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HOOFDSTUKK  1 
DOELL  EN DEFINITIE S 

1.. Twee benaderingen 

Homoseksualiteitt en pederastie bij de Grieken staan de laatste decennia in de volle 
aandachtt bij classici, historici, antropologen en filosofen. Het boek dat een ommekeer 
betekendee in het onderzoek naar de Griekse homoseksualiteit is Greek 
HomosexualityHomosexuality van K. J. Dover uit 1978.' Deze studie benaderde het onderwerp voor 
hett eerst vanuit verschillende bronnen, niet alleen vanuit literaire en niet-literaire 
teksten,, maar ook vanuit archeologische gegevens. Deze aanpak bleek zeer 
succesvol.. Ook de systematische methode, waarbij Dover het onderwerp als een 
zelfstandigee studie heeft gepresenteerd en niet als een onderdeel van een algemene 
studiee over de Griekse seksualiteit, was vruchtbaar.2 Tot dan toe bestond in boeken 
diee zo'n inleiding verzorgden de tendens slechts weinig aandacht te besteden aan het 
onderwerpp van de homoseksualiteit.3 Verder werd het onderwerp behandeld als een 
onderdeell  van de Griekse opvoeding4 of in het kader van de zogeheten KOXÓC,-
inscriptiess op vazen5. In zijn voorwoord maakt Dover duidelijk dat de nadruk in zijn 
studiee niet zozeer ligt op grote figuren als Sappho en Sokrates, maar op de Griekse 
maatschappijj  en de ervaringen van alledag. Deze verschuiving in focus maakt zijn 
boekk tot een riskante, maar tegelijk ook tot een uitdagende en voor menige lezer een 
schokkendee onderneming. Overeenkomstig Dovers verwachting, uitgesproken in zijn 
inleiding,, heeft het boek een geweldige stimulans gegeven aan verder onderzoek. 
Binnenn het gebied van de archeologie is het onderwerp van de geschenken die een 
erastess aan zijn eromenos geeft, nader onderzocht door Koch-Harnack (1983). 
Kilmerr (1993) heeft de homo-erotische afbeeldingen op de roodfigurige vazen 
beschreven.. Foucault (1984), die dankbaar gebruik gemaakt heeft van de conclusies 
vann Dovers beschouwing, heeft het onderzoek naar de Griekse homoseksualiteit een 
nieuwee richting gewezen, de opvatting namelijk dat seksualiteit een sociale 
constructiee is. Deze opvatting krijgt met name in het werk van Winkler en Halperin 
haarr beslag. . 
Inn de publikaties over de Griekse homoseksualiteit zijn grofweg twee benaderingen 
tee onderscheiden: enerzijds een diachronische (Bethe 1907, Bremmer 1980, Patzer 
1982,, Sergent 1986, Percy 1996), die vanuit een historisch perspectief de 
uitingsvormenn van homo-erotiek bij de Grieken wil terugvoeren op een gemeen-
schappelijkee bron en daarmee, al dan niet bedoeld, in zekere zin een historische 

>Dee Nederlandse editie is op voortreffelijke wijze verzorgd door Wim Hottentot (1989 Amsterdam). 
Doverr heeft speciaal voor deze editie een tweede voorwoord toegevoegd, waarin hij in het kort op een 
aantall  bezwaren die in de loop van de tijd op zijn boek zijn geuit, reageert. De Nederlandse editie munt 
uitt door de rechtstreekse weergave van de bronnen uit het Grieks. Maar met het oog op de verspreiding 
vann de Engelse editie zal ik in mijn verwijzingen deze editie gebruiken. 
2Hett aantal studies waarbij de Griekse homoseksualiteit als een zelfstandig onderwerp en in een breed 
spectrumm wordt beschreven, is vóór het verschijnen van het boek van Dover gering; uitzonderuigen zijn 
hett boek van Symonds en dat van Meier (opnieuw uitgegeven door de Pogey-Castries), zie bibliografie. 
'Ikk denk aan studies als Flacelière (1962), Marcadé (1962), Boardman & LaRocca (1975); het boek van 
Lichtt (1925-8,197110> vormt een uitzondering in dit genre, omdat het op bijzonder uitgebreide en 
gedetailleerdee wijze het onderwerp van de homoseksualiteit en pederastie behandelt; ook onder 
publikatiess na" Dover die een overzicht pretenderen van de Griekse seksualteit, zijn er verscheidene die 
naarr verhouding zeer weinig aandacht besteden aan homoseksualiteit, zoals Dierichs (1988,1993). 
4Marrou(1956).. . . . . 
5Robinson-Fluckk (1937); het hoofdstuk dat dit boek wijdt aan de pederastie is overigens verrassend en 
biedtt tal van goede formuleringen, inzichten en observaties. 
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verklaringg voor dit cultuurverschijnsel wil geven. Centraal in deze benadering is de 
gedachtee dat er een bepaalde oervorm van homoseksualiteit is te achterhalen - er 
wordtt zelfs gesproken van een Indo-Europees ritueel - en dat er een ontwikkeling valt 
tee bespeuren vanaf die oervorm tot en met de uitingen van homoseksueel gedrag in 
hett Athene van de vijfde eeuw v. Chr. Anderzijds is de homo-erotiek vanuit een 
synchronischh perspectief bestudeerd, waarvan de studies van Dover en Foucault 
iederr op hun eigen manier baanbrekend zijn. Andere voorbeelden van deze 
benaderingg zijn onder meer de studies van Buffière (1980), Cartledge (1981), Shapiro 
(1991/2),, Koch-Harnack (1984), Keuls (1985), Hupperts (1989), Cantarella (1989), 
Reinsbergg (1989), Winkler (1990), Halperin (1990), Cohen (1991), Kilmer (1993), 
Thorntonn (1997) en Calame (19992). Deze benadering, die zich in de meeste gevallen 
concentreertt op de homo-erotiek in Athene, is te beschouwen als een 
cultuurfenomenologischee benadering, waarin homo-erotisch gedrag als een gegeven 
wordtt beschouwd dat een geïntegreerd onderdeel is van een cultuur en dat in een 
process van wisselwerking met andere uitingen en manifestaties van die cultuur 
gevormdd wordt. Het verschijnsel wordt niet primair beschreven als iets dat een 
ontwikkelingg heeft ondergaan, laat staan verklaard moet worden. Het feit dat het 
verschijnsell  zich heeft voorgedaan, is een gerede aanleiding om het als zodanig te 
beschrijven.. Dit neemt niet weg dat verscheidene van deze studies laten zien dat de 
verschillenn in vormen van homo-erotisch gedrag te begrijpen zijn in het licht van een 
ontwikkeling. . 
Wiee zich opnieuw met dit onderwerp gaat bezighouden, heeft geen gemakkelijke 
taak.. Met name Dover, Buffière, Winkler, Halperin en Percy lijken een zeer grondige 
studiee gemaakt te hebben van de beschikbare bronnen en de vraag rijst of het nog zin 
heeftt opnieuw dit onderwerp aan te pakken. Om verschillende redenen denk ik dat dit 
well  het geval is. 
Homoseksualiteitt is een vorm van gedrag die in allerlei aspecten van de Griekse 
cultuurr naar voren komt. Dit blijkt onder meer uit het feit dat er op uiteenlopende 
wijzenn aan deze vorm van liefde en seksualiteit uiting is gegeven: in lyrische poëzie, 
yaasafbeeldingen,, sculptuur, mythologie, filosofische verhandelingen, redevoeringen, 
inscripties,, medische tractaten, tragedies, komedies, geschiedschrijving, 
anecdotischee literatuur. Wil een studie een totaalbeeld geven van de Griekse 
homoseksualiteit,, dan dient zij al deze bronnen tot zijn recht te laten komen. Dover is 
degenee die in zijn studie mijns inziens het best het hele bereik van dit 
bronnenmateriaall  heeft overzien. Toch toont zijn benadering in belangrijke opzichten 
manco's: : 
1.. Zijn studie begint met een analyse van de redevoering Contra Timarchum van 
Aischines,, onze belangrijkste bron van de homoseksuele praktijk in de vierde eeuw, 
waarinn de wetgeving onder woorden wordt gebracht. Vervolgens maakt hij in zijn 
besprekingg van verschillende aspecten van de homoseksualiteit gebruik van andere 
bronnenn die in het algemeen uit een vroegere periode dateren. Door deze aanpak mist 
Doverr belangrijke ontwikkelingen die zich met name in de vijfde en vierde eeuw op 
ditt terrein hebben voorgedaan. 
2.. Een van de belangrijkste bronnen van de Griekse homoseksualiteit zijn de vazen. 
Gezienn de lange lijst achter in zijn boek heeft Dover veel vazen bekeken. Toch lijk t 
mijj  zijn analyse van het materiaal niet in alle opzichten correct. Op wezenlijke punten 
verschiltt mijn interpretatie van de zijne; bovendien heeft hij bepaalde gegevens die de 
vazenn bieden te weinig nadruk gegeven en ander materiaal genegeerd, waarvan de 
bestuderingg mijns inziens leidt tot een verschuiving van het beeld van de homo-
erotiekk in Athene.6 

6Dee invalshoek van de studie van Kilmer (1993) is te beperkt om een juist beeld te krijgen van de 
informatiee die de roodfigurige vazen bieden voor de homoseksuele praktijk. Bovendien is zijn studie te 

a a 
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3.. Dovere analyse van de rede Contra Timarchum van Aischines houdt te weinig 
rekeningg met de politieke situatie en de doeleinden die Aischines met deze 
redevoeringg nastreeft. Hierdoor moeten zijn conclusies omtrent de informatie die 
dezee redevoering geeft over homoseksueel gedrag en de morele code ten aanzien 
hiervann worden herzien. 
Ookk de studies die na het boek van Dover zijn verschenen, vertonen een aantal 
eenzijdighedenn of gebreken. 
1.. Sommige van deze studies houden te weinig rekening met belangrijke conclusies 
diee het onderzoek van Dover oplevert en geven daardoor een verkeerd beeld van de 
Grieksee homoseksualiteit. Met name de archeologische studies van Koch-Harnack 
(1983)) en Shapiro (1981) zijn te beperkt in hun benadering en trekken conclusies die 
niett stroken met het bronnenmateriaal. 
2.. Verscheidene moderne studies houden te weinig of in het geheel geen rekening met 
dee gegevens die de vaasafbeeldingen uit de zesde en vijfde eeuw aanreiken, met het 
gevolgg dat ze een onvolledig beeld van de Griekse homoseksualiteit schetsen.7 

