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HOOFDSTUKK  7 

HOMOSEKSUALITEI TT IN DE ZESDE EN VIJFDE 
EEUW W 

1.. Inleiding 

Inn een veel geciteerd artikel uit 1981 koppelt Shapiro de afbeeldingen van de 
pederastiee op vazen aan de leefwijze van de aristocratie onder de Peisistratiden. Ik 
citeer:: 'But perhaps the followers of Kleisthenes were also a bit embarrassed by the 
relationshipp of Harraodios and Aristogeiton if, as I believe, they were inclined to 
disparagee the institution of pederasty because of its association with the old 
aristocracyy that florished under the Tyrants: not that the institution ceased in 510, any 
moree than it had begun in 560. But the sharp decrease in courtship scenes from the 
endd of the sixth century could well reflect a change in popular sensibility which made 
depictionss of this upper class activity less acceptable in an essentially popular art 
form.'11 Zijn visie, door velen gedeeld,2 is in de volgende conclusies samen te vatten: 
1.. De referentiële pederastische afbeeldingen behoren grotendeels tot de periode 

vann de Peisistratiden.3 Vanaf 510 neemt de belangstelling voor de homo-
verleidingsscèness af. 

2.. De pederastische afbeeldingen geven een aspect van de aristocratische leefwijze 
weer.4 4 

'Shapiroo (1981/2) p. 142. Hij  herhaalt zijn conclusies in Shapiro (1989) pp. 123-124 en (1992) pp. 71-
72. . 
2Dcc noem alleen diegenen die op basis van de archeologische bronnen tot deze conclusie zijn gekomen. 
Frell  (1963) pp. 62-63: 'Die Polisgesinnung wendete sich auf dieser  Weise gegen eine als aristokratisch 
angesehenee Vorstellungswelt, die als Überbleibsel der  Peisistratidenzeit empfunden wurde.'  Koch-
Harnackk (1983) pp. 244-245 is ervan overtuigd dat de pederastie onlosmakelijk verbonden is met de 
aristocratischee leefwijze en opvoedingsethiek. Wat betreft de vraag 'warum das Thema nach den 
Perserkriegenn ca. urn 475 an Interesse verlor'  sluit ze zich aan bij  de opvatting van Marrou , dat in de 
democratiee de persoonlijke verhouding van de erastes en eromenos als voedingsbodem voor  educatie 
verdrongenn wordt door  collectief onderwijs op scholen. Ze noemt ook de opvatting van Shapiro zonder 
aann te geven wat haar  eigen standpunt in deze is. Meyer  (1988) pp. 120-121 onderschrijft dat het 
zwaartepuntt  van de pederastische vazen in de tweede helft van de zesde eeuw ligt en dat ze getuigen van 
eenn aristocratische leefwijze. Het feit dat de pVvazen ca. 470 ophouden vindt zij  opvallend. Ze lijk t een 
oorzakelijkk  verband te zien tussen het einde van de tyrannis en het aflopen van de pederastische scènes 
opp vazen. In haar  lezing voor  het Winckelmann-Gesellschaft (uitgegeven in 1993) pp. 26 e.v. suggereert 
zee hetzelfde. Reinsberg (1989) pp. 212 ev. gaat ervan uit dat in de archaïsche tij d de pederastie de facto 
eenn privilege was van de aristocratie. 'Sowohl der  Sport als auch die Knabenliebe waren wesenthche 
Erscheinungenn der  Jugenderziehung, die auf die aristokratische Oberschicht beschrankt blieb.' 
Vervolgenss beweert ze 'Nach auBen hin Statustrager, ist sie für  den aristokratischen Standesgenossen 
wiee die Jagd und die Reitkunst fester  Bestandteil ritterlich  vomehmen Lebensstil.'  Vergelijk ook Schafer 
(1997)) p. 40. 
33 Shapiro (1989) p. 123 formuleert het als volgt: 'they reach a kind of highpoint of invention and artistic 
refinementt  in the third quarter  of the sixth century...'  Shapiro (1981/2) p. 142 en (1989) p. 124 betoogt 
datt  de 'referentiële' pederastische afbeeldingen in het begin van de vijfd e eeuw vervangen werden door 
eenn mythologisch prototype, Zeus en Ganymedes. Hij  verwijst ook naar  de tragedie Troilos van 
Phrynichoss en de Myrmidonen van Aischylos waarin homoseksuele vriendschappen centraal staan, en 
naarr  de behandeling door  Pindaros van de Pelops-mythe (zie Dover  1978 p. 198). Bovendien verschijnt 
inn deze tij d Eros op de vazen als 'achtervolger' van jongens. Mij n onderzoek laat zien dat deze 
afbeeldingenn de referentiële voorstellingen niet vervangen, maar  dat ze op een alternatieve wijze de 
homoseksuelee thematiek uitbeelden. 
4Ziee ook Dover  (1978) p. 150. 
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3.. Het verdwijnen van de pederastische scènes op vazen heeft te maken met anti-
aristocratischee en anti-tirannieke gevoelens die opkwamen onder het democra-
tischee bestel.5 

Tegenn elk van deze conclusies heb ik ernstige bezwaren. Ik zal ze in volgorde 
bespreken. . 

2.. De periode van de homoseksuele verleidingsscènes 

Mij nn onderzoek toont het volgende aan: 
1.. De afbeeldingen met homoseksuele verleidingsscènes verdwijnen niet ca. 480,475 
off  470. Pas ca. 450 nemen de afbeeldingen met dit thema af, hoewel dit onderwerp 
ookk dan nog niet helemaal van de Attische keramiek verdwijnt. Als er sprake van een 
breukk is, dan valt die dus ca. 450. 
2.. De afbeeldingen van homoseksuele verleidingen zijn gelijkelijk verdeeld over de 
periodee ca. 560 tot 450, waarbij wellicht twee pieken zijn te onderscheiden, één ca. 
530-5100 en één ca. 480-470. Beide pieken hangen echter samen met de voorliefde 
vann drie prominente schilders voor deze thematiek: de Affecter (550-520), Douris 
(490-470)) en Makron (480-460). De vraag hoe deze voorliefde te verklaren is, is 
moeilijkk te beantwoorden. Dat deze schilders in opdracht van een sociale groepering 
(bijvoorbeeldd aristocratische kringen of, in het geval van de Affecter, het hof van de 
Peisistratiden)) tot deze hoge productie van homoseksuele afbeeldingen zijn gekomen, 
iss niet waarschijnlijk. Zoals we het in onze inleiding 4.1.2. hebben gesteld, moeten we 
eerderr denken aan persoonlijke en/of artistieke motieven van deze schilders.6 

Hett is derhalve onjuist een verband te leggen tussen de vazen met homoseksuele 
iconografiee en de Peisistratiden. Het thema vindt ook nd 510 nog zoveel weerklank 
datt het niet correct is te concluderen dat de interesse voor dit onderwerp op de vazen 
afneemt. . 
Hett gegeven dat de frequentie van vazen met homoseksuele thematiek tot 450 geen 
opvallendee breekpunten vertoont en we dus met recht kunnen spreken over een min 
off  meer gelijke verdeling ervan over de periode van 560 tot 4507, maakt duidelijk dat 
dee invoering van het democratisch politieke bestel door Kleisthenes geen ingrijpende 
veranderingg betekende in de houding van de Atheense maatschappij in het algemeen 
tegenoverr homoseksueel gedrag. Ik zal duidelijk maken waarom dit niet het geval is. 

3.. Homoseksuele iconografie en aristocratische leefwijze 

Algemeenn wordt pederastie gezien als een uitingsvorm van aristocratische leefwijze.8 

Dee zesde eeuwse bronnen hiervoor zijn de gedichten van Theognis en de kalos-

5Cf.. Shapiro (1992) pp. 71-72, waar hij naar aanleiding van een afbeelding van Eros (fig. 3.10), die 
jachtt maakt op een jongen, stelt: 'At the time this object was made, about 450 B.C., no scene of mortal 
erastèserastès and eromenos had been painted for a full generation, and the whole institution of pederasty, if 
nott actually censured, was coining to be seen as old-fashioned, with elitist associations that were 
inimicall  to the Athenian democracy.' 
6Ditt sluit aan bij de opmerkingen van Boardman (1978/1) pp. 11-12. 
7Dcc zie af van een weergave van de frequentie in procenten per decennium, omdat dit een zekerheid 
suggereertt die mijns inziens schijn is. Dat er in een bepaald decennium bijvoorbeeld tien afbeeldingen 
minderr van dit onderwerp gemaakt zijn dan in het voorafgaande, kan toeval zijn, kan te maken hebben 
mett de mate waarin het materiaal voor ons beschikbaar is, met een persoonlijke voorkeur van een 
schilder,, met de opgravingstechnieken, met de smaak van de plunderaars van de Etruskische graven, 
etc. . 
8Hett 'leisure'-argument, dat Dover (1978) p. 150 naar voren brengt ter ondersteuning van de gedachte 
datt homoseksualiteit een kenmerk van de aristocratie was, lijkt me dubieus. De citeer: 'Apart from the 
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inscripties,, waarvan inderdaad een groot aantal een toespeling inhoudt op de erastes-
eromenoss relatie en die voor een deel jongens van de aristocratische klasse 
vermelden.. Deze bronnen geven aan dat de aristocratische klasse homoseksualiteit 
praktiseerde,, maar we kunnen hieruit niet afleiden dat homoseksualiteit uitsluitend 
aann deze maatschappelijke groepering eigen was. Dat de teksten van Plato, 
Xenophonn en indirect die van Aristophanes dit zouden suggereren, zegt verder niets 
overr de werkelijke homoseksuele praktijk van de zesde en vijfde eeuw.9 Ook hebben 
wee gezien dat sommige archeologen menen dat de vaasafbeeldingen met homo-
erotischee afbeeldingen een aristocratische levenswijze weergeven en de agonale 
ethiek,, typisch voor de adel, weerspiegelen. 
Ikk zal beargumenteren dat al in de zesde eeuw homoseksualiteit ook door andere 
lagenn van de bevolking dan de aristocratische werd gepraktiseerd. 

aristocratischee leefwijze 
Algemeenn worden de volgende zaken als karakteristiek voor de aristocratische 
leefwijzee beschouwd:10 luxueuze purperen kleding, het gebruik van parfum, het 
dragenn van lang haar, het bezit van paarden en deelname aan paarden- en 
wagenraces,, alsmede aan de jacht, sport en de grote sportfestivals, enige muzische 
vormingg en het bijwonen van symposia waar men zijn tijd onder meer doorbracht met 
hett zingen van liederen en de voordracht van poëzie. De vraag is nu of deze 
kenmerkenn met de homoseksuele iconografie op vazen gecombineerd worden. 
1.. Kleding is op de zwartfigurige afbeeldingen meestal afwezig, terwijl op de 

roodfigurigee vaasschilderingen de jongens en mannen die in een 
verleidingssituatiee verkeren doorgaans slechts een mantel dragen." 

