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VOORWOORD D 

Dee gedachte om een studie te wijden aan het onderwerp van de Griekse 
homoseksualiteitt is opgekomen tijdens discussies in een leesgroep die bestond uit de 
classicuss wijlen Wim van Lakwijk, de classicus Wim Hottentot en mijzelf. We lazen 
onderr meer het tweede boek uit het corpus Theognideum en de redevoering Contra 
TimarchumTimarchum van Aischines. De levendige en diepgaande gesprekken met deze twee 
vriendenn brachten mij tot het vermoeden dat het beeld dat Dover van de Griekse 
homoseksualiteitt schetst in zijn boek Greek Homosexuality (Londen 1978) op 
belangrijkee punten gecorrigeerd diende te worden en ondanks zijn scherpzinnige 
analysess van een breed terrein van de Griekse cultuur te idealiserend was. Een 
homo-erotischee verleidingsscène tussen volwassen mannen van de Affecter in het 
handboekk van Pfuhl (1923, ill . 223) voedde dit vermoeden en wekte mijn nieuws-
gierigheidd op naar meer werk van deze en andere zwartfigurige schilders. Zo greep ik 
inn 1987, met enthousiasme en vakbekwaamheid geholpen door professor dr H. A. G. 
Brijderr en in een eerder stadium aangespoord door dr G. Hekma, het vazencongres in 
Kopenhagenn aan om de conclusies van een eerste proeve van onderzoek op dit 
terreinn aan een publiek van experts voor te leggen. Deze bijdrage werd gepubliceerd 
onderr de titel "Greek Love: Homosexuality or Paederasty? Greek love in black figure 
vase-painting""  in de Proceedings van dit congres. De suggesties die ik in deze 
congresbijdragee heb gedaan voor nader onderzoek vormen de uitgangspunten voor 
dee studie waarop deel 1 van dit proefschrift betrekking heeft. 
Toenn gebleken was dat de studies van Halperin (1990) en Winkler (1990) op het 
gebiedd van de Griekse homoseksualiteit de opvattingen die ik in dit artikel onder 
woordenn had gebracht, niet hadden overgenomen, besloot ik mijn eigen ideeën in 
dezee verder uit te werken. De had het grote geluk dat ik op dat moment werkzaam 
wass bij de vakgroep Grieks van de Universiteit van Amsterdam en in professor dr J. 
M.. Bremer direct een zeer enthousiaste en geïnteresseerde begeleider vond. Hij was 
overtuigdd van het belang van het onderwerp en had er vertrouwen in dat mijn aanpak 
tott belangwekkende conclusies zou leiden. We hadden aanvankelijk veel tegenslag. 
Tott twee keer toe werd een aanvraag voor een beurs van een jaar bij NWO door de 
werkgemeenschapp Klassieke Letteren op oneigenlijke gronden afgewezen. Het tij 
keerde.. De Universiteit van Amsterdam kreeg de beschikking over het Van-der-Valk-
fondss en op voorspraak van Bremer kon ik in 1995 voor 15 maanden aan het werk, 
eenn ongekende luxe voor iemand die gewend is 25 uur onderwijs per week te 
verzorgen.. Het Klassiek Seminarium, het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO) 
vann de Universiteit van Amsterdam en het Amstellyceum ben ik erkentelijk dat zij mij 
dee mogelijheid hebben geboden ongestoord van dit otium te gemeten. 
Bremerr en ik spraken af dat ik de onderzoeksopzet zou volgen die ik onder zijn leiding 
voorr de aanvraag bij het NWO had geformuleerd; hierbij lag vooral de nadruk op de 
roll  van de homo-erotiek in het oeuvre van Plato. Een van de vraagstellingen betrof 
echterr de relatie tussen de opvattingen over de erastes-eromenos-verhouding van 
Platoo en de eigentijdse homoseksuele praktijk in Athene. Ik begon met het laatste 
puntt en dit resulteerde in de studie die deel 1 omvat. De meeste vraagstellingen die ik 
formuleerdee in verband met de rol van de homo-erotiek in de dialogen van Plato zijn 
aann bod gekomen in mijn analyse van het Symposium (deel 2). De Phaedrus is buiten 
schott gebleven en de vraag naar een verklaring voor een opmerkelijke verschuiving 
inn het denken van Plato over de maatschappelijke plaats van de erastes-eromenos-
verhoudingg is nog onbeantwoord gebleven. 
Ikk heb een diepe bewondering opgevat voor de stimulerende geestdrift, het geduld en 
dee intense vriendelijkheid waarmee professor Bremer mij in al die jaren dat ik aan dit 
onderzoekk heb gewerkt, heeft begeleid. Zijn brede kennis van en grote belangstelling 
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voorr de Griekse cultuur in al haar facetten maakte hem tot een ideale begeleider van 
ditt onderwerp. Als student was ik al onder de indruk van zijn bijzonder heldere en 
systematischee maar tevens enthousiasmerende colleges. Met dezelfde didactische 