3.. Ook gaan sommige publikaties na Dover in mijn ogen te sterk uit van een bepaald 
conceptt van de plaats van seksualiteit in een maatschappij en stellen daardoor het 
socialee fenomeen van de seksualiteit en in het bijzonder van de homoseksualiteit in de 
Atheensee samenleving te simplistisch voor8. Hun benadering vooronderstelt tevens 
eenn versimpeld beeld van de wijze waarop een samenleving als die van Athene in de 
zesdee tot en met de vierde eeuw voor Chr. heeft gefunctioneerd. 
4.. De bestudering van de rol van homo-erotiek in het denken van Plato krijgt in 
modernee studies over zijn dialogen en de filosofie te weinig nadruk. Een extreem 
voorbeeldd hiervan is het standaardwerk over Plato's ethiek van Irwin (1995): in een 
hoofdstukk over Platonic Love komt het woord homoseksualiteit niet voor. Anderzijds 
heeftt de nadruk op het begrip gender in moderne beschouwingen over Plato mijns 
inzienss tot verkeerde interpretaties geleid over de rol van eros in zijn denken. De 
interpretatiee van Halperin van de rede van Sokrates in het Symposium is hiervan een 
voorbeeld.» » 

2.. De opzet van het onderzoek 

Mijnn onderzoek betreft de mannelijke homoseksualiteit en ik zal me voornamelijk 
bezighoudenn met de stad Athene in de periode van de zesde tot en met de vierde 
eeuw.. v. Chr. Overeenkomstig de door mij hierboven geconstateerde eenzijdigheid 
enn lacunes in het onderzoek valt mijn studie in twee delen uiteen. In het eerste deel 
zall  ik het algemene beeld dat de laatste jaren geschetst is van de Griekse 
homoseksualiteitt bijstellen. Ik zal laten zien dat de opvatting van met name de 
Atheensee pederastie op wezenlijke punten veranderd moet worden en dat er naast 
dee verhoudingen tussen een volwassen man en een jonge jongen ook andere vormen 
vann relaties voorkwamen. Door dit gegeven komt de Griekse homoseksualiteit in een 
wezenlijkk ander daglicht te staan. 
Hett eerste deel begint met een hoofdstuk over de terminologie en enkele distincties 
diee in het kader van dit onderwerp van belang zijn. Er zal een korte schets gegeven 
wordenn van de algemeen geaccepteerde opvatting over de Atheense vorm van 
homoseksueell  gedrag als uitgangspunt voor verder onderzoek (hoofdstuk 2). 

weinigg cultuurhistorisch georiënteerd en beperkt zich te veel tot een strikt archeologische beschrijving 
vann het materiaal. 
7Dcc doel op studies als Halperin (1990), Winkler (1990), Percy (1996), Thornton (1997), Calame 
(19992). . 
«Dee doel op studies als Foucault (1984), Halperin (1990), Winkler (1990). 
'Halperinn (1990) pp. 113 e.v. 
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Inn het derde hoofdstuk besteed ik aandacht aan de manier waarop de homo-erotische 
gevoelenss en het beeld van de erastes en eromenos in de vroeg-lyrische poëzie naar 
vorenn komen. Het hieruit gedistilleerde beeld vormt de achtergrond waartegen de 
informatiee die de vazen bieden opnieuw wordt geanalyseerd (hoofdstuk 4-6). De heb 
geprobeerdd mijn conclusies op een zo groot mogelijke materiaalverzameling te 
baseren.. Ik heb ca. 800 vazen met een homo-erotische iconografie verzameld met 
eenn totaal van ca. 1200 afbeeldingen. Mijn analyses leiden in belangrijke opzichten tot 
anderee conclusies dan die van Dover, Koch-Harnack en Shapiro. 
Vervolgenss plaats ik in hoofdstuk 7 de verschillen in de uitbeelding van de homo-
erotiekk tussen de zwartfigurige en de roodfigurige vazen in een breder cultuur-
historischh verband en probeer deze te verklaren, waarbij de gegevens van de 
komediess van Aristophanes, medische en andere teksten uit de vijfde eeuw 
betrokkenn worden. Ik laat zien dat er met name ca. 450 ten gevolge van sociale en 
politiekee veranderingen een belangrijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden ten 
aanzienn van de seksuele moraal in Athene. In datzelfde hoofdstuk bespreek ik ook de 
relatiee tussen homoseksueel gedrag en de cultus van Dionysos, een aspect dat in de 
modernee literatuur over Dionysos is verwaarloosd. Hierbij komen de zogenaamde 
'Anakreontischee vazen' in een nieuw daglicht te staan. 
Voorr nüjn bespreking van de homoseksualiteit in de vierde eeuw (hoofdstuk 8) ga ik 
uitt van de redevoering van Aischines Contra Timarchum, waarvan ik een uitgebreide 
analysee geef die tot andere conclusies leidt dan die van Dover en Winkler. 
Eenn belangrijke vraag die voortdurend een rol zal spelen bij de bestudering van deze 
bronnenn betreft in de eerste plaats de mate waarin de bronnen representatief zijn 
voorr de dagelijkse seksuele praktijk, of in hoeverre bepaalde bronnen slechts een 
spreekbuiss zijn geweest voor een bepaalde elite in de stad en daarmee een sterk 
propagandistischh karakter hebben gehad; verder is de kwestie van belang of deze 
bronnenn een moraliserende strekking hebben die al dan niet eigen is aan het 
algemenee vertoog en de algemene moraal ten aanzien van seksualiteit en de 
homoseksualiteitt in het bijzonder. 

Hett tweede deel van mijn onderzoek betreft een studie naar de opvattingen van Plato 
overr homoseksuele eros. Dit deel beperkt zich hoofdzakelijk tot een analyse van het 
Symposium.Symposium. Er is waarschijnlijk geen dialoog van Plato waarover zoveel is 
geschrevenn en beweerd. Veel studies behandelen uitsluitend de rede van Sokrates of 
benadrukkenn aspecten die niet tot het centrale onderwerp van de dialoog behoren, 
namelijkk eros. Het perspectief van de rolverdeling in een erastes-eromenos-relatie en 
nieuwee inzichten over de mogelijkheden van homo-erotiek in Athene bieden een 
vruchtbaarr kader voor een analyse van de structuur en details van het Symposium 
Daarnaastt staat in de dialoog de relatie tussen eros en de figuur van Sokrates 
centraal.. Ik heb een onderscheid gemaakt tussen het beeld dat Plato schetst van het 
homo-erotischee gedrag van Sokrates en Plato's eigen opvattingen over de ideale rol in 
dee ontwikkeling van de filosoof. In dit kader heb ik de Lysis, Charmides, Euthydemus 
enn Alcibiades I in mijn beschouwing betrokken en de toespelingen op de erastes-
eromenos-verhoudingg en op de homo-erotische belangstelling van Sokrates voor zijn 
gesprekspartnerss geanalyseerd. Deze dialogen staan duidelijk in een homo-erotische 
context.. Deze context wordt geanalyseerd en er wordt gekeken in hoeverre deze zijn 
uitstralingg heeft naar het onderwerp en de behandeling ervan. Verder wordt 
nagegaann in hoeverre deze toespelingen aansluiten bij het in het eerste deel 
vastgesteldee beeld van het homoseksuele gedrag in Athene. 
Ikk heb heel bewust een onderscheid gemaakt tussen de homoseksuele praktijk in 
Athenee en Plato's gedachten over eros. Bij veel moderne auteurs die over de Griekse 
homoseksualiteitt schrijven, worden de dialogen van Plato als bron gebruikt voor een 
reconstructiee van de Atheense gebruiken aangaande de homoseksualiteit. Dit lijkt mij 
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principieell  onjuist Mijn uitgangspunt is dat Plato, zoals hij met zijn ontwerp van de 
idealee staat in de Politeia 'reageert' op het politieke bestel in Athene, met zijn 
opvattingenn over eros reageert op de homoseksuele praktijk in Athene, deze 
bekritiseertt en zich ervan distantieert. Ik denk dat we een beter inzicht krijgen in 
Plato'ss opvattingen over eros, als we zijn ideeën hierover bekijken tegen de 
achtergrondd van de dagelijkse praktijk en het denken hierover in Athene. 

3.. Enkele distincties 

Voordatt ik overga tot het eigenlijke onderzoek is het noodzakelijk enkele termen af te 
bakenenn en stelling te nemen in de discussies over de vraag wat homoseksualiteit is, 
enn in hoeverre de term van toepassing is op de oudheid. Met opzet houd ik deze 
besprekingg kort. Verscheidene auteurs vóór mij hebben op grondige wijze een en 
anderr onderzocht en besproken en ik zal dankbaar gebruik maken van hun 
onderzoek.. Zo zal ik geen geschiedenis van de term homoseksualiteit geven of een 
uitgebreidd overzicht schrijven van de literatuur over dit onderwerp, want dat zou een 
herhalingg opleveren van wat anderen reeds hebben gedaan. 

