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HOOFDSTUKK  2 
DEE GRIEKSE HOMOSEKSUALITEI T 

Inn dit hoofdstuk geef ik in het kort een samenvatting van de belangrijkste 'feiten' van 
mett name de Atheense variant van de Griekse homoseksualiteit. Het gaat om 
hoofdlijnenn waarover de meeste geleerden het min of meer eens zijn. Details komen 
inn de volgende hoofdstukken aan bod. Deze beschrijving heeft tot doel duidelijk te 
makenn op welke punten het onderzoek zich zal toespitsen. 

1.. Initiati e 

Voordatt ik tot deze bespreking overga, wil ik in het kort enkele opmerkingen maken 
overr de initiatietheorie, die met name in het werk van Patzer en Sergent zo uitvoerig 
wordtt besproken en verdedigd.' Patzer betoogt dat er in bepaalde streken van 
Griekenlandd vormen van initiatie voorkomen die een universeel karakter hebben, dat 
will  zeggen: ze vertonen een grote gelijkenis met initiatierituelen in andere delen van 
dee wereld, zoals Melanesië, Nieuw Guinea en Australië;2 hij wil aantonen dat de 
vormm van homoseksueel gedrag die we in Athene vanaf de zesde eeuw aantreffen 
hiervann is afgeleid. De Atheense praktijk zou dan direct terug te voeren zijn op een 
vormm van initiatie. Ook in Athene zou er sprake zijn, volgens Patzer, van 'eine rein 
standischee Initiationsform,'3 die oorspronkelijk alleen door de adel werd 
gepraktiseerd.. Patzer hecht grote betekenis aan het feit dat de Atheense vorm terug 
tee voeren is op een initiatieritueel, want dit zou in zijn ogen betekenen dat er, net als bij 
dee initiatieriten, geen sprake is van homoseksueel gedrag: initiatie was een 
maatschappelijke,, sacrale institutie die aan strenge regels was gebonden en waarvan 
dee uitvoering werd gezien als een maatschappelijke plicht. Volgens Patzer zijn de 
motievenn om aan dit ritueel deel te nemen van geheel andere aard dan de motieven 
diee tegenwoordig aan homoseksueel gedrag ten grondslag liggen. Zo zou de erastes 
bijj  het verrichten van de daad geen enkel genot hebben ervaren. Dover en Halperin 
hebbenn erop gewezen dat de tekst van Ephoros, die een beschrijving geeft van het 
initiatieritueell  op Kreta, wel degelijk suggereert dat de verliefdheid van de man 
bepaaldee welke jongen hij uitkoos voor het ritueel en dat ook de schoonheid van de 
jongenn hierbij een rol speelde.4 Hoe groot het maatschappelijk plichtsgevoel van de 
Kretenzischee erastes geweest moge zijn om de jongen in te leiden in de wereld van 
dee volwassen man, toch zal hij gecharmeerd geweest van zijn eromenos en indien er 

'Patzerr  (1982) en Sergent (1986). 
2Patzerr  (1982) maakt in het gebruik van de parallellen tussen enerzijds de Melanesiêrs en anderzijds het 
initiatierituee ll  op Kreta (cf. Ephoros FGrHist 70 F 149. 21, geciteerd in Strabo X, 4) methodisch 
vreemdee stappen: allereerst wordt de Melanesische vorm van initiati e die zich aan de andere kant van de 
wereldd heeft afgespeeld, tot een soort van universele oervorm van initiati e verheven, hetgeen geen andere 
statuss kan hebben dan een zeer  voorlopige en een sterk generaliserende hypothese. Vervolgens 
analyseertt  Patzer  het verslag van Ephoros over  het Kretenzische gebruik, maar  doet dit onder 
voortdurendee verwijzin g naar  het Melanesische gebruik; dan concludeert hij  dat er  frappante punten van 
overeenkomstt  zijn. Het belangrijkste element dat wezenlijk is voor  deze zogenaamde universele vorm 
vann initiati e ontbreekt echter  in het verslag van Ephoros, namelijk het seksuele contact tussen de man en 
jongen.. Dit is een noodzakelijke voorwaarde van initiatie , en moet de vorm hebben van anale penetratie; 
wantt  alleen op deze wijze draagt de volwassen man zijn kracht over  aan de jongen. Door  Patzer  wordt 
zonderr  meer  naar  analogie van het Melanesische gebruik het element van de anale penetratie toegevoegd. 
Alleenn zo kan hij  dan concluderen dat het Kretenzische gebruik een bevestiging is van het feit dat het 
algemenee type van initiati e ook in Griekenland aanwezig was! 
3Patzerr  (1982) p. 106 
4Doverr  (1988), Halperin (1990) pp. 54-71. Ephoros wordt geciteerd door  Strabo (10,4, 21). 
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zichh een initiërend seksueel contact tussen beiden plaatsvond, zal de erastes van dit 
contactt hebben genoten en zich niet alleen vanuit vaderlijke gevoelens over de jongen 
ontfermdd hebben. 
Ikk zal niet alle argumenten herhalen waarmee Dover en Halperin de theorie van 
Patzerr mijns inziens definitief onderuithalen. Ik beperk me tot enkele opmerkingen 
overr de argumentatie en de methode van Patzer. Om duidelijk te maken dat de 
Atheensee homoseksuele praktijk een afgeleide is van het gebruik op Kreta is het voor 
Patzerr van belang dat hij kan aantonen dat er een historisch verband tussen beide 
vormenn van pederastie bestaat. Vanuit een historische ontwikkeling zou het 
inhoudelijkee verband tussen beide verklaard kunnen worden. De argumenten echter 
diee Patzer hanteert om te concluderen tot een historisch verband, zijn niet gebaseerd 
opp historische feiten, maar veeleer op de in zijn ogen inhoudelijke overeenkomsten 
tussenn de Kretenzische en Atheense vorm. Een cirkelredenering dus. Hij voert geen 
enkell  argument aan waardoor het aannemelijk wordt gemaakt dat de Atheense adel 
inn een bepaalde periode - bijvoorbeeld de zevende eeuw - dit gebruik van Kreta heeft 
overgenomen. . 
Patzerr en anderen zien de inscripties die op rotsen op het eiland Thera zijn gevonden 
enn hoogstwaarschijnlijk uit de zesde en misschien zelfs uit de zevende eeuw stammen 
alss een bevestiging dat het initiatieritueel zich al vroeg in Griekenland in zwang was.5 