2.. Op zwartfigurige vazen dragen de eromenoi het haar lang, de erastai veel minder 
vaak.12 2 

Wee moeten hierbij de volgende kanttekeningen plaatsen. 

costt  of strict segregation and the cost of winning over  a desired person by impressive gifts, leisure too 
wass a prerequisite for  courtship, especially if many days of patient watching in the gymnasium and 
manyy conversations about art and war  and life were needed in order  to make oneself admirable and 
interestingg in the eyes of a boy whose sexual arousal could not be counted on as a contributor y factor.' 
Hett  beeld dat Dover  hier  oproept, lijk t mij  een tamelijk geïdealiseerde weergave van de homoseksuele 
hofmakerij .. Als, naar  wij  menen,, de seksualiteit centraal staat in de erastes-eromenos relatie, is er  geen 
redenn te veronderstellen dat de verleiding dagen in beslag zal nemen. Over  het verband tussen 
aristocratiee en homoseksualiteit acht Donlan (1980) p. 166 het zelfs 'proper  to conclude that male 
homosexualityy in ancient Greece functioned as an identifying (and exclusive) sign of class membership, 
selfconsciouslyy expressed to a significant degree.'  Ook Thornton (1997) pp. 193 e.v., die zich uitsluitend 
opp literair e bronnen wenst te baseren, meent dat pederastie uitsluitend een aristocratische aangelegenheid 
is.. Zij n redenering (p. 196) die tot de conclusie leidt dat pederastie voor  de meeste Grieken geen 
bekendee ervaring was, is tamelijk dubieus. Hij  beschrijft, zo stelt hij , niet de ervaringen van de 
gemiddeldee Griek. In de Griekse literatuur  is pederastie een aristocratische institutie. In de teksten van 
Aristophaness beschouwt de gewone burger  de pederastie als een bezigheid van de adel en van hen die 
dezee nabootsen. En aangezien het grootste deel van de bevolking van de Griekse poleis de grond 
bewerkte,, was pederastie niet iets dat de meeste Grieken hebben ervaren! 
'Overr  Aristophanes, zie par. 9 van dit hoofdstuk. In deel 2 zal ik laten zien dat de beeldvorming van 
homoseksualiteitt  in de teksten van Plato en Xenophon nauwelijks representatief is voor  de praktij k en 
sterkk bepaald is door  hun streven de figuur  van Sokrates te vrijwaren van elke verdenking van een 
seksuelee interpretatie van het 8va$0eipew wix; véoxx̂  
l0Voorr  een overzicht van de kenmerken van de aristocratische leefwijze vanaf de archaïsche periode, 
vergelijkk  Ehrenberg (1962) pp. 95 e.v., Lacey (1968) pp. 71 e.v., Fehr  (1971) pp. 29 e.v., Donlan 
(1980)) pp. 35 e.v., Stein-Hölkeskamp (1989) pp. 104 e.v. 
"E rr  zijn wel enkele homo-erotische afbeeldingen waarop de kleding een aristocratische leefwijze 
verraadt.. Zo dragen dee mannen en jongens op de voorstellingen van de Affecter  vaak drukbe-werkte 
mantelss die wellicht een teken van luxe zijn. Bij  de roodfigurige vazen is er  één waarop de kleding 
dezelfdee functie heeft: nr. Ril . 
12Doverss suggestie (1978) p. 78 dat lang haar  bij  de eromenos 'signifies that the artists (and many 
erastai)) admired a positive feminine feature in eromenoi'  lijk t me, althans voor  de zesde eeuw, niet juist. 
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a.. Op lang niet alle zwartfigurige vaasafbeeldingen met een homo-erotische 
iconografiee dragen de eromenoi lang haar.13 

b.. Op roodfigurige vazen dragen nog maar heel weinig eromenoi lang haar, ook op 
diee van vóór 500. 

c.. Het is twijfelachtig of Aristophanes, onze bron over de gewoonte van de 
aristocratiee lang haar te dragen,14 goed geïnformeerd was over de dergelijke 
gewoontenn uit het dagelijkse leven van de aristocratie uit de zesde eeuw, een 
eeuww vóórdat hijzelf geboren werd. We moeten er rekening mee houden dat 
Aristophanes'' ideeën over de wijze waarop de oude aristocratie zich gedroeg 
anachronismenn kunnen zijn. 

d.. Het is waarschijnlijk dat de keuze van de haarstijl door mode bepaald is. Zo is het 
mogelijkk dat de gewoonte om lang haar te dragen aanvankelijk wel bij de 
aristocratischee jeugd ontstond, maar door jongens uit andere milieu's, die in de 
gymnasiaa in contact kwamen met de aristocratie, is overgenomen. Verder 
kunnenn we niet uitsluiten dat schilders in de weergave van dit soort aspecten van 
hett dagelijks leven van de Atheense burger gebruik maakten van conventies die 
wellichtt aanvankelijk een referentiële functie hadden, maar op den duur een 
abstractiee ten opzichte van de werkelijkheid inhielden. De smaak of de voorkeur 
vann de schilder kan in deze dus ook een rol hebben gespeeld.1S 

Wanneerr we vasthouden aan 'lang haar' als distinctief kenmerk van de 
aristocratischee leefgewoonte, moeten we concluderen dat vóór 507, de invoering van 
hett democratisch bestel door Kleisthenes, lang niet alle homoseksuele afbeeldingen 
eenn weergave zijn van de aristocratische leefwijze en dat né. 507 homoseksualiteit 
nauwelijkss meer gekoppeld is aan de aristocratie. Dit bevestigt de veronderstelling 
datt homoseksualiteit niet uitsluitend werd gepraktiseerd door aristocraten. We 
moetenn echter, denk ik, voorzichtig zijn om de haardracht op de vaasafbeeldingen als 
distinctieff  kenmerk van de aristocratische leefwijze te beschouwen16 als deze niet 
vergezeldd gaat van andere kenmerken die in deze richting wijzen. 
3.. Er is slechts een enkele maal, en wel uitsluitend op de roodfigurige vazen, een 
koppelingg tussen paarden en homoseksualiteit.17 

4.. Zowel op zwart- als roodfigurige vazen wordt de jacht gerelateerd aan een 
homoseksuelee verleiding door middel van de geschenken in de vorm van een haas of 
anderee dieren. Maar op tweederde van de vazen vindt de verleiding niet plaats aan de 
handd van geschenken en bovendien zijn lang niet alle diergeschenken in verband te 
brengenn met de jacht. 
5.. De koppeling van homoseksualiteit aan sport komt vaak voor, maar is met name op 
zwartfigurigee vazen niet altijd aanwezig.,8 

6.. We hebben gezien dat het onzeker is dat geschenken als de lier, het diptychon en 
dee auloi een referentie inhouden naar muzische vorming. Deze geschenken komen 
relatieff  weinig voor, en bovendien pas né 510. 

133 De afbeeldingen waarop de eromenos geen lang haar draagt (ook niet opgestoken), zijn: a: Z9, Z26, 
Z27,, Z30, Z31, Z38, Z39, Z41, Z46, Z47, Z114, Z159, Z162, Z178, Z187, Z190, Z206, Z209, Z216, 
Z225,, Z226, Z238, Z264, Z267,; (3: Z12, Z16, Z48, Z98, Z120, Z126, Z131, Z137, Z142, Z172, 
Z176,, Z202; v: Z185, Z199, Z247. 
14Ar.. Eq. 580,1121,1331-2, Lys. 561, Nub. 14,100,984. Cf. ook Lys. XVI, 18. (zie ook Dover (1978) 
p.78). . 
T3Cf.. Dover (1978) p. 78: There is however a considerable measure of arbitrariness, at all periods, in the 
painters'' choices of hair-style.' 
l6Ookk Ridgeway (19933) pp. 67-68 zet vraagtekens achter het teveel betekenis hechten aan lang of kort 
haar.. Bij de kouroi vindt de omslag van lang naar kort haar ca. 520 plaats. 
17Ziee hoofdstuk 6.9. 
l8Overr de relatie tussen sport en homoseksualiteit komen we uitgebreid te spreken in par. 5.2 van dit 
hoofdstuk;; ik zal hierin laten zien dat 'sport' niet per se een aanduiding van aristocratie hoeft te zijn. 
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7.. Homoseksuele verleidingen spelen zich op vazen veelal in andere contexten dan 
symposiaa af. 