Cultuurr  en natuur 
Ditt boek heeft als onderwerp de mannelijke vorm van de Griekse homoseksualiteit. 
Ikk zal geen systematische bespreking geven van de lesbische eros. Mijns inziens 
heeftt het lesbianisme in de Griekse situatie veel meer gemeen met de positie en rol 
vann de vrouwen in de Griekse maatschappij dan met mannelijke homoseksualiteit. 
Eenn studie over de liefde tussen vrouwen bij de Grieken moet dus eerder een plaats 
krijgenn in het kader van een beschouwing die de vrouw en de houding tegenover de 
vrouww als uitgangspunt heeft dan de liefde tussen mannen. Waar de overeenkomsten 
off  verschillen tussen deze beide vormen van eros verhelderend zijn voor mijn 
opvattingenn over de mannelijke homoseksualiteit, zal ik ze bepreken. 
Sindss Foucault is het gebruikelijk om seksualiteit te definiëren als een complex van 
reacties,, interpretaties, definities, verboden en normen dat gecreëerd en in stand 
gehoudenn wordt door een cultuur als antwoord op het gegeven dat er twee 
biologischee seksen zijn. Seksualiteit is dus de manier waarop een cultuur seksuele 
handelingenn interpreteert, vormgeeft, waardeert en beoordeelt. In deze definitie 
wordenn seksuele handelingen en seksuele normen en waarden - het vertoog over 
seksualiteitt - onder één noemer gebracht. Hieraan ligt de idee ten grondslag dat de 
taall  waarin men over seksuele ervaringen spreekt en de begrippen die men hierbij 
hanteert,, bepalend zijn voor de ervaringen zelf. Zo heeft het moderne onderzoek zich 
gerichtt op het vertoog waarin seksuele ervaringen tot uitdrukking komen. In de 
inleidingg op de bundel Before Sexuality, samengesteld door Halperin, Winkler en 
Zeitlinn wordt op pagina 5 geschreven: 'Sexuality, according to the stronger argument, 
iss a specifically modern production, a way of understanding experience (and 
thereforee a way of experiencing).' Om het heel gechargeerd te formuleren: hier wordt 
beweerdd dat het orgasme, ervaren door een man in contact met een vrouw of met 
eenn andere man in twee verschillende culturen, bijvoorbeeld de Griekse cultuur uit de 
vijfdee eeuw en de moderne Westerse cultuur van de twintigste eeuw, een volslagen 
anderee ervaring zou zijn. Omdat de Atheense man seksualiteit zou verbinden, ja 
identificerenn met het domineren van een persoon die lager op de sociale ladder staat, 
zouu het orgasme dat hij bereikte bij een pornelpornos van een andere orde zijn 
geweestt dan de ervaring van een Europeaan die zijn orgasme bij een prostitué/ 
prostitueee zou bereiken met heel andere seksuele associaties. Dit betwijfel ik. Ik 
realiseerr me dat ik met dit voorbeeld een volslagen eenzijdig beeld geef van wat een 
seksuelee ervaring is en dat seksualiteit een complex vormt van maatschappelijke, 
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culturelee en psychische associaties. Maar ook de lustgevoelens vóór en tijdens de 
sekss en de gevoelens die het orgasme geeft, zijn belangrijke onderdelen en drijfveren 
vann de seksualiteit. 
Datt seksuele handelingen en seksuele moraal volledig zouden samenvallen, kan ik 
niett onderschrijven, niet in het kader van de Griekse cultuur, en evenmin in het kader 
vann de moderne westerse cultuur. Seksualiteit is mijns inziens een wisselwerking 
tussenn cultuur en natuur, een wisselwerking tussen enerzijds culturele patronen en 
ideologischee en normatieve structuren en anderzijds driften en verlangens die in staat 
zijnn door culturele codes heen te breken. Wel is het evident dat cultuur een zeer groot 
stempell  drukt op het geslachtsleven en dat seksualiteit een geïntegreerd onderdeel is 
vann een cultuur, zodat seksualiteit met andere aspecten van een cultuur volledig is 
verweven.. Een onderzoek naar gewoontes van seksueel gedrag in een bepaalde 
cultuurr dient zich hiervan rekenschap te geven en zal, wil het dit aspect doorgronden, 
ookk andere fundamentele aspecten van die cultuur in ogenschouw moeten nemen. 
Tochh lijk t het mij onjuist ervan uit te gaan dat seksualiteit uitsluitend een culturele 
aangelegenheidd is en volledig door maatschappelijke patronen zou worden bepaald. 
Mijnn onderzoek richt zich dan ook niet alleen op de opvattingen over seksueel gedrag 
(hett vertoog, de moraal, de ideologie), maar ook op de veelheid van concrete 
seksuelee handelingen en de daaraan ten grondslag liggende verlangens: ook al blijkt 
uitt zekere bronnen dat in het klassieke Athene bepaalde handelingen niet erg 
gewaardeerdd werden, toch is het naar mijn oordeel een legitieme vraag om vast te 
stellenn of deze door een bepaalde groep gekritiseerde handelingen in de werkelijkheid 
desondankss plaatsvonden. De relatie tussen moraal en seksuele handelingen is uiterst 
ondoorzichtigg en kan zich bij individuen van dezelfde cultuur op verschillende wijzen 
manifesteren. . 

Dee term homoseksualiteit 
Sindss Foucault10 wordt er een scherp onderscheid gemaakt tussen de wijze waarop 
seksualiteitt in de moderne tijd vorm heeft gekregen en de wijze waarop 'seksualiteit' 
inn andere perioden van de premoderne cultuurgeschiedenis zich heeft gemani-
festeerd.. En wat geldt voor de seksualiteit in het algemeen, geldt ook voor 
'heteroseksualiteit'' en 'homoseksualiteit' als uitdrukkingsvormen van seksualiteit.11 

Seksualiteit,, heteroseksualiteit en homoseksualiteit zouden moderne constructies zijn 
diee niet te vergelijken zijn met vormen van seksueel gedrag in de premoderne tijd. De 
termm seksualiteit wordt pas aangetroffen vanaf het begin van de negentiende eeuw en 
dee term homoseksualiteit, in de zin van een psychische of geestelijke gesteldheid, zou 
zichh pas in de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkeld hebben toen het 
medischee vertoog homoseksualiteit bestempelde als een geaardheid die eigen is aan 
bepaaldee personen en deze geaardheid daarmee tot een stoornis van de menselijke 
geestt maakte.12 In de moderne tijd is seksualiteit gekoppeld aan het 'zelf van het 
subject.. Seksualiteit is een term voor een geheel van zeer persoonsgebonden 
kenmerkenn van een individu en heeft dus betrekking op het meest intieme van een 
mens.. De seksuele voorkeuren van een persoon zijn een criterium geworden om 

'"Foucaul tt  (1984) hfst. 2 en 3 (p.21-75) 
111 Do vers opmerking in zijn voorwoord ('if I  followed my inclination I would replace 'heterosexual'  by 
'sexual''  and treat what is called 'homosexuality'  as a subdivision of the 'quasi-sexual'  (or  'pseudo-sexual'; 
nott  'parasexual") lijk t me als statement in een voorwoord van een boek dat handelt over  Griekse 
homoseksualiteitt  zeer  verwarrend. 
I2Ziee bijvoorbeeld Halperin (1990) n.2 p. 155, n. 17 p. 158/9. Voor  een overzicht van deze discussie zie 
J.. Weeks, 'Discourse, desire and sexual deviance: some problems in a history of homosexuality'  in 
Plummerr  (1981). Hekma (1987) p. 220 e.v. spreekt in dit verband overigens van de idee van 
homoseksualiteitt  als een exclusieve seksuele voorkeur  en geaardheid, belichaamd in de homoseksueel. 
Voorr  verdere literatuur  zie van der  Meer  (1988), p. 169/170 en noot 3 en 4. 
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mensenn van elkaar te onderscheiden en aan hen verschillende eigenschappen en 
kenmerkenn toe te schrijven. Homoseksualiteit in de moderne zin van het woord is dus 
eenn psychische hoedanigheid die bepaalt dat mensen gericht zijn op mensen van het 
eigenn geslacht Het is een geaardheid of persoonlijkheidskenmerk op basis waarvan 
individuenn worden geklassifïceerd. Wanneer men - zo wordt er geredeneerd - zich 
bezighoudtt met onderzoek naar homoseksualiteit van een periode vóór het midden 
vann de negentiende eeuw, is het dus raadzaam zich van de term 'homoseksualiteit1 te 
onthoudenn om de indruk te vermijden dat er al vóór die tijd sprake zou zijn van een 
homoseksuelee identiteit.13 Op zich lijk t het zinnig een onderscheid te maken tussen 
enerzijdss homoseksueel gedrag, waarmee bedoeld wordt elk gedrag dat verricht 
wordtt in het kader van seksualiteit tussen twee personen van hetzelfde geslacht 
waarbijj  dat gericht is op een orgasme1*, en anderzijds het begrip homoseksualiteit in 
dee zin van een innerlijke, psychische geaardheid. Toch liggen de zaken niet zo 
eenvoudig.. Ik zal hieronder enkele kanttekeningen maken, die laten zien dat het 
gebruikk van de term homoseksualiteit in een historisch onderzoek weinig 
begripsverwarringg hoeft op te leveren; het gebruik ervan kan daarentegen juist een 
positieff  effect hebben doordat de explicatieve waarde verhoudingsgewijs groter is 
dann de schade van de conceptuele verwarring.13 

4.. De homoseksuele rol 

Inn 1968 publiceerde Mary Mcintosh een inmiddels beroemd geworden artikel met de 
titell  The homosexual role. Hierin bespreekt zij de gevolgen die voortkomen uit het feit 
datt een maatschappij mensen van een label voorziet en aldus deze groep beschouwt 
alss een die van de norm afwijkt. Een dergelijk proces werkt volgens haar als een 
mechanismee van sociale controle, en wel op twee manieren: in de eerste plaats geeft 
hett een duidelijke scheidingslijn aan tussen wat wel en wat niet toelaatbaar is op het 
gebiedd van seksueel gedrag. Mensen zullen niet gauw de ontoelaatbare variant 
kiezen.. Verder heeft deze bestempeling tot gevolg dat mensen met dit afwijkende 
gedragg gescheiden worden van hen die deze afwijking niet tonen. Zo blijf t dit gedrag 
beperktt tot een goed afgebakende, relatief kleine groep mensen. Het bestaan van zo'n 
groepp houdt de rest van de maatschappij 'zuiver'. Het nadeel van deze vorm van 
socialee controle is echter dat mensen die eenmaal hun afwijking hebben erkend, er 
niett meer van loskomen. Het werkt als een self-fulfilling prophecy: wanneer een 
cultuurr mensen in bepaalde groepen 'onderbrengt', ontstaat er een polarisatie die de 
groepenn uit elkaar houdt. Dit heeft als het ware een omgekeerd proces tot gevolg: 
mensenn die bij zichzelf tekenen van deviant gedrag herkennen, gaan zich identificeren 
mett deze groep en zichzelf het 'label' opplakken. Het deel uitmaken van een bepaalde 
categoriee mensen legitimeert het gedrag dat door de maatschappij als onjuist wordt 
gezien. . 
Bijj  een onderzoek naar homoseksualiteit moet men volgens Mcintosh dan ook 
proberenn niet met deze vorm van sociale 'labelling' mee te doen. Zij gaat ervan uit dat 
dee homoseksueel eerder gezien wordt (of gezien moet worden) als iemand die een 
socialee rol speelt dan dat hij/zij een bepaalde conditie of geaardheid heeft. Deze rol 
heeftt niet alleen betrekking op het seksuele gedrag, maar moet ook gedefinieerd 
wordenn in termen van de daarbij behorende verwachtingen, waaraan al dan niet 

13Mett name Patzer (1982) p. 44/45 en 125 e.v. benadrukt dit. 
l4Voorr de nadruk op orgasme als kernbegrip in de definitie van homoseksualiteit zie Herzer (1987). 
l5Calamee (19992) pp. 55,70 en 133 e.v. brengt in het kader van de Grieken een scherp onderscheid aan 
tussenn homophilia, een pedagogische vorm van pederastie, en sodomie, waarmee hij homoseksualiteit 
tussenn volwassen mannen bedoelt. We zullen zien dat een dergelijk onderscheid een tweedeling 
suggereertt die niet door de bronnen wordt ondersteund. 
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wordtt voldaan. Zo bestaat er in het moderne westen de verwachting dat een 
homoseksueell  zich onderscheidt in zijn gevoelens en gedrag. Maar er zijn nog andere 
verwachtingenn die het zelf-beeld van iemand die zichzelf als homoseksueel ziet, 
determineren,, zoals de verwachting dat hij vrouwelijk is, altijd uit is op het bedrijven 
vann seks etc. Dergelijke verwachtingen hebben natuurlijk een self-fulfilling karakter. 
Mcintoshh laat zien dat zo'n homoseksuele rol in termen van verwachtingen al aan het 
eindee van de zeventiende eeuw ontstond in samenhang met de ontwikkeling van een 
subcultuur. . 