Dezee inscripties, die dicht bij het heiligdom van Apollo Delphinios gevonden zijn, 
vermeldenn meestal alleen maar een naam met een enkele maal de toevoeging van 
uitdrukkingenn als dyaQóq, dpiotoc, en éénmaal icaXóc,; in een aantal gevallen6 wordt 
gezegdd dat een mannelijk persoon (een naam wordt gegeven) een ander mannelijk 
persoonn oï^ei, een term voor anaal contact.7 Patzer gaat ervanuit dat deze inscripties 
sacralee teksten zijn - ze zijn in de buurt van het heiligdom van Apollo gevonden - en 
opp een initiatieritueel duiden. Dit hoeft echter geenszins het geval te zijn.8 

sCf.. Hiller  von Gartringen, Thera, I , p. 142; II , p. 235; III . p. 49; In de R.E. 5A2 (1934), 2260 e.v. De 
inscriptiess zijn uitgegeven in I.G. 12, 3,536-601 en 1410-1493. 
«Vijfmaal ::  536,537, 538. 539,1416 
7Zi ee Dover  (1978) pp. 122-123 enl95 en Bain (1991) pp. 72 e.v., die aangeeft dat de term vaak in 
pejoratievee zin wordt gebruikt. 
«Hett  is ook mogelijk dat het uitingen zijn van seksuele handelingen die daar  hebben plaats gevonden 
zonderr  dat er  enige verband hoeft te zijn met een ritueel ter  ere van Apollo. Dover  (1978) p. 123 
vergelijk tt  ze met de graffit i op de muren van Pompeii. Bain (1991) p. 74 acht het ook onwaarschijnlij k 
datt  ze een rituele betekenis hebben gehad. Alles wat we weten over  de houding van de Grieken ten 
aanzienn van reinheid op 'heilige' plaatsen, doet vermoeden dat het hier  niet om een gewijde plaats gaat. 
Hett  is overigens maar  de vraag of deze teksten iets met pederastie te maken hebben. Slechts eenmaal is 
err  sprake van een ncüSa (537), maar  de vertaling van Dover  (1978) op p. 123 en Sergent (1986) op p. 
344 lijken me niet de enige juiste vertaling. Zo vertaalt Dover: 'By (se. Apollo) Delphinios, Krimo n here 
copulatedd with a boy, brother  of Bathykles.'  Het is ook mogelijk Jtai5a op te vatten als 'zoon van'. 
Bovendienn wordt in inscripti e 730 het woord Kivai5oq gebruikt. Ook op Thasos zijn 58 inscripties 
gevondenn op rotsen, ca. 35 meter  van het strand in de baai van Kalami. Ze zijn gepubliceerd in SEG 
XXXII.84 77 en besproken door  Garlan &  Masson (1982). Ze stammen uit de tweede helft van de vierde 
eeuw.. In totaal zijn er  14 jongensnamen genoteerd, sommige meer  dan eenmaal, namelijk: Muloicoc, 
(11),, 'AiTtT K (10),'  Hpo^döv (8), NiKTivw p (7),'  Hpcu; (4), nv)6icov (4),'  Afjrac , (3), lïaéoTpaToc, (2). Aan 
dee naam is, net zoals bij  Thera, meestal een kwalificati e toegevoegd die voornamelijk betrekking heeft 
opp het uiterlij k van de persoon of zijn seksuele aantrekkelijkheid ; de volgende termen worden gebruikt: 
ïcaXóc,, (12), f|5-uq (8), eüxapic, (4), xpwóc, (3), eüjipóaomoq (2), dypéoq, ópyupovĉ  dcrcEonpóaco-
Jioq,, doréoq, èuóc,, eüpv6uo<;, ewxrjuxov, KaXXutpooconoc,, tiXÓKuuoc,, <j>iA,ó<;, (ópaloc, (1). Calame 
(19992)) pp. 105-109 ziet een verband met de KaXó^-inscriptie s op vazen en plaatst ze in een 
pederastische-pedagogischee context. Het probleem is dat we niet weten wie de erastai waren: oudere 
mannenn of jongens van dezelfde leeftijd. Een pedagogische associatie lijk t uitgesloten, immers 
verschillendee jongens waren blijkbaar  erg populair. De nadruk op de fysieke en seksuele kwaliteiten van 
dee jongens suggereert dat de plaats een cruising-plek was voor  homoseksuele contacten of gebruikt 
werdd door  prostitués. 
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Patzerr stelt dat de Atheense variant van homoseksueel gedrag zich ontwikkeld heeft 
uitt de Kretenzische, en daarom is hij genoodzaakt andere vormen dan een uitsluitend 
maatschappelijkee pederastische initiatie te ontkennen. Zo beweert Patzer dat de 
Grieken,, en dus ook de Atheners, alleen het geslachtsleven binnen het huwelijk en de 
initiërendee pederastie, waarin de jongen een zuiver passieve rol speelt en verschoond 
blijf tt van lustgevoelens, als natuurlijke vormen van seksuaüteit beschouwden. De 
prostitutie,, die in het leven van een Athener zo'n belangrijke plaats innam, stond 
volgenss Patzer buiten het Atheense maatschappelijk leven.9 Om aan deze voorstelling 
vann zaken vast te houden is Patzer gedwongen bepaalde bronnen over de Atheense 
homo-erotiekk te negeren. Zo betrekt hij de gegevens van vaasafbeeldingen, misschien 
well  de belangrijkste bron voor de homoseksuele praktijk in Athene, niet of nauwelijks 
inn zijn betoog. De opmerkingen in de komedies van Aristophanes bijvoorbeeld over 
mannenn die ervan houden de passieve rol te spelen of grappen over mannenparen, 
zijnn volgens hem zonder meer niet op de werkelijkheid gestoeld10. Ook baart het 
tweedee deel van het gedicht van Theognis Patzer veel zorgen; hierin brengt de dichter 
namelijkk onophoudelijk zijn verliefheidsgevoelens voor een jongen onder woorden. 
Ditt strookt niet met de intenties van een erastes bij een pederastische initiatie. 
Vandaarr dat er Patzer veel aan gelegen is aan te tonen dat dit tweede deel onmogelijk 
vann dezelfde dichter geweest kan zijn als het eerste, waarin doorgaans de typisch 
adellijkee moraal naar voren komt, waarmee in Patzers visie ware homoseksuele 
gevoelenss niet zouden stroken. De verzen van het tweede gedeelte van het gedicht 
karakteriseertt hij dan ook als een uiting van verval.11 Dit woord is tekenend voor de 
sterkk moraliserende wijze waarop Patzer de Atheense vormen van homoseksueel 
gedragg bespreekt. Zijn vooringenomenheid maakt dat hij vasthoudt aan een 
conceptueell  model dat veel te star is voor de complexiteit van het seksuele aspect 
vann de Atheense cultuur. 
Mij nn conclusie luidt dat de poging van Patzer om in de Atheense variant van 
homoseksueell  gedrag een vorm van initiatie te zien die ten nauwste verwant zou zijn 
mett het gebruik dat door Ephoros als een Kretenzische gewoonte wordt beschreven, 
niett geslaagd is: de Atheense homoseksuele praktijk is niet in het keurslijf te wringen 
vann een vorm van een initiatie.12 Dat er op Kreta een zeer speciale vorm van initiatie 
gebruikelijkk is geweest, lijk t gezien het verslag van Ephoros wel waarschijnlijk, maar 
dezee heeft niets met Athene te maken.13 