Hoewell  de schilders in principe veel mogelijkheden tot hun beschikking hadden om 
homoseksueell  gedrag te koppelen aan een aristocratische leefwijze en moraal, 
vertonenn homoseksuele voorstellingen, vooral op de roodfigurige keramiek, toch geen 
enkell  aristocratisch kenmerk." De iconografie van de homoseksuele verlei-dingen 
leidtt niet dwingend tot de conclusie dat homoseksueel gedrag aan de aristocratie was 
voorbehouden.. We zullen nu onderzoeken of deze stelling ook door andere facetten 
vann het maatschappelijk leven in Athene wordt ondersteund. 

4.. Politieke en sociale ontwikkelingen 

Hett heeft er alle schijn van dat al in de zesde eeuw politieke, sociale en economische 
ontwikkelingenn ervoor gezorgd hebben dat niet alleen de aristocratische elite aan 
invloedd en macht inboette, maar dat ook de situatie van andere lagen van de 
bevolkingg verbeterde. 

4.1.. Solon 

Solonn heeft in dit proces een belangrijke rol gespeeld.20 Zijn maatregelen, die erop 
gerichtt waren om een einde te maken aan de ernstige sociale crisis21 waaraan de 
Atheensee maatschappij ten onder dreigde te gaan, hebben ertoe bijgedragen dat: 1. 
dee politieke verhoudingen enigszins veranderden; 2. een verschuiving plaatsvond in 
dee samenstelling van de elite, en 3. een grote groep van de bevolking zich bewust 
werdd van de bijzondere status die een burger had tegenover niet-burgers. 
Hoewell  Solon zelf tot de Eupatriden behoorde, werd hij toch beschouwd als een uiooc, , 
nokiir\qnokiir\q2222.. Hij handhaafde de vier bestaande klassen van burgers, maar maakte het 
lidmaatschapp ervan afhankelijk van de jaarlijkse productie van het land. De 
exclusiviteitt van de aristocratische elite werd hiermee doorbroken, omdat nu ook 
familiess die voorheen niet tot de leidende aristocratie hadden behoord, tot de hoogste 
klassee werden toegelaten en zo politiek dezelfde rechten kregen. Uitsluitend de twee 
hoogstee klassen, de pentakosiomedimnoi en de hippeis, kwamen in aanmerking voor 
hett archontschap, maar de functies van andere magistraten waren waarschijnlijk ook 
toegankelijkk voor de zeugitai.11 Deze zeugitai, dat wil zeggen: degenen die een 
hoplieten-uitrastingg konden aanschaffen, vormden samen met de aristocratie de kern 
vann het leger. Dat gaf deze groep, die grotendeels uit boeren werd gerekruteerd en in 
zekeree zin een middenklasse vormde, een groter aanzien, maar ook politieke macht. 
Dezee ontwikkeling was al in de zevende eeuw begonnen en we mogen ervan uitgaan 
datt in de zesde eeuw deze middenklasse van boeren zich meer bewust werd van haar 
steedss belangrijker wordende militaire positie. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat 

19Vann de vazen die ik in noot 13 (eromenoi zonder lang haar) heb genoemd, is alleen op a Z264, P Z16 
enn Z98 een hert aanwezig en op p Z50 wordt een haas als geschenk aangeboden. De haan (5x) 
beschouww ik niet als een typisch aristocratisch onderscheidingsteken. 
^Overr Solon zie Arist. Pol. 1273b35-1274a21 en 1296al9-21, Athenaion Politeia 5-11, Plutarchus 
Solon,Solon, Linforth (1919), Pleket (1969) pp. 40 e.v., Ehrenberg (19512) pp. 62-76, Starr (1977) pp. 181-7, 
Bursteinn (1988) pp. 533-9, Sinclair (1988) pp. 1-2, Ober (1989) pp. 60-5, Hansen (19922) pp. 29-32 en 
43-6,, Rhodes (19932) pp. 118-79. 
2'Ziee Ath. Pol. 5, Plu. Solon 13. 
^Ziee Arist. Pol. 1296al9-20 en Ath. Pol 5, 3. 
MZiee Plu. Solon 18, Arist Pol. 1274a20 
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medee door de steun van deze hoplietenklasse Peisistratos en tyrannen in andere 
Grieksee steden aan de macht kwamen.24 Solon stelde daarnaast ook een raad van 
4000 in, die, zoals Plutarchus ons meedeelt, de beslissingen die in de Ekklesia genomen 
moestenn worden, voorbereidde. Waarschijnlijk had in deze Boulè echter uitsluitend 
dee elite zitting.» 
Dee auteur van de Athenaion Politeia noemt drie maatregelen die in het bijzonder de 
positiee van het gewone volk (5%oq) versterkt hebben26: a. het afschaffen van de 
lijfeigenschap;; b. het recht van iedere burger om een proces aan te spannen ten 
behoevee van zichzelf of van een ander aan wie onrecht was aangedaan; c. door 
iedereenn toe te staan tegen een beslissing van een magistraat bij de Heliaia in beroep 
tee gaan. 
Dee eerste maatregel had tot gevolg dat de burgers, hoe arm ook, niet meer zichzelf als 
slaaff  konden verkopen. Het onderscheid tussen burger en slaaf, dat voorheen 
blijkbaarr niet altijd scherp te trekken was, werd vanaf Solon definitief. Een Atheens 
burgerr was iets anders dan een slaaf en vanaf deze tijd moet het bewustzijn van de 
burgerr van zijn bijzondere status tegenover een niet-burger gegroeid zijn.27 Dit 
bewustzijnn zal versterkt zijn, doordat ook de burgers onderaan de sociale ladder, de 
theten,theten, toegang hadden tot de Ekklesia.28 Het burgerschap kreeg nu als inhoud dat 
menn in staat was deel te nemen aan de bijeenkomsten van de volksvergadering. 
Bovendienn konden de theten ook zitting nemen in de door Solon ingestelde 
rechtbankenn (Heliaia).29 Zowel Athenaion Politeia (9) als Plutarchus (18) geven aan 
datt deze rechtbanken belangrijk waren, omdat de wetten van Solon niet altijd 
uitsluitsell  gaven omtrent bepaalde problemen. Bovendien weigerde Solon de wetten 
tee herformuleren en ze verder toe te lichten.30 Volgens Plutarchus werden steeds 
belangrijkeree zaken aan deze rechtbanken voorgelegd en hij noemt ze zelfs tpónov 
xivctt TOW vófiov Kupiouq.31 Ook Arfstoteles benadrukt dit feit en beschouwt het instellen 
vann deze rechtbanken waarin de hele burgerij zitting kon nemen, als het begin en de 
motorr van de ontwikkeling van de democratie, zoals die in de vijfde eeuw en in zijn 
tijdd functioneerde.32 

Dee mogelijkheid om in de ekklesia en in rechtbanken samen met de elite te beslissen 
overr bepaalde politieke zaken33 zal bij deze groep Atheners het bewustzijn als burger 
versterktt hebben en zelfs een zeker saamhorigheidsgevoel hebben gegeven. Uit de 
wettenn die Solon, naar het verslag van Athenaion Politeia en Plutarchus (Solon 20 
e.v.),, voor de Atheners met betrekking tot hun privé-leven opstelde, en voornamelijk 
uitt de wet over f| eniKXiipoq, kunnen we opmaken dat het burgerschap daadwerkelijk 
eenn belangrijk issue was geworden. 

MZi ee Cartledge (1977) pp. 21 ev., de Ste. Croix (1981) pp. 280 e.v., Hansen (19922) p. 32 en pp. 115-6. 
"Onderr  elite wordt in het vervolg niet uitsluitend de aristocratie verstaan, maar  alle Atheners die tot de 
tweee hoogste klassen behoorden, dat wil zeggen: degenen die meer  dan 300 'maten' landopbrengst 
hadden. . 
*Ath.PoL9. *Ath.PoL9. 
"Zi ee Ober  (1989) pp. 61-2. 
2*Zi ee Ath. Pol 7. Het is niet zeker  of Solon dit recht voor  het eerst aan de theten toekende of dat zij  dit al 
hadden.. Zie Ober  (1989) p. 64 en zijn voetnoot 26. 
^ i ee Arist . Pol 1274a2e.v. 
*>Ath.PoL*>Ath.PoL U, Plu. Solon 25. 
3>Plu.. Solon 18. 
32Arist .. Pol. 1274al e.v. Wellicht moeten we het belang van de rechtbanken voor  het proces van de 
democratiseringg van de Atheense samenleving in de tij d van Solon niet overdrijven en is de visie van 
Aristoteless nogal anachronistisch. (Zo definieert hij  (Pol. 1275a22-33 en b5-6) een burger  in een 
democratiee als iemand die het recht heeft om als Siicaony; en als èKicXnaiaoTiy; op te treden.) De theten 
zullenn echter  in het gevecht om economisch het hoofd boven water  te houden nauwelijks de tij d en 
belangstellingg voor  deelname aan processen hebben gehad. 
33Voorr  de rechtbanken konden beslissingen van magistraten aangevochten worden. 
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Alss we Plutarchus moeten geloven nam in de tijd van Solon de stad in grootte toe, 
omdatt het land niet voldoende opbracht en vele boeren, ondanks de maatregelen van 
Solon,, arm bleven en naar de stad trokken.34 Dit heeft Solon wellicht ertoe gebracht 
dee beoefening van de ambachten (xé%vai) te stimuleren. Deze ontwikkeling werd 
bevorderdd door naturalisatie van niet-Atheners die uit hun stad definitief verbannen 
warenn of met hun hele familie naar Athene verhuisd waren met het doel een ambacht 
uitt te oefenen.35 Deze maatregel vergrootte de midden- en lagere klasse in de stad. 
Tott de téxvai die bevorderd werden, behoorde ongetwijfeld ook het vak van 
pottenbakkerr en vaasschilder. Vanaf ca. 565 verandert de situatie van de productie 
vann vazen ingrijpend:36 Athene begint Korinthe te overvleugelen, de export van vazen 
neemtt een hoge vlucht tot over de grenzen van Griekenland, de variatie in vormen en 
dee thematische mogelijkheden van de iconografie nemen toe. 