5.. Een voorbeeld van een historisch onderzoek 

Voorall  de laatste decennia is er systematisch onderzoek verricht naar sodomiel 6 in 
Europa:: Venetië (15e en 16e eeuw), Genève (16e en 17e eeuw), Frankrijk (1500-
1800),, Engeland en Nederland (vooral 18e eeuw).17 Deze onderzoeken laten zien dat 
dee breuk die door Foucault, Hekma en anderen is aangebracht in de perceptie van 
homoseksualiteit,, namelijk dat deze in de moderne zin van het woord zich pas in de 
19ee eeuw zou manifesteren, wellicht niet zinvol is en ook niet juist is. Om te laten zien 
datt we voorzichtig moeten zijn met het al te strikt toepassen van een model bij de 
bestuderingg van het fenomeen seksualiteit in het verre verleden, wil ik hier het 
onderzoekk van de Nederlandse historicus Theo van der Meer resumeren18. Zijn 
aanpakk en methode bij de bestudering van homoseksueel gedrag in de achttiende 
eeuww in enkele steden van de Republiek zijn verhelderend en mijn inziens 
exemplarischh voor historisch onderzoek naar homoseksueel gedrag. 
Zij nn onderzoek laat zien dat homoseksualiteit in de moderne zin van het woord - als 
'statee of mind' - zich pas in de tweede helft van de negentiende eeuw zou hebben 
voorgedaan,, onjuist is. Aan de hand van een beschrijving van verschillende aspecten 
vann een subcultuur, zoals die door de vervolgingen in de achttiende eeuw in de 
Republiekk aan het licht kwamen, maakt hij duidelijk dat ook in die periode reeds van 
eenn homoseksuele rol sprake was. 
Vanaff  1730, toen men in Utrecht in een proces tegen enkele 'sodomieten' homo-
seksuelee 'netwerken' op het spoor kwam, hebben zich in de achttiende eeuw 
afwisselendd vervolgingen en veroordelingen voorgedaan. De straffen varieerden van 
dee doodstraf tot gevangenisstraf. Had er bij anaal verkeer ejaculatie in het lichaam 
plaatsgevonden,, dan werd de doodstraf uitgesproken. Andere handelingen leverden 
meestall  een gevangenisstraf op. De groep mannen die door deze vervolgingen werd 
getroffen,, was volgens van der Meer slechts een marginale groep. Hij spreekt over 
netwerkennetwerken van individuen. Deze netwerken, die zich in veel steden in de Republiek al 
vóórr 1730 gevormd hadden, waren geen hechte of gesloten groepen, maar zij 
overlaptenn elkaar en konden zich uitspreiden over verschillende steden. De groepen 
warenn niet erg groot en kwamen bij elkaar ten huize van een van de leden. Van de 
betrokkenn mannen waren velen gehuwd. Er was dus geen sprake van een 
ontkoppelingg tussen huwelijk en homoseksueel gedrag. 

l6Vann de dertiende tot en met de achttiende eeuw werd sodomie beschouwd als een zeer ernstige zonde 
tegenn God en de Goddelijke Natuur. Onder sodomie in de breedste zin van het woord verstond men: 
seksuelee handelingen die niet op de voortplanting waren gericht, en in beperkte zin anale penetratie. 
Sodomiee kon dus zowel op heteroseksuele als homoseksuele contacten slaan. Toch werd sodomie vaak 
voorr uitsluitend homoseksueel gedrag gebruikt. Zie Hekma (1988) p. 631, van der Meer (1988) p. 
171/22 en noot 7 voor andere literatuur. 
17Voorr literatuur over de afzonderlijke onderzoeken zie Hekma (1988) p. 632 en noot 29 t/m 32. Voor 
eenn goede inleiding over historisch onderzoek en homoseksualiteit, zie van der Meer (1995) pp. 37 e.v. 
18vann der Meer (1988) en (199S). Zijn onderzoek bevestigt wel de theorie dat homoseksualiteit in de 
modernee zin van het woord is ontstaan, en wel in de Republiek in de achttiende eeuw tengevolge van 
verschillendee sociale en politieke ontwikkelingen. 
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Dee netwerken werden vooral gevormd door kooplieden, venters, winkeliers, lijf - en 
dienstknechten,, beroepen die het contact met andere mensen vergemakkelijkten. 
Verderr maakten personen van de aristocratie of regentenhuize deel uit van de 
netwerken,, die in ruil voor geld, goed of protectie zich seksuele diensten van knechten 
kondenn permitteren. Op allerlei plaatsen in de steden hadden de sodomieten hun 
ontmoetingsplaatsen,, waar ze niet alleen contact met elkaar legden, maar ook hun 
seksuelee daden bedreven. Dat waren naast kroegen, bordelen en privéhuizen vooral 
publiekee plaatsen, zoals op straat, in parken, in openbare toiletten, langs de 
stadswallen,, in portieken of gevels van gebouwen, in en om de kerken. 
Hett is interessant dat naast de tamelijk 'universele', gebruikelijke manieren om met 
elkaarr in contact te komen en aan te geven wat men van elkaar wilde, zoals 
oogcontact,, het tonen van het geslachtsdeel, of de meer aggressieve aanpak van 
aanranding,, ook bepaalde codes werden gehanteerd; twee opvallende voorbeelden 
zijnn het zogenaamd 'handjeklapgebaar' waarbij met de ene hand op de rug van de 
anderee hand werd geslagen of het plaatsen van handen in de zij waarbij men elkaar 
eenn stoot met de elleboog gaf. Dergelijke codes waren niet universeel, maar 
waarschijnlijkk wel snel overgenomen en binnen bepaalde netwerken bekend. 
Promiscuee gedrag was onder sodomieten een gewone zaak: uit de vele 
bekentenissenn blijkt dat men in de loop van de tijd met tientallen personen seksueel 
contactt had gehad; verder bekenden sommigen dat ze met iedereen, zonder aanziens 
dess persoons, homoseksuele activiteiten hadden willen plegen. Daarentegen was er 
ookk sprake - maar de bronnen zijn hierover uiterst summier - van langdurige relaties, 
diee vaak de vorm van een meester-knechtverhouding aannamen. En dit gebeurde niet 
alleenn bij de hogere standen. Ook eenvoudige winkeliers hadden relaties met hun 
knechten.. Verder speelde prostitutie een belangrijke rol, maar de grenzen tussen 
maintenerenn en prostitutie zijn niet gemakkelijk te trekken. Zo zijn er voorbeelden van 
jongenss die zich de ene keer wel en de andere keer niet lieten betalen. Jongens die 
gewendd waren geld voor hun diensten te ontvangen, konden onder elkaar 
opscheppenn over hun klanten en de bedragen die ze ontvingen. 
Overr de seksuele handelingen is relatief veel informatie beschikbaar, omdat dit 
bepalendd was voor de strafmaat. De volgende seksuele handelingen zijn in ieder 
gevall  in de verslagen vastgelegd: wederzijdse masturbatie, anaal contact, inter-
femoraall  contact. Anale cunnilingus wordt niet genoemd en van fellatio is slechts een 
enkelee maal sprake. Omdat alleen anaal contact zeer zwaar werd gestraft, is het 
voorstelbaarr dat de beschuldigde interfemoraal contact bekende om zo de doodstraf 
tee ontlopen. Het is interessant te lezen dat sommige sodomieten zich beperkten tot de 
actievee of tot de passieve rol, maar dat anderen beide rollen in praktijk brachten. 
Opp grond van deze gegevens concludeert van der Meer, mijn inziens terecht, dat er al 
inn de achttiende eeuw zoiets als een homoseksuele rol bestond. Deze conclusie wordt 
onderbouwdd door zaken als de continuïteit in het homoseksuele gedrag (deze mannen 
haddenn niet incidenteel een homoseksuele ervaring) en verwachtingen die mannen 
vann zichzelf hadden (bijvoorbeeld dat ze met een vrouw nooit genot zouden ervaren). 
Ookk blijkt uit de verslagen van de verhoren dat de sodomieten zelf zeer uiteenlopende 
verklaringenn voor hun homoseksueel gedrag hadden bedacht, zoals het hebben van 
slechtss één testikel, een afwijking in de hersenen, het lang uitstellen van het huwelijk, 
verleidingg door de duivel; velen gaven aan dat ze tot dit gedrag gekomen waren 
doordatt ze door een andere man verleid waren. Het is natuurlijk mogelijk dat 
bepaaldee antwoorden ingegeven zijn door de situatie waarin ze naar voren zijn 
gebracht,, maar in ieder geval blijkt hieruit dat er bij de sodomieten een zekere 
behoeftee bestond om hun eigen gedrag te rechtvaardigen. 
Eenn ander belangrijk punt is dat de sodomieten zelf de passieve rol bij anaal contact 
associeerdenn met de vrouwenrol. Men bekende als vrouw gebruikt te zijn. Travestie 
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enn ander feminien gedrag werden als een op zichzelf staand fenomeen beschouwd en 
niett automatisch met sodomie in verband gebracht. 
Opp grond van dit onderzoek" concludeert van der Meer dat er in verschillende steden 
vann de Republiek subculturen van sodomieten bestonden die in 1730 door de 
autoriteitenn werden ontdekt en waarvoor men pas sinds die tijd belangstelling ging 
koesteren.20 0 

Vann der Meer bespreekt in het kort enkele verklaringen die voor het ontstaan van 
homoseksuelee subculturen zijn gegeven: de toenemende controle van de overheid op 
onderr meer het seksuele gedrag van de burgers, waarbij de overheid zich aanmatigde 
uitsprakenn te doen welk gedrag al dan niet toelaatbaar was. De gedachte sluit aan bij 
watt J. Weeks en anderen hebben geopperd:21 bij repressie en toename van de sociale 
controlee ontstaat de behoefte aan een subcultuur, die een dubbele functie vervult: 
enerzijdss geeft de subcultuur voor de betrokkenen de gelegenheid voor illegaal 
gedragg en biedt zij veiligheid tegenover de repressie, anderzijds wordt de subcultuur 
doorr de anderen getolereerd, omdat zo het illegale gedrag als het ware buiten de 
maatschappijj  wordt gehouden. 
Uitt het onderzoek van van der Meer blijkt dat aan de vervolgingen die sinds 1730 
plaatsvonden,, al een subcultuur voorafging, terwijl er vóór 1730 toch geen sprake is 
vann toenemende repressie. De auteur suggereert dat de subculturen eerder het 
gevolgg zouden kunnen zijn van veranderende sociale structuren, zoals in de politieke 
enn culturele hegemonieën.22 Wanneer deze subculturen zijn ontstaan, is vooralsnog 
onduidelijk.. Sinds 1730 is in ieder geval een duidelijke verandering te bespeuren in de 
houdingg van de autoriteiten ten aanzien van homoseksueel gedrag. Van een 
incidentelee zonde werd sodomie een permanente staat van zonde, die nu ook een 
juridischee identiteit kreeg. De achttiende eeuw definieerde homoseksueel gedrag in 
religieuzee termen dat juridische gevolgen kon hebben. De mensen uit de omgeving 
vann de sodomiet maakten hem herkenbaar door hem een bepaalde identiteit toe te 
kennen.23 3 