'Patzerr  (1982) p. 54. 
10Patzer(1982)pp.52e.v. . 
11 'Alsof uitingen van 'verval'  niet als een manier  gelden waarop een cultuur  zich manifesteert 
l2Voorr  de beste analyse van de passage uit Ephoros over  bet Kretenzische gebruik, zie Sergent (1984 en 
1986).. Een aspect dat Patzer  en Bremmer (1980) onvermeld laten, maar  dat mijn inziens van groot 
beangg is voor  het begrip van de reikwijdt e van het Kretenzische ritueel, is het feit dat dit ritueel slechts 
voorr  een zeer  beperkte groep van de Kretenzische gemeenschap was weggelegd. Allereerst maakt 
Ephoross duidelijk dat de jongen van dezelfde maatschappelijke klasse of rang moest zijn als zijn oudere 
vriend.. De jongen moest van een zeer  goede familie stammen. De geschenken die de man aan zijn 
jongeree vriend geeft, zijn voor  een gewoon burger  financieel niet op te brengen. Zo was een rund een 
zeerr  kostbaar  geschenk en alleen een zeer  gefortuneerd man kon dit met hulp van zijn vrienden 
bekostigenn en aanbieden. Na de initiati e mag de jongen zich KXEIVOC ; noemen en krijg t hij  een ereplaats 
bijj  het dansen en de wedrennen. Nergens uit de tekst blijk t dat dit privilege slechts voor  korte duur  zou 
gelden.. Bovendien moet het zeer  uitzonderlij k geweest zijn, anders heeft het geen zin om van een 
ereplaatss te spreken. Voorts liep de uitverkoren jongen, ook als hij  ouder  was geworden, in speciale 
kledingg rond om zich van anderen te onderscheiden. Al deze elementen wijzen erop dat het hier 
beschrevenn ritueel 1. een gebruik was dat alleen een rol speelde in een zeer  uitzonderlijk e elitegroep van 
dee maatschappij  en 2. een initiati e is niet om de jongen in te wijden in de wereld van de volwassen 
mannen,, maar  in een elitegroep, die het recht had of het zich kon veroorloven zich van het gewone volk 
tee onderscheiden. Wat precies de status was van deze elite, is vooralsnog onduidelijk. 
l3Percyy (19%), die de institutionalisering van de Griekse pederastie ook in tij d wil situeren, betoogt dat 
zijj  niet teruggaat op een Dorisch of Indo-Europees gebruik, maar  direct voortkomt uitt  het Kretenzische 
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2.. Pederastie 

Veell  auteurs benadrukken dat het voor het begrip van de Griekse homoseksualiteit 
belangrijkk is dat de Grieken geen woorden of begrippen kenden die met de moderne 
begrippenn van homoseksualiteit en heteroseksualiteit correspondeerden.14 Het 
Grieksee woord d$po5icua kan zowel betrekking op heteroseksueel alsmede op 
homoseksueell  handelen hebben. De Grieken beschouwden homo- en hetero-
seksualiteitt niet als twee verschillende disposities, waaraan twee verschillende 
begeertess ten grondslag zouden liggen. Een Griekse man kon tegelijk gevoelens van 
verliefdheidd of liefde koesteren voor een meisje/vrouw als voor een jongen. Voor hem 
maaktee het verschil in object van zijn seksuele begeerte (eros) de begeerte niet 
anders.. Vandaar dat het begrip 'seksuele identiteit' niet bestond. Men bleef een en 
dezelfdee persoon, ongeacht of een jongen of een meisje de man seksueel prikkelde. 
Hett lijk t erop dat veel Atheners tijdens hun huwelijk af en toe verwikkeld waren in 
eenn homoseksuele vriendschap. Exclusieve homoseksualiteit zou, op een enkel 
voorbeeldd zoals dat van Pausanias en Agathon na, niet zijn voorgekomen. 

Algemeenn wordt aangenomen dat de homoseksualiteit in Athene zich beperkt tot een 
pederastischee relatie. De junior partner wordt meestal in het Grieks een jtatq of 
naiSiKdd genoemd en doorgaans neemt men aan dat eromenos de leeftijd kan hebben 
vann 12-ca.l8 jaar. Verscheidene auteurs verwijzen hiervoor naar het gedicht van 
Stratonn uit het twaalfde boek van de Anthologia Palatina (XII , 4). Het luidt als volgt: 

Eenn rijpe jongen van twaalf jaar oud vind ik verrukkelijk, 
maarr een dertienjarige wekt veel meer begeerte op; 

wiee twee keer zeven telt, is een zoetere liefdesbloem; 
wiee 15 is geworden, is nog heerlijker; 

166 is bet jaar van de goden; een jongen van 17 
iss voor mij niet weggelegd, maar eigendom van Zeus. 
Begeertt men nog oudere jongens, dan is het spel uk; 

wantt wit zo iemand zoekt, heeft niets nieuws te bieden. 