4.2.. Peisistratos 

Dee regering van Peisistratos en zijn zonen, die soms als een breuk met en een reactie 
opp het falende beleid van Solon wordt gezien, lijk t juist allerlei ontwikkelingen 
versneldd te hebben die door Solon in gang waren gezet.37 Volgens de Athenaion 
PoliteiaPoliteia had Peisistratos de reputatie een 5tiuoTiKattaTo<; te zijn.38 De auteur van dit 
geschriftt bedoelt hiermee dat Peisistratos door de steun van het volk aan de macht is 
gekomen,, maar ook dat hij veel aandacht had voor de slechte positie van de arme 
bevolking.39 9 

Dee antieke bronnen zijn in het algemeen positief over de regering van Peisistratos.40 

Herodotoss (I, 59) vertelt dat hij de stad goed en rechtvaardig bestuurde en Athenaion 

«Ziee ook Pleket (1969) pp. 42-3. 
35Plu.. Solon 24. 
MZiee Boardman (1974) pp. 12-13 en Shapiro (1989) pp. 10 e.v. Contra Shapiro breng ik het begin van 
dezee ontwikkeling liever  in verband met het effect van de maatregelen van Solon dan met de regering 
vann de Peisistratiden. 
37Dee belangrijkste antieke bronnen voor  Peisistratos en zijn zonen zijn Hdt. I, 59-64, V, 55-61, VI, 123, 
Th.. I, 20 en VI, 54-59, Plato Symp. 182c5-7 en Hipparch. 228b4-229d7, Aristoteles Pol. 1305a23, 
1310M2-31,1311a36-40,1312b31,1313b22,1315b31-4,, Ath. Pol 13-9, Plu. Solon 29-32. Verder  heb 
ikk  geraadpleegd: Andrewes (1956) pp. 100-115, Hopper  (1961), Kluwe (1966), Berve (1967) I pp. 47-
777 en II  pp. 543-563, Pleket (1969), Boersma (1970) pp. 11-27, Kluwe (1976), Kolb (1977), Shapiro 
(1981/2),, Boardman (1972), Boardman (1978), de Ste. Croix (1981) pp. 278-283, Fehr  (1984), 
Boegeholdd (1985), Boardman (1985), Shapiro (1989) pp.1-17, Stein-Hölkeskamp (1989) pp. 139-153, 
Oberr  (1989) pp. 65-8, Blok (1990), Hansen (19922) pp. 32-3, Rhodes (19932) 179-240, Parker  (1996). 
xxAth.PolAth.Pol 13, 4 en 14,1. 
39Err  is onenigheid over  de vraag in hoeverre aan de overname van de macht van Peisistratos in 561/0 
eenn klasseconflict ten grondslag lag en of de partijen van Megakles, Lykourgos en Peisistratos, die 
tegenoverr  elkaar  stonden, ieder  een eigen vorm van constitutie voorstonden, zoals Athenaion Politeia en 
Plutarchuss suggereren. Degenen die uitgaan van een klassenconflict tussen de drie partijen zijn 
bijvoorbeeldd Pleket (1969) en de Ste. Croix (1981); Hopper  (1961) en Ober(1989) zien in het conflict 
eenn ruzie tussen drie prominente leden van de Eupatriden. Vermoedelijk hebben we te maken met een 
vierde-eeuwss anachronisme uit de school van Aristoteles en was het conflict aanvankelijk niet meer  dan 
eenn onenigheid tussen leden van de elite; zie Rhodes (19932) pp. 184-7 en Stein-Hölkeskamp (1989) pp. 
1400 e.v. Dit neemt niet weg dat Peisistratos, die volgens Herodotos (1,59) zijn groep van aanhangers 
vormdee als reactie op het conflict tussen Megakles en Lykourgos, steun kreeg van een groot deel van de 
armee bevolking van het platteland van Attika . Of ook het stadsproletariaat tot de clientela van Peisistratos 
behoorde,, zoals Pleket (1969) pp. 41 e.v. veronderstelt, is niet met zekerheid uit te maken. 
^Dee Ath. Pol geeft voor  de drie regeringsperioden de volgende data: in 561/0 werd hij  voor  het eerst 
tyrann en in 556/55 werd hij  verdreven. In 552/1 kwam hij  opnieuw aan de macht doorr  middel van de 
'truc ''  van een fake-Athena op een wagen. Deze periode duurde tot 546/45. Zijn derde coup vond plaats 
inn 53675 en hij  stierf in 528/7, opgevolgd door  zijn zoon Hippias die tot 511/0 regeerde. Voor 
commentaarr  op deze chronologie, zie Rhodes (19932) pp. 191-9. 
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PoliteiaPoliteia bevestigt dit.41 Peisistratos was echter een tyrannos. Veel van wat hij heeft 
gedaann en gepresteerd, is te verklaren vanuit persoonlijke motieven: hij heeft 
waarschijnlijkk met belastingen zijn eigen beurs gespekt, zijn persoonlijke ambitie 
bevredigdd en zijn eigen vermaardheid vergroot in het streven andere tyrannoi de loef 
aff  te steken.42 Toch is dit slechts één kant van de medaille.43 Volgens Herodotos (1,59) 
enn Plutarchus (Solon 31, 1) schafte hij de bestaande ambtelijke functies niet af en 
brachtt geen verandering in de wetten van Solon.44 Hij bewaarde volgens de antieke 
bronnenn een zeker evenwicht tussen de elite en het volk. Op welke wijze hem dit 
gelukte,, blijf t in veel opzichten onduidelijk, maar enkele van zijn methoden zijn ons 
overgeleverd.. Het is evident dat de elite niet gelukkig was met zijn dynastie. Een 
aantall  aristocratische families ging in ballingschap. Er is zelfs geopperd dat hij hun 
landd confisqueerde en onder de arme boeren verdeelde.43 Ook al handhaafde hij de 
doorr Solon ingestelde constitutionele maatregelen en erkende hij dus schijnbaar 
daarmeee het bestuurlijke overwicht van de twee hoogste klassen, toch was het voor 
hemm zaak zijn potentiële tegenstanders in hun macht te beknotten. Het archontschap, 
waarmeee de leden van de elite aanzien verwierven, vormde een bedreiging voor zijn 
positie.. Hij bepaalde daarom zelf wie archont kon worden46 en gebruikte dé functie als 
eenn beloning voor loyaliteit jegens de tyrannos. Op deze wijze kon hij de 
aristocratischee elite aan zich binden. Uit een fragment van de lijst met archonten blijkt 
datt de Peisistratiden niet alleen leden van hun eigen, maar ook van andere leidende 
familiess met het archontschap belast hebben.47 De opmerking van de auteur van de 
AthenaionAthenaion Politeia dat het gros van de Yvcopiuoi Peisistratos welgezind was, zal niet 
verr van de waarheid af zijn. Ze hebben de plaats die Solon hun in de constitutie had 
toegekend,, behouden en bovendien onderhield Peisistratos persoonlijke contacten 
mett hen.4» Hij hief belastingen, die hij voor een deel gebruikte voor leningen aan 
noodlijdendee boeren.49 Hij richtte een college op van 30 rechters, dat van dorp naar 
dorpp trok om ruzies en problemen op het land bij te leggen, een maatregel die 
beoogdee dat de boeren zo weinig mogelijk naar de stad hoefden te komen en zo 
zonderr tijdverlies alle aandacht voor hun werk hadden.50 Het laat zich aanzien dat 
dezee maatregelen van Peisistratos de basis waren voor zijn reputatie van 
8*m<miceóTaTo<;.. Ze hadden in ieder geval de uitwerking dat de arme boeren zich meer 
kondenn losmaken uit de greep van de leidende elite en dat hun positie verbeterde ten 
kostee van de meer weigestelden. 
Hett stimuleren van de ambachten in de stad Athene en tevens het aantrekken van 
niet-Atheners,, een ontwikkeling die door Solon op gang was gebracht, zullen onder 
hett bewind van de Peisistratiden zijn voortgezet, ook al zwijgen de antieke literaire 
bronnenn hierover. De Athenaion Politeia vermeldt dat Peisistratos een actief 
agrarischh stimuleringsbeleid voerde51 en schrijft aan Peisistratos in deze twee 

**Ath**Ath  Pol 16, 2: SicÓKei.. td Jtepi xfjv JIÓXI V uexpiox; icai udXtov icoXmicax; f\ xupawucdx;- ëv xe 
pp xoïc, aXkoiq $iXdv6pcwtoq f|v icai Jipacx; iced xoïq duapxdvoixn avyyvoanoviico*;. Vergelijk ook 

