor 
geldd (antithetisch). Maar verder gaat het contrast mijns inziens niet. Een ander voorbeeld waarbij de 
homo-erotischee verleiding op gelijke wijze wordt ontleed, is de kylix 487 in Würzburg (nr. R260), 
waarbijj  op de ene kant Eros een jongen een krans aanbiedt, die tegelijk van achteren wordt benaderd 
doorr een jongen met een geldbuidel, terwijl op de andere kant Eros, ditmaal steunend op een stok, de 
jongenn een astragaal aanreikt. Deze kijkt naar Eros met zijn hand in zijn zij, terwijl hij begroet wordt 
doorr een andere jongen. In ieder geval gaat het op deze kylix om twee vormen van verleiding. Toch lijk t 
dee antithese tussen de afbeeldingen groter te zijn: op kant A biedt de jongen het geschenk aan, op kant B 
doett Eros dat Op kant A staat de jongen recht tegenover Eros, op kant B heeft hij naar geen van beiden 
zijnn rug gekeerd, ook al kijkt hij naar Eros. De eromenos op kant B maakt een zelfverzekerder indruk, 
hoewell  zijn geschenk slechts een astragaal is. Betekent het omkransen van de eromenos door Eros op 
kantt A dat de god de jongen feliciteert met zijn erastes, of wil het gebaar aan de eromenos slechts 
duidelijkk maken dat de jongen met de geldbuidel erotische intenties heeft? Op de kylix 96.9.70 in New 
York,, van Makron, (nr. R178) lijk t ook een zeker contrast te zijn: op kant A wordt een jongen door twee 
personenn het hof gemaakt: een man met een buideltje en een andere jongen met een takje. De eromenos 
looptt aan de man met het geld voorbij en wendt zich tot de jongen. Op de andere zijde staan twee 
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Hett Metropolitan Museum in New York bezit een tamelijk grote kylix (52.11.4) van 
Douriss (nr. R117, ill . 26 a/b/c), waarvan de drie beeldvlakken homo-erotische scènes 
bevatten:: op kant A werven twee volwassen mannen en een jongen om de gunst van 
tweee jongens. Eén van de eromenoi is naakt en dit karakeriseert hem als een atleet.101 

Dee erastai gebruiken geen materiële geschenken, maar een takje en een lint. Op de 
anderee zijde zijn drie volwassen erastai in actie om de aandacht van twee jongens te 
vangen.. Eén van deze jongens heeft een lier bij zich, hetgeen hem waarschijnlijk als 
eenn schooljongen tekent.102 De reacties van de jongens op beide kanten zijn 
verschillend.. De naakte jonge atleet maakt met zijn rechterhand, die hij uitstrekt om 
hett liefdestakje van de erastes te grijpen, duidelijk dat hij wil ingaan op de avances 
vann de man. Hij houdt met zijn andere hand de bovenarm van de man vast, die op het 
puntt staat de penis van de jongen aan te raken. Dit gebaar van de jongen moet echter 
niett als afweer worden geïnterpreteerd, aangezien hij met zijn andere hand naar het 
takjee reikt. De andere jongen, links op de afbeelding, lijk t de borst van zijn erastes te 
strelen.. Op de andere zijde nebben de erastai minder succes. De jongen met de lier 
lijk tt met zijn rechterhand de avances van zijn minnaar af te wijzen en de andere 
jongenn staart naar de grond en maakt geen oogcontact. Wanneer degene die deze 
kylixx op een symposion gebruikte, de wijn had opgedronken - of, als de wijn veel was 
aangelengd,, al eerder - zag hij op de bodem een ander beeld van de homo-erotiek. 
Eenn jongen zit op een stoel, kijkt op naar de man die in de leunhouding en met een 
geldbuideltjee in zijn linkerhand vóór hem staat. De houding van de jongen maakt geen 
ontspannenn indruk; hij zit rechtop, met volle aandacht voor zijn erastes. Met hun 
handenn wijzen beiden in eikaars richting en wellicht zijn ze aan het onderhandelen 
overr de prijs.1<0 Een andere mogelijkheid is dat het gebaar van zijn hand aangeeft dat 
hijj  het buideltje graag in ontvangst neemt om zich vervolgens naar de wensen van 
zijnn 'koper' te schikken. Moeten we ons voorstellen dat deze voorstelling van zaken 
eenn directe verwijzing inhoudt naar een mogelijke situatie in Athene van ca. 480/470? 
Achterr de man hangen de spons, de strigilis en een net. De palaistra is niet 
uitgesloten,, daar jongens vaker zittend in de palaistra worden afgebeeld. Anderzijds 
doett de stoel, gecombineerd met het geldgeschenk, denken aan de hetairen die 
zittendd hun klanten afwachten en ontvangen. Het heeft er alle schijn van dat deze 
kyli xx van Douris drie verschillende 'eromenoi' tekent: gewillige jongens in de 
palaistra,, serieuze jongens die zich niet gemakkelijk laten verleiden en de jongen die 
zijnn lichaam voor geld aanbiedt. Iets anders is echter of de vaas zich over de sociale 
statuss van de jongen uitspreekt en of de zittende jongen als een pornos wordt 
gekarakteriseerd.1044 Het antwoord dat de afbeelding geeft, is ambigu: door het 
contrastt met de twee andere typen op de buitenkant en door het feit dat de jongen zit 
tee onderhandelen, wordt deze suggestie wel gewekt. Maar er is verder geen verschil 
tussenn deze jongen en die op de buitenkant, dat hem tot een pornos zou maken. De 
jongenn wekt op geen enkele manier de indruk de status te hebben van metoik of van 
slaaff  - pornoi werden vaak hiermee geassocieerd. Vermoedelijk wijst deze 
ambiguïteitt erop dat een grensvervaging tussen pornos en een niet-pornos heeft 
plaatsgevonden.IOï ï 

jongenss in de leunhouding en bekijken een jongen. De jongen rechts op de afbeelding houdt een bloem 
inn zijn hand. De eromenos wendt zich van hem af. Het gaat om twee manieren om een jongen te 
verleiden,, maar de ene keer wint het takje het van een zak geld, de andere keer voldoet een bloem niet. 
1011 Zo ook von Bothmer (19872) p. 48. 
102Zoo ook von Bothmer (19872) p. 48 en mijn voetnoot 81. 
103Zoo ook Keuls (1985) pp. 296-297. 
1044 Een ander voorbeeld van een afbeelding waarop aan een zittende jongen geld wordt aangeboden, is de 
scherff  Palermo, Museo Nazionale V662, door Beazley toegeschreven aan de navolgers van Makron (nr. 
R242).. Helaas is de kylix te beschadigd om details te onderkennen. 
1033 De ambiguïteit van de voorstelling ten aanzien van de sociale status van de jongen, kan een teken zijn 
datt een dergelijke afbeelding geenszins het doel heeft een uitspraak te doen over de sociale status en dat 
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Dee kylix S507 van Makron in Bochum (nr. R160, ill . 27 a/b/c) lijk t op het eerste 
gezichtt minder ambigu. Op de zijden van de buitenkant staan drie paren van telkens 
eenn erastes106 en eromenos. De mannen zijn, in zoverre dit gezien de beschadiging 
nogg is vast te stellen, ithyphallisch. Op kant A heeft de erastes van het eerste paar een 
takjee en bekijkt de jongen die vóór hem staat en zich nog geheel in een himation hult, 
aandachtig.. De erastes van het tweede paar heeft enkele muntstukken tevoorschijn 
gehaaldd en de eromenos lijk t hierop te reageren door zijn borst te ontbloten en zijn 
schoonheidd aan zijn 'klant' te tonen. De verleiding bij het paar rechts op de afbeelding 
iss al in een verder stadium: de man opent zijn mantel, laat zijn erectie aan de jongen 
zienn en loopt op hem af. Deze heeft zijn rug naar hem toegekeerd en zijn bovenlijf 
ontbloot.1077 Op kant B wordt de erastes van het linker paar handtastelijk, hetgeen de 
jongenn echter niet afschrikt. Integendeel, hij heeft zijn himation helemaal 
opengeslagenn en kijkt waarschijnlijk naar de erectie van de man. De man grijpt de 
jongenn bij de rechterschouder beet, wellicht om hem om te draaien. De jongen van 
hett middelste paar kijkt naar de muntstukken die zijn 'klant' uit zijn mantel haalt. Hij 
wachtt blijkbaar af wat hem geboden wordt, vóór hij zijn mantel zal laten vallen. Bij 
hett paar rechts op de afbeelding staat de jongen met zijn rug naar de erastes 
toegekeerd,, heeft zijn mantel tot boven zijn billen omhoog getrokken en steekt deze 
uitnodigendd naar achteren om zich anaal te laten gebruiken. Op de binnenkant van de 
vaass is een soortgelijke scène afgebeeld: een seksueel opgewonden man ontbloot 
zichh voor een jongen, die zijn mantel nog strak om zich heen heeft geslagen. Eerst wil 
dezee weten hoeveel de man te bieden heeft; hij steekt zijn hand uit zijn himation naar 
voren.. De jongen lijk t met zijn uitgestoken hand eerst het gewicht van het buideltje te 
willenn beoordelen. 'Eerst betalen, dan innen' lijk t zijn motto. De man reikt echter het 
geldd nog niet aan, maar hij wil wellicht eerst de jongen ertoe aansporen meer van zich 
tee laten zien. In vergelijking met andere voorstellingen van homo-erotische 
verleidingenn van Makron108 is deze afbeelding in iconografisch opzicht nogal 
uitzonderlijk.1WW Afgezien van de levendigheid van de onderlinge interactie tussen de 
personen,, is de wijze waarop de seksuele verlangens van de erastes en de reacties 
vann de eromenos worden getoond, opmerkelijk. De wijze waarop de jongens de 
mannenn in hun opwinding bespelen en bedienen, kenmerkt hen in ieder geval als 
jongenss die door de wol geverfd en geraffineerd zijn. Maar bestempelen niet alleen 
hunn houding, maar ook de opdringerigheid en opgewondenheid van de mannen met 
hunn geld hen als pornoi? Waarschijnlijk niet als beroepspornoi, maar wel als jongens 
mett een pornos-achtig gedrag. De jongens zien er namelijk niet anders uit dan de 
eromenoii  op andere pederastische afbeeldingen. De schilder heeft zich wel een wat 
groteree vrijheid veroorloofd om de erotiek tussen de mannen en jongens beter uit de 
verff  te laten komen, waardoor de indruk wordt gewekt dat de grenzen tussen een 
m&t-pornosm&t-pornos en een pontos vervagen. 
Kunischh leidt van het net dat op kant A tussen het eerste en tweede paar hangt, af dat 
dee verleiding zich in de palaistra afspeelt.110 Dit is mogelijk, maar niet noodzakelijk. 
Misschienn behoort het draagnet toe aan één van de jongens, maar het hoeft geen 

dee afbeelding uitsluitend de verschillende verleidingen benadrukt. Cf. Meyer (1988) p. 110. De kalos -
inscriptiee (ó JUÜC, KaXóc,) onderstreept mijns inziens het verlangen van de Atheense man naar mooie 
jongens,, voor wie ze zelfs geld over hebben. 
l06Vann twee erastai is het gezicht beschadigd, zodat het niet uit te maken valt of het om volwassen 
mannenn of om jongemannen gaat. De vier andere erastai hebben een baard. 
107Hett ontgaat mij dat de jongen op de vlucht zou slaan, zoals Kunisch (1972) p.100 en (1997) p. 121 
suggereert.. De stand van zijn voeten wijst hier niet op. Integendeel, de jongen lijk t eerder te gaan doen 
watt de jongen van het paar rechts op kant B doet, namelijk zijn billen naar achteren steken. 

kk de vazen: nr. R140-193. 
109Vergelijkk ook von Bothmer (1982) p. 41; Kunisch (1997) p. 121; de laatste karakteriseert Makron 
ookk op het terrein van de pederastische liefde als iemand met een neiging tot decentie en zelfs preutsheid. 
110Kunisch(1972)p.. 100. 
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sportgereii  te bevatten. De plaats waar de actie plaatsvindt, is onbepaald en zij wordt 
aann de kennis of fantasie van de beschouwer overgelaten. Er zijn voorstellingen 
waaropp het buideltje met geld in de palaistra gebruikt wordt om jongens tot seksuele 
handelingenn te verleiden. Zo kijken op kant B van de kylix 1248 van de schilder van 
Brussell  R 330 in Athene (nr. R296, ill . 28) twee mannen toe hoe een jongen bezig is 
hethet vuil van zijn lichaam af te schrapen. De jongen is klaar met de training en de man 
rechtss op de afbeelding, die een buideltje met geld bij zich heeft, hoopt duidelijk dat 
dee jongen bereid is zijn gedachten op andere dingen te richten. 
Hett laatste punt waarop ik wil wijzen in verband met de iconografie van het 
geldbuideltjee binnen het kader van een homo-erotische verleiding, is het feit dat de 
buidell  ook gebruikt wordt in situaties waarin jongens en mannen van gelijke leeftijd 
elkaarr het hof maken.1" In het geval van de jongens van gelijke leeftijd gaat het om 
ongeveerr een kwart van de afbeeldingen. Dergelijke voorstellingen laten zien dat de 
buidell  geen symbool van de sociale ongelijkheid is die gekoppeld is aan de 
rolverdelingg tussen een erastes en een eromenos. Zo laat kant A van de kylix 106 van 
dee Curtiusschilder in Mainz (nr. R299, ill . 29) een verleiding van twee jongens zien, 
diee zich op grond van de naaktheid van de jongens waarschijnlijk in de palaistra 
afspeelt.. Een derde jongen, in een mantel gehuld, kijkt toe wat er tussen de twee 
anderenn gaande is. Ze dragen hetzelfde kapsel en ze beschikken alle drie over een 
stok.. Er is oogcontact tussen de twee jongens links op de afbeelding en het lijk t erop 
alsoff  de linker jongen, ook al wekt hij een wat schuchtere indruk, aanstalten maakt de 
anderee naakte jongen een buideltje met geld aan te bieden. "2 Toch is de afbeelding 
gecompliceerderr dan op het eerste gezicht lijkt . De rechter jongen van het stel staat 
inn de leunhouding, die we voorheen in het geval van een verleiding als de typische 
houdingg van een erastes hebben bestempeld. De jongen neemt alle tijd om zijn vriend 
opp zijn gemak te bekijken. De traditionele rolverdeling lijk t hier afwezig. De rechter 
jongenn van het stel toont onmiskenbaar interesse in de ander die hem wil betalen voor 
zijnn diensten."3 Er zijn ook geen duidelijke verschillen waarneembaar tussen de 
jongenss op grond waarvan we de indruk krijgen dat zij tot verschillende sociale 
klassenn behoren. Maar waarom betaalt de linker jongen dan voor het seksuele 
contactt dat hij met de ander wil hebben? De reden zou kunnen zijn dat de jongen die 
hett geld aanbiedt, van de ander een specifieke rol in de seks verwacht, namelijk dat 
hijj  de ander penetreert. Ook bij de andere afbeeldingen lijk t een dergelijke 
verwachtingspatroonn aan de verleiding van jongens of mannen van gelijke leeftijd, 
waarbijj  geld of andere waardevolle geschenken een rol spelen, ten grondslag te 
liggen. . 

Vann een sociale ongelijkheid tussen de jongens is ook op de scherf van de kylix 
86.AE.3299 van de Schilder van Bologna in het J. Paul Getty Museum (nr. R293, ilL 
30)) geen sprake. De middelste jongen biedt de jongen vóór hem geld aan. Beiden 
houdenn een stok vast. Een derde kijkt vanachter een zuil toe. Het is opvallend dat 
achterr deze jongen nog een geldzakje hangt. Is hij al betaald voor zijn diensten aan 
eenn ander en kijkt hij toe hoe ditmaal het geld aan zijn neus voorbijgaat? Het 
geldzakjee dat achter zijn rug hangt typeert hem als een hoerenjongen. De zuil geeft 
wellichtt aan dat de plaats waar de jongens opereren de palaistra of het gymnasion is. 

1111 Voorbeelden waar jongens van gelijke leeftijd elkaar het hof maken en waar de geldbuidel een rol 
speelt:: R17, R55, R175, R186, R224, R279, R280, R293, R295, R299, R319; mannen van gelijke 
leeftijd:: R151. 
11 '2 De tekst van het CVA zegt niets over het buideltje. 
1133 In de door ons verzamelde voorbeelden van de verleidingen waarin het geld een rol speelt, is de 
erastess verder altijd degene die het buideltje vasthoudt. De afbeelding op R17 (ill . 31) lijk t hierop een 
uitzondering;; zie de bespreking in het vervolg van de paragraaf. Ook bij de heteroseksuele 
verleidingsscèness zijn het de mannen die het buideltje dragen. Cf. Meyer (1988) p. 116 en Anm. 116. 
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Dee scherf dateert uit 460-450 en laat zien dat de grenzen tussen hoererij en 
pederastiee zijn vervaagd. 
Dee voorstelling op de beker 2139 van de Hegesiboulosschilder in Palermo (nr. R17, ill . 
31)) die ongeveer vijfti g jaar eerder dan de vorige twee wordt gedateerd, is om een 
anderee reden verrassend. Er zijn drie jongens of jongemannen afgebeeld, die 
onderlingg nauwelijks verschillen: ze dragen een lange himation, beschikken over een 
staff  en dragen allen een geldzakje bij zich, dat opvalt doordat het evenals de stok met 
zwartee verf in de voorstelling is aangebracht. Verder zijn de jongens van dezelfde 
leeftijd.. De jongen rechts op de afbeelding heeft een tak in zijn haar, staat in de 
leunhoudingg en biedt zijn bundel met geld aan de jongen tegenover zich aan. In zijn 
anderee hand houdt hij een takje of bloem, een teken dat hij op het vrijerspad is. De 
jongenn tegenover hem staat ook in de leunhouding, maar neigt minder naar voren dan 
dee jongen die hem wil verleiden. Zijn mantel is doorschijnend en zijn geslacht 
zichtbaar.. Tussen hen staat een icc&óq-inscriptie.114 De jongen links op de afbeelding 
looptt van het tweetal weg, maar kijkt naar hen om, waardoor de focus sterker op de 
verleidingg wordt gericht. In de eerste plaats valt op dat de jongen die het object van 
dee avances van de rechter jongen vormt, niet de stereotiepe houding van een 
eromenoss heeft, maar eerder die van een erastes. Het enige verschil tussen de 
jongenss is dat de rechter nadrukkelijk het initiatief neemt. Verder is het natuurlijk 
opmerkelijkk dat allen een geldbuidel bij zich hebben, al is die van de rechter jongen 
ietss groter en dus beter gevuld dan die van de twee anderen. Heeft dit detail 
betekenis?? Wil de schilder suggereren dat het feit dat de een meer vermogend is, 
veroorzaaktt dat hij het initiatief kan nemen? Een ander punt dat van groter gewicht 
lijkt ,, is het gegeven dat alle jongens een buidel bij zich hebben, terwijl er slechts één 
hemm ter nutte maakt. Het is mogelijk dat de drie jongens op de voorstelling eropuit 
warenn een andere jongen te versieren - de buidel karakteriseert hen als erastai -
maarr nu ze elkaar ontmoet hebben, de een de ander probeert te verleiden, terwijl de 
rollenn bepaald worden door de hoogte van het bedrag. 
Eenn andere mogelijkheid is de volgende. Zoals bekend heeft er een verschuiving in de 
socialee orde van de Atheense samenleving plaatsgevonden: in de loop van de zesde 
eeuww was door de maatregelen van Solon en met name door het feit dat rijkdom in 
plaatss van geboorte tot hét criterium voor het lidmaatschap van de politieke elite werd 
gemaakt,, het monopolie van de geboorteadel doorbroken en had zich langzamerhand 
eenn groep van 'nieuwe rijken' ontwikkeld, bestaande uit mensen die door de handel 
rijkrijk  geworden waren, en uit midden-boeren.115 Bovendien kreeg in de loop van de 
zesdee eeuw het geld een steeds belangrijkere rol in de economie van Athene te 
vervullen.. De vroegste Atheense munten werden omstreeks 560-550 vervaardigd 
(dee zogenaamde didrachmen) die omstreeks 515-510 vervangen werden door een 
nieuwee munt, de tetradrachme, die algemeen ingang vond. Mogelijkerwijs maakt het 
bundeltjee geld dat de jongens op de vaasafbeelding uit ca. 500 zo ostentatief bij zich 
hebben,, in dit specifieke geval aan de beschouwer duidelijk dat het om jongens gaat 
diee tot de nouveaux riches behoren. 
Tegenn de achtergrond van deze ontwikkelingen - de verbreding van de hogere stand, 
maarr vooral de verspreiding van het geld - moeten we het feit dat de geldbuidel ca. 
5000 zijn intrede in de erotische iconografie doet, verklaren. Dit wil echter niet zeggen 
datt alle voorstellingen waarop een erastes een geldgeschenk aan een aantrekkelijke 
jongenn aanbiedt, onderstrepen dat de erastes tot de nieuwe groep van rijken behoort. 
Hett geldbuideltje wordt een geschenk onder de geschenken: het is een van de 
manieren,, waarop Atheners een jongen of een vrouw verleiden.116 

1144 Ook tussen de tweede en derde jongen van rechts gezien is een KOXCK;-inscriptie . 
1155 Voor  een beschrijving van dit proces, zie hoofdstuk 7.4 en de literatuur  over  dit onderwerp. 
116Dee symboliek die von Reden (1995) pp. 204-206 koppelt aan de geldbuidel in homoseksuele 
verleidingsscènes,, waarbij  ze uitgaat van de connotaties die Hollein (1988) toeschrijft aan de door  hem 
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Zoalss we aan het begin van dit hoofdstuk opgemerkt hebben komt de geldbuidel bijna 
uitsluitendd voor op voorstellingen tussen 500 en 450.ll7 Een duidelijke uitzondering is 
dee krater 529 van de Duomoschilder in Würzburg (nr. R319, ill . 32), waarop twee 
parenn van jongens, in lange himatia gehuld, tegenover elkaar staan.118 Van het paar 
rechtss op de afbeelding, heeft de rechter jongen, die in de leunhouding staat, een 
buideltjee bij zich.119 De jongen die tegenover hem staat, heeft een speer in zijn hand. 
Datt de ontmoeting zich in de palaistra afspeelt, geeft de discus aan die tussen de twee 
parenn jongens hangt. De krater dateert van ca. 400. Over deze late homo-erotische 
afbeeldingg met een geldgeschenk moeten twee opmerkingen worden gemaakt. 1. We 
beschouwenn deze afbeelding als een uitzondering op de regel dat het geldgeschenk in 
principee vanaf 450 in onbruik is geraakt, althans binnen het milieu of groep van 
gebruikers,, opdrachtgevers van dit soort keramiek. 2. We constateren dat de homo-
erotischee verleiding vanaf 450 geen erg populair onderwerp op vazen meer is. Dit zou 
kunnenn verklaren dat het geldgeschenk nauwelijks meer verschijnt, maar dit 
betekentt niet dat het geld bij de homo-erotische verleiding geen rol meer zou spelen. 
Wee komen op dit punt in par. 10 van dit hoofdstuk terug. 