Dee term wuq kan in het Grieks tamelijk strikt gebruikt worden voor een jongen tot 14 
jaar,, ter onderscheiding van een jietpdiciov, een jongen/jongeman van 14-21 jaar. 
Anderee termen die voor deze laatste leeftijdscategorie gebruikt kunnen worden, zijn 
veavioKogg en ë^npoc,, in strikte zin de jongeman die zijn militaire dienst vervult en dus 18 
off  19 jaar is. Toch is het gebruik van deze termen lang niet altijd even accuraat: zo 
kann jialq gezegd worden van een jongeman wiens gezicht al baardharen vertoont, en 

ritueel.ritueel. Vanuit Kreta zou in de zevende eeuw de pederastie haar weg over Griekenland hebben 
gevonden,, vooral als oplossing voor de overbevolking die in die tijd verscheidene steden teisterde. 
Kretenzischee wetgevers of wijzen zouden op hun reizen door Griekenland de pederastie hebben 
geïntroduceerd.. Zo meent Percy dat Thaletas van Gortyn, een leerling van Onomakritos en musicus en 
dichterr van paianen, de pederastie in Sparta invoerde en Epimenides in Athene, toen hij daar een einde 
maaktee aan een epidemie. Samen met Solon zou hij het Kretenzische model hebben gebruikt voor de 
institutionaliseringg van de pederastie in Athene. De nauwe contacten tussen Sparta en Kreta maken mijn 
inzienss een nauw verband tussen het Kretenzische ritueel en de pederastie in Sparta mogelijk, ook al is 
dee rol van Thaletas in deze louter speculatie. Maar wat betreft Athene lijkt me dit verband ver te zoeken, 
enn is de vermeende samenwerking tussen Epimenides en Solon bij de instelling van de pederastie in n 
Athenee een slag in de lucht Verscheidene bezwaren tegen Patzer gelden ook voor de theorie van Percy. 
I4Zoo bijv. Dover (1978) p. 1 noot 1. 
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eenn neipöiciov kan slaan op een jongen die nog niet seksueel rijp is.1S De erastes is 
traditioneell  een volwassen man die erotische interesse toont in een jongen. Vaak 
wordtt de erastes gekenmerkt door een baard. Maar dit is niet altijd zo: niet zelden 
hebbenn de erastai geen baard, maar alleen een lichte dons op de kaken. Ook in de 
literatuurr zijn enkele voorbeelden te vinden waar de erastes niet voldoet aan de norm 
vann een volwassen man. Dover verwijst naar Plato, Euthydemus (273a), waar de 
erastess van Kleinias, Ktesippos, zelf nog een neaniskos is. Ook onder de erastai van 
Charmidess treden enkele neaniskoi op.16 Algemeen wordt aangenomen dat, wanneer 
dee jongen de leeftijd van een volwassen man had bereikt - dit kon bij de een iets 
eerderr zijn dan bij de ander - er een rolwisseling plaatsvond: hij werd van eromenos 
eenn erastes. Er is een voorbeeld bekend dat iemand tegelijk eromenos en erastes 
was,, maar nooit ten opzichte van dezelfde persoon.17 Het gold als choquerend als een 
erastess jonger was dan zijn eromenos. Wanneer Xenophon de Thessaliër Menon 
beschrijftt - een man wiens slechtheid geen grenzen kende - vermeldt hij dat deze 
man,, terwijl hij zelf nog geen baard had, een zekere Tharypas als paidika had, die wel 
eenn baard had. '*  Belangrijk is dat er een asymmetrie in de relatie moest zijn. De 
eromenoss was in principe jonger dan de erastes. Deze asymmetrie zou een 
noodzakelijkee voorwaarde zijn voor een homoseksuele relatie in Athene. Een relatie 
waarvann Plato in het Symposium melding maakt, namelijk die tussen Pausanias en 
Agathon,, waarbij Pausanias de rol van de erastes heeft en Agathon die van een 
eromenos,, terwijl Agathon, als gevierd toneelschrijver, zeker geen jonge jongen is, 
maarr een dertiger geweest moet zijn, wordt gezien als een uitzondering die de regel 
bevestigt.19 9 

Dee meeste auteurs gaan ervan uit dat de pederastie in Athene algemeen 
geaccepteerdd was, toegelaten werd en zelfs in bepaalde opzichten werd 
gewaardeerd.. Er waren geen wetten die pederastie verboden en omdat exclusieve 
homoseksualiteitt niet voorkwam, vormde zij geen bedreiging van het gezin en het 
huwelijk.20 0 

Cohenn is er echter van overtuigd dat de hybris-v/et wel van toepassing was op een 
pederastischee verhouding:21 een seksuele relatie met een jongen was op zichzelf een 
daadd van hybris en de ouders van de jongen konden op grond van deze wet de 
erastess vervolgen. Of de jongen wel of niet met de verhouding had ingestemd was, 
volgenss Cohen, irrelevant. De seksuele daad vernederde de jongen waardoor hij zijn 
xifii ïï verloor. De reden dat ons geen voorbeelden van dergelijke processen zijn 
overgeleverd,, zou te maken hebben met het gegeven dat de jongens hun burgerrecht 
zoudenn kunnen verliezen. 
Verschillendee auteurs benadrukken dat de pederastie in Athene gekoppeld is aan de 
aristocratischee levenswijze. Op basis van de gegevens over de periodisering van de 
vazenn met afbeeldingen met een homo-erotische iconografie wordt geconcludeerd 
datt sinds de invoering van de democratie pederastie als een ouderwets, elitair 
levenspatroonn werd gezien.22 Ook in de vijfde en vierde eeuw zou pederastie 

15Cf.. Hopfner (1938) pp. 225-237, Buffière (1980) pp. 605 e.v., Dover (1978) pp. 85 e.v., Cantarella 
(1992)) pp. 36 e.v., Reinsberg (1989) pp.164 e.v. 
,6Platoo Chrm. 154a. 
"Kritobouloss in Xen. Smp. 8.2.: KptrópouXoc, ye jxf|v ëxi Kai vöv épcónevo<; dSv f\5r\ dXXcov 
èmtouet. . 
18Xen.. Anab. H, 6. 28; cf Dover (1978) p. 87. 
"Patzerr (1982) p. 55, noot 30 lost het probleem op door te suggereren dat deze twee minnaars wellicht 
niett meer met elkaar naar bed gingen (!). 
MDitt laatste aspect wordt benadrukt door Ungaretti (1978). 
21Cohenn (1991) pp. 177 e.v.; vergelijk ook Fisher (1992) pp. 41-42. 
22Zoo Shapiro (1981). 
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functionerenn als een exclusief gedragskenmerk waarmee men zich met de bovenste 
klassee kon identificeren.23 