16,, 7: oiiSèv 6è xó ftXijCkx;  ovö'èv xoïc; dXXoiq Jiapiivo&xXei xaxd xf|v dp%f|v, dXX' aiei 
ïcapecncevxẑ evv eipfjvny Kal éxfjpei tfrv Tjovxiav 5ió Kal JIOXXÖKK ; dicoiüeiv f|v ax; f| ïleiaioxpaxov 
x\)pawi<;;  ó «ei Kpóvoo (Ho? eïtv Cf. Plu. Solon 29,2. 
42Cf.. Th. 1,17, Berve (1967) passim en Kolb (1977) passim. 
«Cf.Pleket(1969)p.53. . 
**Di tt  laatste vermeldt Th. VI, 54,6 ook. 
«Ziee Pleket (1969) p. 45. Dit is echter  niet zeker. 
«Th.. VI, 54,6. Cf. Hansen (19922) p. 32, Stein-Hölkeskamp (1989) p.. 147. 
47Cf.. Rhodes (19932) p. 220. Het fragment dat ons bewaard is gebleven beslaat de periode van 528/7 tot 
521.. Kleisthenes, die tot de Alkmeonidenfamilie behoorde, bekleedde het archontschap in 525/4. Dit 
zouu erop wijzen dat deze familie ergens tussen 546-525 naar  Attik a was teruggekeerd. 
^f .. Ath. Pol 16,9: xoïx; uèv Ydp xatq óuiXiaiq. 
^f .. Ath. Pol 16,2 en 16,4, Th. VT. 54,5. en Rhodes (19932) ad loc. 
»Cf.. Ath. Pol 16,5. 
"Ath."Ath.  Pol. 16,2-3. 
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motievenn toe: hij wilde hiermee voorkomen 1. dat de boeren zich in de stad ophielden 
(waarschijnlijkk om zich bij de stadsbevolking te voegen) en 2. dat ze tijd en verlangen 
zoudenn hebben zich met politiek (xd Koivd) te bemoeien. Rhodes merkt in zijn 
commentaarr naar aanleiding hiervan op dat het uiteindelijk om één zaak ging, 
namelijkk dat de boeren wanneer ze verspreid over het land op hun boerderijen aan 
hett werk waren minder gelegenheid hadden zich tegen de tyrannos te verenigen" -
ietss wat in de Politika van Aristoteles als een belangrijk motief van het handelen van 
eenn tyrannos wordt opgegeven.» Uit de reden die de Athenaion Politeia geeft, 
kunnenn we met enige voorzichtigheid destilleren dat er een 'trek' was van het 
plattelandd naar de stad.54 In ieder geval heeft Peisistratos niet kunnen voorkomen - als 
hett al in zijn bedoeling lag - dat de stad in grootte toenam." Verder wordt algemeen 
aangenomenn dat Athene in de loop van de zesde eeuw een grote economische 
vooruitgangg boekte.5*  Dit blijkt onder meer uit de toename en de vorderingen van de 
verschillendee téxvai - het pottenbakken, de vaasschilderkunst, de sculptuur en de 
tempelbouw.577 Ook de handel neemt toe. Verder is het niet onmogelijk dat Peisistratos 
begonnenn is op grote schaal munten te slaan.58 Deze maatschappelijke veranderingen 
hebbenn ook hun neerslag in de kunst. Op vazen verschijnt bijvoorbeeld het motief van 
dee werkplaats en vanaf het laatste kwart van de zesde eeuw zijn wijgeschenken niet 
alleenn afkomstig van de adel, maar ook van ambachtslieden, met name de 
vaasschilderss zelf.59 De toename van nijverheid en handel komt wellicht niet op het 
contoo van de Peisistratiden, maar is onder meer te verklaren uit het feit dat de 
Athenerss decennia lang niet te lijden hebben gehad van zware oorlogen op eigen 
grondgebied.. Ook heeft de regering van de Peisistratiden lange tijd intern voor vrede 
enn rust gezorgd, zoals de Athenaion Politeia (16, 7) vermeldt. Tot aan de regering 
vann Hippias blijven de spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen op de 
achtergrond.. Maar de Peisistratiden hebben ook actief bijgedragen tot de bloei van de 
stadd en tot betere voorwaarden voor een aangenaam stadsleven, ook al zullen de 
tyrannoii  deze zaken in eerste instantie vanuit hun persoonlijk streven naar grandeur 
enn naar het vergroten van hun nationaal en internationaal aanzien hebben 
gerealiseerd.600 In de periode dat zij aan de macht waren is de stad verfraaid,61 zijn 
nieuwee cultussen ingevoerd en hebben bestaande cultus sen een nieuwe impuls 

«Rhodess (19932)p. 214. 
53Aristoteless benadrukt op verschillende plaatsen in zijn Politika (cf. 1292b25-29, 1318b9-16,1319a26-
32)) dat de boeren, verspreid over  het land, nauwelijks belangstelling hadden deel te nemen aan de 
volksvergadering,, maar  dat het merendeel van de ambachtslieden en rnarktverkoper s dat wel hadden. In 
1311 lal5-19 stelt hij  dat tyrannie (en oligarchie) ervoor  zorgt dat de 6%^o<; uit de stad weg blijf t en 
verspreidd over  het land woont. 
"Cf .. ook Pleket (1969) p. 45. 
55Cf.. Hdt. V, 66, Boegehold (1985) p. 27. 
«Cf.. bijv. Kluwe (1966) pp. 11-16. 
"Cf .. Kluwe (1966) passim; Boersma (1970) p. 27; Kolb (1977) pp. 134 e.v.; Shapiro (1989) pp. 5 e.v. 
380verr  de discussie of de productie en het gebruik van de munten met de uil en de godin al ca. 525 
plaatsvondd of pas ten tijd e van Kleisthenes, zie Kluwe (1966) pp. 87-95; Berve (1967) II  pp. 530, 550 
enn 556; Pleket (1969) pp. 30-1; Kraay (1976) pp. 60-61; Kolb (1977) p. 113; Krol l (1981). 
5»Ziee Kluwe (1976) pp. 30-34. 
^Dee antieke bronnen suggereren niet dat Peisistratos zich met kunstenaars omgaf. Bij  zijn zonen ligt dat 
anders,, maar ook in hun geval kunnen we niet spreken van een 'hofcultuur 1 of 'hofkunstenaars'. Zie 
Kluwee (1966) pp. 59-61 en Kluwe (1976) pp. 45-46. Blok (1990) waarschuwt tegen de opvatting van 
Peisistratos''  patronaat als onderdeel van een samenhangend politiek programma. 
61Cf.. Th. VI, 54, 6. De Athenatempel ('Hekatompedon') op de Akropolis, waarmee reeds vóór  de 
Peisistratidenn was begonnen, is waarschijnlij k door  hen afgemaakt en grondig herbouwd. Verder 
vondenn in deze periode plaats: de oprichting van het altaar  van de Twaalf Goden, van het altaar  van Eros 
inn de Akademeia (opgericht door  de polemarch Charmos, een vriend van de tyrannen), het begin van de 
bouww van het Olympieion en de bouw van het altaar  voor  Athena Nike en de aanleg van de waterleiding 
mett  het bronnenhuis Enneakrounos. Vergelijk Kluwe (1966) pp. 32-50; Boersma (1970) pp. 11-27; 
Travloss (1971); Kolb (1977) pp. 101 e.v.; Shapiro (1989) pp. 5 e.v.; Parker  (1996) pp. 67 e.v. 
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gekregen62;; verder is het waarschijnlijk dat zij hebben bijgedragen aan de opluistering 
enn uitbreiding van bestaande feesten.63 

AII  deze zaken moeten een indringende uitwerking op het gedragspatroon en het 
bewustzijnn van de gewone burgers hebben gehad. Ze leefden en werkten in een stad 
diee uitgroeide tot een van de machtigste, rijkste en fraaiste van Griekenland. Ze 
kondenn zich trots met dit resultaat identificeren, hetgeen hun zelfbewustzijn 
ongetwijfeldd heeft vergroot. De stad, dat waren de Atheners. 
Verderr hebben we gezien dat Peisistratos' beleid ertoe bijgedragen heeft dat de 
demosdemos steeds meer uit de greep van de aristocratie kwam. Ook al had de dèmos in 
werkelijkheidd niet meer politieke macht dan vóór Peisistratos, de controle van de elite 
overr het reilen en zeilen van de dèmos nam geleidelijk af. De maatregel van Solon die 
'geboorte'' door 'rijkdom' verving als criterium voor de toelating tot de elite en 
waardoorr de monopoliepositie van de aristocratie doorbroken werd, moet in dit 
process ook een belangrijke rol hebben gespeeld. Hierdoor werd de samenstelling van 
dee elite anders, aangezien mensen door bijvoorbeeld succes in de handel voldoende 
rijkdomrijkdom vergaarden om als elite beschouwd te worden. 
Ditt moet de scheiding tussen de dèmos en de elite - althans vanuit het perspectief van 
dee dèmos - in bepaalde opzichten verminderd hebben. De elite zal minder indruk op de 
dèmosdèmos gemaakt hebben en ook minder invloed op haar gehad hebben. De positie van 
dee burgers werd geleidelijk beter en hun zelfbewustzijn groeide. De Atheners 
begonnenn zich sterker dan voorheen Atheners te voelen, hetgeen tegelijk de idee van 
eenn uniforme gemeenschap versterkte. Het feit dat Kleisthenes de dèmos als geheel 
aann zijn hetaireia heeft kunnen toevoegen, is hiervan een duidelijk teken.64 Het volk 
werdd opgenomen in een van de elitaire clubs. 

Dezee analyse van de economische, politieke en sociale realiteit van de zesde eeuw 
geeftt aanleiding tot de volgende conclusies: 
1.. De exclusiviteit van de macht van de aristocratische elite is doorbroken." Zij 

vormtt niet langer meer de enige groepering in de samenleving die invloed 
uitoefentt op het politieke en economische vlak. 

2.. De klasse van boeren en wellicht handelaren die zich een hoplieten-uitrusting kon 
veroorlovenn (de klasse van de zeugitai) heeft zich gedurende de zesde eeuw 
versterkt. . 