5.. De (on)gelijkheid in leeftijd 

Wijj  hebben bij de homo-erotische afbeeldingen op zwartfïgurige vazen vastgesteld 
datt naast de partners die ongelijk in leeftijd zijn (man-jongen of jongeman/efebe-
jongen)) ook partners voorkomen die even oud zijn. Dit verschijnsel doet zich ook voor 
opp de roodfigurige keramiek. Maar nu heeft er wel een opmerkelijke verschuiving 
plaatsgevonden:: in vergelijking met de zwartfïgurige keramiek komen er bij de 
roodfigurigee vazen naar verhouding veel meer voorbeelden van een verleiding voor 
tussenn jongens van gelijke leeftijd. Van het type man-jongen of man-jongeman tel ik 
2988 paren; van het type jongeman-jongen 155 paren;120 van het type jongen-

onderscheidenn typen, kan ik niet onderschrijven. Ze gaat er met Hollein van uit dat het scholè-type, dat 
hett vaste type is met de geldbuidel, matiging en zelfbeheersing inhoudt en dat de pederastische relaties 
tott dit domein beperkt waren. Volgens haar hebben de afbeeldingen met de geldbuidel de volgende 
structuur:: het seksuele verlangen van de erastes naast een houding van zelfbeheersing en maat; het 
verlangenn van de eromenos naar geld naast kuise kleding die verzet uitdrukt om zich over te geven; het 
verlangenn van de jongen naar geld naast de erastes die dit verlangen onder controle heeft. Zo wordt de 
iconografiee een commentaar op de hiërarchie in termen van een onderlinge afhankelijkheid van deugd, 
mannelijkheidd en volwassenheid. Dat de geldbuidel op deze afbeeldingen waarschijnlijk niet de 
hiërarchiee tussen erastes en eromenos onderstreept, laten de relatief veel voorkomende voorstellingen 
zienn van jongens van gelijke leeftijd die elkaar met geld verleiden. Het feit dat op symposia de geldbuidel 
niett verschijnt is volgens von Reden (p. 205) te wijten aan het karakter van de symposia, die exces en 
hèdonèhèdonè uitdrukken, terwijl het gymnasion en de palaistra plaatsen zijn van mannelijke aretè en scholè. 
Dee reden is mijns inziens gelegen in het feit dat het gymnasion en de palaistra openbare plaatsen waren, 
enn het symposion min of meer besloten was. 
1177 Ook de afbeelding nr. R330 wordt in ieder geval na" 450 gedateerd, maar het is onzeker of het 
voorwerpp wel een geldbuidel is. 
1188 Ook de hydria R358 uit Agrigento is van né 450, maar zoals ik in noot 92 heb aangegeven is het 
onzekerr of het hier om een bordeel met prostituees gaat óf om een afbeelding met een homoseksuele 
verleidingsscènee en een heteroseksuele verleidingsscène naast elkaar. 
ll9Langlotzz (1932) p. 108 spreekt van een phormiskos. 
120Hett gaat om de volgende afbeeldingen: Rl, R2, R4 (3x), R6. R10, R i l (4x), R16 (2x), R19, R20 
(2x),(2x), R21, R23, R24, R25 (2x), R27, R30, R31, R33, R35, R38, R42, R47, R55, R63, R65, R71 
(3x),(3x), R72, R75 (2x), R85, R89, R90, R95, R102 (3x), R103 (2x), R104 (2x), R106 (2x), R112, 
R123,, R124, R130, R132, R133 (2x), R136, R138 (lx), R139, R143, R144, R152 (6x), R153, R157 
(2x),, R159, R164 (2x), R165, R173, R174 (2x), R177, R178 (2x), R187 (2x), R206bis, R207, R208, 
R214,, R21S, R216, R217, R219, R220, R222 (2x), R223, R230, R234, R237, R248 (lx), R249, 
R252,, R253, R256, R257, R259, R260, R261, R262, R265, R266 (2x), R269, R280, R281 (2x), 
R282,, R283, R284, R286, R288 (3x), R290, R291, R292, R294, R295 (2x), R298 (2x), R301 (2x), 
R302,, R303 (2x), R311, R315, R319, R321, R322, R325 (2x), R329, R337, R339 (2x), R342, 
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jongen/jongeman-jongemann 144 paren;121 van het type man-man 25 paren.122 Bij 
enkelee afbeeldingen is het ten gevolge van de beschadiging niet uit te maken.123 

man-jongen n 
Terwijll  bij zwartflgurige homo-erotische afbeeldingen de man-jongen verhouding 
verrewegg het meest voorkomt, is dit bij de roodfigurige keramiek niet meer zo sterk. 
Wee treffen ook hier natuurlijk de verschillende categorieën jongens aan: van heel 
jong1244 tot jongens die op hun wangen al haar vertonen en duidelijk als efeben worden 
gekenmerkt.I2SS De grootste groep eromenoi die door volwassen mannen worden 
bemind,, bestaan uit de jongens die tussen deze twee uitersten vallen. Een mooi 
voorbeeldd van een zeer jonge jongen als eromenos biedt de kylix 1967.304 van de 
Brygosschilderr in Oxford (nr. R87, ill . 33) Het contrast tussen de man en de jongen is 
opp deze voorstelling wel erg groot. De jongen is klein en slank, heeft een zeer klein 
geslachtt en zijn houding suggereert gevoelens van tederheid voor zijn minnaar. Deze 
moett zeer diep door de knieën zakken om zijn gezicht op gelijke hoogte met dat van 
zijnn eromenos te brengen. Hij heeft een volle baard, een groot hoofd, een brede borst 
enn zijn grote phallus onthult zijn seksuele verlangens voor de jongen. Wat heeft de 
Brygosschilder,, die zover wij weten, meestal oudere jongens als eromenoi heeft 
geschilderdd die in grootte niet voor hun erastes onderdoen, met deze afbeelding voor 
ogenn gehad en hoe hebben zijn eigentijdse beschouwers ernaar gekeken? Toont deze 
afbeeldingg een min of meer ideale verleiding, of is zij een weerspiegeling van de 
homoseksuelee praktijk? Dat er meer voorbeelden van zo'n jonge eromenos zijn, wijst 
inn de richting van een min of meer realistische voorstelling van zaken. Dit wordt nog 
eenss bevestigd door het feit dat bij het roodfigurige materiaal vaker op één afbeelding 
meerr paren staan, die onderling soms opvallende verschillen in leeftijd kunnen 
vertonen.. Zo staan op de buitenkant van de kylix van de Brygosschilder die zich 
gedeeltelijkk in de Rome en gedeeltelijk in Florence bevindt (nr. R84, ill . 34), drie 
paren,, bestaande uit telkens een man en een jongen. Van links naar rechts lopen de 
leeftijdenn van de jongens op: van een heel jonge jongen naar een jongen die zelfs 
groterr lijk t (hij zit namelijk) dan zijn erastes. 
Opp de zwartflgurige homo-erotische afbeeldingen waren de eromenoi vaak zeer 
gespierdee jongens, in de tijd van Exekias het gebruikelijke type. Dit beeld van het 
atletischee type verdwijnt op de roodfigurige keramiek en de jongens zijn veel vaker 

R344,, R346, R347, R349, R350, R353, R357. Sommige afbeeldingen worden in deze voetnoten 
meermalenn genoemd, omdat zij meer paren afbeelden, die verschillend kunnen zijn. 
1211 Het gaat om de volgende afbeeldingen: R4, R9 (2x), R13, R14 (2x), R16, R17, R22, R41 (?), R51, 
R53,, R64 (nauwelijks verschil), R68. R73 (2x), R74 (2x), R76 (2x), R79 (2x), R80, R88, R89, R91 
(?),, R94, R97 (Koch-Hamack (1983) Abb. 67 spreekt over "Zwei Manner werben um einen Knaben,' 
maarr dit is onjuist; het gaat om drie jongens), R105, Rl l l , R116, R132 (4x), R138 (lx), R145, R146 
(4xj,, Rld3, Rld5 (2x), R170, R171, RI75 (2x), R177, R181, R185 (?), R188, R190 (2x), R192, 
R1933 (2x), R200, R202, R204, R205 (?), R215, R218 (?), R222, R224 (2x), R230 (?), R2311 (lx), 
R232,, R233 (2x), R235 (?), R239, R242, R243 (Koch-Hamack (1983) Abb. 79a, b spreekt over 
'Mannn bietet Knaben Gewand an,' maar dit is onjuist; het gaat om twee jongens), R245, R248 (lx), 
R254,, R255 (2x), R257, R260, R261, R263, R264 (2x), R270, R271, R272, R273, R27S (lx), 
R277,, R279, R280 (2x), R282 (?), R284, R285 (2x), R287 (2x), R288, R289 (3x), R293, R297 (4x), 
R298,, R299 (2x), R301 (lx), R305, R306, R307, R308, R309, R310, R313 (2x), R316 (?), R318, 
R319,, R323, R324 (2x), R325 (2x), R326 (2x), R330 (2x), R331, R333, R335, R343, R352 (?), 
R3544 R355 R358(?) R359, R360. 
122Hett gaat om de volgende voorbeelden: R36, R116 (2x), R122 (2x), R123, R124 (3x), R125, R141 
(3x),, R150 (3x), R151 (4x), R161, R182 (2x), R281 (lx), R356. 

:: R3, R12, R28, R93, R112, RUS, R128, R139 (2x), R147, R148, R155, R167, R169 
(2x),, R172 (2x), R180, R184 (3x), R189, R191, R212, R242, R250, R275, R335, R340, R341, 
R3455 R347 (2x) R350. 
l24Voórbeelden:: R7, R10, R12, R30, R32, R61, R78, R87, R96, R98, R131, R133, R138, R142, 
R160,, R176, R198, R207, R217, R348, R350. 
1255 Voorbeelden: R5, R92, R145, R161, R273, R336. 

180 0 



geheell  of gedeeltelijk gekleed, zodat hun lichaam niet zichtbaar is. Maar ook de 
erastess heeft doorgaans zijn himation aan of laat die nonchalant over zijn schouders 
hangen. . 

jongeman-jongen n 
Opp de roodfigurige afbeeldingen komen de koppels jongeman-jongen in verhouding 
mett koppels man-jongen vaker voor dan op de zwartflgurige keramiek. Meestal 
wordtt het verschil tussen de jongeman en de jongen door middel van een duidelijk 
verschill  in lengte aangegeven. Ook zijn er verscheidene voorbeelden waarbij de 
jongemann als erastes zijn eerste haren op zijn wangen vertoont, zodat hij van zijn 
eromenoss te onderscheiden is.126 Toch zijn er ook afbeeldingen waarop het verschil 
tussenn de jongeman als erastes en zijn eromenos nauwelijks zichtbaar is.127 Van 
Makronn bezit de Vill a Giulia een kylix (916) waarop aan beide zijden drie paren 
erastai-eromenoii  zijn afgebeeld (nr. R153, ill . 35). Op kant A bestaan de twee paren 
rechtss op de afbeelding uit een man en een jongen, het linker paar uit twee jongens. 
Dee linker jongen van dit paar is een fractie groter dan zijn partner, maar het verschil is 
miniem.. Bij de twee andere paren en de drie op de andere zijden, waarbij het ook 
steedss om een man en een jongen gaat, is de linker persoon telkens de erastes. Dit 
gegevenn en het feit dat de linker jongen in de leunhouding staat, bestempelen hem 
ongetwijfeldd ook tot erastes, dat wil zeggen: tot degene die het initiatief neemt. 
Verschillenn de jongens van het linker paar op kant A veel in leeftijd? Een vergelijking 
mett bijvoorbeeld het paar op de binnenkant van een andere schaal van Makron in 
Münchenn (2655, nr. R152, ill . 13)maakt duidelijk dat op de schaal in de Vill a Giulia 
eenn gering verschil tussen de erastes en eromenos is beoogd. Ook is het 
leeftijdsverschill  tussen deze jonge erastes en de andere jongens die op dezelfde 
afbeeldingg de rol van eromenos vervullen, bijzonder klein. 
Opp de pelikè TC 4 van de Agrigentoschilder in het Rodin Museum staat aan beide 
zijdenn een erastes-eromenos-paar (nr. R219, ill . 36 a/b). Op de ene kant maakt een 
mann een jongen het hof. Hij staat in de leunhouding en maakt met zijn hand het 
erotischee teken. Op de andere zijde staan twee jongens tegenover elkaar. Beide 
jongenss zijn slank en de rechter, die in de leunhouding staat, is iets groter dan zijn 
vriend.. De ander echter maakt hetzelfde erotische gebaar met de hand als de erastes 
opp de andere zijde. Wie van de twee is nu de erastes? Moeten we ervan uitgaan dat 
dee grootste dat is, die in de leunhouding staat? Of is de linker jongen de erastes, die zo 
niett jonger, dan toch in ieder geval niet ouder is dan de ander? Kunnen we bij deze 
voorstellingg nog wel spreken van het onderscheid tussen een erastes en een 
eromenos?? Beiden hebben immers kenmerken die hen tot een erastes maken. De 
pelikèè lijk t twee typen homo-erotische verleidingen of paren weer te geven: het ene 
beantwoordtt aan de traditionele rolverdeling en het andere doorbreekt het geijkte 
rollenpatroon. . 
Bijj  deze en andere voorstellingen kunnen we ons weer met recht afvragen of de 
kleinee verschillen die de schilder heeft aangegeven tussen de erastes en de eromenos 
vann zoveel belang zijn en of wij niet teveel betekenis eraan geven. Het feit dat er veel 
afbeeldingenn zijn waar het leeftijdsverschil niet meer is aangegeven, doet vermoeden 
datt dit laatste inderdaad het geval is. 

jongen-jongen n 
Inn iconografie onderscheidt deze groep zich niet van de andere vormen van 
verleidingen:: dezelfde houdingen en dezelfde geschenken, zoals de haan, het geld en 

'*Hett gaat om de volgende afbeeldingen: Ril , R19, R20, R21, R26, R35, R71, R94, R152, R208, 
R2344 <?), R286 (?), R288, R339. 
127Hett gaat om de volgende afbeeldingen: R25, R47, R55, R102, R103, R139, R153, R164, R173, 
R174,, R219, R231 (lx), R249, R252, R253, R260, R265, R282, R291, R295, R303, R357. 
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hett vleesgeschenk, de niet-materiële geschenken, komen voor. Op de psykter 
82.AE.533 in het J. Paul Getty Museum, door von Bothmer en Frel toegeschreven aan 
Smikross (nr. R4, ill . 37) zijn tien jongens te zien van wie er acht in een verleiding 
verwikkeldd zijn. De meesten van hen zijn voorzien van een inscriptie die hun naam 
vermeldt.. De plaats van de handeling is de palaistra, gezien het feit dat ene jongen 
bezigg is zichzelf schoon te schrapen. De schilder heeft de eentonigheid die we vaker 
opp afbeeldingen met meer paren tegenkomen, doorbroken door de jongens telkens in 
eenn andere houding weer te geven. Het zijn in principe steeds de linker jongens die 
hett contact entameren. Melas, de tweede jongen rechts van de schraper, spreekt 
Antiass aan, een jonge jongen die een lier vasthoudt. Gezien de context heeft Melas 
waarschijnlijkk erotische belangstelling voor Antias. Van het paar dat uit Leagros en 
Euphronioss bestaat, maakt Leagros, de oudste van de twee, de ander het hof door 
hemm bij zijn kin te strelen. Daarnaast staan twee jongens in een omhelzing: ze 
drukkenn hun gezichten tegen elkaar aan en de schilder suggereert ongetwijfeld dat ze 
eikaarr zoenen. De linker jongen betast het geslacht van zijn vriend en heeft zijn arm 
omm diens nek geslagen. Hij is maar een fractie groter. Ook bij het volgende stel van 
wiee de linker jongen in de leunhouding staat en met zijn hand naar het geslacht van 
zijnn vriend reikt, is er nagenoeg geen verschil in leeftijd. De rechter jongen raakt zijn 
vriendd bij de elleboog aan. Beiden geven te kennen belangstelling voor elkaar te 
hebben.. Bij de andere paren wordt telkens duidelijk gemaakt, wie het initiatief neemt. 
Dee namen zijn geen 'fake'-namen, maar zijn bedoeld als verwijzing naar bestaande 
individuen.1288 De schilder geeft dus de amoureuze verwikkelingen van een aantal 
bekendee Atheense jongens uit de hogere kringen weer. Het gaat er hier niet zozeer 
omm 'de verleiding' uit te beelden, maar om aan te geven 'wie met wie gaat'. 
Terwijll  op de afbeelding op de psykter in het J. Paul Getty museum geen geschenken 
wordenn uitgewisseld, is dit wel het geval op het fragment van de pelikè 1320 van de 
Syriskosschilderr in Cracau (nr. R41, ill . 38), waarop twee jongens tegenover elkaar 
staan.. Beiden dragen kransen en bieden elkaar respectievelijk een bloem en een 
appell  aan. Beazley spreekt over een youth and boy.™ Ook al is de linker jongen iets 
kleinerr dan zijn vriend, het verschil heeft geen betekenis, want hun houdingen 
verradenn niet wie de erastes is. Beiden bieden elkaar wat aan en zoeken contact met 
elkaar.. Er is dus geen duidelijke rolverdeling en het minieme verschil in lengte lijk t 
niett van belang. 
Beidee zijden van de kylix 1958.57 in Hannover (nr. R79, ill . 39) tonen ons drie jongens. 
Opp kant A betreft het onmiskenbaar een verleiding. Twee jongens in de leunhouding 
kijkenn naar een andere jongen die tussen hen in staat en in zijn rechterhand een haas 
vasthoudt.. De jongen rechts op de afbeelding reikt een astragaal aan. Hoe is de 
rolverdelingg op deze voorstelling? De leunhouding kan op de rol van de erastes 
duiden,, zoals we hebben gezien, en vaker is de middelste jongen de eromenos. Toch 
lijk tt de middelste jongen de haas aan de linker jongen aan te bieden, een gebaar dat 
hemm als initiatiefnemer markeert. In dat geval en wanneer we de afbeelding vanuit 
eenn driedimensionaal perspectief bekijken, stellen de twee rechterjongens de erastai 
voor,, die beiden met een geschenk de linker jongen het hof maken. Ook hier lopen dus 
dee houdingen en de rolverdeling door elkaar, terwijl de leeftijd nagenoeg dezelfde 
is.130 0 

Ookk een kylix, door Bloesch aan Douris toegeschreven en afkomstig uit de 
Hirschmannn collectie (nr. R132, ill . 40 a/b), maakt duidelijk dat de verleiding tussen 

l28Zoo ook Frel (1983). Ik volg zijn toewijzing van de namen aan de jongens. Kilmer (1993) pp. 30-32 
steltt een andere identificatie van de figuren voor. 
«»Beazley(1928)p.. 17. 
l30Opp de keerzijde van de vaas laat het zich aanzien dat de middelste jongen de eromenos is, aan 
weerzijdenn geflankeerd door twee jonge erastai. Dit maakt wellicht de eerste interpretatie van kant A 
waarschijnlijker. . 
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jongenss van gelijke leeftijd geen andere categorie verleiding is dan die tussen een 
mann en een jongen. Op beide zijden staan drie paren; één paar bestaat uit een man en 
eenn jongen, de andere vijf uit telkens twee jongens van gelijke leeftijd. Van deze 
parenn staat de rechter jongen onveranderlijk in de leunhoucüng. Maakt deze houding, 
diee door een volwassen erastes vaak wordt aangenomen, hem tot degene die het 
initiatieff  neemt? Dit is mogelijk en het wordt ondersteund door het feit dat de man op 
dee voorstelling in dezelfde houding staat. Maar de andere jongens, steeds de linker, 
dragenn een takje of maken met hun hand het erotische gebaar. Bij het paar rechts op 
dee afbeelding van kant A heeft de linker jongen zijn himation over zijn hoofd 
getrokken.. Maar ook deze houding maakt hem niet tot een eromenos, omdat de 
rechterr jongen van het paar rechts op de andere zijde in dezelfde pose staat. We zien 
datt indien de schilder heeft willen aangeven wie bij de verleiding het initiatief neemt, 
hijj  dit zeer subtiel heeft gedaan. De sterke overeenkomst in iconografie tussen het 
man-jongen-paarr en de andere paren onderstreept dat een pederastische verleiding 
zichh in wezen niet onderscheidt van een verhouding tussen jongens. De gelijkenis is 
zoo sterk dat het man-jongen-paar nauwelijks opvalt. 
Hett komt ook voor dat jongemannen van gelijke leeftijd elkaar verleiden, zoals een 
fragmentt van de amfoor 1970.5 van de Kleophradesschilder in Berlijn laat zien (nr. 
R22,, ill . 41). Greifenhagen, die de suggestie doet dat het bij deze voorstelling om een 
verleidingg gaat131, spreekt over een oudere en jongere persoon. Hun lengte en hun 
houdingg zijn echter nagenoeg dezelfde. De wangen van beiden tonen het eerste dons. 
Alss er al een verschil is, lijk t deze geen functie te hebben. Ook op afbeeldingen 
waaropp jongens van min of meer dezelfde leeftijd getoond worden, is de rolverdeling 
langg niet altijd doorzichtig. 
Ookk op afbeeldingen met homoseksuele verleidingsscènes waarbij een god 
betrokkenn is, komen verscheidene voorstellingen voor waarop geen of nauwelijks 
eenn verschil in leeftijd is aangebracht tussen de god en de eromenos. Meestal gaat 
hett om Eros die een leeftijdsgenoot achtervolgt of verleidt en een enkele maal om 
Zephyross of Hyakinthos, ook al is de identificatie van de godheid niet altijd zeker.132 Er 

1311 Ik volg hier  dus Greifenhagen (1972) pp. 16 e.v., die de afbeelding op deze zijde inhoudelijk van de 
voorstellingg op de andere zijde, waarop Theseus de Minotauros doodt, loskoppelt. K.Schefold en F. 
Jungg Die Urkönige, Perseus, Bellerophon, Heraktes und Theseus in der klassischen und hellenistischen 
Kunst,Kunst, München 1988 pp.253-255 en Abb. 304a/b brengen beide zijden van de afbeelding met elkaar  in 
veibandd enn omschrijven de voorstelling op kant B als Die geretteten Opferdes Minotauros. 
1321.. Skyphos van de Zephyrosschilder, Brussel A72; ARV2 976, 1; Sichtermann (1956) 118; Kaempf-
Dimitriado uu (1972/2) nr. 50 (Eros achtervolgt vliegend een jongen die wegrent; Kaempf-Dimitriadou 
vraagtt  zich af of het om Zephyros en Hyakinthos gaat). 2. Fragment, verwant aan Douris, Boston 
13.94;;  ARV2 1570,30 CZephyros and Hyakinthos'); Add2 389; Dover  (1978) R603; Shapiro (1992) fig. 
3.66 ('Eros raping a boy'); Kilmer  (1993) R603; Buitron-Oliver  (1995) nr. 82. 3. Kylix , verwant aan 
Douris,, Berlij n F2305; ARV2 450, 31 ('Zephyros and Hyakinthos'); Kaempf-Dimitriadou (1972/2) nr. 
56.. 4. Witgrondige schijf, New York 28.167; ARV2 890, 175 en 1673; Sichtermann (1956) 119 e.v.; 
Kaempf-Dimitriado uu (1972/2) nr. 53; Shapiro (1992) fig. 3.10. 5. Amfoor  van de 'Flying-Angel' -
schilder,, Rome, Vill a Giulia 47214; ARV2 280,13 ('Eros'); Shapiro (1992) fig. 3.8. 6. Amfoor  van de 
Oinoklesschilder,, Londen, British Museum E297; ARV2 647,13 ("Eros') ; Greifenhagen (1957) p. 60, 
Abb.. 46. 7. Kantharos van de Shuvalovschilder, Parijs, Louvre CA1587; ARV2 1210, 69 ('Eros'); = 
R3233 (bij  deze afbeelding biedt Eros een jongen een haas aan, terwij l een andere jongen achter  Eros het 
schouwspell  gadeslaat; wellicht bedoelt de schilder  niet dat Eros zelf de jongen het hof maakt, maar  dat 
hijj  de hartstocht van de andere jongen symboliseert). 8. Amfoor, Agrigento 22215; Veder Greco - Le 
NecropoliNecropoli di Agrigento, Rome (1988) p. 362; (twee eroten dragen geschenken; op de keerzijde staat een 
man;;  wellicht symboliseren de twee eroten het verlangen van de man). 9. Aryballos, Athene 15375; 
ARVARV22 447,274 ("Eros') ; Add2 241; Greifenhagen (1957) Abb. 43-45; Buitron-Oliver  (1995) nr. 85. 10. 
Skyphos,, Palermo Museo Nazionale N. I. 5505; Greifenhagen (1977) nr. 44 (Eros achtervolgt een 
anderee gevleugelde jongen). 11. Pyxis van de schilder  van Athene 1243, Berlij n V.I. 3403; ARV2 1319, 
1;;  L. Burn The Meidias Painter, Oxford (1987) nr. Al243.1. 12. Skyphos van de Zephyrosschilder, 
Wenenn 191; ARV2 976,2; Para 436 (Zephyros-Hyakinthos); Kaempf-Dimitriadou (1972/2) nr. 49. 13. 
Kyli xx van Douris, Boston 95.31; ARV2 443, 225; Para 375; Add2 240; Kilmer  (1993) R574; Buitron-
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zijnzijn ook drie afbeeldingen waarop de godheid de jongen interfemoraal penetreert.133 