3.. De verschillende rollen 

Hett zijn Dover en Foucault geweest die beiden zeer nadrukkelijk hebben aangegeven 
datt er in een erastes-eromenos-verhouding niet alleen een asymmetrie vereist is in 
leeftijd,, maar ook in de rol die de man en de jongen gedurende het contact met elkaar 
hebben. . 
Zoalss we in hoofdstuk 1 hebben gezien, was seksualiteit zeer nauw verbonden met de 
socialee status en de sociale rol die aan de betreffende status verbonden was. De 
Grieksee maatschappij kende verschillende klassen van mensen die precies gedefi-
nieerdd waren en die zeer scherp van elkaar waren te onderscheiden. Centraal staat 
dee mannelijke burger, wiens verantwoordelijkheden ten opzichte van de 
gemeenschapp zich voornamelijk op drie niveaus afspeelden: 1. op het niveau van de 
oikosoikos had hij de verantwoordelijkheid voor alle leden van die oikos, juridisch stonden 
allenn onder zijn macht en bevoegdheid. 2. Op het militaire vlak was hij degene die de 
functiee van soldaat had en het land moest beschermen. 3. Op het niveau van de polis 
bezatt alleen de mannelijke burger politieke macht. Alle openbare functies waren 
uitsluitendd voor mannen toegankelijk en alle besluiten op welk terrein dan ook werden 
doorr mannelijke burgers genomen. Een dergelijke centrale rol vereiste allerlei 
eigenschappenn die als mannelijk werden aangemerkt en die hoog werden 
gewaardeerd.. De kern van deze mannelijke eigenschappen was domineren. Sociale 
roll  en gender-rol vielen samen: een man diende deze dominante rol op allerlei niveaus 
tee spelen. Competitie was dan ook een wezenlijk kenmerk van de Atheense 
mannencultuur.. Ook in zijn seksuele activiteiten diende de mannelijke burger te 
dominerenn over anderen. Seksuele dominantie betekende penetratie: de actieve 
partnerr was degene die penetreerde en de passieve die werd gepenetreerd. 
Dee penetratie betekende macho-gedrag waarmee sociale overheersing werd gede-
monstreerd.. Seksueel contact hebben met een van de minderwaardige sociale 
groeperingenn (vrouwen, metoiken en slaven), leverde voor de Atheense burger geen 
problemenn op, mits - zo wordt algemeen aangenomen - de rol die de mannelijke 
burgerr aannam ook overeenkwam met zijn sociale status, dat wil zeggen de 
dominante,, penetrerende rol. Het was in deze hiërarchische structuur niet mogelijk 
datt iemand van een lagere rang iemand anders die hoger op de sociale ladder stond, 
seksueell  domineerde. Een slaaf kon niet zelf het initiatief nemen om met een metoik of 
burgerr seksueel contact te hebben. Seksualiteit betekende dus niet een voor beide 
partijenn gelijkwaardig contact, integendeel, seksualiteit volgde altijd de structuur van 
overheersenn en overheerst worden, van penetreren en gepenetreerd worden. Seks 
wass een manifestatie van de maatschappelijke status die men genoot. 
Dee pederastische relatie tussen een mannelijke burger en een jongen met een 
burgerstatuss was mogelijk, maar een precaire zaak. De vrije jongen mocht niet al te 
veell  vernederd en gedomineerd worden, omdat hij een man in spe was die na enkele 
jarenn of al spoedig de rol van burger zou vervullen. Hiervoor wordt meestal verwezen 
naarr de Pausaniasrede in het Symposium van Plato, die benadrukt dat zi\vf\ en aiaxvvti 
dee grenzen waren van de homo-erotiek in Athene. De erastes streefde naar n\ir\ in 
zijnn pederastische relatie door de jongen te verleiden en hem te gebruiken voor zijn 
seksuelee diensten. De jongen verwierf niifj als hij hiertegen weerstand bood en zich 
niett helemaal gaf. Deed hij dat wel, dan haalde hij zich aioxwti op de hals. 

^Vergelij kk  Donlan (1980) pp. 165-166 en Ober  (1989) pp. 253 e.v. en 283. 
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Dee pederastische verhouding was omgeven met veel zorg vanwege de plaats die de 
jongenn toebedeeld kreeg. Vandaar dat zo'n relatie aan strenge regels moest voldoen, 
wildee zij de goedkeuring van de medeburgers kunnen wegdragen. Zo'n regel was in 
iederr geval de asymmetrie in leeftijd. Maar gezien de dominante rol die de oudere 
mann moest spelen, bleef de rol van de jongen zeer precair: vanwege zijn jeugd werd 
verwachtt dat hij de passieve rol aannam, terwijl vermeden moest worden dat zijn rol 
all  te veel op die van een vrouw ging lijken. Hij mocht dus niet het initiatief tonen en 
openlijkk te kennen geven dat hijzelf belangstelling koesterde voor de aandacht en 
vriendschapp van een man en hij mocht zijn oudere vriend niet in alles terwille zijn 
(xapiCeceai).. Zo was volgens de meeste geleerden anale seks tussen een volwassen 
mann met een vrije jongen uit den boze: de jongen mocht door de man niet 
gepenetreerdd worden. De jongens waren als het ware zo geconditioneerd in de 
socialee verwachting die hun rol met zich meebracht, dat zij geen enkel genot aan de 
seksualiteitt beleefden. 
Vandaarr dat de vaasschilders de volwassen man zijn seks in een intercrurale positie 
latenn consumeren en dat zij de jongen nooit met een erectie in het contact met zijn 
erastess afbeelden. Dit zou erop wijzen dat de jongen geen eros voor zijn vriend 
koesterdee en dat hij geen plezier beleefde aan het lichamelijke contact.24 De man zou 
geenn belangstelling koesteren voor het achterwerk van een jongen en zijn seksuele 
verlangenss alleen met behulp van de dijbenen van de jongen bevredigen. De erastes 
windtt de jongen niet op, maar raakt alleen het geslacht van de jongen aan, hetgeen 
volgenss Dover geen betekenis heeft. Maar nooit zal de erastes, gedreven door een 
erotischee drang, het achterwerk van de jongen aanraken, hetgeen wil zeggen dat hij 
óff  geen drang voelde de jongen te penetreren óf zich wist te beheersen.25 Vandaar dat 
dee schilders de man en de jongen recht tegenover elkaar plaatsen als twee aan elkaar 
schijnbaarr gelijke partners. Terwijl bij talloze afbeeldingen waarop een man seksueel 
contactt heeft met een vrouw de vrouw duidelijk een ondergeschikte of onderliggende 
positiee heeft - de penetratie kon vaginaal of anaal plaatsvinden - of de vrouw niet 
zeldenn gedwongen werd tot fellatio, die als vernederend gold, wordt de jongen nooit 
opp een dergelijke vernederende wijze in het seksuele contact met de man afgebeeld. 
Vrouwenn worden vaak voorgesteld genoegen te beleven aan het manipuleren met 
olisboiolisboi (dildo's), jongens nooit. 
Hett werd dan ook gewaardeerd als een jongen zich niet snel of helemaal niet door 
eenn man liet verleiden. Terughoudendheid was het devies. De jongen moest 
penetratiee nooit toestaan. Want daarmee zou hij zichzelf op één lijn stellen met een 
vrouww of vreemdeling. Wanneer hij deze regels in acht nam, gedroeg hij zich als een 
eerbaree en fatsoenlijke jongen en maakte hij zichzelf niet te schande. 
Err bestond dus een dubbele moraal in Athene in geval van een pederastische relatie: 
enerzijdss werd het in een man gewaardeerd, wanneer hij achter de jongens aanzat -
dee Grieken gebruikten graag het beeld van de jacht voor het versieren van jongens 
doorr mannen - en daarmee succes had, anderzijds moest de jongen beschermd 
wordenn tegen de al te opdringerige avances van een man en mocht hij geen seksueel 
genott ervaren bij de handtastelijkheden van de erastes. Als men zich niet hield aan de 
spelregelss van deze ipcoq Siieaux;, bijvoorbeeld wanneer de erastes niet de actieve rol 
vervuldee of wanneer de eromenos zich anaal liet gebruiken, werd zo iemand als 
onmannelijkk bestempeld, een houding die zijn sociale positie van burger onwaardig 
was.. Iemand die zich passief opstelde, gedroeg zich als een vrouw. Anale penetratie 
tussenn twee mannen werd niet als een uiting van liefde of als een reactie op een 
stimuluss van schoonheid gezien, maar als een daad van agressie, van hybris, 