Welkee zaken uit dit onderzoek zijn nu van belang voor het onderhavige onderzoek 
naarr de homoseksualiteit bij de Grieken? Ik wil natuurlijk niet suggereren dat er van 
enigee continuïteit sprake zou zijn tussen de de achttiende eeuw in de Republiek en de 
Grieksee oudheid. Het onderzoek van van der Meer laat in ieder geval zien dat de 
opvattingg niet juist is dat pas sinds de tweede helft van de negentiende eeuw het 
verschijnsell  van de 'moderne homoseksueel' zijn intrede doet; en verder toont het 
aann dat homoseksualiteit zich niet op eenvoudige wijze laat definiëren en dat men bij 
hett historisch onderzoek naar dit verschijnsel subtiele methoden dient te hanteren. 
Hett is van belang te zien op welke wijze van der Meer tot zijn conclusie komt dat er al 
inn de achttiende eeuw sprake was van een homoseksuele rol en identiteit. Het 
vaststellenn van codes, netwerken en subculturen vormen in dit proces een eerste 
stap.. Vervolgens laat hij zien dat de homoseksuele mannen een bepaald beeld hebben 
vann de manier waarop en van de redenen waarom zij zich in hun seksuele 
handelingenn gedragen zoals zij doen. In deze zin is er sprake van een rol. Maar de 

l9Hi jj  maakt vergelijkingen met andere Europese steden, die mij  terecht lijken en interessante 
perspectievenn bieden. Ik laat ze hier  achterwege, omdat het mij  met deze excurs in eerste instantie gaat 
omm de exemplarische wijze van onderzoek en om de terminologie. 
^Hett  verschil tussen een subcultuur  en een netwerk ligt in de hogere graad van sociale organisatie die 
eenn subcultuur  heeft, zie Hekma (1986) p. 632 en noot 33. 
211 Weeks (1986) p. 36, Hermans (1995) 31 cv. 
22Dezee suggestie wordt ook gedaan door  Murra y en Gerard (1983) p. 193; cf. van der  Meer  (1988) p. 
193/44 en noot 58. 
^Vergelij kk  de opmerking van Hermans (1989) p. 7: 'De zoek dee man die zich bewust is van zijn anders 
geaaidd zijn, en Ut geloof dat ik hem kan vinden omdat ik denk dat ook zijn tijdgenoten hem gevonden 
hebben.. Hun omschrijvingen en hun ethische opvattingen zijn daarvoor  mijn leidraden.' 
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levenswijzee van deze achttiende-eeuwse sodomieten en de opvattingen die onder 
henn en bij anderen leefden, geven aan dat er niet alleen sprake is van een 
homoseksuelee rol maar ook van identiteitsvorming. Dit blijkt zowel uit de reactie van 
dee omgeving op hun bestaan en hun gedrag als uit de manier waarop zijzelf rekening 
hieldenn met de opvattingen van anderen over hen. Wanneer we deze bevindingen en 
conclusiess willenn gebruiken bij ons onderzoek, doet zich onmiddellijk de vraag voor of 
dee aard van de bronnen die wij over homoseksueel gedrag bij de Grieken hebben, ons 
inn staat stelt om de homoseksuele rol te beschrijven in termen van de verwachting die 
dee betrokkenen en 'de ander*  hebben, en om de identiteit als een complexe interactie 
tussenn individuen en omgeving vast te stellen. Er zijn wel juridische betogen24, maar 
dann is niet degene aan het woord die het homoseksuele gedrag vertoont. Er bestaan 
voorr de periode van de zesde tot en met de vierde eeuw voor Chr. wel enkele 
bronnenn waarin iemand homoseksuele handelingen zegt te verrichten, of 
homoseksuelee verlangens zegt te koesteren, maar dit zijn altijd 'literaire' bronnen, dat 
will  zeggen dat de genres waarin men zich uit specifieke regels aan de auteur 
opleggen.. Het karakter en het genre van het literaire product bemoeilijken pogingen 
omm zaken als een homoseksuele rol of een homoseksueel zelfbeeld vast te stellen. 
Verderr moeten we rekening houden met de sterk traditionele elementen die 
meespeelden:: een bepaalde literaire topos biedt de dichter een raamwerk om 
gedachten,, gebeurtenissen en emoties te verwoorden. Toch moeten we, voor zover 
mogelijk,, in ons onderzoek proberen zaken als codes, subculturen of netwerken op 
eenn of andere manier te onderkennen. 
Inn het kader van de vraag in welke richting het sociologisch en historisch onderzoek 
naarr homoseksualteit zich moet ontwikkelen, waarschuwt Hekma terecht dat er, 
gezienn het tijdvak van homoseksuele emancipatie waarin wij leven, een sterke 
tendenss bestaat eerdere tijdperken in het teken van discriminatie en vervolging te 
zien.255 Hij schrijft: 'Dat is een te eenvoudig dualisme voor de historische werkelijkheid 
enn bovendien een gevaarlijke vooronderstelling die de historicus gemakkelijk op het 
verkeerdee been kan zetten.' Van der Meer heeft laten zien dat 'onderdrukking' niet 
eenn noodzakelijk voorwaarde hoeft te zijn voor het ontstaan van een subcultuur. 
Veranderingg van de sociale structuur zou hiervan ook de reden kunnen zijn. 
Bovendienn zou ik willen toevoegen dat het woord onderdrukking wellicht te zwaar is 
enn een anachronisme lijk t te zijn; in plaats daarvan laat het zich aanzien dat termen 
alss 'stigmatisering'- of zoals Mcintosh het uitdrukt: 'labelling'- bruikbaarder zijn. 

6.. De moderne homoseksueel 

Naastt de kritische opmerkingen bij de periodisering en de onderdrukkingstheorie zou 
ikk zelf enkele kanttekeningen willen plaatsen bij het begrip 'de moderne 
homoseksualiteit'' en 'de moderne homoseksueel'. Deze termen hebben namelijk een 
gewichtt gekregen dat niet meer met de werkelijkheid strookt en associaties geeft die 
onjuistt zijn. In moderne studies over de Griekse homoseksualiteit fungeert deze term 
altijdd als een soort grens: wat er ook aan de hand is met de Grieken op seksueel 
gebied,, in ieder geval praktiseerden zij homoseksualiteit niet zoals de moderne mens 
datt doet. Bij mensen als Patzer en Buffiere heeft het begrip 'de moderne 
homoseksualiteit'' negatieve associaties; door de Grieken te vrijwaren van een 
dergelijkk gedrag, blijven dezen in hun ogen rein en zijn zij in hun seksueel gedrag niet 
tee bekritiseren. Het boek van Patzer is eigenlijk één uitvoerig argument om aan te 
tonenn dat de Griekse pederastie in haar oorsprong en dus in haar wezen volledig vrij 

24Zoalss de rede Contra Timarchum van Aischines. 
^Hekmaa (1988) p. 634 e.v. 
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iss van associaties die kleven aan de 'moderne homoseksualiteit'. Patzer onderscheidt 
tweee typen knapenliefde, het oudste type, dat volgens hem in de meest strikte zin een 
vormm van initiatie is, en het zogenaamde jongere type, de vorm die zich in het Athene 
vann de klassieke periode manifesteerde. Een opmerking in dit kader spreekt 
boekdelen:: 'Dem jüngeren Typus der Knabenliebe ist nun mit dem alteren schliesslich 
gemeinsam,, dass die Partner auch Sexualverkehr miteinander haben, genauer, dass 
dieserr in beiden Fallen einseitig von Erwachsenen aus geschieht. Lasst sich nun in 
derr klassischen Knabenliebe eine Bedeutung dieses uns Modernen so fremdartigen, 
jaa anstössigen Elementes erkennen, die sich aus der alteren Form fortgesetzt natte?'26 

Patzerr blijkt moeite te hebben met de gedachte dat een man en een jongen seksueel 
contactt met elkaar zouden hebben; vandaar dat de Atheense variant van 
homoseksueell  gedrag - Patzer bedoelt homoseksueel contact dat voornamelijk 
gebaseerdd is op seksualiteit - door Patzer wordt bestempeld als degeneratie van een 
oorspronkelijkee en zuivere vorm van omgang.27 Zijn visie op de 'moderne 
homoseksualiteit'' in de vorm van 'Zuneigungs-homosexualitat' zal hoogstwaar-
schijnlijkk niet veel anders zijn. Ook Buffière is niet in staat zijn negatieve kijk op de 
modernee homoseksualiteit te verzwijgen, al spreekt hij net als Patzer ietwat 
versluierendd in termen van een collectief 'wij', alsof iedere lezer van zijn tekst zich 
onvermijdelijkk zal identificeren met dit 'wij'. Hij schrijft 'Le mot 'pédérastie' sonne mal 
aa nos oreilles: parce que nous le confondons avec homosexualité; parce que nous y 
associonss des rapports charnels. Mais eet amour des enfants, ou plutöt des 
adolescents,, n'a rien a voir, dans son principe, avec des relations anormales et 
vicieusess entre personnes du même sexe.'28 Het citaat behoeft geen commentaar. 
Maarr ook mensen zoals Henderson en Halperin, bij wie geen enkele negatieve 
associatiee ten aanzien van de moderne homoseksualiteit aanwezig is, hebben 
blijkbaarr wel een scherp beeld van dit moderne fenomeen. Zo schrijft Henderson in 
dee addenda van zijn Maculate Muse: 'I ought to have noted that neither in the comic 
poetss nor in other sources is there allusion to any category of Athenian males mat 
wouldd correspond to our category "gay".'» Ook iemand als Halperin spreekt over de 
'modernee homoseksueel'.30 