Ikk ben het met Shapiro eens dat de meeste van deze afbeeldingen een 
verleidingsscènee weergeven tussen een godheid en een sterveling en dat Eros hier 
niett uitsluitend zou staan voor de hartstocht van de erastes.134 Ze vormen de 
mythischee variant van de homoseksuele verleiding waar de asymmetrie in leeftijd 
afwezigg is. Eros als god van de jongensliefde bij uitstek, valt zelf op leeftijds-
genoten.. 135 

Dee vazen met homo-erotische verleidingsscènes van jongens (en jongemannen) van 
minn of meer gelijke leeftijd zijn gelijkelijk verspreid over de periode van ca. 500-450. 
Maarr ook op vazen uit latere perioden komt dit type voor. Deze ontwikkeling op de 
vazenn is vermoedelijk een weerspiegeling van een ontwikkeling in het patroon van de 
homoseksuelee verhoudingen. De kom hier nog op terug.136 

man-man n 
Wee hebben gezien dat de zwartfigurige keramiek homoseksuele contacten tussen 
volwassenn mannen toont. Ook de roodfigurige keramiek biedt mijns inziens enkele 
voorbeeldenn die bevestigen dat deze vorm van homoseksueel gedrag gangbaar was. 
Dee interpretatie die ik hieronder van enkele vaasafbeeldingen geef is nieuw en 
wellichtt enigszins omstreden. Vandaar dat ik de afbeeldingen waarop ik mijn 
interpretatiee baseer, uitgebreid beschrijf. Ik begin met de bespreking van de kylix 
22922 van Makron in Berlijn (nr. R151, ill . 42), die op beide zijden vijf volwassen 
mannenn laat zien. De twee voorstellingen komen sterk met elkaar overeen. Op elke 
kantt zitten twee mannen met een stok in hun handen. Telkens staat een man in de 
leunhoudingg vóór een zittende. Links op kant B is een staande man aan het 
gezelschapp toegevoegd, op kant A een zittende man. Op kant B hangt driemaal 
sportgerei,, een foudraal voor auloi en tussen de twee mannen van de eerste groep 
vann links een dode haas. De man die vóór de man rechts op de afbeelding staat, houdt 
inn zijn rechterhand een takje vast en in zijn linkerhand een geldbuideltje. Op de 
anderee zijde houdt de linkerman van de parallelle groep de zittende man eveneens 
eenn geldbuideltje voor. De man rechts van hem lijk t een afwerend gebaar te 
maken.1377 Volgens Koch-Harnack, die er steevast vanuit gaat dat de homo-erotiek 
pederastischh is, geeft de afbeelding een discussie van mannen op de agora weer, 
waarr lieden van stand met geldbuidels en ranken in de handen over politiek, werk, 
jacht,, muziekopvoeding en de paidika praten.138 Laten we nog eens goed kijken naar 
dee twee mannen die de geldbuidel bij zich dragen. Op kant A is de man niet alleen 
maarr in gesprek met degene die vóór hem zit; het geldbuideltje speelt ook een 
duidelijkee rol. De man lijk t degene met wie hij praat het buideltje aan te bieden. Er 
wordtt onderhandeld en er is geen ander voorwerp aanwezig dat het object van deze 
onderhandelingg zou kunnen zijn. De man op kant B heeft niet alleen een geldzakje bij 

Oliverr (1995) nr. 81. 14. Kylix, Berlijn 3168; ARV2 428, 13; Para 374; AdeP 236; Buitron-Oliver 
(1995)) nr. 25. 15. Eens Vitet, ARV2 882, 34; Koch-Harnack (1983) nr. 179, Abb. 114; (Hermes 
achtervolgtt een jongen; Hermes is iets ouder weergegeven dan de jongen). 
1333 De nummers 2, 3 en 13 van de vorige noot. 
134Shapiroo (1992) pp. 64 e.v. 
1355 De meeste van deze afbeeldingen vallen in de periode 480-450, gelijktijdig met een grote groep 
referentiëlee afbeeldingen van homoseksuele verleidingen tussen leeftijdsgenoten, pace Shapiro (1992) 
pp.. 71-72; de pyxis van de Meidiasschilder wordt gedateerd aan het einde van de vijfde eeuw. 
foZiefoZie hoofdstuk 7.7. 
1377 Vergelijk de tekst van het CVA. 
l38Koch-Hamackk (1983) p. 97 en Abb. 31. Ook Kunisch (1997) p. 120 ziet in deze voorstelling geen 
verleidingsscène;; volgens hem zijn het erastai die zitten te wachten op de jongens die nog aan het trainen 
zijn.. Beiden lijken in hun interpretatie uit te gaan van de vooronderstelling dat homoseksualiteit tussen 
volwassenn mannen niet voorkwam. In ieder geval betrekken ze bij hun interpretatie niet de afbeeldingen 
vann de 'Affecter*  waarop volwassen mannen in een verleidingsscène zijn weergegeven. 
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zich,, maar ook een takje dat, zoals we gezien hebben, een teken is dat de persoon op 
liefdespadd is. De combinatie van het geldbuideltje, het takje en de houding waarin de 
mann staat, maakt het zeer waarschijnlijk dat hij de andere man het hof maakt. Het 
erotischee thema van de vaas wordt bovendien onderstreept door de voorstelling op de 
binnenkant:: een man die een takje vasthoudt benadert een jonge vrouw. Ik denk 
daaromm dat Koch-Harnack ongelijk heeft en dat het wel degelijk om een 
verleidingssituatiee gaat. De voorstelling is, zoals we hebben gezien, niet uitzonderlijk: 
ookk in de zesde eeuw laten vazen voorstellingen zien waarop volwassen mannen 
elkaarr het hof maken. Bovendien zijn er literaire bronnen uit het begin van de vijfde 
eeuww die bevestigen dat volwassen mannen seksueel contact met elkaar hadden.,39 

Opp de voorstellingen van de vaas in Berlijn wordt tussen de mannen - degenen die bij 
dee verleiding het initiatief nemen en degenen die het object van de verleiding zijn -
geenn enkel onderscheid gemaakt. Allen dragen een lang himation; sommigen hebben 
hunn borst ontbloot, maar hierdoor onderscheiden de verleiders zich niet van degenen 
diee verleid worden.140 In ieder geval vormen de kleding, de haardracht of de houding 
geenn aanwijzing voor de status van de mannen die het geld krijgen aangeboden. We 
kunnenn niet concluderen dat het om pornoi gaat. De voorstelling laat zich hier niet 
overr uit. Het geld was, zoals we hebben gezien, aanvankelijk een alternatieve vorm 
vann 'geschenk' dat de ontvanger niet tot slaaf degradeert en hem niet per se tot 
prostituéé zou maken. 

Beidee zijden van een andere kylix van Makron in Londen (E 62, nr. R150, ill . 43) laten 
vierr paren zien die waarschijnlijk in een verleiding verwikkeld zijn. Het betreft drie 
parenn die uit twee mannen bestaan en één paar van een man en een jongen. Op kant 
AA staat de man links in de leunhouding; in zijn rechterhand houdt hij het uiteinde van 
eenn lint vast en zoals Williams suggereert zal hij het andere uiteinde in zijn linkerhand 
gehadd hebben.141 De man tegenover hem zit op een diphros en speelt met een haas op 
zijnn schoot. In zijn rechterhand houdt hij een bloem, waaraan hij waarschijnlijk ruikt. 
Ditt stel lijk t door de attributen en houdingen ontegenzeggelijk in een homo-erotische 
hofmakerijj  verwikkeld te zijn142. De man in de leunhouding biedt als teken van zijn 
bedoelingenn de ander het lint aan. De haas op de schoot van de zittende man zou ook 
eenn geschenk van hem kunnen zijn; de eromenos heeft in dat geval het geschenk 
aangenomen,, hetgeen wil zeggen dat hij op de avances van de man ingaat. Het 
demonstratieff  ruiken aan de bloem bevestigt dit143. Van het andere paar op zijde A 
houdtt de jongen een bloem/takje in zijn linkerhand. De man tegenover hem zit naar de 
jongenn te luisteren of slaat hem gade. Het feit dat beide verleiders tegenover elkaar 
zittenn is tamelijk ongebruikelijk, maar de bloem die de jongen vasthoudt, wijst op een 
erotischee context. Het paar links op de andere zijde van de kylix bevindt zich in bijna 
dezelfdee houding: beide heren zitten op een diphros en de rechter houdt een 
bloem/takjee voor zijn borst.144 Vóór deze man staat een andere man in de 
'leunhouding,'' die aan een bloem ruikt. De zittende man streelt zijn baard, welk gebaar 
inn verleidingsscènes ongebruikelijk is145. De man met de bloem lijk t door zijn staande 

l39Ziee hoofdstuk 3.6 en hoofdstuk 7.9. 
140Dee man met het buideltje op kant A heeft als enige een staartje in zijn haar. 
,41CVAA London (9), p. 51. 
l4ZOokk Williams in de begeleidende tekst van het CVA (p. 52) onderschrijft deze interpretatie. 
l43Hett is mogelijk dat de houding van de man synoptisch is te verklaren: door aan de bloem te ruiken 
heeftt hij te kennen gegeven dat hij graag door de andere man versierd wil worden. Vervolgens heeft hij 
dee haas in ontvangst genomen. 
1444 Het is opmerkelijk dat de staf van de rechter man, een gladde stok met aan het uiteinde een horizontale 
steun,, dezelfde vorm heeft als de staf die de jongen op de andere zijde vasthoudt, en niet gelijk is aan de 
knoestigee staf van de andere heren. De gladde staf duidt echter niet op de rol van eromenos, aangezien 
dee zittende man van het paar rechts op de afbeelding wel de knoestige staf vasthoudt. 
14JEénn roodfigurige afbeelding laat deze houding in een homo-erotische scène zien, namelijk de kylix 
S5077 van Makron in Bochum (nr. R160). Op deze afbeelding streelt de erastes, die naar een jongen 
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houdingg de erastes te zijn. Gezien de bundels van de spons, de aryballos en de strigilis 
spelenn de erotische ontmoetingen zich af in de palaistra of het gymnasion. Op kant A 
iss de verleiding tussen de twee volwassen mannen geplaatst naast die tussen een 
mann en een jongen. Het heeft er alle schijn van dat Makron hiermee heeft willen 
suggererenn dat de rolverdeling tussen de twee mannen gelijk is aan die van een 
erastess en eromenos in een pederastische relatie. De schilder heeft de zittende man 
vann het linker paar allerlei kenmerken van een eromenos gegeven. Op de andere 
zijdee lijk t de rolverdeling gecompliceerder. Van het linker paar wordt wellicht de 
rechterr man door zijn bloem als eromenos gekarakteriseerd, maar het feit dat beiden 
zittenn en van gelijke leeftijd zijn, geeft toch enige verwarring. Bij het paar rechts op de 
afbeeldingg heeft de staande man een bloem in zijn handen, hetgeen bij de anderen ons 
inzienss een onderstreping is van de eromenos-rol. Heeft de schilder hier bewust de 
traditionelee rolverdeling bij dit paar doorbroken om aan te geven dat bij een verleiding 
tussenn volwassen mannen de rolverdeling vaak niet vastligt? Deze veronderstelling is 
aannemelijk.146 6 

Eenn zijde van de kylix 649 van Makron in St. Petersburg toont ons drie paren van een 
zittendee en een staande man (nr. R141, ill . 44). De andere zijde en de binnenkant 
gevenn mythologische scènes weer, respectievelijk het gevecht van Odysseus en 
Diomedess om het Palladion, en Theseus en Aithra. Het is begrijpelijk dat Beazley de 
zess mannen op de andere kant in zijn AR V omschreef als Greek princes. Het is echter 
niett waarschijnlijk dat de afbeelding een mythologische scène weergeeft, omdat de 
schilderr bij de twee andere de moeite heeft genomen alle personen door middel van 
eenn naaminscriptie te identificeren, terwijl hij dat op kant B niet heeft gedaan. Het laat 
zichh aanzien dat de afbeelding niet een mythische, maar een referentiële voorstelling 
bevat.. De mannen zijn met elkaar aan het praten. Drie zitten op een diphros. Twee 
vann de staande mannen hebben een takje bij zich; de man van het middelste paar 
biedtt het zijn partner aan, die rustig blijf t zitten en weinig reactie geeft. Bij het rechter 
paarr staat de linker man in de leunhouding en lijk t de ander het hof te maken. Maar 
diee wendt zijn hoofd af, waarschijnlijk als teken dat hij van de avances niet gediend is. 
Iconografischh vertoont ook deze afbeelding dus kenmerken die, zoals we hebben 
gezien,, taferelen met ontmoetingen tussen mannen en jongens tot homo-erotische 
verleidingsscèness maken. Het enige verschil is dat het hier volwassen mannen 
betreft.. Er zijn sterke aanwijzingen dat het hier inderdaad om een verleiding tussen 
mannenn gaat.147 

Ookk de scènes op een vierde kylix (08.258.57) van Makron in New York (nr. R161, ilL 
45)) moeten mijns inziens homo-erotisch worden geïnterpreteerd. Op kant B staan 
driee paren van mannen en jongens. Voorzover dit we dit kunnen zien, omdat de vaas 
beschadigdd is, hebben alle personen takjes in hun handen en staan zij naar elkaar toe 
gebogen;; soms zijn hun naakte lichamen zichtbaar. De plaats van handeling zou de 
palaistraa kunnen zijn gezien de twee bundels sportgerei die er hangen. Bij het 
middelstee en het rechter paar lijken de mannen het initiatief te nemen, maar bij het 

kijkt ,, de bovenkant van zijn baard. Op de vaas van Makron in Londen is het gebaar  enigszins anders, 
omdatt  de man de baard aan het uiteinde streelt of vasthoudt. Cf. voor  de houding Neumann (1965) pp. 
109-112.. Zie ook William s in het CVA Londen (9), p. 52 die verwijst naar  Anth. Pal. 11, 354, 11-12, 
waarr  gezegd wordt: yeveioi) dicpa KatayTixcav. Dit gedicht van Agathias Scholasticus is ongeveer 
duizendd jaar  later  dan de vaasafbeelding gemaakt In dit gedicht is deze houding contemplatief bedoeld. 
1466 De tondo van deze kyli x laat een zittende man zien met tegenover  hem een naakte jonge jongen die 
eenn schenkel en een mand met voedsel vasthoudt. Omdat de jongen de schenkel aan de man aanbiedt en 
niett  andersom lijk t mij  deze scène geen verleiding weer  te geven, zoals William s {CVA Londen (9), p. 
51)) suggereert. De jongen lijk t eerder  een slaaf te zijn die zijn meester  bedient. 
>*77 De afbeelding op de drie vlakken van de vaas lijken thematisch verbonden te zijn: De binnenkant biedt 
hett  moment waarop Theseus aan zijn moeder  laat zien dat hij  volwassen is geworden. Het mythische 
voorbeeldd op kant A laat twee mannen/vrienden zien die ruzie maken, de afbeelding op kant B toont het 
tegenovergestelde::  volwassen mannen die hun liefde voor  elkaar  tonen. 

186 6 



paarr links is de rolverdeling niet duidelijk, want ook de jongen wekt de indruk de man 
tee willen versieren. Het lijdt geen twijfel dat deze kant ons een homo-erotische 
verleidingg toont. De andere zijde laat zeven personen van het mannelijk geslacht zien. 
Vann links naar rechts: een jongen en een man, in de leunhouding, tegenover elkaar, 
beidenn geheel gewikkeld in een himation, vervolgens een groep van drie mannen, 
bestaandee uit een lierspeler, omgeven door twee andere mannen en als laatste groep 
eenn jongen die de auloi voor een bewonderaar, die ten gevolge van de beschadiging 
gedeeltelijkk is verdwenen, bespeelt. Het linker paar zou naar analogie van de andere 
zijdee een verleidingsscène kunnen zijn, zonder dat er expliciete signalen aanwezig 
zijn.. De groep mannen in het midden van de afbeelding verdient onze aandacht. Vóór 
dee lierspeler staat een man in de leunhouding. Hij kijkt aandachtig naar de lierspeler, 
diee óf opgehouden is met spelen óf net met de hand die het plectrum vasthoudt over 
dee snaren getokkeld heeft. Achter hem staat een man met een takje in zijn enigszins 
naarr voren gestrekte rechterhand. Gezien de functie van de takjes op de andere zijde 
vann de vaas en de intimiteit van het linker paar zou de intentie van de man achter en 
wellichtt ook die van de man vóór de lierspeler in de verleidende sfeer kunnen liggen. 
Opp dezelfde manier kunnen voorstellingen op zeven andere vazen worden 
verklaard.I488 Ook is er nog een amfoor waarop Poseidon een volwassen man, die met 
zijnn hand het anusteken maakt, benadert.149 De conclusie die we op basis van de 
zwartfigurigee keramiek geformuleerd hebben, namelijk dat homoseksuele contacten 
tussenn volwassen mannen voorkwamen, blijf t dus ook geldig voor de eerste helft van 
dee vijfde eeuw. De afbeeldingen zijn in verhouding tot het zwartfigurig materiaal wat 
schaarser,, maar gesteld dat de hierboven gegeven interpretatie van de afbeeldingen 
juistt is, dan mogen we concluderen dat deze vorm van homo-erotiek iconografisch 
uitsluitendd op dezelfde manier wordt weergegeven als de meer traditionele 
pederastischee verleidingen. Bovendien wordt deze vorm van homoseksualiteit via 
hetzelfdee medium (de vazen) als waarmee de meer traditionele pederastische 
verleidingenn uitgebeeld worden, 'in beeld gebracht'. 

'«Ziee noot 122. De computerlijst van het Beazley-archief noemt onder het kopje 'courting' ook de 
amfoorr in Parijs, Louvre G222, ARV2 272, 7, waarop een man in de leunhouding luistert naar eert 
anderee man die op een podium staat. Een man op een podium duidt meestal op" declamatie en omdat er 
verderr geen enkel expliciet teken dat wijst op een verleiding, wordt gegeven, lijk t deze voorstelling mij 
geenn erotische connotatie te hebben. Kant A van de oinochoè Hamburg 1981. 173 (nr. R356), laat een 
mann met een erectie zien en kant B een andere man die in een oriëntaalse kledij is gestoken en van een 
boogschuttersuitrustingg is voorzien. Hij heeft zijn billen naar achteren gestoken, wellicht om 
gepenetreerdd te worden. Hij houdt zijn béide handen omhoog, welke houding algemeen beschouwd 
wordtt als teken van schrik. Schauenburg (1975), Hombostel (1977) pp. 317-318, Dover (1978) p. 105, 
Keulss (1985) p. 293 en fig. 261 interpreteren deze afbeeldingen als uitbeelding van de suprematie van de 
Griekenn over de Perzen uitgedrukt in de phallische penetratie waarmee de Pers wordt bedreigd. Kilmer 
(1993)) pp. 107-108 bespreekt de vaas onder het kopje 'penis as weapon'. Naar aanleiding van een 
inscriptiee tussen beide figuren en de datering van de vaas, kan de vaasafbeelding in verband gebracht 
wordenn met de slag bij de rivier de Eurymedon, waar de Griekse vloot onder leiding van Kimon in 465 
dee Perzen versloeg. Voor ons onderzoek naar verschillende mogelijke vormen van homoseksueel 
gedragg is deze vaas niet van groot belang omdat deze afbeelding veeleer een politieke functie heeft 
gehad.. Het laat zien dat verkrachting associaties van vernedering kan hebben. Er doet zich in de houding 
vann de Pers een inconsequentie voor: als het juist is dat het opsteken van de handen een teken van schrik 
is,, waarom loopt hij dan niet weg, maar steekt hij gewillig zijn billen naar achteren? Deze houding van 
dee Pers doet het voorkomen dat hij graag de penetratie wil ondergaan: de houding lijk t uitnodigend te 
zijn.. De schilder wil in dit geval niet alleen de nadruk leggen op de suprematie van de Griek en de 
'underdog'-positiee van de Pers, maar hij geeft ook aan dat het eigen is aan de niet-Griek de vernederende 
roll  te vervullen. Het is een onderdeel van hun aard om zich aan vernedering bloot te stellen. Als dit juist 
is,, kan men zich afvragen of het gebaar datt de man met zijn handen maakt wel een uiting van schrik is. 
Hett zou ook een gebaar van spanning of opwinding kunnen zijn. Dan ligt het niet alleen in hun aard 
vernederdd te worden maar ze genieten er ook van. 
""Amfoor,, Würzburg, Martin-von-Wagner Museum 502; Langlotz (1932) Taf. 169. 
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Dee relatieve schaarsheid van de afbeeldingen kan op verschillende manieren worden 
verklaard.. De eerste is dat de homo-erotiek tussen volwassen mannen een mogelijke 
vormm van homoseksualiteit in Athene was, maar dat deze vorm zeer zelden 
voorkwam.. De schaarsheid kan echter ook verklaard worden vanuit de gêne die er in 
dee Griekse cultuur bestond ten aanzien van de passieve rol van de volwassen man in 
eenn dergelijke relatie. Het negatieve oordeel hierover maakte het wellicht voor de 
schilderss niet aantrekkelijk om geregeld homo-erotische verleidingen tussen 
volwassenn mannen af te beelden. Opvallend is in dit verband de grote hoeveelheid 
afbeeldingenn van jongens van gelijke leeftijd die in een verleiding met elkaar 
verwikkeldd zijn. Het laat zich aanzien dat dit soort afbeeldingen bedoeld is als een 
weergavee van de algemene tendens van het doorbreken van de grenzen van de 
pederastie.. Ze zijn een 'eufemisme' voor het gegeven dat jongens, jongemannen of 
mannenn gericht zijn op leeftijdsgenoten. Bij de seksualiteit tussen jongens van gelijke 
leeftijdd zal het patroon van penetreren en gepenetreerd worden wellicht niet zo'n 
belangrijkee rol gespeeld hebben. Maar ook zal immers het taboe, zolang het om 
jongenss gaat, minder groot geweest zijn. Verder kan de voorkeur om jongens van 
gelijkee leeftijd af te beelden, met de smaak van de externe beschouwer die de vazen 
gebruikte,, te maken hebben gehad. Wanneer we andere bronnen in ogenschouw 
hebbenn genomen, komen we op dit probleem terug.150 

6.. De rol van de eromenos 

verzett  of afwijzin g 
Slechtss enkele afbeeldingen op het roodfigurige aardewerk laten een eromenos zien 
diee een gebaar maakt dat ondubbelzinnig als een teken van afwijzing van of verweer 
tegenn de avances van de erastes verklaard kan worden. Op de pelikè 37.26 van de 
Aigisthosschilderr in Cambridge (nr. R198, ill . 46) komt een man op een jongen af en 
raaktt hem aan. De jongen lijk t hiervan niet gediend te zijn en dreigt met zijn lier. De 
jongenn ervaart de betasting door de man wellicht als een vorm van üppu;.151 

Eenn andere houding die als afwerend kan worden geïnterpreteerd, laat ons de kylix G 
1499 in het Louvre zien (nr. R164, ill . 47): rechts op kant B biedt een jongeman een 
jongenn een haan aan. Deze loopt naar links en houdt zijn rechterhand met gespreide 
vingerss omhoog. Dit gebaar kan aangeven dat hij verrast is, maar in combinatie met 
hett weglopen zou het net zo goed een schrikreactie of zelfs een teken van 
verontwaardigingg kunnen zijn.152 

Hett gebaar dat een jongen links op kant B van de schaal 9351 van de Splanchnopt-
schilderr in Ferrara (nr. R277, ill . 48) maakt - hij wijst in de richting van de man die 
hemm in de leunhouding vol aandacht staat te bekijken - zou een uiting van protest 
kunnenn zijn, maar dit is gezien de stand van de vingers niet zeker. De schilder zou er 
ookk mee kunnen aangeven dat de jongen de aandacht van de man opeist.153 

Verderr zijn er afbeeldingen waarop de eromenos van de erastes wegloopt, terwijl 
dezee naar hem in de leunhouding kijkt , naar hem gebaart, of hem een geschenk 
aanbiedt.1544 Deze houding van de eromenos zou geïnterpreteerd kunnen worden alsof 