24Cf.. bijv. Dover (1978) p. 36. Men verwijst hiervoor meestal naar Xen. Smp. 8, 21. Keuls (1985) p. 
2777 is een van de weinigen die meent dat de jongen zelf ook genot aan de seksualiteit beleefde. 
"Err is één uitzondering volgens Dover; zie Dover (1978) p. 106, noot 100. 
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waarmeee de actieve partner zijn superioriteit jegens zijn slachtoffer demonstreerde.36 

Dee phallus was het symbool van deze agressie of mannelijke superioriteit. ̂  Zo is er 
eenn afbeelding op een oinochoè in Hamburg, waarop een Griek naakt is afgebeeld.28 

Mett een erectie loopt hij in de richting van een geheel geklede Pers: de houding van 
dee Griek met zijn stijve penis geeft uiting aan gevoelens van minachting en wraak 
jegenss een verslagen vijand. Hij dreigt de Pers als het ware met penetratie. 

4.. De functie van de pederastie 

Devereux299 acht het nodig de vraag te stellen waarom een jongen in de Griekse 
cultuurr veranderde in een volwassen man en andersom. Hij verwijst dan naar de 
LachesLaches van Plato (197) waar Lysimachos toegeeft dat hij als vader tekortschiet, een 
passagee die voor Devereux de sleutel is tot het antwoord op de vraag. Gewoonlijk liet 
eenn Griekse vader het na zijn zoon van advies te dienen; in plaats daarvan gaf hij een 
zoonn van een andere Atheense familie raad voor wie hij erotische belangstelling had. 
Watt betreft de jongen: deze had behoefte aan een vader aan wie hij zich kon 
spiegelen;; maar omdat zijn eigen vader niet beschikbaar was, vervulde zijn erastes 
voorr hem de rol van surrogaat-vader. 
Datt de erastes een belangrijke pedagogische rol vervulde in de pederastische relatie, 
iss een algemeen aanvaarde overtuiging.30 De opvoeding was - althans in de 
archaïschee tijd - afhankelijk van privé-initiatief. In een relatie met een oudere vriend 
zouu een jongen veel kunnen opsteken. Zijn erastes diende als voorbeeld om zich de 
belangrijkstee waarden die verbonden waren aan hun klasse eigen te maken. Met 
namee het symposion zou de plaats geweest zijn waar de erastes zijn eromenos kon 
onderrichten.311 Koch-Harnack, die een grondige studie gemaakt heeft van de 
geschenkenn die een erastes aan zijn eromenos geeft, is ervan overtuigd dat een van 
symbolischee functies van deze geschenken de pedagogische is. Zij geeft aan dat de 
jacht,, blijkens het werk Cynegeticus van Xenophon en de Leges van Plato, een 
centralee plaats innam in de opvoeding van een jongeman. Jagen was voor de mannen 
hétt middel bij uitstek om aan zichzelf en aan anderen hun dapperheid, hun 
lichamelijkee conditie en ook hun intelligentie te tonen. Vandaar dat de jacht, naast de 
sporttraining,, als een uitstekende voorbereiding werd gezien op de oorlogvoering. 
Veell  van de gebruikelijke geschenken die door de erastes aan de jongen werden 
gegeven,, zijn met de jacht verbonden en verwijzen zo, volgens Koch-Harnack, naar 
dee pedagogische functie van de pederastische relatie. 
Mett het dier als geschenk - de haas en de haan komen het meest voor - wordt het 
volgendee advies gegeven: "neem een voorbeeld aan je erastes en handel net zoals hij 
handelt,, want dan word je ook een voortreffelijk burger." De dieren hebben ook 
anderee associaties; zo kan de haan ook verwijzen naar de luxe die de bovenlaag zich 
konn permitteren, en naar de vrije tijd die deze bijvoorbeeld aan het houden of 
bijwonenn van hanengevechten kon besteden; verder houdt de haan ook een erotische 
reductiee in: de haan gold bij uitstek als een dier met een grote potentie. De 

«Cf.. Dover  (1978) p. 104. 
ïTZiee bijv. Vanggaard (19792). 
28Nr.. R356. Zie mijn bespreking van deze afbeelding in hoofdstuk 6, aan het slot van par. 5. 
wDevereuxx (1969) p. 78, Slater  (1968) p. 57 e.v. 
^ i ee bijv. Jaeger  (19452) pp. 194 e.v., Marrou (1948) p. 29, Dover  (1978) p. 202, Koch-Harnack 
(1983)) pp. 34 e.v., Reinsberg (1989) pp. 170 e.v.. Golden (1990) p. 59, Henderson (19912) p. 207, 
Vanhovee (1992/1) p. 75, Vierneisel&Kaeser  (19922) p. 144, Meyer  (1993) pp. 9 e.v., N. Kunisch, 
ErlauterungenErlauterungen zur griechischen Vasenmalerei, Keulen (1996) pp. 104-105, Percy (1996), Schafer 
(1997)) pp. 39-40, Thornton (1997), Calame (19992). 
31Ditt  wordt sterk benadrukt door  Bremmer (1990) en Calame (19992) pp. 93 e.v. 
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panterachtigee dieren zouden getemde dieren zijn en bij de jacht als hulpmiddel 
gebruiktt zijn. Herten en reeën zijn als geschenk nooit dode dieren, maar worden altijd 
levendd voorgesteld. Ook bij deze dieren denkt Koch-Hamack met enige aarzeling aan 
eenn didactische functie: de erastai vingen de dieren met de bedoeling dat de eromenoi 
enn hun honden ze als proefdieren zouden kunnen gebruiken. 