Hett is wellicht overbodig, maar toch wil ik benadrukken dat de 'moderne 
homoseksueel'' een zeer ruim begrip is en dat het er alle schijn van heeft dat de 
'modernee homoseksueel' niet bestaat en langzamerhand een mythe is geworden, die 
inn vergelijkende historische studies over homoseksueel gedrag eerder verwarrend 
dann verhelderend werkt. 
All  bestaat er bij veel niet-homoseksuelen een bepaald beeld van wat een 
homoseksueell  is en hoe hij zich gedraagt op sociaal, cultureel of seksueel gebied, toch 
creëertt dit beeld nog niet iets als een uniforme homoseksueel. Integendeel: zowel op 
hett gebied van het bewustzijn van een homoseksuele identiteit als van de beleving 
ervann kunnen zich wezenlijke verschillen voordoen. Sommige mannen kiezen bewust 
voorr een homoseksuele identiteit en beschouwen deze keuze als een politieke daad 
diee hen maakt tot iemand die in wezenlijk opzicht verschilt van een heteroseksuele 
man,, met andere maatschappelijke inzichten en houdingen ten opzichte van 

MPatzerr  (1982) pp. 116-117. 
Patzerr  (1982) p. 123. 
^Buffièr ee (1980) p. 5. Moormann (1985) p. 279 geeft ditzelfde citaat om zijn onvrede met dit boek te 
illustreren. . 
^Hendersonn (19912) p.251. 
^Halperi nn (1990) p. 46; vergelijk ook p. 29 "What this implies about the issue before us may sound 
paradoxicall  but it is, I believe, profound - or, at least, worth pondering: although there have been, in 
manyy different times and places (including classical Greece), persons who sought sexual contact with 
otherr  persons of the same sex as themselves, it is only within the last hundred years or  so that such 
personss (or  some portion of them, at any rate) have been homosexuals.' 
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maatschappelijkee en zelfs politieke zaken. Anderen ervaren dat een bepaalde 
identiteitt hun is opgedrongen; noodgedwongen en vaak na een lange periode van 
existentiëlee twijfels, die soms maken dat de vaste grond onder het bestaan verdwijnt, 
passenn zij zich aan, althans in de eerste periode na hun 'coming out', en nemen 
aanvankelijkk de rol over die de maatschappij van hen verwacht. Van een nieuwe 
eigenn identiteit kan dan nog geen sprake zijn. De rol van de homoseksueel hoeft geen 
ingrijpendee psychische verandering teweeg te brengen in het zelfbeeld. De mate 
waarinn zij zich met dit door de maatschappij opgedrongen zelfbeeld identificeren, kan 
echterr zeer verschillen, veelal afhankelijk van gevoeligheid voor het stigmatiserende 
off  repressieve druk van de omgeving. Zo zijn er mannen of jongens die zich 
homoseksueell  noemen, uitsluitend alleen omdat ze met andere mannen of jongens 
seksueell  contact hebben, maar die zich op geen enkele wijze identificeren met het 
beeldd dat de maatschappij van een homoseksueel heeft. Vaak heeft dit soort mannen 
off  jongens geen moeite met de richting waarnaar hun verlangens uitgaan. Ze houden 
nuu eenmaal van mannen, maar dat de maatschappij daar een probleem van maakt, 
henn stigmatiseert en tracht af te zonderen van de rest in de maatschappij, stoort hen 
niet,, of althans niet in die mate dat ze zich hierdoor laten opsluiten in een subcultuur. 
Verderr zijn er tal van mannen die naast heteroseksuele ervaringen in meerdere of 
minderee mate homoseksuele contacten hebben, maar die zich niet de identiteit van 
eenn homoseksueel aanmeten. Deze mannen verrichten homoseksuele handelingen 
diee zich in geen enkel opzicht onderscheiden van handelingen van mannen die zich in 
hunn erotiek exclusief homoseksueel gedragen. Behoren dezen nu wel of niet tot de 
categoriee van de 'moderne homoseksueel'? Natuurlijk hangt dit volledig af van de 
wijzee waarop we dit begrip definiëren. Wanneer men homoseksualiteit de beperkte 
definitiee geeft, dan - en dit is waar het om gaat - wordt gesuggereerd dat er een zeer 
scherpee scheidingslijn te trekken valt tussen enerzijds iemand die verklaart exclusief 
homoseksueell  te zijn en anderzijds iemand die orgasmen niet uitsluitend bereikt in 
homoseksueell  contact. Deze scheidingslijn is wel te trekken, maar geeft mijn inziens 
slechtss een schijnbare conceptuele duidelijkheid. 
Err zijn dus talrijke problemen om het begrip de 'moderne homoseksueel' als concept 
tee hanteren. 
1.. Het concept heeft geen eenduidig referentiekader in de werkelijkheid; de 'moderne 
homoseksueel'' bestaat niet. 
2.. Het concept suggereert dat iemand die orgasmen bereikt als homoseksueel met 
eenn zelfbeeld als homoseksueel, een andere persoon zou zijn dan iemand die 
orgasmenn bereikt in homoseksueel contact zonder deze identiteit. 
3.. Het concept van de moderne homoseksueel als iemand die een bijzondere 
psychischee gesteldheid heeft, suggereert dat deze gesteldheid hét distinctieve 
kenmerkk is van een moderne homoseksueel. Het willen bereiken van een orgasme in 
eenn homoseksueel contact en het werkelijk verrichten van handelingen die tot dit 
orgasmee leiden, komen op de achtergrond. 
4.. Als concept in een historisch onderzoek naar homoseksueel gedrag of vormen van 
homoseksualiteitt functioneert het begrip als een absolute constante die een 
normerendd karakter krijgt: andere manifestaties van homoseksueel gedrag worden 
ermeee vergeleken en er tegen afgezet. 
Hett laat zich aanzien dat we in ons denken over 'de homoseksueel' te veel vastzitten 
aann het psychologische vertoog en psychologische verklaringen en daardoor het 
beeldd van wat een homoseksueel is te beperkt maken, zodat we de variëteit aan de 
manifestatiess van homoseksueel gedrag uit het oog verhezen. 
Hett lijk t niet overbodig te benadrukken dat er ook een zekere mythevorming heeft 
plaatsgevondenn en nog plaatsvindt ten aanzien van de genderrol van de 'moderne 
homoseksueel'.. Het is waar dat homoseksuele mannen net zo min als hun 
heteroseksuelee seksegenoten aan bepaalde sociale rollen ontkomen. Maar deze 
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rolpatronenn zijn moeilijk te generaliseren, ook al bestaan er bij veel mensen bepaalde 
gedachtenn over de wijze waarop homoseksuele mannen zich gedragen (verwijfd, 
onzeker,, emotioneel etc.) en beantwoorden bepaalde homoseksuele mannen ook aan 
dezee verwachtingen. We moeten ervoor waken om generalisaties te maken over 
socialee rolpatronen en gedragspatronen van de moderne homoseksueel op grond van 
dee verwachtingen die veel mensen hebben en op grond van het feit dat enkelen aan 
dezee verwachtingen voldoen. Dus ook vanuit het perspectief van gender bestaat de 
modernee homoseksueel niet. 
Dee moderne homoseksueel is evenmin te definiëren door de soorten relaties die hij 
aangaat.. Er zijn mannen die ervoor kiezen de dagelijkse praktijk van hun verhouding 
inn te richten naar wat gebruikelijk is bij heteroseksuele paren, ook al nemen ze niet 
altijdd de traditionele rolpatronen over die gekoppeld zijn aan de plaats van de man en 
dee vrouw binnen een relatie. Anderen gaan bewust geen vaste verhouding aan maar 
leidenn een promiscue leven. Dit zijn twee uitersten van 'homoseksuele' leefwijzen, 
waartussenn talrijke andere vormen van maatschappelijke patronen gepraktiseerd 
worden. . 
Tenslottee is het duidelijk dat de moderne homoseksueel ook niet te definiëren is door 
eenn verwijzing naar zijn seksuele gedragspatroon. Ook hierover kan men onmogelijk 
zoo generaliseren dat daarvan een coherent en uniform beeld gevormd wordt. 
Wee moeten concluderen dat in een historisch onderzoek naar homoseksualiteit dit 
begripp van de 'moderne homoseksueel' niet gebruikt mag worden als een referentie -
kaderr waarmee - of het nu in positieve of negatieve zin is - homoseksueel gedrag uit 
hett verleden vergeleken wordt.31 Mijn onderzoek gaat dan ook over homoseksueel 
gedrag,gedrag, dat wil zeggen: seksueel gedrag dat gericht is op een orgasme dat plaatsvindt 
inn een contact met een andere man of jongen. Telkens wanneer ik spreek van 
homoseksualiteit,, verwijs ik niet naar het moderne 'concept' van 'de moderne 
homoseksualiteit',, maar naar concreet homoseksueel gedrag. En met gedrag bedoel 
ikk dan seksueel gedrag, geen sociale rol. 

7.. De morele code 

Inn het begin van dit hoofdstuk heb ik naar aanleiding van een definitie van de 
seksualiteitt enige opmerkingen gemaakt over de relatie tussen seksueel gedrag en 
hett vertoog daarover. Sinds Foucault is het gebruikelijk om in studies naar seksualiteit 
geenn onderscheid te maken tussen het seksuele gedrag en de manier van spreken 
daarover.. Halperin volgt in dit aspect Foucault op de voet. Hij zegt: 'For the 
"sexuality""  of the classical Athenians, far from being independent and detached from 
"politics""  (as we conceive sexuality to be), was constituted by the very principles on 
whichh Athenian public life was organized. In fact, the correspondences in classical 
Athenss between sexual norms and social practices were so strict that an inquiry into 
Atheniann "sexuality" 'per se' would be nonsensical...'32 Vervolgens zegt hij: 'the 
sexuall  identities of the classical Athenians - their experiences of themselves as 
sexuall  actors and as desiring human beings - seem to have been inseparable from, if 
nott determined by, their social identities, their public standing.'33 Wanneer we beide 
uitsprakenn met elkaar verbinden, dan kunnen we de conclusie trekken dat ook 
Halperinn ervan uitgaat dat er een zeer nauw verband bestaat tussen het seksuele 