3.. Er ontstaat een nieuwe elite die de mogelijkheid heeft gekregen op de voorgrond 
tee treden en die zich een plaats verwerft op het politieke en economische terrein. 

4.. De bevolking van de stad is toegenomen. 

eDee cultus van-Dionysos heeft tijdens de regering van de Peisistratiden een grote populariteit genoten. 
,, De cultus van Athena en van Apollo (Patroos) zijn in belang toegenomen. Hipparchos heeft de cultus 
vann Hermes gepromoot. Met name de held Herakles nam sterk in populariteit toe. Vergelijk in het 
algemeenn over  de relatie tussen culten en de Peisistratiden: Kluwe (1966) pp. 96-105; Kolb (1977) pp. 
1033 e.v.; Shapiro (1989); Parker  (1996) pp. 67 e.v. Voor  Herakles: Boardman (1972) en (1978/2). Er  is 
veell  kritie k gekomen op Boardmans theorie over  een verband tussen enerzijds Peisistratos en zijn 
politiekk en anderzijds de iconografie van Herakles op vazen; voor  literatuur , zie UMC V, 1, (1990) p. 
1899 en Parker  (1996). 
63Voorr  de relatie tussen Peisistratos en de Panathenaïen, zie Shapiro (1989) pp. 18 e.v., Neils (1992/1) 
enn Parker  (1996) pp. 89 e.v. Dat de Peisistratiden zich persoonlijk bemoeiden met de organisatie van dit 
feestt  blijk t onder  meer  uit Th. VI, 54-8 en Ath. Pol. 18. Voor  de relatie tussen Peisistratos en feesten 
voorr  Dionysos, zie Kolb (1977) pp. 115 e.v., Shapiro (1989) pp. 84 e.v. en Parker  (1996) pp. 67 e.v. 
"Cf .. Hdt. V, 69. 
"Dezee conclusie wil op geen enkele manier  suggereren dat de aristocratische elite geen macht had. De 
'geboorte-adel''  blijf t politiek zeer  actief tot in de vierde eeuw, cf. Ehrenberg (19512) pp, 106 e.v. en Ober 
(1989)) pp. 84 e.v. 
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5.. Het zelfbewustzijn van de laagste twee klassen is toegenomen, hetgeen onder 
meerr wil zeggen dat zij zich meer bewust zijn geworden van hun politieke macht 
enn de waarde van het burgerschap. 

Hett is opvallend dat de aristocratische elite juist in deze periode, wanneer zij bedreigd 
wordtt in haar machtspositie, in allerlei facetten van het maatschappelijk leven de 
gedragspatronenn en de normen en waarden doet gelden, die specifiek met deze 
klassee verbonden waren. De archeologische en literaire bronnen laten onmiskenbaar 
zienn dat ze bepaalde intellectuele en morele waarden voor zich opeist en dat het 
openlijkk pronken met rijkdom en luxe een onderdeel is van de leefwijze van deze 
groepering.666 Waarschijnlijk is er een causaal verband tussen enerzijds de 
doorbrekingg van de monopoliepositie van de aristocratie en anderzijds het feit dat zij 
zichh in de zesde eeuw nadrukkelijk manifesteert en de exclusiviteit van haar leefwijze 
probeertt te bewaren. 

5.. Overname van cultuurpatronen 

Hiernaastt zijn er ontwikkelingen bespeurbaar die erop wijzen dat bepaalde aspecten 
vann de aristocratische leefwijze hun exclusiviteit verliezen, doordat andere lagen van 
dee bevolking deze overnemen. Theognis 53 e.v. en Anakreon frg. 388 (Gentili 82) 
bijvoorbeeldd maken duidelijk dat bepaalde mensen, opklimmend op de sociale ladder, 
doorr gedrag en uiterlijk vertoon de indruk wekten tot de elite te behoren of wilden 
behoren.. Het opkomend zelfbewustzijn van de Atheense burger, zeker van de klasse 
vann de zeugitai, zal aanleiding hebben gegeven tot het overnemen van elitaire 
gedragspatronen.. De mate en de precieze contouren van dit proces laten zich 
bijzonderr moeilijk bepalen, aangezien de literaire bronnen uit de zesde eeuw veelal 
ontstaann zijn binnen de aristocratische kringen en juist een uiting van de 
aristocratischee leefwijze zijn. 
Opp twee gebieden van de Griekse cultuur, het symposion en het gymnasion, die bij 
uitstekk als speeimina van de aristocratische leefwijze worden beschouwd, hebben 
ontwikkelingenn plaatsgevonden die deze overname van aristocratische cultuur-
patronenn onderschrijven. 

5.1.. Het symposion 

Wee hebben in hoofdstuk 6.8 gezien dat de vaasafbeeldingen van symposion-scènes 
latenn zien dat er vanaf ca. 530 een algemene sociale verbreding van de deelnemers 
vann het symposion plaatsvindt, hetgeen natuurlijk niet wegneemt dat ook né. 530 deze 
wijzee van sociale omgang eigen bleef aan de aristocratie. Dat de aristocraten niet-
aristocratenn op hun symposia toelieten, is niet waarschijnlijk. Aristocratische, 
symposiaa werden wellicht binnen de kring van hetaireiai gehouden die nog gesloten 
groepenn vormden. Het laat zich aanzien dat niet-aristocratische burgers in navolging 
vann de elite hun eigen symposia organiseerden, waar zij evenals de aristocraten 
omgangg hadden met hetairen en jongens. 

^Voorr  het causale verband en de nadere toelichting op de wijze waarop de aristocratie zich manifesteert, 
ziee Donlan (1980) pp. 35 e.v. en Stein-Hölkeskamp (1989) pp. 104 e.v. 
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5.2.. Sportbeoefening 

Algemeenn wordt aangenomen dat gymnasia in de loop van de zesde eeuw werden 
opgericht,, waaronder drie gymnasia in Athene: de Akademeia, het Lykeion en de 
Kynosarges.677 Het ontstaan ervan wordt gewoonlijk in verband gebracht met 
ontwikkelingenn op het militaire vlak: ca. 650 werd de massale falanx van 
zwaarbewapendee infanteriesoldaten de dominerende kracht in het leger. In deze 
falanxx kon iedere burger die in staat was een wapenrusting aan te schaffen, zich 
opstellen.. Langs deze weg verwierf de middenstand van boeren, de klasse van de 
zeugitai,zeugitai, zich een zeer belangrijke plaats in het leger. In de loop van de zesde eeuw 
zall  deze groep ervoor gezorgd hebben dat atletiek en sporttraining steeds belangrijker 
werdenn en dat de behoefte aan plaatsen waar getraind kon worden, werd vergroot.68 

Inn ieder geval is lichamelijke training niet uitsluitend meer het voorrecht van de adel.69 

Ookk wordt het ontstaan van de gymnasia wel verklaard uit de populariteit van de 
grotee sportwedstrijden.70 Het succes hiervan zou ertoe bijgedragen hebben dat de 
sportbeoefeningg in Athene toenam. Het zou onjuist zijn het verband tussen het succes 
vann de grote sportfestivals enerzijds en de opkomst van de gymnasium-cultuur in 
Athenee anderzijds te ontkennen. Maar deze verklaring hoeft de eerste niet uit te 
sluiten.. Het belang van de hoplietenfalanx heeft waarschijnlijk tot een sociale 
verbredingg van de sportbeoefening geleid die op haar beurt tot een zodanige 
intensiveringg van de sportcultuur leidde dat nieuwe spelen werden ingesteld en op 
lokaall  niveau sportscholen werden opgericht.71 De moeilijkheid bij de tweede 
verklaringg is dat we in het duister tasten, wanneer precies in de zesde eeuw de 
gymnasiaa in gebruik raakten. Het is vooralsnog onduidelijk of in Athene op de 
terreinenn waar later de Akademeia, het Lykeion en de Kynosarges zijn gekomen, al 
vóórr 585 intensief werd getraind.72 