5.. De kinaidos 

Dee volwassen man die in een homoseksuele relatie de passieve rol vervulde, was het 
voorwerpp van verachting en spot. Wanneer zo'n man niet de status van burger had, 
werdd zijn gedrag geweten aan zijn minderwaardige sociale rol. Was de man echter 
well  Atheens burger, dan was een dergelijke rol eigenlijk onverenigbaar met zijn 
socialee status. De komedies van Aristophanes bevat tal van toespelingen op mannen 
diee zich in hun seksuele rol als vrouwen gedragen. Bijna alle termen die door 
Aristophaness gebruikt worden om homoseksueel gedrag belachelijk te maken, 
hebbenn betrekking op de kinaidoi of passieve homoseksuelen. Zij worden 
bijvoorbeeldd eijpwipcuicxo?, met wijde anus, genoemd. Ook de term KctTajróYwv gebruikt 
Aristophaness in deze betekenis, al heeft een deze uitdrukking ook vaak alleen de 
connotatiee van waardeloosheid, inferioriteit en schaamteloosheid32. Bovendien wordt 
hett werkwoord xócnceiv vaak gebruikt om een man tot pathicus te bestemmen.33 

Pathicii  worden geassocieerd met vrouwenn en dus ook met het vrouw-zijn: ze zijn 
A.euKÓ<;; en hebben een gladde huid. Twee Atheners hebben het vooral zwaar te 
verduren:: Agathon en Kleisthenes34: zij worden afgeschilderd als zeer verwijfde 
mannenn die zich graag in vrouwenkleren hullen, hun gezicht gladscheren, zacht 
aanvoelen,, hun anus epileren, lang gekruld haar dragen en een sterke neiging hebben 
tott promiscuïteit. 
Overr het algemeen is men van mening dat de spot die Aristophanes met dit soort 
mannenn drijft en de verachting voor hen die uit zijn komedies spreekt, de norm 
weerspiegeldenn van de morele code van de gemiddelde Athener: deze moest 
kennelijkk niets hebben van dit soort mannen. Verder wordt geopperd dat 
Aristophaness zo schromelijk overdrijft dat we mogen veronderstellen dat wat hij in 
zijnn komedies over dit type man meedeelt, in het algemeen geen realiteitswaarde 
heeft.355 Er is in de Atheense maatschappij geen plaats voor zo'n man. 

6.. De prostituti e 

Eenn van de geschenken die de erastes zijn eromenos aanbiedt op vazen, is van geheel 
anderee aard: het bestaat uit een bundeltje geld. Op de bodem van een kylix in New 
Yorkk (nr. R117, ill . 26)« zit een jongeman op een stoel; hij draagt een krans in het haar 
enn zijn rechterschouder en borst zijn bloot. De erastes biedt hem een zakje met geld 
aan,, terwijl hij op zijn stok leunt. Met zijn rechterhand maakt hij een gebaar, 

32Cf.. Dover  (1978) p. 142-143 en voetnoot 13 met zijn commentaar  op Henderson, die Dovers 
opmerkingg in zijn Addenda, Corrigenda, Retractanda p. 251 overneemt. 
33Cf.. Henderson (19912) p. 211. 
^ f .. Henderson (19912) p. 219-220. 
35Cf.. Voor  antieke bronnen over  de kinaidos, zie Paulys Realencyclopedie 1921 pp. 459-462 'Kinaidos', 
Woldingaa (1938) pp. 425-26, Winkler  (1990) p. 45 e.v. Hij  beantwoordt niet de vraag of ze werkelijk in 
Athenee bestaan hebben, maar  bespreekt de kinaidos als een image', vergelijk zijn woorden (p. 46): 'while 
thee hoplite warrior  is the ideal self to which every well-to-do citizen looks, the kinaidos, mentioned only 
withh laughter  or  indignation, is the unreal, but dreaded, antitype of masculinity behind every man's back.' 
"Kyli xx van Douris, 480/470, New York 52.11.4, ARV2 437, 114. 
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waarmeee de schilder aangeeft dat hij zit te praten. De bundel van spons, strigilis en 
eenn soort plunjezak - vaak zitten in dit soort zakken knikkers, gekregen van een 
erastes377 - wijst er in ieder geval op dat de schilder wil aangeven dat de scène zich 
afspeeltt in de palaistra. Verder is er het opschrift van ó Ttaïq KaXóq zichtbaar. Koch-
Harnackk vraagt zich terecht af of we zo'n afbeelding waarop door de erastes geld aan 
dee jongen wordt aangeboden, moeten interpreteren als een enscenering van 
prostitutiee of dat het geld slechts een variant is van het type eerbaar geschenk. De 
plaats,, de palaistra, en de kalosinscriptie maken het onwaarschijnlijk dat het hier om 
prostitutiee gaat. Blijkbaar was het aannemen van geld door de eromenos geen 
aanleidingg hem als een pornos te beschouwen. Er zijn daarentegen talloze 
afbeeldingenn waar het zakje geld wél op prostitutie duidt, namelijk wanneer mannen 
off  jongens het vrouwen aanbieden. In het kader van de pederastische scènes 
verschijntt de geldbuidel pas aan het begin van de vijfde eeuw, terwijl het geldzakje 
alss loon voor hetairen al eerder afgebeeld wordt. Reinsberg geeft hiervoor een 
interessantee en plausibele verklaring:38 zij meent dat de verandering in het 
iconografischee patroon van de geschenken te maken heeft met een verandering in de 
socialee structuur. Een nieuwe groep Atheners is tot de bovenlaag van de 
maatschappijj  gaan behoren, de zakenlui en bankiers namelijk, en geld is het 
onderscheidingstekenn van hun klasse. 
Hanss Licht begint zijn hoofdstuk over de mannelijke homoseksualiteit met de 
volgendee woorden: 'Love has at all times and among all peoples been pursuable for 
money,, and always will be, however it may be regretted for very various reasons. 
Malee prostitution also is as old as love itself.'3* 
Hett is Dover geweest (1978) die op scherpzinnige wijze heeft aangetoond dat de 
homoseksuelee prostitutie in Athene niet bij de wet verboden was. De belangrijkste 
bronn hiervoor is de rede van Aischines tegen de Athener Timarchos, die van 
prostitutiee beschuldigd wordt. Volgens de wet was het een Atheens burger die 
jienopvcuMÊvcx;; of èratpiiKc*; was, niet toegestaan zijn rechten als burger uit te oefenen, 
omdatt de wetgever ervan uitging dat degene die zijn eigen lichaam voor geld aan 
anderenn had overgedragen om er mee te doen wat ze wilden, niet zou aarzelen de 
belangenn van de staat te verkopen. Net als in het geval van vrouwen was er ook bij 
mannenn een verschil tussen een rcópvoq en iemand die éxaipniaós was. De eerste is te 
vergelijkenn met wat wij een hoerenjongen noemen, iemand die er een beroep van 
gemaaktt heeft zijn lichaam tegen betaling te laten gebruiken, ongeacht door wie; 
iemandd dus die alleen belangstelling heeft voor geld en zonder moeite seksueel 
contactt heeft met steeds andere mannen. Degene die éTaipTiKcóq is, is te vergelijken 
mett een maintené: hij gaat langdurige relaties aan met een klant. Dover laat zien dat 
dee wet, die door Aischines op verscheidene momenten tijdens de rede vanwege het 
retorischee effect wordt 'geciteerd' of geparafraseerd, prostitutie als zodanig niet 
verbiedt.. Aischines verdraait echter de formulering van de wet, waarschijnlijk zonder 
datt de jury dit door heeft. Zo doet Aischines het voorkomen dat de wet voorschrijft 
datt zowel degene die eenn Athener als prostitué huurt, als de Athener die zich vrijwilli g 
aann prostitutie overgeeft, met de dood gestraft zou moeten worden. Wel was er een 
wett die bepaalde dat als een vader of een voogd van een jongen die Atheens burger 
was,, hem zou 'verhuren' voor prostitutie-doeleinden, zowel de vader/voogd als de 
klantt strafbaar zijn. Maar deze wet heeft geen betrekking op Timarchos, want hij 
heeftt zich vrijwilli g overgegeven aan de prostitutie. De formulering van de wet met 
betrekkingg tot het zich prostitueren van een Athener, vooronderstelt dat niet-