3'Modernee studies over homoseksualiteit zouden moeten vermijden selffulfilling generalisaties te 
hanterenn die een verkeerd beeld bevestigen en cultiveren van wat homoseksualiteit in de moderne wereld 
inhoudt;; ze zouden daarentegen eerder de variëteit moeten benadrukken in het gedrag op seksueel, 
sociaall  en psychisch terrein van mannen die zich al dan niet openlijk homoseksueel gedragen. 
32Halperin(1990)p.31. . 
"Halperinn (1990) p. 33. 
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gedragg enerzijds en het normatieve vertoog hierover anderzijds. Het is evident dat 
historischh onderzoek naar seksueel gedrag altijd afhankelijk is van het vertoog over 
seksualiteitt van een bepaalde groep of bepaalde individuen. Seksueel, en dus ook 
homoseksueel,, gedrag kan nooit onafhankelijk van het vertoog erover bestudeerd 
worden.. Dit vertoog kan allerlei vormen aannemen. Dit heeft bijvoorbeeld te maken 
mett het medium waarvan dit vertoog zich bedient: in het geval van de Grieken zijn er 
gedichtenn die een homo-erotische strekking hebben en er zijn redevoeringen die een 
minn of meer juridisch vertoog laten zien. Dan zijn er de komedies van Aristophanes 
diee erop gericht zijn de gemiddelde Athener in het theater te vermaken en een heel 
eigenn kijk op het seksuele gedrag van de Atheense man bieden; verder het 
filosofischee discours dat met zijn sterk protreptisch en moraliserend karakter een 
volslagenn ander beeld geeft dan de komedies van Aristophanes. Ook de 
vaasafbeeldingenn maken deel uit van dit vertoog, in zoverre zij met tekens en 
symbolen,, die voor een eigentijds publiek herkenbaar waren, 'iets' meedelen over 
seksuelee verlangens, handelingen en normen. Het verschil in toon, strekking, 
boodschapp en moraal van al deze vormen van vertoog wordt niet alleen bepaald 
doordatt het steeds om andere 'media' gaat; deze 'media' streven ook telkens andere 
doeleindenn na én - wat van groot belang is - zijn veelal bedoeld voor verschillende 
groepenn van de maatschappij. Een onderzoek naar de seksualiteit of naar het vertoog 
overr seksualiteit dient zich van deze verscheidenheid in vorm, doeleinden en 
doelgroepenn van de verschillende bronnen rekenschap te geven. 
Inn het geval van de seksualiteit heeft het vertoog meestal een moraliserend of 
protreptischh karakter. In het totaal van uitingen die betrekking hebben op 
(homo)seksualiteit,, kan men een onderscheid maken tussen enerzijds uitingen die de 
indrukk wekken een directe ervaring weer te geven, zoals lyrische poëzie die de 
(homo)seksuelee hartstocht direct lijk t te verwoorden (categorie 1), en anderzijds 
uitsprakenn of voorstellingen op meta-niveau waarin algemene beweringen over 
(homo)seksueell  gedrag worden gedaan (categorie 2). De uitingen van categorie (1) 
kunnenn natuurlijk zeer sterk gekleurd zijn, doordat ze bijvoorbeeld de waarden en 
normenn van een bepaalde groep mensen of zelfs van een individu naar voren brengen. 
Inn categorie (2) moet op zijn beurt een onderscheid aangebracht worden, namelijk 
tussen:: 2a. wat er gezegd wordt dat er wordt gedaan; en 2b. wat er wordt gezegd dat 
err moet worden gedaan. Van de laatste groep (2b) zijn de dialogen van Plato een 
voorbeeld,, ook al is zijn bevlogenheid bij het beschrijven van de gevoelens van de 
erastess voor de eromenos in bijvoorbeeld de Palinodie van Sokrates in de Phaedrus 
zoo groot dat een dergelijke, poëtische passage misschien wel thuishoort bij de eerste 
categorie.. Dit neemt niet weg dat zo'n tekst een zeer persoonlijke boodschap heeft. 
Groepp 2a wekt de indruk descriptief te zijn en een stand Van zaken te beschrijven die 
werkelijkk het geval is. Toch kan ook dit soort uitspraken of uitingen een sterk 
ideologischh karakter hebben en op indirecte wijze een moreel commentaar willen 
gevenn op een bepaalde seksuele handeling. Uitspraken in juridische betogen of 
uitsprakenn die betrekking hebben op wettelijke bepalingen, hebben uiteraard een 
sterkk moraliserende strekking. Ook vaasafbeeldingen kunnen voor een deel tot deze 
groepp behoren. De afbeeldingen wekken wel de schijn objectieve weergaven te zijn 
vann de manier waarop een erastes een eromenos het hof maakt, maar we moeten 
mett de mogelijkheid rekening houden dat er achter deze afbeeldingen ideologische of 
moraliserendee bedoelingen steken. 

Err moet mijns inziens nog een ander onderscheid gemaakt worden en wel over de 
manierr waarop moraliteit functioneert in een gemeenschap. Moraliteit is 
onlosmakelijkk verbonden met de wijze waarop mensen als groep of als individu in een 
maatschappijj  hun plaats hebben. De morele code, die in oorsprong, sancties en 
functiess door en door sociaal is, kan beschouwd worden als een instrument van de 
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gehelee gemeenschap om aan individuen of groepen leiding te geven. De morele code 
steltt eisen aan het gedrag en het denken van de individu. Maar die morele code kan 
opp verschillende niveaus werkzaam zijn. 
A.. Zo kan een individu zich een morele code eigen maken om daarmee zijn seksuele 
verlangenss te rechtvaardigen. Deze code kan door allerlei invloeden bepaald zijn: 
waardenn en normen die gemeengoed zijn van een bepaalde gemeenschap, of 
waardenn die verbonden zijn met kleinere groepen in een samenleving, zoals klasse, of 
groepp mensen met dezelfde culturele achtergrond of status. Bij deze 
manifestatievormm van morele code heeft 'internalization' plaatsgevonden: de persoon 
identificeertt zich met deze code, zodat deze in praktijk niet meer van zijn handelingen 
tee onderscheiden is.34 Deze interne code kan natuurlijk per individu verschillen en 
vormt,, wanneer hij ontwikkeld is, een basis om tegen externe vigerende morele 
codess in te gaan, zelfs als deze waarden of normen door de klasse of groep waartoe 
dee persoon in kwestie behoort, gedicteerd worden. 
B.. Anderzijds zijn de externe morele codes bepaald door waarden en normen die 
doorr een volk of gemeenschap in een bepaalde periode van haar geschiedenis 
wordenn nagestreefd; maar ook kleinere groepen in een samenleving, zoals bepaalde 
socialee klassen, beroepen, verenigingen e.d. kunnen een zekere moraal uitdragen en 
hiermeee anderen proberen te beïnvloeden. Gebonden aan klassen kan dit uitdragen 
vann een morele code propagandistische en daarmee ideologische doeleinden hebben. 
Zekerr in een stad als Athene, waarin de sociale structuur sterk bepaald werd door de 
verhoudingenn tussen verschillende klassen en waarin deze klassen zeer 
uiteenlopendee ideologieën hadden die met elkaar strijdig waren en waartussen pas 
aann het einde van de vijfde eeuw een zekere evenwicht ontstaat35, is het van belang 
ookk bij een onderzoek naar vormen van (homo)seksueel gedrag zich voortdurend 
rekenschapp te geven van verschillen in klassen en te proberen door dit morele 
schermm heen te prikken om de feitelijkheden van het homoseksuele gedrag op te 
sporen.. In deze zin moeten we onderscheid maken tussen homoseksueel gedrag en 
hett vertoog over dit gedrag. 
Wee mogen niet vergeten dat het arsenaal aan bronnen dat ons ter beschikking staat 
overr het culturele, sociale en politieke leven in een stad als Athene uit de zesde en 
vierdee eeuw uiterst beperkt is. Zeker op het gebied van de (homo)seksualiteit staan 
onss weinig bronnen ter beschikking, en degene die beschikbaar zijn, hebben vaak een 
speciaall  karakter (de lyrische poëzie) of zijn ideologisch gekleurd. De overlevering 
heeftt de bronnen al dan niet bewust gefilterd en deze filtering moet ons bijzonder alert 
makenn ten aanzien van de informatieve waarde die bepaalde bronnen lijken te 
hebben.. We zullen derhalve bij de bestudering van het (homo)seksuele gedrag van de 
Athenerss minder waarde moeten hechten aan bronnen die een sterk ideologisch of 
moreell  karakter hebben, dan aan bronnen die deze indruk niet maken. Zo zou één 
bepaaldee opmerking, één bepaalde vaasafbeelding meer informatieve waarde kunnen 
hebbenn dan een hele reeks van uitingen die onmiskenbaar de functie hebben een 
ideologiee te verkondigen. Ook deze bronnen geven informatie, maar over andere 
niveauss van de cultuur. Zo vind ik het methodisch onjuist om de dialogen van Plato 
zonderr enige reserve als bron te gebruiken voor de reconstructie van de seksuele 
praktijkk van de Athener, van de manier waarop over homoseksuele verlangens en 
gedragg werd gedacht en waarop homoseksueel gedrag werd geproblematiseerd. Ook 
eenn tekst als de Eroticus van pseudo-Demosthenes, die door Foucault als bron is 

"Cf.. Frankena (19732) p. 6 e.v. 35Ziee bijv. Ober (1989) p. 53 e.v. 
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benut36,, is sterk ideologisch gekleurd doordat hij uiting geeft aan het ideaal waarop 
eenn Athener uit de bovenlaag zijn eromenos behandelde en bekeek.37 

Hett zal duidelijk zijn dat het mij in het onderhavige onderzoek niet alleen gaat om de 
manierr waarop bepaalde groepen of individuen op de homoseksuele praktijk in 
Athenee hebben gereageerd, maar om zo goed als de bronnen ons dat toestaan het 
homoseksuelee gedrag zelf op te sporen of uit de bronnen te distilleren.38 