150Ziee hoofdstuk 7.7 en 7.9. 
1511 Slechts eenmaal treffen we op roodfigurige afbeeldingen het gebaar aan waarbij de jongen de arm of 
polss van zijn erastes vastgrijpt, namelijk op de schaal Berlijn 2279 van Peithinos, a48 (nr. Ril) . 
Vergelijkk mijn bespreking van dit gebaar in paragraaf 5.4.1. 
1522 Door een vergelijkbare houding worden de eromenoi gekarakteriseerd op de schaal Vill a Giulia, 916 
(nr.. R153): het betreft op kant A de eromenos van het linker paar van de voorstelling (de jongen lijk t 
ookk weg te lopen) en de eromenos van het linker paar op kant B. 
,53Keulss (1985) p. 218 en fig. 199 interpreteert de afbeelding als homo-erotisch en het gebaar van de 
jongenn als een gesture of protest. 
'«Voorbeelden:,, R104, R226, R292, R3S2. 
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hijj  afwijzend staat tegenover de avances van de erastes. Toch hebben we in 
hoofdstukk 5 een andere mogelijkheid voorgesteld, namelijk dat dit soort afbeeldingen 
dee iconografische vertaling is van het SIGÓKEIV en ^eiiyeiv, wat in de archaïsche 
literatuurr gegeven wordt als kenmerkend patroon van de verleiding. Het tevyeiv op de 
afbeeldingenn is dan niet zozeer bedoeld als een resoluut afwijzen door de eromenos 
vann de avances van de erastes, maar het kenmerkt de inspanning die de erastes zich 
moett getroosten om een jongen te versieren en wellicht ook de ideale houding van 
eenn jongen in deze. Waar een eromenos door een bedreigende erastes wordt 
achtervolgdd en de jongen zich uit de voeten maakt, lijk t de eerste interpretatie op zijn 
plaats.'55 5 

Ditt zijn de afbeeldingen waarbij de gebaren van de eromenos mogelijkerwijs erop 
wijzenn dat hij protesteert tegen de avances van de erastes. 

dee mantel 
Terwijll  op zwartfïgurige vazen zowel de erastai als de eromenoi op de homo-
erotischee voorstellingen bijna altijd naakt zijn afgebeeld, zijn zij op de roodfigurige 
keramiekk vaak gekleed.15*  De eromenos is zelfs vaak tot aan zijn kin of tot en met 
schouderss gewikkeld in een lange himation. De tel 113 voorbeelden van een afbeelding 
waaropp de eromenos wel zo gekleed gaat, maar de erastes niet, bij wie minimaal de 
schouderss en borst onbloot zijn.157 Deze dracht van de eromenos zou volgens Dover 
eropp wijzen dat hij 'unresponsive' is158, of volgens Hemelrijk dat het een bedeesde, 
schuchteree jongen betreft.159 We moeten ervoor oppassen te snel associaties te 
verbindenn aan een iconografisch gegeven dat op het eerste gezicht de indruk wekt 
eenn aspect van het dagelijkse leven te zijn en dus realistisch lijkt . Het leven van de 
mann speelde zich grotendeels buitenshuis af en de lange himation was één van de 
kledingstukkenn die hem bescherming gaf tegen de kou.160 Maar hiermee is niet alles 
gezegd.. Men mag er niet zonder meer van uitgaan dat het dragen van een himation 
altijd,, in welke context dan ook, eenzelfde betekenis heeft. Zo lijk t het mij onjuist het 

IS5Zoo R194, R201. 
1S6Ookk de erastai bij heteroseksuele verleidingen op de roodfigurige keramiek (ik bedoel niet de scènes 
mett openlijk pornografische beelden) zijn op dezelfde wijze in een himation gekleed als de erastai in de 
homo-erotischee afbeeldingen. 
1577 Voorbeelden van afbeeldingen: R20, R26, R32, R39, R40, R42, R43, R45, R47, R48, R57, R58, 
R59,, R60, R62, R66, R67, R68, R71, R75, R78, R79, R84, R89, R91, R97, R112, R113, R116, 
R117,, R119, R123, R127, R131, R132, R133, R135, R138, R142, R143, R146, R149, R152, R153, 
R154,, R156, R159, R160, R161, R166, R172, R178, R181, R193, R200, R202, R206, R207, R208, 
R209,, R210, R211, R216, R220, R222, R223, R234, R238, R241, R242, R243, R244, R247, R249, 
R255.. R256, R260, R261, R264, R266, R268, R269, R277, R279, R281, R283, R286, R287, R288, 
R290,, R291, R292, R293, R295, R297, R298, R302, R303, R304, R311, R313, R314, R320, R321, 
R325,, R327, R337, R339, R343, R357. 
158Doverr (1978) als onderschrift bij figure R791 en R851. 
159Hemelrijkk (1976) pp. 151 e.v., waar hij spreekt over 'bashful boys' en over een 'shy boy trembling at 
beingg accosted by one, or two, sturdy and seemingly self-confident youth' (p. 152). Vergelijk ook de 
tekstt van het CVA Amsterdam bij nr. 2179 en Hemelrijk (1985) p. 10 waar hij naar aanleiding van 
dezelfdee vaas waarop een jongen die in een mantel gehuld naar een jongeman kijkt die hem een appel 
aanbiedt,, zegt: 'de bedeesde jongen die diep in zijn mantel gehuld is en kennelijk niet weet wat hij er mee 
aann moet.' Isler-Kerényi (1984) pp. 164/165 gaat ervan uit dat de gesloten mantel erop wijst dat het om 
eenn feestelijk moment voor de jongen gaat. Zij komt tot deze gedachte, omdat ze veronderstelt dat de 
homo-erotischee verleiding op een ritueel duidt waarbij de jongen werd ingevoerd in de wereld van de 
mannen.. Deze interpretatie wordt door geen enkele contemporaine tekst ondersteund en lijk t achterhaald. 
Anderenn die menen dat een gesloten mantel staat voor kuisheid in verleidingsscènes zijn onder anderen: 
Koch-Harnackk (1983); Keuls (1985); von Reden (1995) p. 201 en Kunisch (1997) p. 120. Hollein 
(1988)) pp. 13-14 gaat zelfs zo ver om aan het type 'jongeman in himation' burgerlijke deugden toe te 
kennen. . 
'*°Zoo verklaart True (1983) p. 48 de dracht van de jongen die op schaal nr. R110 in een himation gehuld 
mett een lier in de hand vóór een volwassen man staat, met een verwijzing naar het winterseizoen. Ook 
dee man draagt een himation, maar hij heeft zijn schouders en de rechterkant van de borst ontbloot 
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gebruikk van de mantel in de weergave van treurende mensen over één kam te 
scherenn met het gebruik van de himation in een erotische context161 

Wee hebben gezien dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de iconografie van 
dee homo-erotische verleidingen en wel op het punt van het expliciet afbeelden van 
seksuelee verlangens en handelingen. In het licht hiervan heeft het er alle schijn van 
datt het in een himation gewikkeld zijn te maken heeft met deze algemene 
terughoudendheidd inzake de uitbeelding van de erotiek en seksualiteit tussen 
personenn van het mannelijke geslacht. Laten we enkele afbeeldingen bekijken. 
Opp de binnenkant van de kylix G 279 van de Euaichmeschilder in Oxford (nr. R236, 
ill .. 49) biedt een man een jonge jongen, die tot aan zijn kin in de himation gewikkeld is 
enn hem zelfs over zijn hoofd heeft getrokken, een haan aan. Met zijn andere hand 
wijstt de man in de richting van het geslacht van de jongen. Zoals we hebben gezien, 
noemdee Dover de jongen unresponsive.'162 De jongen heeft blijkens zijn houding 
inderdaadd nog niet te kennen gegeven dat hij ingaat op de avances van de man. Maar 
zijnn houding is ook niet afwijzend: hij kijkt de man aan en maakt absoluut geen 
aanstaltenn zich van zijn erastes af te wenden. 
Opp een zoekgeraakte pelikè van de 'Pig'-schilder (nr. R211, ill . 50) staat een in 
himationn gehulde jongen tussen twee mannen. De een leunt naar voren en biedt de 
jongenn iets aan, wat waarschijnlijk een geldzakje is. De jongen staat recht tegenover 
dezee man en kijkt hem aan. De andere man draait zich om, heft zijn hand op waarin 
ookk een geldbuideltje zit, en loopt weg. Waarom? Blijkbaar geeft de schilder aan dat 
dee tweede man inziet dat zijn kansen om de jongen te versieren te klein zijn. De 
houdingg en de dracht van de jongen betekenen dus niet datt hij de man tegenover zich, 
afwijst.. Integendeel, blijkbaar heeft hij juist belangstelling voor diens avances. Ook de 
verondersteldee 'schuchterheid' of 'bedeesdheid' die de dracht zou weergeven, lijk t 
hierr niet op zijn plaats. 
Eenn diep in zijn himation gehulde jongen ontloopt op kant A van de kylix 96.18.70 van 
Makronn in New York (nr. R178, ill . 51) zijn ene erastes om zich tot een andere, 
jongeree erastes, die hem een takje voorhoudt, te wenden. Ook hier krijgt de 
beschouwerr niet de indruk dat de eromenos door onzekerheid of vrees bevangen is. 
Integendeel,, de jongen lijk t zeker van zijn zaak door zich van de oudere man, die hem 
zelfss contant geld voorhoudt, resoluut af te wenden en in te gaan op de avances van 
eenn jongeman van zijn leeftijd, ook al biedt deze hem slechts een symbolische blijk 
vann waardering. De kylix 3698 van Makron in Wenen (nr. R149, ill . 11) laat op kant A 
driee eromenoi zien: twee zijn gewikkeld in een himation en de derde heeft zijn mantel 
all  voor een deel opengeslagen en toont de erastes zijn bovenlichaam. De verschillen 
inn de mate waarin de jongens hun himation gesloten houden of geopend hebben, lijken 
tee maken te hebben met het stadium waarin de verleiding verkeert. Waar de 
eromenoss zijn mantel nog helemaal gesloten houdt, lijk t de verleiding zich in een 
eerderr stadium te bevinden dan wanneer de eromenos zich enigszins heeft ontbloot.163 

Opp kant A van de kylix 2655 van Makron in München (nr. R152, ill . 13) ligt de nadruk 
opp een ander aspect. Ook hier vinden we drie eromenoi die ieder door een erastes het 
hoff  wordt gemaakt. Het gaat om drie jonge jongens van wie de mate van ontbloting 
verschillendd is: de eromenos rechts op de afbeelding heeft zijn himation nog helemaal 
omm zich heen geslagen. De middelste heeft zijn rechterschouder en borst ontbloot, de 
linkerr opent zijn mantel van voren en toont zijn lichaam. Enerzijds geven de jongens 
driee verschillende stadia van de verleiding aan, maar anderzijds lijk t het verschil in de 
matee van ontbloting ook op een verschil in de rol van de eromenos te duiden. De 

1611 Vergelijk bijvoorbeeld de weergave van een treurende of mokkende Achilleus, die vaak diep 
weggedokenn in een himation wordt afgebeeld: bijv. op een stamnos van de Triptolemosschilder in 
Basel,, ARV2 361,7, Schefold & Jung (1989) Abb. 180a. l62Ziee voetnoot 158. 1633 Vergelijk bijvoorbeeld ook de afbeeldingen: R84, R138, R160, R327 
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rechterr  jongen geeft zich nog niet gewonnen en laat de erastes aandringen. De 
middelstee jongen toont zijn interesse in het geschenk door  zijn hand uit te strekken. 
Dee linker  jongen legt meer  initiatie f aan de dag en zet zijn schoonheid in om de vogel 
diee de erastes bij  zich heeft, in de wacht te slepen. Wanneer  we nu de linker 
eromenoss vergelijken met de rechter, wordt duidelij k - en dit lijk t vanzelfsprekend -
datt  de mate van ontbloting en van gekleed - zijn onder  meer  duidt op de mate van 
ontvankelijkheidd van de jongen voor  de avances van de erastes en zijn bereidheid in 
tee gaan op de verlangens van zijn vriend. Het gehuld zijn in een himation heeft dus te 
makenn met het niet of niet direct ingaan op de wensen van de erastes. Dit kan heel 
anderee redenen hebben dan schuchterheid. De eromenos kan bijvoorbeeld een 
uitgekiendee jongen zijn en de erastes uit zijn tent proberen te lokken. Verder  valt in de 
vergelijkin gg van de verschillende eromenoi op dat de mantel een rol vervult in de 
wijzee waarop het jongenslichaam een erotiserende werking heeft. De schilder  geeft 
ondubbelzinnigg aan dat de linker  eromenos niet schuwt de aantrekkingskracht van 
zijnn lichaam bij  de verleiding te gebruiken. Het openslaan van de mantel 
bewerkstelligtt  een duidelij k erotiserende spanning, zowel vanuit het perspectief van 
dee erastes die naar  de jongen kijkt , als voor  de externe beschouwer. Deze vergaapt 
zichh als het ware via de ogen van de erastes aan de schoonheid van de jongen. De 
externee beschouwer wordt zo een 'voyeur' die meegeniet. Vanuit deze invalshoek 
krijg tt  de mantel een dubbele functie: enerzijds dekt de mantel het lichaam van de 
rechterr  jongen toe en zorgt ervoor  dat er  van zijn figuur  een geringe erotiserende 
werkingg uitgaat. Anderzijds is het doorzichtig welke verlangens de erastes vóór  hem, 
koestert::  de jongen moet zijn mantel uitdoen en zijn naakte lichaam tonen. Op deze 
manierr  krijg t de mantel een erotiserend aspect. 

Err  zijn ook afbeeldingen waarop de erastes volledig in een himation is gehuld. Zo 
staann op de buitenkant van de kyüx G 121 van Douris in het Louvre (nr. R113, ill . 12) 
tegenoverr  de eromenoi die allen op een diphros zitten, enkele erastai die zich, net als 
dee eromenoi, helemaal in een himation hebben gewikkeld. Gaat het hier  om 
schuchteree erastai? Dit lijk t niet waarschijnlijk. I6*  Het al dan niet ontbloot zijn heeft 
evenminn een functie in deze voorstelling. Mogelijk wil de schilder  gewoon aangeven 
datt  de verleiding in de winter  plaatsvindt.ia Op de kyli x 17906 van de Telephos-
schilderr  in het Vatikaan (nr. R249, ilL  52) die allerlei vormen van verleiding als thema 
heeft,, maakt een jongeman een iets jongere jongen het hof. Beiden hebben hun 
himationn over  hun hoofd getrokken. De ontmoeting vindt plaats bij  een zuil. Ook hier 
heeftt  de mantel mijns inziens niet de connotatie van een schuchtere houding. Dit 
wordtt  bevestigd doordat er  veel meer  afbeeldingen zijn waarop de mate waarin de 
erastess en de eromenos zich in hun mantel gedoken hebben, min of meer  gelijk is.166 

Wee zien dus dat de mantel op afbeeldingen die het onderwerp vormen van dit 
onderzoekk verschillende associaties kan hebben: 1. als bescherming tegen de kou; 2. 

164Anderee voorbeelden van afbeeldingen waarop de erastes helemaal in een mantel is gehuld: R9, Ril , 
R40,, R43, R44, R46, R49, R50, R53, R57, R58, R89 (het is niet zeker  of het om de erastes gaat), 
R91,, R112, R113, R114, R123, R138, R141, R171, R176, R185 (?), R192, R193, R202, R208, 
R221,, R239, R247, R253, R263, R301, R304, R311, R312, R321, R332, R342, R355. 
165165 Vergelijk ook een voorstelling op de skyphos Brussel Al 1 van de Syriskosschilder  (nr. R44), waar 
tweee mannen van wie er  één helemaal in een himation gehuld is, twee jongens, ook volledig in hun 
mantell  ingepakt, bij  een loutron aanspreken. 
1666 Voorbeelden van afbeeldingen waarop geen verschil is tussen de erastes en eromenos in de mate 
waarinn zij  gehuld gaan in een himation: R35, R46, R49, R51, R76, R95, R96, R112, R114, R175, 
R202,, R221, R249, R254, R285, R298, R301, R312, R318, R319, R326, R330, R332, R342, R343, 
R353,, R355, R359. Voorbeelden van afbeeldingen waarop de mate van ontbloting van de erastes en 
eromenoss min of meer  gelijk is: R24, R27, R64, R65, R77, R82, R104, R118, R139, R146, R147, 
R152,, R157, R161, R163, R164, R170, R174, R182, R184, R194, R198, R204, R206bis, R215, 
R217,, R219, R224, R225, R226, R233, R234, R237, R239, R248, R257, R262, R265, R271, R272, 
R273,, R278, R282, R284, R287, R288, R294, R299, R305, R306, R308, R309, R310, R315, R316, 
R328,, R329, R331, R335, R350, R352, R358, R360. 
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alss teken dat de betreffende verleiding zich nog in het beginstadium bevindt; 3. als 
onderstrepingg van de rolverdeling tussen degene die het initatief neemt en degene die 
verleidd wordt; 4. als aanduiding dat de eromenos niet direct ingaat op de avances, 
maarr de erastes ertoe wil brengen zich nog meer uit te sloven; 5. als bedekking van 
hett naakte lichaam; deze bedekking houdt enerzijds een verdoezeling van het 
erotischee aspect in, maar anderzijds heeft het een erotiserende werking. 6. Om het 
contrastt met wat verder op de afbeelding ontbloot is te vergroten en zo de erotische 
spanningg van de naaktheid te onderstrepen. 
All  met al denk ik dat de mantel in de erotische context de eromenos niet per se tot 
eenn ingetogen, schuchtere jongen maakt die niet goed weet hoe hij zich in dergelijke 
situatiess zou moeten gedragen; ook suggereert het dragen van een mantel niet dat de 
eromenoss a priori afwijzend zou staan tegenover de verlangens van de erastes. 

positievee reacties van de eromenos 
Wanneerr we het materiaal overzien, komen we tot de constatering dat de homo-
erotischee voorstellingen op roodfigurige vazen aan de eromenoi, of het nu gaat om 
heell  jonge jongens dan wel om jongemannen, vaak een actieve rol in de verleiding 
toekennen.. De schilders beelden dit op verschillende manieren uit: 
1.. Soms hebben de gebaren die een eromenos maakt een 'uitnodigende' functie. Beide 
zijdenn van schaal 15 van de schilder van de Parij se Gigantomachie, voorheen in de 
Hearstt collectie (nr. R102, ill . 53) laten een bijna identieke verleidingsscène van 
jongenss in de palaistra zien. Links op de afbeelding staat tussen twee jongens in de 
leunhoudingg een iets jongere jongen. Hij loopt niet weg en steekt zijn hand op.167 Op 
dee tondo van dezelfde schaal wordt een jonge jongen door een andere jongen het hof 
gemaakt.. Maar deze eromenos loopt weg en maakt met zijn rechterhand een 
afwerendd gebaar, dat echter een heel ander gebaar is dan de opstekende hand. Ook 
eenn eromenos, die op de schaal RC 1914 in de stijl van Makron in Tarquinia (nr. 
R193,, ill . 54) een haas van een leeftijdsgenoot krijgt aangeboden, steekt zijn hand op. 
Maarr hij loopt niet weg, waaruit we kunnen concluderen dat hij de toenadering van 
dee erastes toejuicht en ingaat op diens avances. Misschien mogen we de scène 
enigszinss synoptisch opvatten en het gebaar als een groet beschouwen, hetgeen voor 
dee erastes aanleiding is om de spartelende haas aan te bieden.168 

Dee eromenos strekt soms ook zijn hand schuin naar beneden uit in de richting van zijn 
erastes,, zoals op kant A van de kylix 2655 van Makron in München (nr. R152, ill . 13). 
Wellichtt spoort hij zijn vriend hiermee aan hem het geschenk te overhandigen.m Op 
dee binnenkant van dezelfde schaal maakt de eromenos een soortgelijk gebaar, maar 
nuu wil hij de hand van zijn vriend vastpakken. Ook op de kylix H 550 van de 
Brygosschilderr in het Vatikaan (nr. R86, ill . 14) geeft de eromenos met zijn naar voren 

1677 Voor dit gebaar, zie Neumann (1965) pp. 41 e.v. 
mmHetzelfdeHetzelfde gebaar treffen we aan op afbeelding: R103 (is bijna dezelfde afbeelding als R102, ill . 53), 
R117,, R163 (2x; de eromenos van het middelste paar op kant B raakt tegelijkertijd met zijn andere hand 
dee erastes aan), R165, R170, R208 (groetend), R210, R273 (de eromenos van het rechter paar op kant 
AA lijk t de erastes met zijn hand te begroeten), R338 (de eromenos heeft het geschenk, de haan, al in 
ontvangstt genomen; het gebaar lijk t een teken van tedere toenadering), R343 (de eromenos krijgt het 
geschenkk aangeboden). 
lö9Ditt gebaar doet denken aan wat Neumann (1965) pp. 17 e.v. 'deiktische Gesten' noemt. Hetzelfde 
gebaarr als op nr. R152 treffen we aan op afbeelding: R15, R54, R65 (hier lijk t het eerder een verheugd 
gebaar,, cf. Koch-Harnack (1983) p. 108), R82, R844 (de jongen geeft waarschijnlijk met het gebaar aan 
datt hij liever het geld dan de haas die de erastes hem voorhoudt, wil hebben; vs. Koch-Hamack (1983) 
p.. 73, die veronderstelt dat de jongen juist met zijn uitgestrekte hand de haas in ontvangst wil nemen), 
R147,, R153 (hier lijk t het gebaar een uiting van opwinding te zijn), R170, R204, R225 (hier zou het 
gebaarr ook een afwerende functie kunnen hebben, omdat de eromenos zich enigszins van de man 
verwijdert),, R267, R278, R334 (met het gebaar lijk t de eromenos het geschenk van zijn erastes in 
ontvangstt te willen nemen), R342, R3S2 (als kant A naar analogie van kant B een verleidingsscène is). 
Dee betekenis van het gebaar dat de eromenos op vaasafbeelding R98 maakt, ontgaat mij. 
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uitgestrektee hand uitdrukkelijk te kennen dat de haas aan hem toebehoort en dat die 
niett aan zijn concurrent, de jongen rechts van de man, gegeven moet worden. Een 
stapp verder gaat de eromenos van het linkerpaar op kant B van de kylix 10.913 
verwantt aan het vroege werk van Douris in Boston (nr. R138, ill . 55); hij strekt zijn 
rechterhandd uit en pakt de voorpoten van de haas vast die hem als geschenk wordt 
aangereikt. . 
Eenn moeilijke afbeelding is die op kant B van de kylix 37.1059 in Laon (nr. R224, ilL 
56).. Naar analogie van kant A, waarop de middelste jongen een bloem vasthoudt en 
eenn lier aan de jongen vóór hem aanreikt, zou de voorstelling op kant B ook een 
verleidingsscènee kunnen zijn.170 Dit wordt bevestigd doordat de rechter jongen naast 
eenn lier ook een geldzakje bij zich draagt. De vraag is wie van de drie jongens op kant 
BB de eromenos is. Wanneer het om een drietal gaat, is vaak de middelste jongen de 
eromenos.. Aan beide kanten is hij dan omringd door erastai, die hem een lier 
aanbieden,, terwijl de rechter een geldzakje achter de hand houdt voor het geval dat 
zijnn lier onvoldoende overtuigingskracht heeft. Hiertegen pleit dat op kant A de 
middelstee jongen de erastesrol heeft en de linker de eromenosrol. Bovendien reikt de 
middelstee jongen op kant B een foudraal aan aan de linker jongen. Dat maakt de 
linkerr jongen wellicht tot eromenos. Deze maakt een groetend gebaar naar de 
middelstee jongen, die hem aankijkt. Misschien moeten we de afbeelding driedimen-
sionaall  bezien, dat wil zeggen dat tegenover de linker jongen twee erastai staan en 
datt het uitnodigende gebaar eigenlijk bedoeld is voor de erastes die het meest biedt, 
datt is degene met lier en geldzakje. 
2.. De jongen schroomt af en toe niet de erastes aan te raken en daarmee aan te 
gevenn dat hij niet afwijzend staat tegenover de intenties van de erastes.171 De 
eromenoss gaat soms zo ver dat hij zijn erastes liefkoost, zoals op een alabastron in 
Barcelonaa (nr. RIO, ill . 57). Hij heeft zijn arm om zijn oudere vriend geslagen en strekt 
zichh uit om hem te kussen.m Een scherf van de kylix 4201 in Barcelona (nr. R350, ilL 
58)) toont een opmerkelijk tafereel: een jonge jongen raakt het naakte lichaam aan 
vann de jongeman vóór hem, wiens lid een lichte erectie vertoont. Heeft hij zelf een 
erotischee belangstelling voor het veel grotere lij f van zijn vriend? 
3.. De eromenos heeft vaak een symbolisch voorwerp zoals een bloem of een takje in 
zijnn hand als teken van zijn erotische belangstelling.173 