vaardighedenn heeft hij ervoor gezorgd dat ik de moed en de energie heb opgebracht 
ditt onderzoek af te ronden. Erg belangrijk waren de vrijheid die hij mij bood volledig 
dee lijnen die ik had uitgestippeld te volgen en het vertrouwen dat daaruit bleek. De 
liefdevollee zorg waarmee hij mijn tekst heeft gecorrigeerd en de leerzame en 
diepgaandee gesprekken met hem hebben een grote bijdrage geleverd aan de kwaliteit 
vann dit proefdschrif . 
Verderr wil ik mijn oprechte dank uitspreken aan de archeoloog dr C. W. Neeft, die 
mett grote accuratesse, scherpzinnigheid en vakmanschap de hoofdstukken 4 t/m 7 
vann deel 1 heeft nagekeken. Bewonderenswaardig is zijn integere en bescheiden 
wijzee waarop hij zich van deze taak heeft gekweten. Vele malen heeft hij me met zijn 
nuchteree commentaar ertoe gedwongen zaken te heroverwegen en te herformuleren. 
Zijnn behulpzaamheid heeft ook de bibliografische en andere gegevens verrijkt. 
Eenn tweede archeoloog die ik voor de totstandkoming van dit proefschrift veel dank 
verschuldigdd ben is Pieter Heesen. Zijn vriendschap en voortdurende belangstelling 
voorr dit proefschrift zijn voor mij van grote waarde geweest. Ook hij heeft de 
hoofdstukkenn 4 t/m 7 van deel 1 gecorrigeerd, maar tevens mij geholpen met het 
verzamelenn van vaasafbeeldingen met een homoseksuele iconografie. Mijn 
gesprekkenn met hem over de thematiek en de functie van deze vazen hebben veel 
bijgedragenn tot het begrip van de waarde van dit materiaal als bron voor 
homoseksueell  gedrag in de zesde en vijfde eeuw. Zijn biografische kennis en geduld 
zijnn de lijsten met archeologische gegevens achterin in deel 1 zeer ten goede 
gekomen. . 
Dee classicus Hein van Dolen heeft mij ook in allerlei opzichten terzijde gestaan. Van 
zijnn stilistische gave en van zijn grote kennis van de Griekse literatuur, en in het 
bijzonderr de Griekse komedie, heb ik dankbaar gebruik mogen maken. Hij heeft altijd 
zeerr adequaat en deskundig op mijn vragen en inhoudelijke problemen gereageerd. 
Maarr ook zijn niet aflatende büjk van betrokkenheid en steun heeft mij gesterkt dit 
projectt vol te houden en af te ronden. 
Bijzonderee dank gaat ook uit naar Xander van Eckeren. Vijfjaar lang heeft hij mij als 
assistentt bijgestaan. Zijn opgewekte en geduldige karakter maakte het samenwerken 
mett hem tot een zeer stimulerende en aangename bezigheid. Met recht kan ik zeggen 
datt zonder zijn niet aflatende energie, positieve houding en vriendschap dit 
proefschriftt nooit tot een goed einde was gekomen. Bovendien was zijn inhoudelijk 
commentaarr waardevol en het heeft bijgedragen tot een groot aantal verbeteringen. 
Verderr wil ik verschillende andere mensen graag van harte bedanken voor hun 
bijdragee aan deze studie: dr G. Hekma voor zijn belangstelling en zijn waardevolle 
suggesties,, professor dr C. J. Ruijgh die met zijn ongeëvenaarde kennis van de 
Grieksee taal moeilijke problemen direct wist op te lossen, professor dr S. R. Slings die 
inn het beginstadium van het onderzoek enkele hoofdstukken heeft doorgelezen en mij 
voorr enkele fouten heeft behoed, dr B. Poortman en drs M. Jager voor hun 
bereidwilligheidd mij op het terrein van de filosofie bij te staan en drs G. Gast voor het 
corrigerenn van mijn Engels. 
Mij nn dank gaat ook uit naar de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoekk (N.W.O.) die een studiereis naar Oxford en een verblijf aan de Fondation 
Hardtt in Vandoeuvres (Genève) mogelijk heeft gemaakt. 
Verderr ben ik de volgende archeologen erkentelijk voor het toesturen van foto's van 
vaasafbeeldingenn en het verschaffen van informatie daaromtrent: dr Fede Berti 
(Museoo Archeologico Nazionale, Ferrara), dr S. Boriskovskaya (Hermitage Museum, 
Sint-Petersburg),, dr Angelo Bottini (Museo Archeologico, Florence), dr Kordelia 
Knolll  (Staatliche Kunstsammlungen, Dresden), Thomas Mannack (Beazley-archive, 
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Oxford),, A. Rendic Miocevic (Archeologisch Museum, Zagreb), dr Susanne Moraw 
(Staatlichee Antikensammlungen, München), Francoise Poiret (CMteau-Musée, 
Boulogne-sur-Mer),, Brigitte Tailliez (Louvre, Parijs), en de curator van The 
Ashmoleann Museum, Oxford. 

Tott slot wil ik graag mijn familie bedanken voor het geduld dat zij heeft op moeten 
brengenn en voor het in mij gestelde vertrouwen dat dit project, dat mijn aandacht zo 
langee tijd van andere zaken heeft afgehouden, eens zijn afronding zou krijgen. 

Amsterdam,, winter 2000 
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