37Keulss (1985) p. 297 spreekt over  een travel bundle. 
«Reinsbergg (1989) pp. 186-187. 
39Voorr  homoseksuele prostituti e zie Licht (1926) pp. 146-151, Dover  (1978) pp. 19 e.v., Krenkel 
(1978),, Krenkel (1988), Keuls (1985) pp. 293 e.v., Reinsberg (1989) pp. 199 e.v., Winkler  (1990) pp. 
455 e.v., Halperin (1990) pp. 88 e.v., Cantarella (1992) pp. 48 e.v. 
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Atheensee burgers zich wel zonder gevaar voor leven konden prostitueren, omdat het 
hunn toch niet toegestaan was een openbaar ambt te vervullen. Verder kon elke 
Athenerr zich prostitueren, zodra hij besloten had zich niet door middel van een 
openbaree functie met de politiek te bemoeien.40 Aischines vermeldt dat de Raad elk 
jaarr de prostitutie-belasting int, hetgeen zonder meer duidelijk maakt dat prostitutie in 
principee niet bij de wet verboden was.41 

Uitt deze redevoering blijkt dat de stad Athene heel wat huizen rijk was waar jongens 
gehuurdd konden worden. Vaak waren deze hoerenjongens slaven, die in een oorlog 
krijgsgevangenn waren gemaakt. Zo wordt van Phaidon uit Elis verteld dat hij in een 
oorlogg van zijn moederstad tegen Sparta gevangen genomen werd en in Athene 
verkochtt werd aan een bordeelhouder. Via Sokrates werd hij vrijgekocht.42 Peiraieus, 
dee Kerameikoswijk en de Lykabettosheuvel stonden bekend om hun homoseksuele 
bordelen.43 3 

7.. Onderzoeksvragen 

Alss afsluiting van de eerste twee hoofdstukken wil ik aangeven welke punten van het 
algemenee beeld van de Griekse/Atheense pederastie mijns inziens in het bijzonder 
eenn kritische beschouwing behoeven. De bespreking hiervan vormt het uitgangspunt 
voorr het eerste deel van mijn onderzoek. Ik wil de volgende vragen aan een nader 
onderzoekk onderwerpen: 
1.. In hoeverre had de verhouding tussen een volwassen man en een jongen naast de 

erotischee dimensie een sterk pedagogische functie? Dit aspect wordt keer op 
keerr in studies over homoseksualiteit benadrukt. Vervulde de man inderdaad de 
roll  van een vader en begeleidde hij zijn jongere vriend heel bewust op het pad 
naarr volwassenheid en goed burgerschap? 

2.. Is asymmetrie in een homoseksuele relatie een noodzakelijke voorwaarde? 
Hiermeee bedoel ik enerzijds of het nodig is dat de erastes ouder is dan de 
eromenos,, anderzijds of het nodig is dat er in de rol die beiden vervullen een 
wezenlijkk verschil aanwezig is. 

3.. Op het punt van de seksualiteit wil ik twee zaken bekijken: 
a.. is de interfemorale penetratie de enige wijze waarop een erastes tot een 
orgasmee komt bij zijn jongere vriend? 
b.. is het uitgesloten dat een eromenos eros voor zijn erastes kent, dat wil zeggen 
datt hij initiatief neemt in een verhouding, seksuele verlangens en driften kent en 
ernaarr streeft deze te bevredigen? 

4.. In hoeverre is het beeld van de kinaidos een fictie? Dat wil zeggen: is ondanks de 
grotendeelss fictionele status van de bronnen over de man die zich anaal laat 
penetreren,, dit type homoseksueel gedrag toch een realiteit geweest? Hiermee 
hangtt de vraag samen of het verschijnsel van exclusieve homoseksualiteit 
voorkwam. . 

5.. Is er zelfs sprake van het voorkomen van netwerken of een subcultuur van 
mannenn die zich homoseksueel gedragen? 

6.. In hoeverre spelen sociale structuren een belangrijke rol als verklaring voor 
verschillenn of veranderingen in seksueel gedrag en/of het vertoog daarover? 

7.. In hoeverre is homoseksualiteit exclusief gekoppeld aan de aristocratische 
levenswijze? ? 

"«Zoo Winkler  (1990) p. 66 
4lAeschin.. Contra Timarchum 119 
42D.. L. 2,105, Aulus Gellius 2,18, 1-4. 
"ZieHalperin(1990)p.91. . 
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