4.. Vaak steekt de eromenos die tot aan zijn kin in zijn himation gehuld is, zijn hand 
bovenn de mantel uit, meestal ten teken dat hij ingaat op de avances van de erastes. Zo 
laatt de eromenos op een kylix uit ca. 465 (nr. R354, ill . 59) blijken dat hij interesse 
heeftt in de vogel die zijn erastes hem aanbiedt en dus ook in de avances van zijn 
minnaar.. Op de kalpis 50384 van de Kleophradesschilder in de Vill a Giulia (nr. R21, UL 
60)) steekt een jongen zijn hand boven zijn himation uit om het erotische gebaar naar 
zijnn erastes te maten. Soms lijk t het erop dat hij hem met zijn boven de zoom van zijn 
mantell  uitstekende hand groet of wenkt.I74 

l70Ikk geef dus een andere interpretatie van kant A dan F. Villard e.a. in Hommes, Dieux et Héros de la 
Grèce,Grèce, Rouen (1983) p. 168, die spreken over een feest of concours in het kader van de 
muziekopleiding.. Zij doen niets met het geldzakje dat de rechter jongen op kant B bij zich heeft 
1711 Voor voorbeelden zie voetnoot 54. 
173Anderee voorbeelden van een liefkozende eromenos: R69, R87, R106, R130. Voor een kussende 
eromenos,, zie noot 19. 
1733 Voorbeelden van afbeeldingen waarop een eromenos zelf een symbolisch voorwerp bij zich heeft: 
R8,, R14 (2x), R13, R19, R40, R41, R109, Rl l l , R113, R118, R119, R121, R132, R137, R144, 
R153,, R154, R157, R161 (3x), R1(S5, R174, R186 (2x), R205, R235, R285. 
174Anderee voorbeelden van afbeeldingen waarop de eromenos zijn hand boven zijn mantel uitsteekt: 
R19,, R22, R55, R95, R137, R138, R139, R157. R160, R205, R212 (?), R251. 
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5.. De jongen maakt, zoals op de kalpis in de Vill a Giulia (nr. R21, ill . 60), soms het 
erotischee teken van de anus, waarmee hij onverholen zijn seksuele verlangens aan 
zijnn erastes laat blijken.m 

6.. Soms is de eromenos erg uitgekiend en lijk t met het ontvangen geschenk 
ervandoorr te willen gaan. Dit gedrag zijn we ook wel tegengekomen bij de eromenos 
opp zwartfigurige keramiek.176 

7.. Enkele keren zien we om één erastes meerdere eromenoi staan, hetgeen erop zou 
kunnenn wijzen dat de eromenoi zelf hun erastes uitzoeken en dat er tussen hen 
concurrentiee om een erastes zou bestaan. Zo treffen we om een erastes op de kylix 
G722 van de Comacchioschilder in het Vatikaan (nr. R303, ill . 61) twee jongens aan, 
beidenn diep in hun mantel gestoken, met aandacht voor de volwassen man die zijn 
lichaamm naar de een heeft gekeerd, maar zijn hoofd naar de ander wendt. Op een 
anderee kylix (H 550) in het Vatikaan (nr. R86, ill . 14), geschilderd door de 
Brygosschilder,, hebben we gezien hoe een erastes een jongen die gretig zijn hand 
naarr het diergeschenk uitstrekt, het aan een andere jongen, die de krans van zijn 
hoofdd lijkt te nemen, aanbiedt.177 Rechts van deze jongen staat een andere jongen het 
voorvall  nauwlettend gade te slaan. Wil hij soms ook in aanmerking voor het geschenk 
komen?178 8 

8.. Er zijn afbeeldingen waarop de eromenos zeer initiatiefrijk is, doordat hij de ene 
erastess afwijst en de indruk wekt deze in te willen ruilen voor een ander. Op de zwaar 
beschadigdee kylix 34949 van de Brygosschilder in het Vatikaan (nr. R85, ill . 62) staat 
eenn jongen temidden van twee mannen in de leunhouding. De linker man reikt hem 
eenn haas aan, maar de jongen wendt zijn hoofd af en wijst naar de andere man. Op 
kantt B van de kylix 62 van de 'Cat and Dog'-schilder in Mannheim (nr. R263, ill . 18), 
welkee voorstelling wellicht een verleidingscène weergeeft, staan twee erastai om een 
jongenn heen die op een diphros zit. Hij lijkt duidelijk zijn keuze gemaakt te hebben: hij 
wijstt naar de jongeman en kijkt in diens richting. De man slaat beiden nauwlettend 
gade,, ongetwijfeld zich realiserend dat hij geen kans op de aandacht van de jongen 
maakt.17» » 
Dee conclusie van deze paragraaf moet zijn dat ook op de roodflgurige keramiek 
nauwelijkss sprake is van de verbeelding van de eromenos als een schuchtere, 
bedeesdee jongen die een afwachtende houding aanneemt en zich geheel door de 
wensenn van een erastes laat leiden. Het in een mantel gehuld zijn wijst niet op deze 
beeldvorming.. Bovendien laten verscheidene afbeeldingen juist een ander beeld zien, 
namelijkk dat de eromenos zich bewust is van zijn verlangens en daaraan uiting durft 
tee geven. Toch tonen de meeste vaasafbeeldingen de eromenos niet als een 
opdringerigee persoon die met zijn verlangens te koop loopt. Deze karakterisering 
strooktt overigens met de wijze waarop de erastes in het algemeen wordt 
weergegeven.. Ook deze maakt geen opdringerige of agressieve indruk.'» Hij toont 
zichh meestal ontspannen en lijk t enige voorzichtigheid en zelfs reserve in acht te 
nemenn bij zijn avances. 

1755 Zie voetnoot 50. 
1766 Voorbeelden van afbeeldingen waarop de eromenos met het geschenk ervandoor lijk t te gaan: R94, 
R100,, R154, R164, R173, R179. 
177Koch-Harnackk (1983) pp. 72-73 veronderstelt dat de jongen zijn krans tegen het diergeschenk zal 
inruilen.. Ze verwijst naar Anakreon 1, regel 11 e.v. 
1788 Andere voorbeelden van meer dan één eromenos bij een erastes: R91, RUS, R119 (?), R269, R273 
(eenn jongen loopt weg, waarschijnlijk omdat de erastes interesse heeft voor een andere jongen), R293, 
R3288 (?). 
179Anderee voorbeelden van afbeeldingen waarop de eromenos voor een andere erastes kiest: R100, 
R118,, R178, R179, R218 (?), R233, R241. 
180Hett beeld van de agressieve erastes komt slechts een enkele keer voor afbeelding R160, R173, R174, 
R185,, R194, R198, R201, R207, R273, R305, R306, R308, R310. 
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7.. De weergave van seksualiteit en erotiek 

Eerstt enkele feiten. Op roodfigurige vazen worden seksuele verlangens en 
handelingenn zelden expliciet getoond. Zoals we hebben gezien, zijn er slechts vijf 
voorbeeldenn van een Y-houding.181 Ook het 'down'-gebaar, waarmee de erastes te 
kennenn geeft belangstelling te hebben voor het geslacht van de jongen, komt slechts 
enkelee malen voor, terwijl het daarbij niet altijd zeker is of het gebaar dat de erastes 
maaktt dezelfde intenties heeft als dat op de zwartfigurige vazen.IS2 Vaak wordt het 
geslachtt of het scrotum van de jongen niet aangeraakt, maar wijst de erastes er 
alleenn naar. De wat opdringerige houding van de erastai op de zwartfigurige 
keramiek,, waarbij het geslacht van de jongen wordt betast in de hoop de jongen te 
kunnenn opwinden, is in de vijfde eeuw zelden op vazen te zien. 
Dee erastes wordt bij uitzondering ithyphallisch afgebeeld: ik tel slechts dertien paren 
waarvann de erastes onverbloemd zijn erectie toont.183 Verder is er één afbeelding 
waarr op een erectie wordt gezinspeeld: de voorstelling op de kylix 17906 van de 
Telephosschilderr in het Vatikaan (nr. R249, ill . 52), Iaat een man zien die wijdbeens 
opp een stoel zit en daarbij zijn mantel om zich heen geslagen heeft. Hij houdt zijn 
linkerhandd onder zijn mantel en kijkt naar de jongen die vóór hem staat. Wellicht 
suggereertt de schilder dat de mantel de opgewonden staat van de man verhult en de 
nieuwsgierigheidd van de jongen opwekt. 
Err zijn twee voorbeelden van afbeeldingen waarop een jongen een erectie heeft.1M 

Beidee lijken niet tot de traditionele verleidingsscènes te behoren. De pelikè van 
Euphronioss in de Vill a Giulia (nr. R l , ill . 63) toont een man, die, zittend op een stoel, 
mett een sandaal in zijn ene hand een jonge jongen een oplawaai dreigt te verkopen.18S 

Dee phallus van de jongen toont onmiskenbaar opgewondenheid. Beiden dragen een 
kranss van klimopbladeren, een teken dat zij aanwezig zijn bij een gelegenheid waar 
ietss te vieren valt. Ofschoon de andere hand beschadigd is, kunnen we er toch vanuit 
gaann dat de man de jongen daarmee probeert vast te pakken. Verder valt op dat de 
jongenn geen aanstalten maakt zich uit de voeten te maken. Hij draait zich wel om, 
hetgeenn een schrikreactie zou kunnen zijn. Tussen de man en de jongen staat Aéctypoc, 
KOAJÓ;; te lezen. Er zijn verschillende interpretaties van deze voorstelling mogelijk. De 
mann straft de jongen a. omdat hij een erectie heeft; b. omdat hij gemasturbeerd 
heeft;1866 c. omdat hij de man die de klappen uitdeelt, afwijst; d. omdat hij iets misdaan 
heeftt -het is om het even wat -, terwijl de klappen met de sandaal hem opgewonden 
maken.. Dat masturbatie de oorzaak van de straf zou zijn (interpretatie b), lijk t niet 
waarschijnlijk,, omdat de jongen geen enkel gebaar maakt dat hierop duidt en omdat 
dezee interpretatie geen verklaring biedt voor het feit dat de man op een stoel zit. De 
zittendee houding van de man en het staan van de jongen wijst er eerder op dat de 

1811 Zie voetnoot 2 en 55. 
l82Ziee voetnoot 18. 
1833 Kilmer (1993) p. 68 meent dat de penis van de jongen op nr. R7 een erectie heeft, maar dit lijk t me 
niett juist. Voorbeelden van afbeeldingen waarop de erastes ithyphallisch is afgebeeld: Ri l , R29, R81, 
R87,, R126, R160 (3x), R173, R174, R322, R350 (?de erastes toont een lichte erectie). Bij R356 gaat 
hett niet om een erastes-eromenos-situaüe. Van twee voorbeelden van de y-houding, namelijk nr. R3 en 
R341,, zijn slechts alleen fragmenten over, zodat we niet weten of de phallus van de erastes expliciet was 
afgebeeld. . 
1844 Afbeelding Rl (ill . 63) en R15 (ill . 64). Op de scherf R197 heeft een jongen een erectie, maar er is 
verderr geen enkele andere figuur van de voorstelling over, zodat we de context van de opgewonden staat 
vann de jongen niet kunnen achterhalen. 
1855 Voor een zwartfigurig voorbeeld waarop de jongen ook een erectie heeft: Berlijn Staatliche Museen V. 
I.. 3230, oinochoè van de Theseusschilder ABV 519, 7; Add2129; CVA Berlijn 7, Taf. 39, 3-5. Cf. J. 
Boardmann M 1976 pp. 286-287. 
,86Zoo Keuls (1985) fig. 255 en Reinsberg (1989) Abb. 75 p.132, die een vraagteken achter het onaneren 
plaatst. . 
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jongenn naar de man is toegekomen, dan andersom. Bovendien is mij geen enkele bron 
bekendd waaruit zou blijken dat onaneren door jongens werd afgekeurd. 
Interpretatiee d is mogelijk, maar lijk t evenmin waarschijnlijk. Het slaan met de 
sandaall  als seksuele handeling kennen we uit heteroseksuele orgieën.187 Een Griekse 
mann kon de sandaal dus met verschillende zaken associëren.188 Waarom de man de 
jongenn straft, wordt niet aangegeven, maar de straf wordt door de jongen als iets heel 
prettigss ervaren. Een eigentijdse beschouwer zou de afbeelding als volgt kunnen 
'lezen':: zo'n jongen is zo op seks belust, dat hij zelfs opgewonden raakt wanneer hij 
wordtt afgeranseld. Deze interpretatie staat of valt met het gewicht dat gegeven wordt 
aann het feit dat de jongen niet wegrent en met de manier waarop men het omkijken 
vann de jongen verklaart. De jongen lijk t echter wél van de man weg te lopen of -
vanuitt een driedimensionaal gezichtspunt gezien - langs hem te lopen. Het omkijken is 
naarr alle waarschijnlijkheid een uiting van verbazing of schrik, hetgeen aangeeft dat 
dee man op het punt staat de jongen naar zich toe te trekken en dreigt hem te gaan 
slaan.. Indien de man de jongen reeds enkele klappen heeft gegeven, zou de jongen al 
dichterr bij de stoel moeten staan. Als dit juist is - en ik denk dat dit het geval is - dan 
vervaltt interpretatie d. 
Dee grootte van de phallus van de jongen geeft ongetwijfeld aan dat de jongen, hoe 
kleinn hij ook is, de geilheid van een man heeft. Dit wijst in de richting van interpretatie 
a.. Evenals bij b is er vanuit de seksuele praktijk eigenlijk geen aanleiding voor deze 
interpretatie.. Maar we hebben gezien dat er wel een zeker taboe rust op het 
afbeeldenn van jongens met een erectie. Het is mogelijk dat Euphronios deze code met 
dee bestraffing van een jongen met een nogal grote phallus wilde onderstrepen. De 
eigentijdsee beschouwer wordt uitgenodigd zich met de man op de stoel te 
identificeren,, zijn daad goed te keuren en de gedachte toe te laten: 'zo zou je zulke 
vroegrijpee jongens moeten behandelen'. 
Interpretatiee c lijk t ook waarschijnlijk.18» In dit geval betreft het tafereel een erastes-
eromenos-situatie.1900 De man heeft de jongen geprobeerd te versieren en heeft hem 
opgewondenn door zijn scrotum te betasten, zoals in een hofmakerij-scène 
gebruikelijkk is. De jongen heeft er om de een of andere reden geen zin in en loopt 
weg,, hetgeen de erastes frustreert. De jongen wijst de man dus af, hetgeen voor de 
erastess pijnlijk is, omdat de jongen wél tekenen van geilheid vertoont. 
Dee andere afbeelding van een ithyphallische eromenos is de oinochoè 2132 in 
Palermoo (nr. R15, ill . 64). De voorstelling zou misschien beter onder de komoi 
gerangschiktt kunnen worden. Een man lijk t een jongen, die in opgewonden staat 
achteroverr ligt, het hof te maken. Het is opvallend dat de jongen en niet de man 
ithyphallischh is. Misschien duidt dit erop dat het niet om een hofmakerij gaat De rollen 
lijkenn omgedraaid: de jongen wenkt in dit geval naar de man en maakt een 
uitnodigendd gebaar. Met welk doel? Wil de jongen dat de man fellatio toepast? Het is 
aann de fantasie van de beschouwer om dit in te vullen.191 

'"Bijvoorbeeld ::  Parijs Louvre G13 (Keuls (1985) fig. 189, Reinsberg (1989) Abb. 50a-c); Florence, 
Museoo Archeologico 3921 (Keuls (1985) fig. 170, Reinsberg (1989) Abb. 51a-b). 
1888 De houding van de man die met de sandaal dreigt, kan op een vaasafbeelding heel goed betekenen dat 
hijj  hem ook daadwerkelijk slaat. 
i»» Volgens Kilmer  (1993) p. 105 zou het feit dat de man geen erectie heeft, een seksuele interpretati e 
onwaarschijnlij kk  maken. Een erastes wordt echter  op de roodfigurige keramiek zelden met een erectie 
afgebeeld.. Olshausen (1979) p. 20 meent wel dat het dreigende gebaar  met de sandaal een erotisch 
motieff  is op deze afbeelding. Het is echter  onduidelijk hoe zij  dit precies ziet. 
l90Ondankss het feit dat de man op een stoel zit, is het niet waarschijnlij k dat de afbeelding een 
bordeelscènee weergeeft. In dat geval lijk t een erectie bij  de "klant '  noodzakelijk; zie de bespeking van de 
vaass van de Dinosschilder  in London (nr. R322). 
1911 We kunnen ons afvragen wat de rol van de andere jongen is die links van de man gehurkt is. 
Suggereertt  de schilder  dat hij  het tweetal verlaat en dus dat hij  zich naar  links beweegt? Of moeten we 
onss de afbeelding niet lineair  voorstellen, dat wil zeggen: de man staat niet tussen de twee jongens in, 
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Toespelingenn op homo-erotische belangstelling voor de billen van een jongen of een 
mann komen ook in de roodfigurige keramiek voor, maar minder talrijk dan bij de 
zwartfigurigee vazen. Op fragmenten van de skyphos (S/10 1558a-d, f) van de 
Lewisschilderr (nr. R307, ill . 65) in Tubingen kan een jongen zijn ogen niet van de fraai 
gevormdee billen van de fluitspeler vóór hem afhouden. De kylix 697 van de 
Veiischilderr in Tarquinia (nr. R289, ill . 66) laat op één kant twee paren van jongens 
zien.. Van het linker paar toont de rechter jongen zijn achterkant aan zijn 
bewonderaar.. Op de schaal van Makron in Bochum (zie ill . 27) laat, zoals we hebben 
gezien,, een jongen overduidelijk blijken dat hij anaal gepenetreerd wil worden. 
Tott slot toont de intrigerende afbeelding van de Dinosschilder op de krater F 65 in 
Londenn (nr. R322, ill . 67) een naakte jongen, die aanstalten maakt zich te laten 
penetrerenn door een andere jongen die gezeten is op een klismos. Beide jongens 
wordenn gadegeslagen door een man, die een lang lint om zijn hoofd draagt en door 
eenn vrouw die vanuit een huis in de deuropening haar ogen te kost geeft. Deze 
afbeeldingg wordt zeer verschillend geïnterpreteerd. Von Blanckenhagen ziet in de 
voorstellingg een weergave van een komedie die de tweede dag van de Anthesteriën 
persifleert."22 Op deze dag wordt de vereniging van de Archon Basileus, verkleed als 
Dionysos,, met de Basilinna, de echtgenote van deze bestuurder, in het Boukoleion 
'opgevoerd'.. Het is het ritueel van het 'heilig huwelijk; waarbij aan de godheid een 
bruidd toekomt, waarschijnlijk om de god te verzoenen. m De man en de vrouw in de 
deurr van het huis zouden volgens hem verwijzen naar de Archon/Dionysos en de 
Basilinna.. De jongens zouden de rol van de man en de vrouw, die vol begeerte zit te 
wachten,, nabootsen, waarmee de voorstelling de pederastie belachelijk zou maken. 
Keulss daarentegen interpreteert de voorstelling als een prostitutie-scène: het huis is 
eenn bordeel voor mannen en de man en de vrouw kijken toe hoe een klant wordt 
bediend.'9**  De argumenten die von Blanckenhagen geeft voor zijn interpretatie zijn 
mijnss inziens niet overtuigend. Een van de observaties die hem wellicht tot zijn 
'religieuze'' interpretatie heeft gebracht, is het feit dat de voorstellingg niet overeenkomt 
mett de introducties van de dialogen zoals de Lysis en de Charmides, die naar zijn 
vastee overtuiging het gedragspatroon van de kaloikagathoi aan het einde van de 
vijfdee eeuw 'nogal correct' weergeven. Bovendien stelt hij dat pederastische scènes 
steedss op een verleiding van man en een jongen betrekking hebben, die veel 
ingetogenerr zijn dan deze voorstelling laat zien. Hoewel dit laatste punt juist is, was, 
zoalss we hebben gezien, een verleiding tussen jongens van gelijke of min of meer 
gelijkee leeftijd, contra von Blanckenhagen, niet ongewoon. De voorstelling kan dus in 
ditt opzicht geen persiflage van de pederastie zijn, zoals von Blanckenhagen 
veronderstelt."00 Verder lijk t mij de associatie met de Archon Basileus en de Basilinna 

maarr  het drietal staat min of meer  in een kring? Als dit laatste juist is, dan zou het wel eens kunnen zijn 
datt  de jongen rechts op de afbeelding opgewonden raakt door  de achterkant van de jongen links, die zijn 
billenn naar  achteren steekt. De man zorgt voor  opzwepende muziek. In deze interpretati e is de 
ithyphallischee jongen als erastes te bestempelen. 
1922 von Blanckenhagen (1976) pp. 39 e.v. 
193Ziee Burker t (1983) pp. 213 e.v. Burker t ziet in het heilig huwelijk op de Anthesteriën een poging om 
dee god te verzoenen, omdat hij  op de tweede dag van het feest als het ware een rituele dood is gestorven, 
doordatt  de burgers de eerste wijn , zijn bloed hebben gedronken. De god krijg t door  het huwelijk met de 
Basilinna,, dat zijn mythische pendant in het huwelijk van Dionysos en Ariadne heeft, zijn krachten 
terug. . 
19*Keul ss (1985) p. 293 en fig. 263. Shapiro (1981) p. 143 en Reinsberg (1989) pp. 211-212 vinden de 
interpretati ee van von Blanckenhagen overtuigend. Ook Kilmer  (1993) p. 24 neemt hem over. 
19SVonn Blanckenhagen (1976) pp. 37-38 en voetnoot 20. Ook lijken mij  zijn beschrijvingen van 
bepaaldee onderdelen van de afbeelding niet correct Zo beschrijft hij  de houding van de man als volgt (p. 
40)::  The gentleman tries to steady himself, looks around to grasp the missing staff and thus becomes 
awaree of what is about to happen behind his back. This sight quite naturally stops him in his tracks and 
alsoo draws his lady's attention.1 Dat de man om zich heen kijkt , is volgens mij  niet juist en dat de stok, 
waaropp de jongen steunt, van de man zou zijn, ligt niet voor  de hand. Op veel vaasafbeeldingen dragen 
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vergezocht.. De man zelf heeft geen duidelijke kenmerken die hem als Dionysos of de 
Archonn Basileus markeren, zoals dit wel het geval is op een pelikè in Amsterdam196, 
diee waarschijnlijk een komedieachtige enscenering van de ontmoeting tussen de 
Archonn Basileus/Dionysos en de Basilinna weergeeft en de man met een thyrsos 
afbeeldt.. De krans die de jongens op de krater in Londen dragen, verwijst niet 
noodzakelijkk naar de Anthesteriën. Een jongen die deelneemt aan een symposion op 
eenn krater in Milaan197 draagt een soortgelijke krans. Dit symposion, waaraan drie 
jongenss en een man deelnemen en waar het kottabosspel wordt gespeeld, wekt niet 
dee indruk van een uitzonderlijke gebeurtenis. Er is vanzelfsprekend een Dionysische 
associatie,, doordat de jongen een deelnemer aan een symposion is, maar die hoeft 
niett een specifiek feest aan te duiden. Verder is er geen enkele reden aan te nemen 
datt de klismos op een Dionysische scène zou wijzen.198 Bovendien is de relatie tussen 
dee twee jongens enerzijds en de man en vrouw in hun rol van Archon Basileus en de 
Basilinnaa anderzijds in de interpretatie van von Blanckenhagen onduidelijk. In 
Tarquiniaa bevindt zich een scherf (ill . 68)m die drie figuren laat zien, waarvan de 
gezichtenn niet zichtbaar zijn: twee vrouwen en een naakte, ithyphallische 
jongen/jongeman,, die op een klismos zit. De linker vrouw bevindt zich binnenshuis en 
lijk tt van haar stoel te zijn opgestaan. Een andere vrouw staat vóór de deur en wendt 
zichh naar de jongeman die zijn mantel heeft afgedaan en zijn erectie toont. Gaat het 
hierr om een bordeel waar de klant op een klismos zit te wachten om een 'behandeling' 
tee ondergaan? Een oinochoè in Berlijn (ill . 69)**>  toont een scène die met deze te 
vergelijkenn is. Ook hier zit de klant op een klismos en bevindt de prostituee zich in 
bijnaa dezelfde houding als de jongen, die op de krater van de Dinosschilder dezelfde 
roll  vervult. Alleen is deze blijkbaar links, omdat hij zijn linkerbeen in plaats van zijn 
rechterbeenn op de klismos heeft geplaatst. 
Gesteldd dat de voorstelling van de Dinosschilder de weergave van een scène uit een 
komediee is, dan denk ik toch dat de tamelijk ingewikkelde uitleg van von 
Blanckenhagenn niet waarschijnlijk is. De afbeelding lijk t eerder een persiflage van 
eenn heteroseksuele verleidingsscène. Het 'standje', waarbij de penetrator recht op 
eenn stoel zit en degene die gepenetreerd wordt bovenop hem gaat zitten, is voor een 
homoseksueell  paar uiterst ongemakkelijk. Het hanteren van een stok om het 
'bestijgen'' te vergemakkelijken, zal hierbij een komisch effect gegeven hebben, zeker 
alss de personages in het stuk dronken waren. Verder vervult degene die gepenetreerd 
wordt,, een nogal vernederende en slaafse rol, omdat alle activiteit van deze persoon 
moett uitgaan, wil de ander aan zijn gerief komen. Dat de jongen die in de stoel zit zijn 
linkerarmm achter zijn hoofd houdt, geeft aan dat hij er ontspannen bij zit.M1 Hij laat al 
hett werk aan de ander over. De persiflage lijk t daarom tweevoudig te zijn: enerzijds 
persifleertt de afbeelding een heteroseksuele verleiding, omdat de twee jongens 
'heterootje'' spelen en laten zien hoe ongemakkelijk en gezocht sommige hetero's 
sekss bedrijven, anderzijds wordt een homoseksuele copulatie belachelijk gemaakt 
doordatt een van de jongens een rol speelt die in verschillende opzichten vernederend 
is.. Als we aannemen dat het een scène uit een komedie betreft, heeft het niet veel zin 

jongenss net zo goed een stok. Bovendien maakt de man helemaal niet de indruk net bewogen te hebben. 
Hijj  is geboeid door wat zich voor zijn ogen afspeelt en zijn houding geeft eerder aan dat hij de tijd neemt 
omm te zien hoe een en ander afloopt. 
1966 Amsterdam, Allard Pierson Museum 8921. 
197Milaan,, Collezione "H.A." C 354, CVA Milaan (2), tav. 4. 
,98Eenn klismos komt vaker voor in een erotische situatie. Vergelijk afbeelding nr. R106, waar de stoel 
rechtss van een zuil staat, en nr. R117, waar de stoel niet gecombineerd is met een zuil. 
'"Tarquinia,, Museo Nazionale, zonder inventarisnummer. 
^Beriijn,, Staatliche Museen, Antikenmuseum F 2414. Keuls (1985) fig. 173, Reinsberg (1989) Abb. 