«"Gardinerr  (1930) p. 75, Delorme (1960) pp. 9 en 23-6, Pleket (1974) p. 61 ev., Finley &  Pleket (1976) 
p.. 116, Yalouris (1976) pp. 60 ev., Kyle (1987) p. 98, Sweet (1987), Tzachou-Alexandri (1989) pp. 32 
ev.,, Van Looy (1992) p. 132. Het bewijsmateriaal voor  de vroege geschiedenis van de gymnasia is 
nagenoegg afwezig. Over  de Kynosarges hebben we de minste informatie. Uit het bericht van Plutarchus 
overThemistokless (Plu. Them. I, 2), dat hij  gezien zijn status als nothos daar  moest trainen, weten we 
datt  de Kynosarges reeds aan het einde van de zesde eeuw bestond (cf. Delorme (1960) pp. 45 e.v. en 
58-59).. De eerste sportscholen waren wellicht niet meer  dan door  houten of lemen muren omgeven 
terreinenn met een dromos en palaistra.. Pas in de vierde eeuw worden ze voorzien van stenen muren en 
gebouwenn (zie Kyle (1987) p. 66 en Mussche (1992) p. 45). Het Attische aardewerk dat vanaf ca. 570, 
enn vanaf ca. 560 in tamelijk grote frequentie, afbeeldingen van sportscènes laat zien, is onze 
belangrijkstee bron voor  de veronderstelling dat de gymnasia/palaistrai al in de zesde eeuw in Athene 
ontstaann zijn. Zie Boardman (1974) p. 211. 
68Cf.. Delorme (1960) p. 9 en p. 24, Pleket (1975) pp. 54-55, Finley &  Pleket (1976) pp. 116-7, 
Tzachou-Alexandrii  (1989) p. 32, Hupperts (1989) p. 118, Mussche (1992) pp. 43-5, Van Looy (1992) 
p.. 132. 
«Ziee Pleket (1974) p. 62. 
70Humphreyss (1974) pp. 90-1, Kyle (1987) pp. 64 e.v., en (1992) pp. 79 e.v. De spelen in Delphi 
werdenn waarschijnlij k in 582 ingesteld (zie O. Picard in Tzachou-Alexandri 1989 pp. 71-72), die op de 
ïsthmiaa in 582 en die in Nemea in 573. In 566/5, tijdens het archontschap van Hippokleides, werden 
waarschijnlij kk  aan het programma van de Panathenaia sportwedstrijden toegevoegd. 
71Hett  verband tussen de training in het kader  van de hoplietenfalanx en de gymnasia moet mijns inziens 
niett  zozeer  gezochtt  worden in de praktij k dat de falanx als geheel tactische manoeuvres op het terrein 
vann de gymnasia uitvoerde alswel in een trainin g van de individuele hopliet om zijn conditie en zijn 
techniekk op peil te houden. Daarom zijn de bezwaren die Humphreys (1974) pp.90-1 inbrengt tegen het 
verbandd tussen gymnasia en de hoplietenfalanx, namelijk dat de gymnasia niet genoeg ruimte zouden 
biedenn voor  manoeuvres van een falanx, mijns inziens niet doorslaggevend (Zie ook Pleket (1975) p. 
55).. Ook haar  argument dat Peisistratos de oefening met wapens door  zijn burgers niet zou hebben 
aangemoedigd,, wordt door  dit bezwaar  ontkracht. 
72A11 vanaf 696 immers namen Atheners deel aan de Olympische Spelen. 
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Err is nog een andere aanwijzing die een verbreding van de sportbeoefening 
suggereert.. Als we Plutarchus (Solon 23, 3) mogen geloven, zou Solon bepaald 
hebbenn dat de overwinnaar bij de Isthmische Spelen 100 drachmen en de 
overwinnaarr bij de Olympische Spelen 500 drachmen toebedeeld kreeg.73 Deze wet 
lijk tt de sportbeoefening in het kader van de grote festivals aantrekkelijker te willen 
makenn voor mensen die niet de middelen hadden eraan deel te nemen. De Atheners 
werdenn zich bewust dat sport de roem van de stad kon vergroten en dat zij als 
inwonerss van de stad aan deze roem konden bijdragen. 
Dee vraag wanneer de sportwedstrijden werden ingevoerd op de Panathenaia en of de 
invoeringg ervan samenvalt met de instelling van de Grote Panathenaia is niet met 
zekerheidd te beantwoorden. De volgende gegevens staan tot onze beschikking: 
1.. Een antieke bron vermeldt dat de Panathenaia ingesteld werden tijdens het 
archontschapp van Hippokleides, dat waarschijnlijk in 566/5 plaatsvond.74 Deze 
Hippokleidess behoorde tot de clan van de Philaidai. Deze mededeling, indien 
betrouwbaar,, zegt op de keper beschouwd alleen iets over het moment waarop het 
feestt is ingevoerd, niet door wie. 
2.. Een andere tamelijk obscure bron brengt de instelling van de Grote Panathenaia in 
verbandd met Peisistratos.75 

Wanneerr we beide bronnen met elkaar verbinden, zouden we tot de conclusie kunnen 
komenn dat Peisistratos in 566/5 de Panathenaia heeft ingesteld, vijf jaar voordat hij 
voorr de eerste maal in Athene als tyrannos naar de macht greep. Peisistratos 
behoordee tot een oud Eupatriden-geslacht76 en moet in het begin van de zestiger jaren 
politiekee functies hebben bekleed. In 565 heeft hij bijvoorbeeld gezegevierd in een 
veldtochtt tegen Megara.77 Maar ook Hippokleides is een mogelijke initiatiefnemer. Uit 
hett verhaal van Herodotos (VI, 126-7) blijkt dat hijzelf een atleet was. Hij kwam van 
eenn aanzienlijke en rijke familie78 en het archontschap gaf iemand veel macht.79 De 
bronnenn zijn echter te obscuur om er al te veel zekerheid aan te ontlenen. 
Datt de sportwedstrijden waarschijnlijk in de periode tussen 570-560 ingesteld waren, 
wordtt door twee andere bronnen gesuggereerd: 

73Cf.. ook D. L. I, 55 en D. S. IX, 2,5. Diogenes Laertios voegt toe: Kal dvd Xóyov èm. xév aXXoov. Zie 
Plekett  (1974) pp. 62-3 en 67, Kyle (1984), (1987) p. 22 en (1992) pp. 79-80. Ik volg de interpretati e 
vann Pleket die ervan uitgaat dat Solon met deze maatregel de beoefening van de atletiek heeft willen 
bevorderenn met name onder  niet-aristocratische groeperingen van de Atheense samenleving. De 
interpretati ee van Kyle (1987) p. 22 'that he (Solon) simply wanted to assert the legal authority of the 
statee and to promote harmony in one more aspect of Athenian life'  lijk t mij  als enige verklaring voor  de 
wett  onvoldoende. Zij n conclusies over  de hervormingen van Solon in het algemeen: 'laid the 
groundworkk for  civic consciousness and civic unity'  zijn juist, maar  worden door  hem te weinig 
uitgewerktt  wat betreft het effect ervan op het gedrag van de niet-aristocratische burger. Voor  anderen die 
ookk aannemen dat Solon daadwerkelijk deze wet heeft ingesteld, zie Kyle (1987) p. 22, voetnoot 31. 
74Marcellinus,, Vita Thucydides 2-4, beweert, zich baserend op Pherekydes, dat de Panathenaia ingesteld 
zijnn tijdens het archontschap van Hippokleides. Vergelijk ook Eusebius op Ol. 53, 2. Het is 
waarschijnlij kk  dat deze Hippokleides dezelfde man is als de Athener  Hippokleides die volgens 
Herodotoss (VI , 126-30) ingaat op de uitnodiging van Kleisthenes van Sikyon mee te dingen naar  de 
handd van zijn dochter, maar  door  een in dronkenschap uitgevoerde obscene dans zijn kansen op dit 
huwelijk ,, die aanvankelijk zeer  hoog waren, verspeelde. Cf. Kyle (1987) p. 25, Shapiro (1989) pp. 18 
e.v.,, Neils (1992/1) pp. 20-1, Parker  (1996) p. 89. 
"Schol,, op Aelius Aristides 13.189.4-5; cf. Kyle (1987) pp. 28 e.v., Shapiro (1989) pp. 20 e.v., Kyle 
(1992)) p. 80, Neils (1992/1) pp. 20-1 en Parker  (1996) p. 89. 
«Art .. Pol 28, 2. Cf. Davies (1971) pp. 444-55. 
'"Ath.Pol'"Ath.Pol  14,1. 
78Overr  de Philaidai zie Davies (1971) pp. 293-312. 
"Shapir oo (1989) pp. 19-20 acht het niet uitgesloten dat Hippokleides de initiatief-nemer van de Grote 
Panathenaiaa is geweest. 
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3.. De oudste prijsamfoor, de Burgon-amphora in hett British Museum te Londen80, kan 
gedateerdd worden ca. 570-560. Hieruit kunnen we afleiden dat de sport toen op het 
Panathenaia-festivall  al was ingevoerd.81 

4.. Drie stèlai afkomstig van de Akropolis van Athene maken melding van 
wedstrijden.822 Ze beginnen alledrie met de regel xöv Spóuov éxotecrav teï êeol. Verder 
valtt het woord öycóv. De identiteit van godin wordt duidelijk gemaakt, doordat zij 
tweemaall  vXauKómSt icópei wordt genoemd. Het gebruik van de woorden 6pónoc. en 
dycóvv kan erop wijzen dat de inscripties, diee in twee gevallen een serie namen geven, 
sportwedstrijdenn betreffen. Een datering tussen 570-555 is mogelijk.83 

Wiee de initiatiefnemer ook moge zijn, de eerste prijsamforen geven in ieder geval aan 
datt al vanaf de periode 570-560 sportactiviteiten verbonden zijn met de Panathenaia. 
Sportt werd zo tot een officiële bezigheid van de Atheense burgers. 
Dee vraag is nu wie aan deze Spelen deelnamen. Waren het in de zesde eeuw 
uitsluitendd leden van de aristocratische elite of streden ook andere burgers in 
bepaaldee takken van de sport op deze officiële, maar lokale Spelen mee?84 Over deze 
vraagg bestaat onenigheid. Young bijvoorbeeld is ervan overtuigd dat juist de niet-
aristocratischee atleten geprofiteerd hebben van het in de zesde eeuw opkomende 
professionalisme.855 Via een overwinning op lokale Spelen kon een niet bemiddelde 
atleett zijn deelname aan de grote festivals financieren. Een overwinning op een van 
dezee Spelen maakte dat hij voortaan kon beschikken over professionele training en 
coaching.. Young gaat er dus vanuit dat naast een uitgebreide deelname van de adel 
dee mogelijkheid bestond voor niet-aristocraten om via de sport rijk te worden. Kyle is 
veell  voorzichtiger en ziet een sociale verbreding van de deelname aan de Spelen zich 
pass in de vijfde eeuw voltrekken.86 

Kylee heeft lijsten van Atheense atleten of mogelijke atleten samengesteld, geordend 
naarr periode.87 Elke atleet heeft hij vervolgens 'gescreend' aan de hand van de 
uitvoerigee prosopografie van Davies.88 De gegevens die deze lijsten opleveren laat 
Kylee vervolgens zwaar wegen in zijn conclusies over de sociale herkomst van de 
Atheensee atleet. Van de lijst van periode 2 (594-490) die bestaat uit twaalf atleten en 