8.. Homoseksualiteit als sociale constructie 

Zoalss we hebben gezien, gaan mensen als Foucault, Halperin, Winkler en Henderson 
ervann uit dat seksualiteit en dus ook homoseksualiteit sociale constructies zijn en 
Foucaultt en Halperin gaan zover om te poneren dat het niet juist is termen als 
seksualiteitt en homoseksualiteit te gebruiken, wanneer de Griekse oudheid aan de 
ordee is. Seksualiteit is geen universeel kenmerk van het menselijk leven in iedere 
maatschappij,, maar 'it represents the 'appropriation' of the human body and of its 
erogenouss zones by an ideological discourse. Far from reflecting a purely natural and 
uninterpretedd recognition of some familiar facts about us, sexuality represents a 
peculiarr turn in conceptualizing, experiencing, and institutionalizing human nature, a 
turnn that (along with many other developments) marks the transition to modernity in 
northernn western Europe.'39 Deze auteurs benadrukken dat er in Griekenland geen 
seksuelee identiteit bestond, maar alleen een gender-identiteit. Mensen werden niet 
gegroepeerdd naar het object van hun seksuele verlangen maar naar de rol die ze in de 
seksualiteitt aannamen. De graad van mannelijkheid en vrouwelijkheid en de actieve 
enn passieve rol waren het enige criterium om mensen te beoordelen. Maar deze 
rollenn waren zeer nauw verbonden met maatschappelijke groepen en de hiermee 
verbondenn sociale status. Mannelijke burgers namen in Athene, zowel tfiuis als in de 
maatschappij,, de centrale positie op politiek, sociaal en cultureel terrein in. Degenen 
diee geen burgerlijke status hadden (slaven en metoiken) en de vrouwen, geen burgers 
inn eigenlijke zin, waren aan de mannelijke burgers ondergeschikt. Deze verhoudingen 
werdenn in de seksualiteit weerspiegeld en bepaalden de rolverdeling. De mannelijke 
burgerss dienden de dominante, overheersende rol te spelen, terwijl van de vrouwen 
enn de mannen die geen burger waren, verwacht werd dat ze zich ondergeschikt 
gedroegen.. De seksuele rolpatronen gaven dus op deze wijze de sociale hiërarchie 
weer:: seksuele normen en sociale verhoudingen waren heel nauw met elkaar 
verbonden.400 Het bedrijven van seks is dus een manifestatie van de persoonlijke 
socialee status die iemand heeft. Zoals we hebben gezien, beweert Halperin zelfs, dat 
iemandss seksuele ervaringen bepaald werden door de sociale identiteit, hun 'standing' 
alss burger. De dominante rol betekende de actieve rol dat wil zeggen: penetratie, de 
passieve:: gepenetreerd worden. De seksuele rol liep dus gelijk op met de gender-rol: 
eenn mannelijk burger diende te penetreren, of het nu vaginaal, anaal, oraal of 

^Foucaultt (1984/1) pp. 197 e.v. 
37Ditt is het manco van de studie van Thorton (1997), die zich voor zijn reconstructie van de ervaring van 
dee homoseksuele eros bij de Grieken uitsluitend op literaire bronnen baseert, en bovendien deze literaire 
uitingenn met weinig reserve of geringe kritische beschouwing gebruikt. 
MHett is dus wel degelijk mijn bedoeling ook de 'standjes' te bestuderen, dit in tegenstelling tot Hermans 
(1995)) p. 9. 
^Halperinn (1990) p.25. Op pag. 34/35 adviseert Halperin om in het geval van de oudheid niet te spreken 
van'' a sexuality at all'. 
""Halperinn (1990) p. 31/32 gaat zelfs zover te beweren: 'Sex between members of the super-ordinate 
groupp was virtually inconceivable, whereas sex between a member of the superordinate group and a 
memberr of any one of the subordinate groups mirrored in the minute details of its hierarchical 
arrangement,, as we have seen, the relation of structured inequality that governed the lovers' wider social 
interaction.' ' 
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interfemoraall  was, en aan deze rol waren allerlei eigenschappen verbonden die als 
zeerr positief werden beoordeeld: mannelijk, oorlogszuchtig, dapper, dominant, 
intelligent,, betrouwbaar, in staat emoties te onderdrukken, pijn en ongeluk te 
verdragenn etc. Degene die gepenetreerd werd, werd geassocieerd met vrouwelijke 
eigenschappenn zoals fysiek zwak, niet oorlogszuchtig, laf, onderdanig, slaafs, 
lichtgelovig,, onbetrouwbaar, ten prooi aan emoties en allerlei verlangens. 
Ikk noem deze visie op de Griekse (homo)seksualiteit het 'sociale constructie-model'. 
Ikk ben ervan overtuigd dat dit beschrijvingsmodel veel goede observaties bevat 
vanuitt het perspectief van de seksuele moraal in de Atheense samenleving, dat wil 
zeggenn de benadrukking van gender-identiteit in plaats van identiteit naar seksueel 
gedrag.. In het volgende hoofdstuk zal ik nader ingaan op details. Ik wil hier vaststellen 
datt dit model als beschrijving van de Griekse/Atheense seksuele praktijk toch meer 
eenn ideologisch karakter heeft dan een descriptie is van wat er op seksueel gebied nu 
feitelijkk aan de hand was. Mensen als Winkler en Halperin hanteren het 'model' te 
strikt,, zodat het in hun onderzoek een prescriptieve functie gaat vervullen. Doordat zij 
mijnss inziens te deductief te werk gaan, komen bepaalde gegevens die van de norm 
afwijken,, niet goed tot hun recht. 
Bovendienn ben ik ervan overtuigd dat seksualiteit en seksueel gedrag zich wel voor 
eenn belangrijk deel laten verklaren door culturele en sociale patronen, maar niet 
volledig.. Seksualiteit is niet alleen een kwestie van 'nomos', maar ook van 'fysis'. 
Mensenn kunnen - en doen dat ook- in hun seksueel gedrag ingaan tegen de vigerende 
seksuelee normen of het seksuele paradigma van de maatschappelijke groep waartoe 
zijj  behoren. Daarom denk ik dat we voorzichtig moeten zijn om alle uitingen die ons 
alss bron ter beschikking staan van het seksuele gedrag en het denken hierover vanuit 
eenn al te strikt model te interpreteren. 
Hett voordeel van het 'sociale constructiemodel' als instrument om het seksuele 
gedragg in Athene te beschrijven is dat het eenvoudig en helder is. De seksuele 
verhoudingenn tussen de mensen uit verschillende sociale 'lagen' van de Atheense 
maatschappijj  krijgen door deze beschrijving een tamelijk doorzichtige structuur. In 
zijnn functie als verklarende theorie is dit enerzijds de kracht van het 
beschrijvingsmodel,, maar anderzijds ook juist zijn zwakte. De ben ervan overtuigd dat 
eenn samenleving als die van een stad Athene op het gebied van de seksuele praktijk 
enn genderverhoudingen gecompliceerder is dan het 'sociale constructie-model' 
suggereert.. Zo ligt er aan dit model een scherpe dichotomie ten grondslag tussen man 
enn vrouw en tussen 'het mannelijke' en 'het vrouwelijke'. De verhouding tussen man 
enn vrouw werd gekenmerkt door dominantie en onderdanigheid, door gedrag dat te 
bestempelenn valt als actief en passief. Dit geeft een helder, maar een te simplistisch 
beeld.. We weten dat de Atheense maatschappij verschillende groepen van vrouwen 
kendee ten opzichte van wie de Atheense burger in verschillende verhoudingen stond. 
Dee echtgenotes van de Atheense burgers van de middenklasse, wier wereld in sterke 
matee en in letterlijke zin een gesloten wereld vormde, veelal gescheiden van het 
openbaree leven in de stad, en die juridisch volledig afhankelijk waren van hun 
echtgenoot,, kenden binnen hun eigen oikos een zekere mate van sociale 'macht'. Ook 
dee verhouding van de Atheense burgerman tot hetairen is niet erg eenvoudig en laat 
zichh mijns inziens niet uitsluitend in termen van dominantie en onderdrukking 
beschrijven.. Het is niet waarschijnlijk dat hetairen, vaak door de wol geverfde 
vrouwenn die juridisch en financieel een meer onafhankelijke positie hadden, zich 
werkelijkk zo onderschikt en 'passief voelden als de Atheense man wilde dat zij zich 
voelden.411 Juist op het gebied van de seksualiteit heeft de heteroseksuele man niet 

4IErr is nog maar weinig onderzoek verricht naar de wijze waarop de verschillende groepen vrouwen in 
dee Atheense maatschappij hun sociale rol ervoeren en in hoeverre de mannelijke ideologie over vrouwen 
strooktt met hun eigen ervaringen. Voor een interessante bespreking van vooronderstellingen vanwaaruit 
modemm onderzoek de positie van de vrouw in Griekenland heeft benaderd, zie Katz (1992). Zij 
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altijdd de zekerheid van zijn macht. Zaken als impotentie zullen Atheense mannen 
zekerr ook geplaagd hebben, maar dit strookt niet met het sociale constructie-model 
vann Halperin. De nadruk die we in woord en beeld in de Atheense cultuur aantreffen, 
opp het 'macho-gedrag' van de man, namelijk dat hij in het bezit is van een reusachtige 
phalluss en daarmee alleen penetreert, lijk t eerder een uiting te zijn van een vorm van 
ideologiee dan te corresponderen met zijn seksuele gedrag. We moeten derhalve bij de 
bestuderingg van het seksuele gedrag en het vertoog daarover een onderscheid 
proberenn te maken tussen wat men voorgeeft te doen en wat men in werkelijkheid 
doet. . 

Doverr waarschuwt in zijn Greek Popular Morality*1 tegen de idee dat de Grieken 
leefdenn 'in a rozy hazee of uninhibited sexuality, untroubled by the fear, guilt and shame 
whichh later cultures were to invent.' Hij wijst in dit verband op het feit dat de seksuele 
daadd niet in tempels of heiligdommen bedreven mocht worden of dat het in veel 
Grieksee cultussen voorschriften bestonden voor kuisheid of reiniging na de 
geslachtsdaad.. Verder benadrukt hij dat de Grieken voor het mannelijke 
geslachtsdeell  een afleiding van het woord aükóq 'schaamte' gebruikten en dat in de 
Grieksee literatuur vaak eufemistisch gesproken wordt over seksuele handelingen. De 
denkk dat Dover hierin zeker gelijk heeft, maar dit neemt niet weg dat de godsdienst bij 
dee Grieken een rijk en gevarieerd seksleven voor de man sanctioneerde en dat er 
zelfss cultussen waren waarbij seksuele handelingen tot de cultushandelingen 
behoorden.. Bovendien werden de meeste Griekse goden voorgesteld als wezens met 
sterkee erotische en seksuele verlangens en driften. De goden zijn niet erg subtiel en 
geduldigg in hun verleidingstechnieken en bekommeren zich niet over het al dan niet 
gepastt zijn van hun seksueel handelen: achtervolgingen, verkrachting, echtbreuk, 
animalisme,, homoseksualiteit, incest waren geen ongewone manieren waarop de 
Griekenn hun goden seksuele verlangens lieten botvieren. Seksueel genot werd op 
zichzelff  niet gezien als een iets dat slecht, verboden of smerig was. De vaasschil-
deringenn tonen seksuele handelingen die er niet om liegen. Het heteroseksuele 
vertoogg op vazen is verre van eufemistisch en suggereert dat mannen zelfs 
deelnamenn aan het bedrijven van seks in groepsverband. De mate waarin en de 
manierr waarop vaasafbeeldingen dit weergeven wijzen erop dat seksualiteit in het 
algemeenn een geïntegreerd onderdeel was van de Atheense mannencultuur. 
Seksualiteitt was door en door aanwezig in de wereld van de Atheense mannen: in 
hunn handelen, denken en praten. 

benadruktt  dat er  vooralsnog te weinig aandacht is geweest voor  de seksualiteit van vrouwen in 
Griekenland. . 
«Doverr  (1974) p. 205 en Dover  (1973/1984) p. 144. 
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