2011 Deze houding wordt zelfs gebruikt om aan te geven dat iemand halfdood van inspanning neerzit. 
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tee raden naar de identiteit van de andere personen. We kennen de komedie 
eenvoudigwegg niet.202 

Bijj  de interpretatie van Keuls, namelijk dat het zou gaan om een voorstelling van een 
situatiee in een bordeel zonder een 'komische' enscenering, ligt het naar analogie van 
dee bovengenoemde vaasafbeeldingen in Tarquinia en in Berlijn voor de hand de 
zittendee jongen als de klant te beschouwen.20 Maar wie is de man die toekijkt? Is het 
eenn andere klant die zijn beurt staat af te wachten, of is het een vader die zijn zoon 
naarr het bordeel heeft begeleid?20*  De vrouw in de dubbele deur zou de eigenares van 
hett bordeel kunnen zijn.209 De niet-komische interpretatie wordt onderstreept door de 
afbeeldingg op de andere zijde van de krater. Hier staan drie jongens gehuld in een 
mantel.. De twee jongen rechts op de voorstelling zijn met elkaar in gesprek 
gewikkeldd en de rechter jongen heeft zijn hand uit zijn mantel gehaald en wijst naar 
dee jongen tegenover hem. De jongen links op de afbeelding richt de aandacht op hen 
doorr naar het tweetal om te kijken. Aan de wand hangt een bundel sportgerei. Het is 
aantrekkelijkk in deze voorstelling een verleiding te zien, hetgeen, zoals we in 
paragraaff  6.2. hebben aangetoond, mogelijk is. Als dit juist is, ligt het voor de hand de 
voorstellingenn van beide zijden van de krater met elkaar in verband te brengen. Het 
heeftt er alle schijn van dat de afbeeldingen twee vormen van homo-erotiek laten zien: 
éénn in de palaistra waarbij de gelijkheid van de partners en de verleiding door het 
woordd centraal staan. De andere afbeelding, die hiermee in contrast staat, benadrukt 
dee ongelijkheid van de partners en het mercenaire karakter dat seks kan hebben. 
Eenn probleem bij de *bordeer~interpretatie van deze voorstelling zou kunnen zijn dat 
dee klant wat zijn haartooi betreft niet te onderscheiden is van de prostitué. Geeft dit 
misschienn aan dat het om jongens met eenzelfde status gaat? In dat geval is een 
anderee interpretatie mogelijk. Het betreft dan niet een bordeel, maar een volgende 
situatie:: jongens die aan een komos hebben deelgenomen, verrichten in het hof bij 
éénn van hen thuis de daad, terwijl ze zich bewust zijn van de aanwezigheid van de 
man,, maar tegelijk ongemerkt vanuit het huis door een vrouw worden gadegeslagen. 
Bijj  deze interpretatie is de ongelijkheid in rol van de jongens nogal opmerkelijk. Al 
mett al blijf t de afbeelding elementen behouden die niet gemakkelijk te verklaren zijn 
enn het is daarom niet mogelijk voor één interpretatie te kiezen als de enige juiste. 

erotischee spanning 
Zoalss we uitvoerig hebben besproken, wordt de erotische of seksuele spanning op 
roodfigurigee vaasafbeeldingen veelal opgewekt doordat de eromenoi hun mantel 
openenn of soms uitdoen om hun naakte lichaam aan de erastes te laten zien en hem 
hiermeee te verleiden. Een mooi voorbeeld toont, zoals we hebben gezien, de kylix 
K18188 van de schilder van Louvre G 456 in Würzburg (nr. R253, zie ill . 17), waarop 
dee schilder twee verschillende eromenoi heeft afgebeeld: op kant A een eromenos 
diee door zijn mantel open te slaan zijn schoonheid gebruikt om een man te verleiden 
enn op kant B een bijna geheel in een mantel gewikkelde jongen die het initiatief 

202Naarr het zich voordoet heeft de schilder niet willen suggereren dat wat de jongens doen een imitatie of 
eenn voorbeeld zou zijn van wat de man en de vrouw op de afbeelding hebben gedaan of zouden moeten 
doen.. Er is namelijk geen interactie tussen de man en de vrouw, waardoor de indruk wordt gewekt dat 
zijj  in een dergelijke relatie met elkaar zouden staan. 
^Misschienn is het feit dat de jongen die gepenetreerd wordt geen erectie toont, hiervoor ook een 
aanwijzing.. Dit hoeft echter niet, want de opwinding kan door de penetratie teweeggebracht worden. 
204Eenn andere mogelijkheid is dat de man en de zittende jongen een homoseksueel paar vormen en 
gezamenlijkk een bordeel bezoeken. Het was in Athene gebruikelijk dat een jongen als een soort 
mainteneee zijn intrek innam bij een man. Dit wordt door de rede van Aischines Contra Timarchum 
bevestigd.. Zie hoofdstuk 8. 
^Frontisi-Ducrouxx (1996) pp. 90 en 98 meent dat de toekijkende vrouw het uitzonderlijke karakter van 
dezee homoseksuele copulatie vergroot 
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waarschijnlijkk aan de erastes overlaat. Menig eromenos op de roodfigurige keramiek 
roeptt door het openslaan van de mantel een erotische spanning op.206 

Wee hebben ook gezien dat een eromenos of een erastes vaak van top tot teen in een 
mantell  is 'ingepakt'. Tegen deze achtergrond lijk t de naaktheid van een atleet die het 
hoff  wordt gemaakt, een dubbele rol te hebben: zij duidt enerzijds op zijn status als 
atleet,, maar anderzijds wekt zij erotische spanning op. Zo staat op de kylix 37.1056 
vann de Anconaschilder in Laon (nr. R267, ill . 70) een bebaarde man gewikkeld in een 
himationn vóór een jonge, geheel naakte atleet, die bezig is zich schoon te schrapen. 
Achterr hem staat een zuil, een teken dat de verleiding zich in de palaistra afspeelt. De 
jongenn toont duidelijk interesse in de haas die de man vasthoudt, maar die hij nog niet 
directt aan de jongen wil overhandigen. De man kijkt naar het geslacht van de jongen. 
Dee externe beschouwer kijkt door de ogen van de man mee en ziet via hem de wat 
onschuldigg aandoende naaktheid van de jongen. Op deze manier geeft de schilder aan 
welkee focus de externe beschouwer moet hebben en hij maakt hem zo tot voyeur van 
hett lichaam van de jongen.207 

Ookk Douris doet dit op een subtiele manier op de kylix 2318 van de Oedipusschilder in 
Rouenn (nr. R125, zie ill . 71). Op kantt A is een verleidingsscène afgebeeld waarbij een 
erastess een jongen een lier aanbiedt en een tweede man geïnteresseerd naar dit 
tafereell  omkijkt en probeert tussenbeide te komen. Op de andere kant zijn naakte 
atletenn afgebeeld die onder leiding van de paidotribes aan het trainen zijn. Op de 
tondoo zien we twee dansende saters met een kantharos en een amfoor. Wat heeft 
wijn,, en Dionysos in het bijzonder, met de twee afbeeldingen op de buitenkant te 
maken?? Villard e.a. suggereren dat het om twee gescheiden werelden gaat: die van 
Dionysoss en die van de opvoeding van de jeugd.208 Mijns inziens staan de drie 
afbeeldingenn met elkaar in verband. Wanneer degene die de kylix gebruikte hem 
geledigdd had, begreep hij het verband. Wijn en erotiek zijn voor een Griek nauw met 
elkaarr verbonden. Beide afbeeldingen hebben met erotiek te maken: kant A via een 
internee focus (mannen versieren jongen), en kant B via een externe focus (de naakte 
atletenn vormen een erotisch tafereel voor de externe beschouwer, zeker wanneer hij 
doorr wijn beneveld is). De verleiding van naakte atleten, waarbij de naaktheid een 
dubbelee rol speelt - functioneel en in erotische zin - komt vaker op de roodfigurige 
keramiekk voor.209 

promiscuïteit t 
Err zijn veel afbeeldingen waarop een eromenos door meer dan één erastes wordt 
benaderd.2100 Soms hebben twee erastai een geschenk bij zich en zijn zij dus actief aan 
hett werven. Een andere keer kijkt een erastes toe of een ander bij een jongen succes 

^Anderee voorbeelden; R54, R144, R152 (zie de bespreking van deze afbeelding in hoofdstuk 6.5.), 
R153,, R157, R160, R164, R173, R185, R252. 
207Opp beide zijden van de schaal in Laon staat een Dionysische scène (kant A: Dionysos en zijn thiasos 
enn kant B: silenen en mainaden) en een inscriptie ó navq KctXó<;, die ook op de binnenkant herhaald 
wordt.. De pederastische scène op de binnenkant is dus als het ware in de Dionysische wereld ingebed. 

.. Villard e.a. Hommes, Dieux et Héros de la Grèce, Rouen (1983) p. 166. Zij geven aan de 
afbeeldingg van kant A een andere interpretatie: volgens hen betreft zij de muzikale opvoeding van de 
jeugd.. Deze is mijns inziens niet juist. De lier lijk t hier eerder als geschenk te fungeren en ook de andere 
figurenn op de afbeelding geven geen aanleiding tot een educatieve interpretatie. 
209Anderee voorbeelden van de verleiding van een atleet: R37, R56, R63, R88, R107. R187, R259, 
R265 5 
2,0Voorbeeldenn van afbeeldingen: R23, R25, 30, R31, R37, R39, R46, R53, R55, R57, R73, R74, 
R75,, R76, R78, R79, R92, R97, R100, R102, R104, R108, R109, R112, R116, R117, R118, R119, 
R122,, R124, R12S, R129, R147, R155, R162, R163, R165, R169. R170, R171, R172, R173, R174, 
R175,, R176, R178, R184, R185, R190, R191, R193, R201, R202, R206, R206bis, R207, R211, 
R217,, R218 (?), R222, R224, R231, R235, R238, R239, R241, R242, R243, R244, R247, R253, 
R255,, R256, R257, R261, R263, R273, R278, R279, R281, R282, R285, R288, R296, R299, R301, 
R304,, R311, R312, R316, R320, R327, R330, R331, R335, R342, R349, R353. 
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heeft.. De uitleg die we hiervan bij de zwartfigurige afbeeldingen gegeven hebben, lijk t 
ookk hier van kracht: enerzijds ligt de nadruk sterk op de verleiding, anderzijds vindt 
dezee verleiding plaats temidden van meer 'gegadigden'. De vazen suggereren dat een 
eromenoss veel aandacht geniet. Verder is het duidelijk dat de verleiding geen privé -
aangelegenheidd is: er zijn meestal verschillende omstanders aanwezig die hun kansen 
afwachtenn of op zijn minst een voyeur van de verleiding zijn. Dit laatste aspect komt 
ookk op de roodfigurige keramiek sterk naar voren. Wanneer we deze gegevens 
combineren,, ligt de conclusie voor de hand dat homoseksueel gedrag ook in de vijfde 
eeuww een promiscue karakter kon hebben. 
Dee homo-erotische verleidingsscènes op roodfigurige vazen onderscheiden zich van 
diee op zwartfigurige vazen in het feit dat vaak wordt aangegeven wéar de verleiding 
plaatsvindtt De verleiding krijgt een plaatsbepaling, ook al is deze globaal aange-
geven:: door middel van architektonische elementen wordt een zuilengaanderij of een 
huiss gesuggereerd, de stoel kan in combinatie met bepaalde attributen op een school 
duiden,, door de sportuitrusting of door een zuil wordt de verleiding in de 
palaistra/gymnasionn gesitueerd. Enkele keren wordt de omgeving met een boom 
aangeduid.3111 Bij drie afbeeldingen wordt de boom gecombineerd met een ander 
voorwerpp dat naar een bepaalde ontmoetingsplaats verwijst: een nogal gestileerde 
boom,, wellicht een cactus, bevindt zich bij een zuil op een pelikè, door Robertson 
toegeschrevenn aan de Eucharidesschilder (nr. R29, ÜL 7); een boom staat achter een 
wasbekkenn op de skyphos A l l van de Syriskosschilder in Brussel (nr. R44, ill . 72) en 
dee kylix F2308 van de Telephosschilder in Berlijn (nr. R245) laat een boom naast een 
ithyphallischee herme zien. Op deze voorstellingen onderstreept de boom dat de 
verleidingg in de openlucht plaatsvindt. Op drie andere voorstellingen wordt de plaats 
vann ontmoeting uitsluitend door een boom gemarkeerd. Op kant B van de kylix H550 
vann de Brygosschilder in het Vatikaan (nr. R86, ill . 14) staat een kale boom op de 
achtergrondd van een verleidingsscène. Aan de boom hangen een aryballos en strigilis. 
Tussenn de man en de jongen hangt hetzelfde sportgerei. Dit kan betekenen dat de 
ontmoetingg in het gymnasion of de palaistra plaatsvindt, maar dat lijk t mij niet 
noodzakelijk.. Het kan ook betekenen dat de jongens de eigenlijke palaistra of het 
gymnasionn verlaten hebben en in de buurt ervan hun minnaars op een boomrijke 
plaatss treffen.212 We weten dat Athene in de zesde eeuw waarschijnlijk reeds drie 
gymnasiaa kende (namelijk het Lykeion, de Akademeia en de Kynosarges), die buiten 
dee stadsmuren lagen vanwege de ruimte die met name voor de dromos nodig was. 
Omdatt bij sportbeoefening water onmisbaar was en bronhuizen en baden daar niet 
kondenn ontbreken, werden de drie gymnasia dichtbij een rivier aangelegd. Dit waren 
boomrijkee plaatsen en de gymnasia waren dan ook omgeven door parken en 
bosschages.2133 Het ligt voor de hand te veronderstellen dat, zoals de vaasafbeelding in 
hett Vatikaan suggereert, de verleiding in deze schaduwrijke en beschutting biedende 
bosschagess rondom het gymnasium plaatsvond. Op kant A van een andere schaal 
(34949)) van de Brygosschilder in het Vatikaan (nr. R85, ill . 62) vindt deze plaats 
tussenn twee bomen die vol bladeren zijn. Op deze voorstelling is geen sportgerei te 

2,11 Voorbeelden zijn: R29, R44, R85, R86, R88 (2x), R101, R245, R248, R262. 
2l2Opp een kylix van de 'Cat and Dog'-schilder in privébezit in Zwitserland (nr. R262), waar een kale 
boomm links van de jongen staat, die een haan in ontvangst heeft genomen, hangen rechts van de erastes 
eveneenss een strigilis en een aryballos. Er is echter geen enkele nadere aanwijzing dat de deelnemers aan 
dee verleiding (twee jongens en een man) zich in de palaistra bevinden. Het sportgerei wijst er 
waarschijnlijkk op dat ze de palaistra verlaten hebben. 
2133 Het Lykeion lag bij de bronnen van de Eridanos, de Akademeia bij de Kephisos en de Kynosarges bij 
dee Ilissos. Ik volg hier Travlos (1971) pp. 42-43, 340 en 345 en de plattegronden op p. 45 en 169. 
Travloss p. 43 zegt van de Akademeia: 'Sie war umgeben von Garten und Hainen.' De palaistra was 
veelall  een privé-bedrijf en lag vaak in de stad, omdat ze niet veel ruimte nodig had. Het kon natuurlijk 
ookk een onderdeel zijn van een gymnasion-complex. Zie Gardiner (1930) pp. 72-82 (hij situeert de 
gymnasiaa op andere plaatsen dan Travlos) en Hupperts (1989) pp. 118-119. 
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zien;; de context van het gymnasion wordt hier dus niet gesuggereerd.214 Wellicht 
moetenn we bij deze voorstelling denken aan het fragment van de komediedichter 
Theopomposs waar gesproken wordt over homoseksuele activiteiten op de hellingen 
vann de Lykabettos, een heuvel die eveneens buiten de muren van Athene lag.21s Ook 
all  stamt dit fragment uit een veel latere tijd (vierde eeuw) dan die van de 
vaasafbeelding,, het geeft aan dat men in Athene bekend was met 'cruising-plaatsen' 
voorr eenmalige homoseksuele contacten. 

8.. Symposia 

Naastt het reguleren van gebruik van alcohol en het entameren van allerlei vormen 
vann communicatie, waaronder de logos sympotikos, noemt Ezio Pelüzer in zijn artikel 
SympoticSympotic Entertainment als een van de drie belangrijke kenmerken van een 
symposionn de regulering van de erotische en seksuele passies.216 Het symposion zou 
inn dit opzicht een dubbele functie gehad hebben: enerzijds bood het gelegenheid tot 
allerleii  excessieve uitingen van seksuele activiteit, anderzijds zou het door min of 
meerr serieuze discussies over de aard van het genot en van eros een norm stellen om 
dee begeertes te reguleren. 
Voorr onze informatie over de symposia aan het einde van de zesde en de eerste helft 
vann de vijfde eeuw zijn we naast de lyrische poëzie en het gedicht van Xenophanes217 

voornamelijkk aangewezen op de vaasafbeeldingen. We kunnen uit deze afbeeldingen 
opmakenn dat in het laatste kwartaal van de zesde eeuw zich een verandering heeft 
voltrokkenn die tamelijk ingrijpend moet zijn geweest. Na het ritueel van een 
plengofferr waarmee het symposion werd geopend, bestond het vervolg van het 
symposionn aanvankelijk uit twee onderdelen: er werd een maaltijd genuttigd, wijn 
gemengdd en gedronken. We kunnen uit vaasafbeeldingen afleiden dat vanaf het einde 
vann de zesde eeuw het voedsel op de tafels vóór de bedden achterwege blijft ; het 
symposionn werd dus tot een drinkgelag beperkt. Deze verandering, die ook door de 
literairee bronnen wordt bevestigd, zal te maken hebben gehad met veranderingen in 
dee sociale structuur van de Atheense samenleving. Het symposion werd niet meer 
alleenn een aangelegenheid van de oude aristocratie; ook andere groepen binnen de 
Atheensee maatschappij waarvan de levensstandaard in de loop van de tijd hoger 
werd,, zoals handelaren en kunstenaars218, organiseerden symposia en zij bootsten zo 
goedd als zeker de levensstijl van de oude aristocratie na.219 Pellizer gelooft dat in de 
loopp van de vijfde eeuw de symposia een sociaal fenomeen werden binnen bredere 
lagenn van de bevolking, zoals de middenklasse van boeren.220 Opmerkingen uit 
Aristophanes,, met name vers 1122e.v in de Wespen, zouden volgens hem in deze 
richtingrichting wijzen.221 Dit lijk t wellicht voorr het begin van de vijfde eeuw een te ruime 

2144 Op de eindere zijde die nog meer  beschadigd is dan kant A en ook een verleiding uitbeeldt, zijn wel 
sporenn van een bundel met een strigili s te zien. 
2lïTheopomposs Comicus fr . 29. Dit fragment doelt op seksueel contact tussen meirakia van gelijke 
leeftijdd op de hellingen van de Lykabettos. Vergelijk Dover  (1978) p. 87 voetnoot 48 en Halperin (1990) 
p.. 91, die dit fragment bespreekt in het kader  van de prostitutie. Het is echter  niet vanzelfsprekend dat er 
gerefereerdd wordt aan prostitutie. Het kan een 'cruising-plaats' zijn waar  jongens elkaar  voor  seks 
opzochten.. De Lykabettosheuvel lag ten noordoosten van de stad buiten de stadsmuren. 
2,6Pellizerr  (1990) pp.180 e.v. 
217Athenaioss 462c, DK fr.  BI . 
2,8Zi ee hoofdstuk 4.1.2. 
2199 Voor  de sociale verbreding van de symposia, zie Schater  (1997) pp. 42 e.v. en p. 66. 
^Vergelij kk  Pellizer  (1990) p. 181. 
2211 Andere voorbeelden Acharnensis 971 e.v.; Ridders 529 e.v.; Pax 341-345, zie Fisher  (1988) pp. 
1181-1182.. Fisher  is van mening dat ook in de vijfd e eeuw symposia uitsluitend door  leden van de 
aristocratiee georganiseerd en bezocht werden. 
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groep:: in ieder geval laat het zich aanzien dat het symposion niet uitsluitend meer een 
aristocratischh privilege was: iedereen die zich een goede levensstandaard had 
verworven,, kon aan een symposion deelnemen.222 Zo hebben we gezien dat ook 
vaasschilderss of pottenbakkers zichzelf als deelnemers aan een symposion afgebeeld 
hebben. . 
Aann de verschuiving binnen de organisatie van het symposion lijk t tevens een andere 
veranderingg gekoppeld te zijn, namelijk het in groten getale voorkomen van 
voorstellingenn van openlijke heteroseksuele copulatiescènes en orgieën tijdens het 
symposionn en de 'komos', die gewoonlijk als een afsluiting van het symposion wordt 
gezien.. De piek van deze afbeeldingen ligt tussen 520-490. Dit wil niet zeggen dat 
daarvoorr nooit openlijke seksuele orgieën zijn afgebeeld en ook niet dat ze daarna 
achterwegee blijven, want ook in de periode tot 440 komen dergelijke afbeeldingen 
nogg voor.223 

Hett contrast tussen de expliciete wijze waarop op roodfigurige vazen de seksualiteit 
tussenn mannen en vrouwen op symposia is weergegeven en de verbloemde wijze 
waaropp in diezelfde periode seksuele handelingen tussen mannen en/of jongens 
onderlingg werden afgebeeld, is erg groot. Mannen en vrouwen worden in bijna alle 
variatiess die denkbaar zijn, weergegeven - mannen bedrijven zelfs cunnilingus224, een 
verschijnsell  dat vaak wordt ontkend - terwijl de homoseksuele activiteit op de 
symposia,, althans volgens de afbeeldingen, doorgaans beperkt blijf t tot de eerste 
stappenn van een verleiding, zoals aanraking of oogcontact. We kunnen stellen dat de 
weergavee van de homoseksuele contacten op de symposia omzichtiger is dan de 
homoseksuelee verleidingen buiten de context van het symposion. We bespreken 
enkelee afbeeldingen.225 

Err zijn slechts weinig afbeeldingen waarop onverholen een verleiding wordt 
voorgesteld.. Zo laat de buitenkant van de kylix 50458 van de Ambrosiosschilder in de 
Vill aa Giulia (nr. RS7, ill . 73) een symposion zien waaraan vier volwassen mannen en 
vierr jongemannen deelnemen. Twee jongens bespelen hun auloi. Een barbitos, een 
lier,, een foedraal voor auloi en een oinochoè hangen aan de muur. Op kant A heeft de 
mann die tussen de twee jongens zit, zijn arm om de jongen vóór hem geslagen en zijn 
anderee hand op de borst van deze jongen gelegd. Hij heeft zijn kussen verlaten, is 
dichtt tegen de jongen aangeschoven en wil de jongen blijkbaar naar zich toe trekken. 
Dee jongen, die Antimachos heet, houdt in zijn ene hand een skyphos en in de andere 
eenn kylix en hij lijk t de man die vóór hem ligt en Klinias heet, de skyphos aan te 
bieden.. Deze maakt met zijn rechterhand een uitnodigend gebaar naar de jongen, 

2222 In een passage uit de Protagoras (347c-e) van Plato spreekt Sokrates denigrerend over de toü; 
ouunoaioic,, tolc, T<DV $ouXcov KGCI dyopctiaw ctvöpawttüv. Omdat deze mensen zelf niet in staat zijn 
redevoeringenn van niveau te houden en niet de ontwikkeling hebben zichzelf te amuseren, huren ze 
fluitspeelsterss in. De KCCXOL icdyaöoi hebben daarentegen, volgens Sokrates, dit 'gezwets' en 
kinderachtigg gedoe niet nodig. Deze opmerking uit het werk van Plato heeft, gesteld dat zij enige 
historischee waarde heeft, betrekking op de vierde eeuw. De vraag is wie Sokrates bedoelt met de «frauXoi 
enn de dyopaioi dvöpamoi. Vanuit het elitaire denken van Plato hoeft dit niet zozeer op de gewone 
mensenn te slaan, maar kan het ook betrekking hebben op de nieuwe elite van de nouveaux riches die in 
dee ogen van Plato net zo min enige cultuur hadden. 
^Eenn voorbeeld uit 420 is: Berlijn, Staatliche Museen F 2414; Reinsberg (1989) Abb. 77 (De 
afbeeldingg toont een komosscène). 
^Berlijn,, Staatliche Museen 3251; Reinsberg (1989) Abb. 63a-d. 
725725 Ik geef geen overzicht van alle vaasafbeeldingen waar mogelijk van homoseksueel gedrag sprake is. 
Ikk signaleer gevallen die mijn conclusies ondersteunen. De opzet van de lijsten V en VI (symposia en 
komoii  op roodfigurige vazen) achterin deel 1 is anders dan die van de hofmakerij op de zwart- en 
roodfigurigee keramiek. Lijst V en VI bevatten niet uitsluitend voorstellingen met expliciet homo-erotisch 
off  homoseksueel gedrag; wel bevatten ze alleen afbeeldingen waarop uitsluitend mannen en/of jongens 
figureren. . 
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terwijll  hij met zijn linkerhand het teken van de 'anus' vormt.226 De jongen wordt dus 
aann beide kanten het hof gemaakt. Op kant B spreekt de linker jongen de man vóór 
hemm aan - het gebaar dat hij maakt wijst hierop -. Deze blijf t echter recht voor zich uit 
kijken.. Is hij dronken? De man van het paar rechts op de afbeelding zingt 
waarschijnlijkk op de muziek van de auloi. 
Dee kylix 07.286.47 van de Hegesiboulosschilder in New York (nr. RS8, ill . 74) laat 
zienn dat ook tijdens de aanwezigheid van vrouwen homoseksuele activiteit op de 
symposiaa kon plaatsvinden. Een man ligt aan en betast met zijn hand de penis van de 
jongee jongen die hem een krans omdoet, misschien omdat hij een mooi lied op zijn lier 
vertolktt heeft. Ik denk dat Reinsberg gelijk heeft met haar bewering dat de jongen 
eenn slaaf is die op het symposion allerlei diensten moet verrichten.227 Het is opvallend 
datt er behalve twee andere jongemannen, van wie één de lier bespeelt en naast het 
aanligbedd op een diphros zit, ook twee vrouwen het symposion bijwonen. Ze zitten 
aann weerskanten van de afbeelding op een stoel, zijn geheel gekleed en houden 
beidenn een takje in hun hand vast. Het heeft er alle schijn van dat de vrouwen 
hetairenn zijn die aangeven dat ze beschikbaar zijn. Ze dringen zich echter niet op. Ze 
kijkenn het schouwspel aan en blijven op hun plaats zitten.228 

Aann het einde van de zesde eeuw voltrekt zich nog een verandering bij het 
symposion,, en wel op het punt van de deelnemers. De vaasafbeeldingen laten zien dat 
err vaak symposia gehouden werden waaraan uitsluitend jongens of jongemannen 
vann min of meer gelijke leeftijd deelnamen. Het is niet waarschijnlijk dat dit een 
conventiee van de schilders is geweest; het zal een verwijzing naar de praktijk van het 
symposionn zijn. Zo liggen op de kylix 1966,99 van de Colmarschilder in Hannover (nr. 
RS16,, ill . 75) op de beide zijden in totaal zes jonge jongens. Ze hebben kylikes in hun 
handenn en spelen het kottabosspel. Er zijn weinig aanwijzingen dat er van enige 
erotiekk sprake is. Het kottabosspel zou in deze richting kunnen wijzen, aangezien de 
prijss voor de winnaar een kus van de mooiste aanwezige jongen kon zijn. Deze 
ontwikkelingg in de iconografie van het symposion loopt parallel met de populariteit 
vann de homo-erotische verleidingen tussen jongens van gelijke leeftijd.229 

Opp de kylix 436 van de Epidromosschilder in Bologna (nr. RS3, ill . 76) zien we twee 
jongenss tijdens een symposion intiem met elkaar verkeren. De linker jongen leunt 
achteroverr in de schoot van de andere jongen. Deze speelt het kottabosspel, maar 
heeftt tegelijk aandacht voor zijn vriend. Hij streelt met zijn hand diens haar en zijn 
rechtervoett drukt hij tegen diens kruis aan. Is hij hem aan het opwinden? Er is geen 
verschill  in leeftijd tussen de jongens en de afbeelding suggereert een intimiteit die 
voorr verleidingsscènes ongewoon is. 
Opp de kylix E71 van de Brygosschilder in London (nr. RS18, ill . 77) lijk t het 
symposionn van jongens enigszins uit de hand te zijn gelopen. Op de muziek van de 
auloii  worden door een jongen op kant A wilde danspassen gemaakt, terwijl hij door 
eenn makker die gehurkt op het bed zit, wordt bekeken. Op de andere zijde bespeelt 
eenn vrouw de auloi. Een jongen lijk t akrobatische toeren uit te halen. Hij heeft zijn 
himationn afgedaan en over zijn stoel gehangen. Hij heeft zich voorovergebogen en zit 
daarbijj  min of meer hurkend. Hij steekt zijn billen uitdagend naar achteren en heeft 

2266 Klein (18982) fig 9, die de afbeelding als tekening heeft weergegeven, plaatst in de linkerhand van de 
linkerr man op kant A een takje. Mingazinni (1930) p. 20 benadrukt dat dit onjuist is. 
2277 Reinsberg (1989) p. 203. Vaak doen op de symposia jonge, naakte jongens dienst als schenkers en 
gaatt er van hen een erotische spanning uit, omdat ze geheel naakt zijn en doorgaans vóór de bedden 
staan.. Voorbeelden: RS2, RS6 (het is op deze afbeelding niet duidelijk of het om een schenker gaat), 
RS100 (op de binnenkant staat de jonge schenker), RS12, RS14, RS21, RS22, RS23, RS24, RS39, 
RS40,, RS41, RS47, RS51. Vergelijk N. Hoesch "Der schone Schenkknabe" in: Viemeisel & Kaeser 
(19922)) pp. 235-238. 
2288 Voor de bespreking van de andere zijde van deze schaal, zie hoofdstuk 6.8. 
2299 Andere voorbeelden van symposia waaraan uitsluitend jongens deelnemen: RS5, RS6, RS9, RS13, 
RS50,, RS52, RS43, RS46. 
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zijnn linkerhand op zijn rechter bil gelegd. De schilder heeft zijn best gedaan om de 
houdingg van de jongen zo goed mogelijk weer te geven, maar door hem van achteren 
aff  te beelden heeft hij het zich niet gemakkelijk gemaakt. De voorstelling is 
uitzonderlijkk in het perspectief dat de schilder heeft proberen aan te brengen, maar 
ookk in de houding van de jongen. Het is moeilijk uit te maken of deze houding als 
akrobatischee toer bedoeld is of uitsluitend seksuele intenties heeft. De jongen lijk t de 
aandachtt van de andere jongen die op het bed ligt en zich omdraait, te willen vangen. 
Eigentijdsee externe beschouwers zullen de houding van de jongen waarschijnlijk als 
dubbelzinnigg hebben geïnterpreteerd. 
Eenn volgend stadium van een symposion laat de kantharos 95.61 in Boston (nr. RS4, 
ill .. 78) zien. Op één zijde zijn vijf personen in seksuele activiteiten verwikkeld. Rechts 
opp de afbeelding brengt een vrouw fellatio in praktijk bij een jongeman, terwijl zij van 
achterenn door een jongen met een dildo wordt gepenetreerd. De groep links op de 
afbeeldingg is voor ons onderwerp van grotere relevantie. De vraag is of het hier twee 
jongenss óf een jongen en een hetaire betreft. Dover en Reinsberg interpreteren de 
groepp homoseksueel, maar vormen hierin een uitzondering.230 De figuur die zich laat 
penetrerenn kan zowel een vrouw als jongen zijn. In vergelijking met de borst van de 
jongenn die rechts op de afbeelding op het bed achterover ligt en een sandaal in zijn 
rechterhandd houdt, is de borst van deze persoon minder krachtig weergegeven, 
omdatt de lijn tussen de twee borsten en de tepels ontbreekt. Maar de borsten van de 
hetairenn op de andere zijde van de kantaros zijn als duidelijke vrouwenborsten 
getekend.. Ook de weergave van het dijbeen en het kapsel geeft, vergeleken met de 
anderee figuren op deze kantharos, geen uitsluitsel. De redenering dat anale copulatie 
tussenn jongens verder nooit op de roodfigurige keramiek wordt afgebeeld en dat om 
diee reden deze vorm van seksualiteit ook hier niet bedoeld kan zijn, is gevaarlijk, 
omdat,, zoals we hebben gezien, schilders in de weergave van homoseksuele 
contactenn zich soms niet aan de vigerende code houden. Het type dildo dat door de 
jongenn gebruikt wordt en dat ook aan de muur hangt, kan aan beide kanten tegelijk 
dienstt doen en is dus een voorwerp dat bij uitstek voor de homoseksuele praktijk 
geschiktt is.211 De aanwezigheid van dit soort dildo's kan erop wijzen dat men op 
symposiaa rekening hield met homoseksuele activiteiten. De conclusie moet echter 
eenn non liquet zijn. Wij hebben meermalen aangetoond, dat anale copulatie een 
gebruikelijkee vorm van seksualiteit in homoseksuele contacten was. Het is daarom 
mogelijkk dat de schilder de picturale code, namelijk om homoseksuele copulatie niet 
expliciett en onomwonden weer te geven, op deze afbeelding heeft doorbroken. 
Ditt zijn de afbeeldingen die de erotiek tussen jongens of mannen met jongens die aan 
eenn symposion deelnemen, in meerdere of mindere mate duidelijk aangeven. Maar 
hett laat zich aanzien dat ook op minder directe manieren de erotiek tussen mannen op 
dee symposia wordt gesuggereerd. Op de buitenkant van de kylix G 81 van de 
Colmarschilderr in Parijs (ia. RS15 en nr. R80, ill . 79) zijn een erastes en een 
eromenoss afgebeeld. Ze zijn van gelijke leeftijd en de eromenos is herkenbaar aan de 
haas.2322 Wanneer de schaal was leeggedronken, verscheen in de tondo de afbeelding 
vann twee jongens, ook van gelijke leeftijd, samen op één bed. Ze kijken elkaar aan en 
dee rechter jongen heeft zijn arm om zijn vriend heengeslagen. Boven de jongens 
staat,, net als op de zijden van de buitenkant, geschreven: ó icatq. De schilder heeft 
klaarblijkelijkk erotiek tussen deze jongens willen suggereren. De vaas laat twee 
verschillendee situaties zien waarin een verleiding tussen jongens kon plaatsvinden.233 

^Doverr (1978) onderschrift R223, Reinsberg (1989) Abb. 49a-c, p. 205. 
2311 Ook tegenwoordig wordt dit type dildo door homoseksuelen gebruikt. 
232Dee hoepel die de jongen voortduwt, is waarschijnlijk niet als een geschenk bedoeld, maar 
karakteriseertt hem als een jeugdige, speelse jongen, vergelijk hoofdstuk 5.2. 
2333 De kylix Vill a Giulia 50492 van de Colmarschilder (nr. RS14) laat in zekere zin de omgekeerde 
situatiee van de kylix Louvre G 81 zien: aan beide zijden van de buitenkant is een symposionscène 
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Hett komt vaker voor dat de man de jongen die bij hem op het bed aanligt, aanraakt.234 

Gezienn de weinig expressieve picturale middelen die gehanteerd worden om erotiek 
tussenn personen van het mannelijk geslacht te suggeren lijk t de aanraking voldoende 
omm een erotische spanning te creëren, zoals de vaas in het Louvre laat zien. Zo heeft, 
denkk ik, Makron op fragmenten van een kylix in Florence en Toronto (nr. RS31, ill . 
80)) willen aangeven dat de man, die zijn rechterarm om de jonge fluitspeler heeft 
geslagenn en dicht tegen hem aanzit, niet alleen vol aandacht en bewondering naar het 
spell  van de jongen luistert, maar hem opdringerig aanstaart en wellicht van de 
concentratiee van de jongen misbruik maakt hem aan te raken. 
Err zijn ook afbeeldingen die symposia laten zien waaraan uitsluitend volwassen 
mannen,, tussen wie erotische betrekkingen bestaan, deelnemen. Op de kylix 2298 
vann de Triptolemosschilder in Berlijn (nr. RS17, ill . 81) liggen op kant B vijf bebaarde 
mannenn naast elkaar. De rechter man hanteert de castagnetten en de twee naast 
hemm kijken elkaar aan en brengen een toast met hun skyphoi uit. De twee mannen 
linkss op de afbeelding kijken elkaar ook aan, maar in dit geval heeft het er alle schijn 
vann dat de rechter man de ander probeert te versieren: hij biedt hem een takje aan en 
zijnn andere hand lijk t het erotische gebaar te maken. Een aanraking van twee 
volwassenn mannen die op hetzelfde bed aanliggen, laat de krater IV 824 in Wenen 
zienn (nr. RS51, ill . 82). De man die wordt aangeraakt, zwaait met een schaal om zijn 
gelukk te beproeven in het kottabosspel. Heeft deze aanraking een erotische betekenis 
off  geeft zijn vriend hem een vriendschappelijk schouderklopje? De interpretatie hangt 
vann het perspectief van de beschouwer af. 
Opp grond van vaasafbeeldingen kunnen we constateren dat aan het einde van de 
zesdee en in de eerste helft van de vijfde eeuw op symposia waaraan uitsluitend 
mannenn en/of jongens deelnamen235, werd gedronken236, muziek gemaakt, gezongen 
enn naar liederen geluisterd237, gedanst238, het kottabosspel gespeeld239, erotiek 
bedrevenn of naar mooie jongens gekeken240, of geslapen241. 

uitgebeeld::  op kant A ligt tussen twee bebaarde mannen een jongen die de auloi bespeelt. Beide mannen 
zijnn enigszins geagiteerd, gezien de bewegingen die ze met hun armen maken. Ook op de andere zijde 
staann drie figuren, een volwassen man die zijn himation tot over  zijn knieën heeft opgetrokken, een 
jongemann die met zijn linkerhand wellicht het erotische teken maakt en een kleine jongen die met de 
oinochoèè rondgaat Op de binnenkant wordt de drinker  van deze schaal een jongen gewaar: hij  draagt in 
zijnn linkerhand een haas en met zijn rechter  leunt hij  op zijn stok. Gaat het om een eromenos, die een 
geschenkk heeft mogen ontvangen of om een jonge erastes die het moment afwacht waarop hij  zijn haas 
aann zijn favoriet kan aanbieden? De denk dat een erastes het meest waarschijnlij k is, of het moest zijn dat 
dee schilder  deze dubbelzinnigheid bewust heeft nagestreefd. De voorstelling op de binnenkant geeft de 
afbeeldingenn op de buitenkant een homo-erotische achtergrond. Dat een erastes ook wel een haas naar 
hett  symposion meenam, laat ons de binnenkant van de kylix Athene 1357 (nr. RS19) zien. 
2344 Voorbeelden: RS31, RS35, RS37 (de jongen lijk t de hand van de man die achter  hem ligt, vast te 
pakken),, RS40, RS41, RS48 (op deze afbeelding raakt de jongen de man aan en niet andersom). 
235Opp een enkele voorstelling is echter  een fluitspeelster  aanwezig (RS2, RS18, RS23, RS33, RS36, 
RS47,, RS48), verder  zijn op RS3 en RS4 vrouwen/hetairen te zien. Deze zijn dan ook niet opgenomen 
inn dit overzicht 
^Voorbeelden::  RS1, RS2, RS3, RS5, RS6, RS7, RS10, RS11, RS12, RS13, RS14, RS15, RS16, 
RS17,, RS18, RS20, RS21, RS22, RS23, RS24, RS27, RS30, RS31, RS33, RS36, RS37, RS40, 
RS41,, RS42, RS43, RS44, RS45, RS48, RS49, RS50, RS51, RS52. 
2377 Voorbeelden: RS1, RS2, RS6, RS7, RS11, RS13, RS14, RS17, RS18, RS19, RS20, RS21, RS23, 
RS27,, RS31, RS33. RS35, RS36, RS37, RS3S, RS40, RS42. RS44, RS45, RS47, RS48, RS50, 
RS51.RS52. . 
^Voorbeeld::  RS18. 
^Voorbeelden::  RS3, RS5, RS6, RS10, RS12, RS16, RS17, RS21. RS22, RS23, RS30, RS33, 
RS42,, RS47, RS48, RS49, RS50, RS51. 
"Voorbeelden::  RS1, RS2, RS3, RS6, RS7, RS10, RS11. RS12, RS14, RS15, RS17, RS18, RS19, 
RS20,, RS21, RS23, RS24, RS30, RS31, RS35, RS37, RS38, RS39, RS40, RS41, RS44, RS45, 
RS47,, RS48, RS49, RS51. 
2411 Voorbeelden: RS9, RS35. 
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Dee veronderstelling van Pellizer dat het symposion een plaats was waar min of meer 
serieuzee discussies over de aard van het genot en van de eros een norm gaven de 
begeertess te reguleren, wordt door de vaasafbeeldingen niet gesteund.20 Dat dit een 
kenmerkk van het symposion zou zijn, wordt uitsluitend door het Symposium van Plato 
enn het gelijknamige werk van Xenophon gesuggereerd, die mijns inziens 
respectievelijkk een zeer idealiserend en een moraliserend beeld schetsen van een 
symposion. . 

9.. Homo-erotiek tijdens de komoi 

Menn neemt algemeen aan dat de komoi op roodfigurige vazen een vervolg op de 
symposiaa zijn. Dronken en wel keren de deelnemers midden in de nacht naar huis. De 
stemmingg is uitgelaten: er wordt gedanst, muziek gemaakt en gezongen. De drank 
heeftt de komasten volledig in haar macht. Tijdens de komoi worden vaak kylikes, 
skyphoi,, oinochoai, askoi en zelfs hele kraters, nog gevuld met wijn meegedragen. De 
uitgelatenn sfeer brengt de mannen en jongens tot agressieve daden en de vazen laten 
bijvoorbeeldd hevige vechtpartijen zien. Hybris is met de komoi verbonden.243 

Dee samenstelling van de komoi op roodfigurige vazen stemt overeen met de 
verschuivingg die we in verband met de symposia hebben waargenomen: naast komoi 
waaraann mannen en vrouwen, die veelal de functie van fluitspeelsters of hetairen 
hebben,, deelnemen, komen ook vaak komoi voor die uitsluitend uit mannen en/of 
jongenss bestaan. Dit onderstreept eens te meer dat de komoi het vervolg zijn op 
symposia.. Op zwartfigurige vazen is dat verband met het symposion niet altijd 
aanwezig.. Vaak worden op de zwartfigurige keramiek zonder de attributen van drank 
all  dan niet extatische dansen uitgevoerd, die doorgaans op zichzelf lijken te staan. 
Overr het algemeen maken deze dansen een meer gereguleerde indruk en lijken ze 
eenn onderdeel te zijn van een reeds tevoren georganiseerde gelegenheid. De komoi 
opp de roodfigurige vazen verlopen daarentegen in wanorde en zijn vol toevalligheden. 
Dezee indruk kan voor een deel veroorzaakt worden door het verschil in techniek bij 
dee schilders, maar dit verschil kan echter niet alles verklaren. 
Dee manier waarop de erotiek tijdens de komoi op de roodfigurige vazen wordt 
uitgebeeld,, vertoont in grote lijnen hetzelfde patroon als op de afbeeldingen met 
symposia-voorstellingen:: zelden worden seksuele handelingen expliciet afgebeeld, 
terwijll  er wel relatief veel toespelingen gemaakt worden op een erotische 
belangstellingg van mannen voor jongens of van jongens voor elkaar.244 Op grofweg 
éénn derde van de komoi waaraan uitsluitend mannen en/of jongens deelnemen 
wordenn toespelingen op een erotische spanning of erotische verlangens gemaakt. 
Ikk bespreek enkele vazen waardoor een en ander geadstrueerd kan worden. 
Err zijn mij slechts twee afbeeldingen bekend waarop openlijk seksuele handelingen 
tee zien zijn. Op kant B van de kylix 4117 in Turijn (nr. RK17, ill . 83) staan zeven 
jongens.. Van de middelste groep, bestaande uit drie jongens, staan er twee met hun 
billenn tegen elkaar aan en de derde jongen heeft zijn phallus ertussen gestoken. Dat 
hett niet om een acrobatische toer gaat blijkt uit de houding van de jongen die links van 
dezee groep staat. Hij is ithyphallisch en gesticuleert in de richting van de centrale 
groep.. Waarschijnlijk geeft hij te kennen dat hij wil meedoen met de drie andere 

M2Pellizerr (1990) pp. 180 e.v.; zie mijn eerste alinea van de paragraaf over symposia. 2433 Zie Fisher (1992) pp. 99-102. 2444 Afbeeldingen van komoi waaraan uitsluitend jongens van gelijke leeftijd deelnemen zijn: RK3, RK6, 
RK7,, RK8, RK9, RK10, RK14, RK15, RK16, RK17, RK18, RK19, RK20, RK22, RK25, 
RK27,, RK28, RK29, RK30, RK31, RK32, RK37, RK44, RK47, RK50, RK60, RK61, RK63, 
RK65,, RK75, RK77, RK78, RK79, RK82, RK83, RK88, RK93 
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jongens.. *» De jongen die links van hem staat, lijk t onder het genot van het 
schouwspell  te masturberen. Deze afbeelding laat zien dat een komos een duidelijk 
seksueell  karakter kon hebben, dat homoseksuele orgieën tussen jongens 
voorkwamenn en dat een schilder zich kon veroorloven een dergelijke afbeelding te 
maken.246 6 

Dee kylix 651 van Onesimos in Sint Petersburg (nr. RK41, ill . 84) toont een andere 
vormm van seksualiteit: op kant A wordt een man met geweld gedwongen bij een 
anderr fellatio te verrichten. Zoals we hebben gezien, geeft de boom aan dat de 
handelingg ergens in de open lucht plaatsvindt. De man rechts van hem lijk t hem met 
zijnn stok en zijn linkerhand uit alle macht neer te drukken. Hij wordt door de man die 
vóórr hem staat, in zijn nekvel gegrepen en deze duwt hem naar zijn kruis, terwijl hij 
hemm met een sandaal dreigt te slaan.247 Het slachtoffer heeft de penis van de man vóór 
hemm vastgepakt - de penis vertoont duidelijk een erectie - om hem naar zich toe te 
trekken.. De scène is onmiskenbaar seksueel te interpreteren, gezien de staat van de 
peniss van het 'slachtoffer'. Ook deze is enigszins opgewonden afgebeeld. De jongen 
helemaall  rechts op de afbeelding kan de slaaf van het slachtoffer zijn die zijn meester 
probeertt te helpeji of er genoegen in schept mee te werken aan de vernedering van 
hett slachtoffer. Links probeert iemand een man met de sandaal tegen te houden, 
maarr hij wordt afgeleid door de man achter hem. Ook deze scène is uitzonderlijk, 
maarr toont wel aan dat dronkaards de verleiding niet konden weerstaan hybris in de 
vormm van seksuele vernedering te plegen. Of de handeling van de agressieve mannen 
alss een vorm van straf bedoeld is of dat het hier om een sadomasochistische scène 
gaat,, is niet uit te maken. Ook op de andere zijde van de schaal worden agressiviteit 
enn seksuele verlangens aan elkaar gekoppeld: een naakte man valt een wegrennende 
vrouww lastig en een tweede man grijpt een ander om zijn middel vast, die hiervan niet 
gediendd is. De binnenkant van de vaas laat zien waartoe drankmisbruik kan leiden 
maarr ook op welke wijze de gevolgen ervan snel verholpen zijn: een man geeft over 
enn wordt door een jonge jongen bijgestaan. 
Kantt B van de kylix 07.286.47 van de Hegesiboulosschilder in New York (nr. 
RS8/RK23,, ill . 85), die op kant A een symposion weergeeft, waarop een man het 
scrotumm van een jonge jongen betast (zie ill . 75), laat een groep van zes mannen zien 
diee waarschijnlijk na een symposion huiswaarts keren. Hun himation is opengeslagen 
enn hangt losjes over de schouders zodat hun naakte lichaam zichtbaar is. Twee 
komastenn bespelen de barbitos en twee anderen dansen op het ritme van hun 
castagnetten.. De twee mannen rechts op de afbeelding staan tegenover elkaar. De 
linkerr heeft een skyphos in zijn hand en lijk t die naar de ander te reiken. Deze steekt 
zijnn rechterhand naar de linker figuur uit om hem aan te raken en het hof te maken. In 
zijnzijn linkerhand, die hij naar achteren houdt, heeft hij een dildo, die hij waarschijnlijk 
will  gebruiken in het 'contact' met zijn vriend. All e figuren dragen een sakkos, net als 
dee twee hetairen op de andere zijde van de vaas, waar dezen zitten te wachten tot 
vann hun diensten gebruikt gemaakt wordt. Wanneer deze sakkos door mannen 

245Dee houding van de drie is tamelijk ongewoon. We kunnen ons afvragen of deze houding anale 
penetratiee inhoudt of dat het een andere vorm van interfemorale penetratie is (Kilmer (1993) p. 26 
spreektt over 'a variant on interfemoral copulation1). Het kan zijn dat de schilder wil suggereren (kennelijk 
moeitee hebbend met het weergeven van het perspectief) dat de jongens die zich bukken niet zozeer met 
hunn billen tegen elkaar staan, maar hun billen naar de jongen nebben gericht en dat hij ze om beurten 
penetreert. . 
^Reinsbergg (1989) p. 206 merkt op dat door de proviandkorf de scène als onderdeel van een 
symposionn wordt gekarakteriseerd. Dit lijkt mij niet nodig. Wel vaker wordt een dergelijke mand tijdens 
eenn komos meegedragen en het feit dat de mand hangt, kan omwille van de compositie zijn. De andere 
zijdee van de schaal laat een komos in een ander stadium zien: vier jongens dansen wild, terwijl ze hun 
drinkgereii  met zich meedragen. 
2477 De houding van de man kan ook betekenen dat hij hem werkelijk heeft geslagen. 
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gedragenn wordt, kan hij een vrouwelijke associatie hebben248 en aangezien deze 
hoofdtooii  door de vrouwen op de andere zijde wordt gedragen, lijk t de sakkos 
inderdaadd deze associatie te hebben. Omdat alle mannen zo'n sakkos dragen, laat het 
zichh aanzien dat het om een speciale groep mannen gaat. Misschien moeten we 
denkenn aan een bepaalde hetaireia die zich door het dragen van de sakkos van 
anderee groepen wilde onderscheiden. In ieder geval is het duidelijk dat de 
vaasafbeeldingg in haar prospectieve functie aangeeft dat de dans op seks zal uitlopen 
enn dat penetratie hiervan een onderdeel zal zijn. 
Opp verschillende manieren worden erotische verlangens of een erotische spanning bij 
dee deelnemers aan een komos gesuggereerd. 
1.. Mannen of jongens maken tijdens hun dans min of meer obscene bewegingen of 
tonenn zich anderzins opgewonden. Zo laat de kylix 1931.12 van de Penthesileia-
schilderr in Oxford (nr. RK89, ill . 86) een jongen zien die al dansend zijn billen ver naar 
achterenn duwt, waarbij zijn geslacht tussen zijn benen eveneens naar achteren 
steekt.. Deze houding zijn we ook tegengekomen bij komasten op Korintisch 
aardewerkk en op de 'Tyrrheense' vazen en bleek, zoals we hebben aangetoond, 
duidelijkk erotische betekenis te hebben.249 

Opp de hydria 582 van de Eucharidesschilder in Wenen (nr. RK27, ill . 87) zien we 
tweee jongens van gelijke leeftijd om een skyphos dansen. Ze zijn beiden naakt en de 
linkerr jongen draagt de chlamys over zijn arm. Wil de schilder met de stand van de 
peniss van de linker jongen aangeven dat hij enigszins opgewonden is? 
2.. Op verschillende vazen is er sprake van aandacht voor andermans billen. Zo kijkt 
opp de binnenkant van de kylix 64.126 van de 'Foundry'-schilder in Toledo (nr. RK48, 
ill .. 88) een man die achter een jonge lierspeler danst naar beneden in de richting van 
dienss billen.230 Deze heeft zijn mantel over de linkerschouder geslagen, waardoor een 
deell  van zijn billen zichtbaar is. De man is gezien zijn dansbewegingen opgewonden 
doorr wat hij ziet. Zijn houding is sterk erotisch getint, doordat hij zijn rechterbeen 
langss het dijbeen van de jongen vooruitsteekt en tegelijk door zijn linkerknie buigt om 
beterr zicht op de aantrekkelijke billen van de jongen te krijgen. Hij nodigt als het ware 
dee beschouwer uit met hem mee te kijken en mee te genieten van de jongen.231 Dat 
jongenss dezelfde interesse als deze man tonen, laten de fragmenten van de oinochoè 
PP 25965 van Myson in Athene (nr. RK31, ill . 89) zien: een jongeman met een grote 
amfoorr op zijn schouders bukt zich om een jongeman die vóór hem aan het dansen is, 
goedd te bekijken.252 

3.. De een raakt de ander aan of maakt aanstalten hiertoe. Op de kylix 2619A van de 
Epeleiosschilderr in München (nr. RK13, ill . 90) staan zeven komasten om een grote 
kraterr gegroepeerd. Zowel links als rechts op de afbeelding staat een tweetal bij wie 
dee lichamelijke aanraking een erotische werking heeft. Links staan twee jongens 
tegenoverr elkaar. De rechter streelt zijn vriend langs zijn dijbeen en deze strekt zijn 
handd naar de schouder van de ander uit. Aan de andere kant van de afbeelding zien 
wee ongeveer hetzelfde tafereel, maar nu speelt het erotische contact zich tussen een 
mann en een jongen af.253 De homo-erotiek op deze afbeelding wordt, zoals we vaker 

^Kurtzz & Boardman (1986) en Frontisi-Ducroux & Lissarrague (1990) pp. 212-213. 
""Dezee houding komt ook voor op de volgende afbeeldingen: nrs. RK88, RK90. Op RK44 spreidt een 
jongenn tijdens de dans zijn benen en toont zijn geslacht. 
^Keulss (1985) p. 70 ziet in de stok die de man bij zich draagt, een phallisch symbool. De stok lijkt in 
iederr geval door de man gebruikt te worden om zijn evenwicht te bewaren, want hij balanceert op één 
been. . 
2511 De buitenkant van de vaas heeft eveneens de komos als thema. 
2522 Andere voorbeelden waarop van een dergelijke aandacht sprake is: RK72 (een man kijkt naar de 
billenn van een jonge fluitspeler), RK75 (een jonge jongen draait zich om en bekijkt de billen van een 
leeftijdgenoot),, RK92 (een jongeman bekijkt de billen van een andere jongen). 
2533 Lissarague (1990/2) pp. 32-33 interpreteert het linker paar als een homoseksuele verleiding, maar zegt 
nietss over het paar rechts op de afbeelding. 
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hebbenn gezien, door een aantal KaXóq-inscripties tussen de figuren onderstreept. In 
Warschauu bevindt zich een kylix (198514) van de Thaliaschilder (nr. RK9, ill . 91) 
waaropp beide kanten een komosscène van telkens drie jonge jongens is afgebeeld. 
Opp kant A staat een grote krater, waaruit de middelste jongen wellicht met een vaas 
wijnn schept. De jongen die achter hem staat, steekt een vinger in de anus van de 
wijnscheppendee jongen, die geen afwerend gebaar maakt. 2J4 Er zijn meer 
voorbeeldenn van jongens die de aantrekkingskracht van de billen of de dijbenen van 
eenn andere jongen niet kunnen weerstaan en deze aanraken of de jongen achterna 
gaan.235 5 

Wee concluderen dat een komos kan uitlopen op een homoseksuele orgie en dat zo'n 
orgiee het traditionele patroon van de pederastie doorbreekt. Verder geven de afbeel-
dingenn aan dat de komoi de gelegenheid boden seksuele wensen en verlangens door 
middell  van gebaren of oogcontact kenbaar te maken. Meestal zijn deze verlangens 
gerichtt op de billen of dijen van een jongen of een man. 

10.. Conclusie 

Zoalss we gezien hebben, is op de roodfigurige keramiek de homo-erotische verleiding 
eenn veelvoorkomend onderwerp dat tot 450 populair blijft . Ook daarna doet het thema 
nogg wel van zich spreken, al is het in veel lagere frequentie. Het iconografische 
patroonn dat de roodfigurige homo-erotische voorstellingen kenmerkt, komt in grote 
lijnenn overeen met de wijze waarop de schilders van de zwartfigurige techniek het 
onderwerpp hebben uitgebeeld, maar er is een groot aantal belangrijke iconografische 
verschillen: : 
1.. De 'up-and-down'-houding, kenmerkend voor de homo-erotische verleiding op de 
zwartfigurigee keramiek, komt als zodanig niet meer voor. Wel houdt de erastes zijn 
handd op verscheidene afbeeldingen in de 'down-stand.' Maar ook andere houdingen 
gevenn een erotische toenadering van de erastes weer, zoals de achtervolging, het 
erotischee gebaar met de hand - deze twee houdingen hebben we ook in het werk van 
dee 'Affecter' aangetroffen - en de aanraking. Een houding die in deze periode zeer 
vaakk binnen het kader van een homo-erotische verleiding de erastes karakteriseert, is 
dee zogenaamde 'leunhouding.' die aangeeft dat de persoon alle aandacht heeft en tijd 
neemtt voor degene die vóór hem staat. 
2.. Nieuwe geschenken gaan een rol spelen in het verleidingsritueel, zoals de 
schenkel,, de lier, het diptychon, de auloi, de helm (?) en het geld(zakje). Bovendien 
wordtt het arsenaal van geschenken zonder materiële waarde uitgebreid: naast de 
kranss fungeren ook een takje, een bloem, een lint, een (granaat)appel en een 
astragaal.. Ook het aantal van dit soort voorwerpen neemt verhoudingsgewijs toe: bij 
éénn kwart van de verleidingen worden ze door de schilders in de hand van de erastes 
enn soms in die van de eromenos afgebeeld. 
3.. De schilders van roodfigurige vazen laten vaker formele kenmerken van een 
verleidingg achterwege en de beeldtaal die zij hanteren om een verleiding te 
suggererenn is vaak indirect. Op het eerste gezicht neutrale gesprekken tussen twee 

2544 Dover (1978) suggereert in het onderschrift bij deze afbeelding dat dit gebaar waarschijnlijk bedoeld is 
alss een 'jocular insult.' Omdat de jongen geen afwerend gebaar maakt en omdat er meer afbeeldingen 
zijnn waarop een jongen de billen van een ander aanraakt, lijk t deze suggestie niet juist. De jongen geeft 
mett het gebaar te kennen waarin hij zin heeft en de ander laat dit toe. 
2»Anderee voorbeelden: RK18, RK19, RK21, RK28, RK30, RK79, RK85. Op RK2 strekt een 
jongenn zijn hand uit naar een man. Op RK58 toont de binnenkant twee mannen van wie de een de ander 
bijj  de schouder neemt. Dit kan een vriendschappelijk gebaar zonder erotische associatie zijn, maar 
aangezienn er meer afbeeldingen zijn waarop volwassen mannen elkaar verleiden, lijkt het niet uitgesloten 
datt het gebaar bedoeld is om te verleiden. 
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personenn van het mannelijk geslacht blijken via analogie van andere gesprekken op 
dezelfdee voorstelling of via analogie van voorstellingen op andere beeldvlakken van 
dezelfdee vaas een erotische inhoud te hebben. Op afbeeldingen waar geen sprake kan 
zijnn van analogie lijken de vaasschilders een dubbelzinnige interpretatie, dat wil 
zeggenn een erotische én een niet-erotische, te beogen. Zij laten het aan de 
belevingswereldd van de toeschouwers over om al dan niet een erotische spanning of 
eenn verleiding in de voorstelling te herkennen. 
4.. Vaker dan op de zwartfigurige keramiek wordt de plaats of de context van de 
verleidingg aangegeven. Naast de palaistra of het gymnasion worden als omgeving 
bijvoorbeeldd de school en boschages aangeduid. De aanwezigheid van het paard op 
sommigee afbeeldingen2*  geeft aan dat de verleiding jongens en mannen van de 
allerhoogstee status betreft. Ook is er sprake van homo-erotiek bij hoplieten257. 
5.. Op meer dan één derde van de homo-erotische afbeeldingen van de roodfigurige 
vazenn vindt een verleiding plaats waar het jongens van gelijke leeftijd betreft. 
Bovendienn is het aantal voorstellingen waarop het leeftijdsverschil nagenoeg afwezig 
is,, niet gering. In dit aspect heeft er een grote verschuiving plaatsgevonden ten 
opzichtee van de zwartfigurige keramiek. De wijze waarop deze verleidingen zijn 
afgebeeld,, vertonen geen enkel verschil met de pederastische scènes. Ze behoren 
beidee duidelijk tot dezelfde categorie. Ook op symposion- en komosscènes doet zich 
eenzelfdee tendens voor: veel afbeeldingen laten symposia of komoi zien waaraan 
alleenn jongens deelnemen. 
6.. De personen die bij de verleiding betrokken zijn, zijn op de roodfigurige keramiek 
zeerr vaak gehuld in een mantel. Het naakte lichaam van de eromenos, dat op de 
zwartfigurigee keramiek doorgaans een vast iconografisch kenmerk is, wordt op de 
roodfigurigee vazen vaker niet dan wel weergegeven. Zowel de mantel als het 
gedeeltelijkk naakte lichaam worden door de schilders van de laatste groep veelal 
gebruiktt als een middel om erotische spanning op te roepen. De roodfigurige schilders 
wetenn hiermee niet alleen een sterke 'interne' erotische spanning, dat wil zeggen 
tussenn de verschillende figuren op het beeldvlak, op te roepen, maar ook een externe 
spanningg als een interactie tussen de figuren op het beeldvlak en de beschouwer. 
7.. Het seksuele element wordt in de homo-erotische verleidingsscènes van de 
roodfigurigee keramiek nog minder tot uitdrukking gebracht. Zowel de erastes als de 
eromenoss worden zelden ithyphallisch afgebeeld en de interfemorale penetratie komt 
slechtss vijf maal voor, welke afbeeldingen alle vóór 470 te dateren zijn. Eenzelfde 
tendenss is bespeurbaar op de symposion- en komosscènes. 
Dee terughoudendheid die de schilders betrachten om seksuele handelingen en 
verlangenss uit te beelden wordt een enkele keer, vooral, maar niet uitsluitend, bij 
afbeeldingenn van een symposion of komos, verlaten: zo treffen we er een orgie van 
jongenss en een sadomasochistische scène aan. We hebben sterk de indruk dat de 
codee die de schilders van roodfigurige vazen volgen bij de uitbeelding van homo-
erotiekk nog meer beperkt is dan het geval was bij de zwartfigurige afbeeldingen. 
Wanneerr we binnen de roodfigurige keramiek de heteroseksuele symposia en de 
homo-erotischee scènes met elkaar vergelijken, dringt zich de conclusie op, dat de 
'taal'' die de schilders hanteren bij de uitbeelding van verleidingen tussen personen 
vann het mannelijk geslacht nogal anders is dan de taal waarmee ze heteroseksuele 
orgieënn verslaan. De schilders lijken niet vrij in hun weergave van homoseksuele 
handelingen,, maar volgen een patroon van vaste regels en tekens. De homo-erotische 
iconografiee ondergaat in de vijfde eeuw een sterk moraliserende vervlakking die 
naderee verklaring behoeft (zie hoofdstuk 7). De nadruk die nagenoeg ajle. 
afbeeldingenn op het begin van de verleiding leggen, functioneert ook hier als een 

2566 Zie de afbeeldingen R9, R14, R276, R277. 
2577 Zie afbeelding R16. 
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picturaall  eufemisme. Bijna alle homo-erotische verleidingstaferelen op de 
roodfïgurigee keramiek hebben een sterke prospectieve waarde en doen een beroep 
opp de beschouwer zelf in zijn fantasie over de geboden afbeelding de morele code te 
doorbreken. . 
8.. Op de zwartfigurige homo-erotische vaasafbeeldingen ontdekten we dat de 
schilderr de scène vaak vanuit het perspectief van de verlangens of intenties van de 
erastess heeft weergegeven. De focus op de jongen wordt bepaald door de manier 
waaropp de erastes naar de jongen kijkt . De beschouwer wordt uitgenodigd door de 
ogenn van de erastes mee te kijken naar de eromenos. Op de roodfïgurige keramiek is 
ditt perspectief vanuit de erastes veel minder nadrukkelijk aanwezig; de eromenos 
staatt veelal met meer distantie en grotere zelfstandigheid tegenover de erastes. De 
eromenoss is niet louter als object van het verlangen van de erastes weergegeven. 

Tott zo ver de markante verschillen. Belangrijke conclusies die we op grond van onze 
analysee van de verleidingsscènes op zwartfigurige voorstellingen over de homo-
erotiekk hebben kunnen trekken, worden bevestigd door de roodfïgurige vazen. Zo 
gevenn ook de homo-erotische voorstellingen op de roodfïgurige keramiek geen 
aanleidingg tot de veronderstelling dat de verhouding een pedagogische functie had. 
Dee meeste materiële geschenken zijn diergeschenken die deze pedagogische functie 
allerminstt impliceren. Op één vierde van de afbeeldingen betreft het een geschenk 
zonderr materiële waarde. Tezamen met de voorstellingen waarop geschenken geen 
roll  spelen, beslaat deze groep, net zoals bij de zwartfigurige keramiek, ca. twee derde 
vann de afbeeldingen. Zoals we hebben gesteld, is het onwaarschijnlijk dat de 
iconografiee van deze afbeeldingen reductie heeft ondergaan. Ze geven daarentegen 
aann dat ook in werkelijkheid doorgaans geschenken geen rol in de verleiding 
speelden.. Slechts enkele geschenken, zoals de lier, het diptychon en de auloi zouden 
eenn pedagogische connotatie kunnen hebben, maar het feit dat dit soort geschenken 
ookk in een verleiding te pas komen van jongens van gelijke leeftijd maakt deze 
interpretatiee niet erg waarschijnlijk. Bovendien hebben we laten zien dat deze 
geschenkenn ook andere associaties kunnen hebben waarmee zij bij die van de 
diergeschenkenn aansluiten. Op basis van de vazen kunnen we over de vermeende 
vaderroll  van de erastes dus op zijn hoogst concluderen dat de schilders in de vijfde 
eeuww slechts in een enkel geval misschien de pedagogische dimensie bij een relatie 
hebbenn gesuggereerd. 
Naarr aanleiding van het geld(zakje) dat als een geschenk onder de geschenken 
functioneert,, hebben we laten zien dat dit geschenk geen teken is van sociale 
ongelijkheid,, dat wil zeggen dat degene die het geld in ontvangst neemt niet per se 
vann een andere status is dan degene die het geld aanbiedt. Bovendien is er in principe 
geenn verschil in status tussen de eromenos die zich door geld laat verleiden enerzijds 
enn de eromenos die in ruil voor een ander geschenk of zonder een geschenk zijn 
gunstenn verleent anderzijds. De afbeeldingen die op één vlak verleidingen door middel 
vann verschillende geschenken tonen, benadrukken dat het verleiden op uiteenlopende 
manierenn gebeurt of dat de eromenoi in karakter verschillen: de één is gevoelig voor 
geld,, de ander voor de kracht van het woord. Wel suggereren enkele afbeeldingen dat 
hett gedrag van bepaalde eromenoi die tijdens de verleiding geld krijgen aangeboden, 
datt van een pornos benadert. Van deze afbeeldingen kunnen we afleiden dat de 
grenzenn tussen de wijze waarop een "doorsnee" eromenos zijn minnaar benadert en 
dee wijze waarop een pornos een klant tegemoet treedt vervagen. We hebben gezien 
datt ook op de roodfïgurige keramiek de eromenos zelden een afwerende of een 
onderdanigee rol vervult. Vaak toont de schilder een eromenos die duidelijk laat 
merkenn wat hij wil , en bij de verleiding het initiatief neemt. Het tot de kin toe in een 
mantell  gehuld zijn heeft niets te maken met een ingetogen of bedeesde houding van 
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dee eromenos. Soms wordt de jongen daarentegen getekend als iemand die ervaren 
enn door de wol geverfd is. 
Dee constatering die we op grond van de zwartfigurige keramiek hebben gedaan, 
namelijkk dat homoseksuele contacten tussen volwassen mannen voorkwamen, wordt 
ookk voor de vijfde eeuw door roodfigurige afbeeldingen bevestigd. Deze afbeeldingen 
zijnn van de hand van Makron en Douris, die, zoals we hebben gezien, het onderwerp 
vann de homo-erotiek in zijn veelzijdigheid hebben belicht. De verleidingen tussen 
volwassenn mannen vertonen dezelfde iconografische kenmerken als de 
pederastischee en er is geen enkele aanleiding om deze afbeeldingen referentiële 
waardee te ontzeggen. Het is opmerkelijk dat de schilder geen enkel verschil heeft 
aangebrachtt tussen de mannen dié bij de hofmakerij het initiatief nemen, meestal de 
staandee figuren, en de mannen die het object van de avances zijn. De schilder heeft in 
dee uitbeelding van deze mannen geen enkel denigrerende toespelingen gemaakt als 
zouu het KivcuSoi betreffen. Bovendien hebben we beargumenteerd dat het geringe 
aantall  van deze afbeeldingen niet hoeft te betekenen dat deze vorm van 
homoseksualiteitt relatief zo weinig voorkwam. 
Dee sterke morele code die de schilders van de roodfigurige keramiek volgen bij het 
weergevenn van homo-erotische scènes heeft er wellicht voor gezorgd dat er weinig 
toespelingenn op interesse voor anale penetratie zijn. Alleen de voorstellingen van 
komoii  lijken hierin niet af te wijken van wat gebruikelijk is op de zwartfigurige vazen. 
Viaa obscene bewegingen, het hanteren van de dildo en het aanraken van de billen 
wordtt de 'anale' belangstelling onmiskenbaar getoond. 
Wee hebben laten zien dat ook de omstreken van de gymnasia die buiten de 
stadsmurenn lagen in een bosrijke omgeving, plaats boden voor de homoseksuele 
contacten.. Tenslotte hebben we betoogd dat ook de roodfigurige vazen blijk geven 
vann een promiscue houding van jongens en mannen die zich tot elkaar voelden 
aangetrokken. . 
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