,, British Museum B130; ABVS9,1. Cf. Boardman (1974/1) pp. 167 e.v. en pi. 296. 1, 2; hij 
zegtt  over  de datering (p. 168) 'perhaps of the later  560's.'  Cf. ook Shapiro (1989) pp. 18-9, Kyle (1987) 
p.. 26 en Neils (1992/2) p. 30 en fig. 19. De sport die afgebeeld is, betreft de wagenrace. 
811 Dit wordt bevestigd door  de toename van sportscènes in het werk van de C-schilder  en de 
Tarasschilderr  tussen 565-560. Brijder  (1984) pp. 248-251 vindt het aantrekkelijk dit gegeven te 
koppelenn aan de hervorming van de Panathenaia door  Peisistratos. 
KRaubitschekk (1949) nrs. 326, 327 328. Cf. voor  een bespreking Kyle (1987) pp. 26-8. 
"Raubitschekk (1949) gelooft dat nr. 326 uit 566 stamt, omdat de inscriptie in de vierde regel het woord 
jipöxo[i ]]  bevat Maar  de datum van 566 staat voor  de eerste Panathenaeïsche Spelen niet onwrikbaar 
vast.. Travlos (1971) p. 2 bestrijdt echter  de interpretatie van Raubitschek en brengt de stèlai in verband 
mett  de bouw en het herstel van de Panathenaeïsche renbaan, die volgens hem op de agora is te situeren. 
^Voorr  de verschillende prijzen bij  de spelen, zie Pleket (1975) pp. 56 e.v. Hij  laat zien dat de 
zogenaamdee heilige internationale spelen in feite uit twee categorieën bestonden: enerzijds die waarbij 
alleenn symbolische prijzen (kransen) te behalen waren en anderzijds die waarbij  naast een krans ook 
prijzenn met een materiële waarde werden gegevenn (amforen gevuld met olijfolie , bronzen drievoeten). 
Bijj  de lokale spelen ging het om materiële prijzen en vanaf ca. 500 om geldprijzen. Pleket (1974) p. 62 
enn (1975) p. 73 acht het waarschijnlijker  dat niet-adellijke atleten aan lokale dan aan internationale 
wedstrijdenn deelnamen. 
«Youngg (1983) pp. 45-51 en (1984) pp. 147-162. 
MKyl ee (1987) pp. 111-3 en 121-3. Van Looy (1992) p. 132 laat meer  ruimt e voor  een geleidelijke 
ontwikkeling::  'Er  is duidelijk een interrelati e tussen de politieke democratisering die inzet met Solon en 
voltooidd wordt met Kleisthenes, hoplietenformatie, gymnasia, atletiek-beoefening met een schuchter 
beginn van professionalisering en democratisering van de sport' 

ee (1987) pp. 102-23 enn 195-228. 
wDavies(1971). . 
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negenn mogelijke atleten,89 behoren er zeventien tot de Atheense 'upper-class'.90 

Vijftie nn van deze atleten zijn afkomstig van de aristocratische elite (de 'geboorte-
aristocratie').. Vier namen van deze lijst (Dyneiketos, een deelnemer aan de paarden-
race,, Epainetos, een verspringer of beoefenaar van de pentathlon, Menandros, 
waarschijnlijkk een pankratiast en Sostratos, een deelnemer aan de wagenrace) zijn 
bijj  gebrek aan informatie niet onder te brengen bij bekende families. Twaalf van de 
zeventienn atleten die volgens de prosopografie van Davies tot de 'upper-class' 
behoren,, namen deel aan de wagenrace of de paardenrace. Meestal gaat het om een 
overwinningg op de Olympische, Pythische of Panathenaeïsche Spelen. 
Nuu is er een aantal kantekeningen bij deze lijst te maken: 
1.. De lijst telt 21 namen. Het aantal is uiterst gering in verhouding tot de duizenden 
Athenerss die in de loop van de zesde eeuw sport bedreven en hun lichaam trainden. 
Eenn dergelijk lijst kan dus niet beschouwd worden als een betrouwbare doorsnede 
vann de zesde eeuwse atleten. 
2.. Het gaat voornamelijk om overwinnaars van wedstrijden op de grote festivals of de 
Panathenaia.. Atleten die hét zover hadden gebracht dat zij aan de Periodos konden 
deelnemenn en daar zelfs een prijs in de wacht konden slepen moeten a. in principe 
overr veel geld hebben beschikt b. al hun tijd aan de training hebben kunnen besteden. 
3.. Het merendeel van de atleten van de lijst bedreef de paardenrace of de wagenrace, 
sportenn die uitsluitend binnen het bereik van de allerrijksten lagen. Over de Atheners 
diee al dan niet op professionele wijze andere takken van de sport bedreven hebben, 
verteltt de lijst ons nagenoeg niets. 
4.. De bronnen op grond waarvan wij weet hebben van het bestaan van deze atleten 
zijnn wij-inscripties (8x) of auteurs als Bakchylides (lx), Herodotos (7x), Pindaros 
(lx) ,, Plato (lx), scholiën op Aristophanes (lx) en een inscriptie op een vaas (2x).91 

Atletenn die zelf of met steun van hun familie in staat waren hun overwinning in steen 
tee vereeuwigen, moeten bemiddeld geweest zijn. Het is natuurlijk ook mogelijk dat in 
eenn enkel geval de stad als blijk van trots voor het wijgeschenk gezorgd heeft. Dat 
atletenn met een aristocratische herkomst de boventoon voerden, heeft ook wellicht te 
makenn met de achtergrond en de ideologische belangstelling van de auteurs zelf. 
Dezee lijst is dus onbruikbaar als bron voor het vaststellen van de sociale positie van 
zesdee eeuwse Atheense atleten in het algemeen, dat wil zeggen: degenen die om wat 
voorr reden dan ook in het gymnasion kwamen trainen. Desalniettemin kan 
geconcludeerdd worden dat de aristocratie de topsport domineerde, en tevens dat al in 
dee zesde eeuw de niet-aristocratische elite zich in de topsport - vooral in wagen- en 
paardenracess - laat gelden en dat topsport dus een van de facetten was waarin zij de 
aristocratischee gedragscode nabootste/zich eigen maakte. De lijst van namen 
onderstreeptt wellicht de veronderstelling dat de aristocratie in de zesde eeuw, een 
periodee waarin zij bedreigd werd in haar politieke monopoliepositie, de topsport 
gebruiktee om haar superioriteit te bewijzen. De lijst is als het ware een bewijsstuk 
vann de ideologische manifestatie van de aristocratie. 
Wee kunnen stellen dat de sport in de zesde eeuw onder invloed van de sociale 
verbredingg van de hoplietenfalanx intensiever werd beoefend dan voorheen, zodat zij 
opp een gegeven moment ook onafhankelijk van militaire training omwille van zichzelf 
werdd bedreven. Sport ontwikkelde zich van een terrein waarop individuen hun 
superioriteitt konden betonen tot een bezigheid met een specifiek 'burgerlijk' karakter, 

^Vann deze personen zijn de gegevens minder betrouwbaar en fragmentarisch. 
"Dee lijst bestaat uit de volgende namen: Alkmeon I (592), Epainetos (ca. 580-570), Megakles II (ca. 
570),, Hippokleides I (ca. 570), Kallias I (564), Miltiades Hl (560?) Thasyboulos (ca. 550), [Krati]os 
(ca.. 550), Alkmeonides I (ca. 546), Hipparchos (ca. 540), Hippias (ca. 540), Kimon I (536,532,528), 
Pisistratoss (532), Dyneiketos (voor 525), Alkibiades I (ca. 525-500), Menandros (ca. 510), Melesias I 
(ca.. 500), Kallias II (500, 496,492), Antiphon I (ca. 500), Leagros I (ca. 500) en S]ost[ratos (ca. 500). 
911 In geval van de auteurs noem ik alleen degenen die de naam voor het eerst vermeld hebben. 
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datt wil zeggen tot een bezigheid waarmee het aanzien van de stad vergroot kon 
wordenn en die burgers van niet-burgers onderscheidde. Dit laatste moge ook blijken 
uitt een wet die op naam van Solon is overgeleverd, die slaven verbood in de palaistra 
aann lichaamsoefeningen te doen en zich met olie in te smeren.92 Bovendien nam de 
aandachtt voor het mannenlichaam een hoge vlucht, hetgeen ongetwijfeld inhield dat 
sporttrainingg ook het karakter van fitness kreeg.93 Naast het op peil houden van de 
conditiee en de voorbereiding op sportwedstrijden, diende training ook om te voldoen 
aann de norm van een mooi en aantrekkelijk lichaam.94 En dit gold zowel voor jongens 
alss voor mannen. Het gymnasion had zo vanaf de zesde eeuw een viervoudige 
functie:: 1. de plaats waar men zich voorbereidde op de grote sportwedstrijden 
(topsport);; 2. de plaats waar men trainde voor zijn conditie in het kader van de 
militairee plicht en de sportwedstrijden 3. de plaats voor training ter bevordering van 
dee schoonheid van het lichaam; 4. de plaats die men bezocht voor zijn sociale en 
erotischee contacten. 
Dee aristocratie domineerde de topsport en aanvankelijk wellicht ook de 
gymnasioncultuur.. Ze gebruikte sport als propagandamiddel van haar superioriteit. 
Hett is echter zo goed als zeker dat de Atheense gymnasia in de loop van de zesde 
eeuww ook door leden van de hoplieten-klasse, de zeugitai werden bezocht.93 

Alss het bovenstaande juist is, namelijk dat: 
1.. de exclusiviteit van de aristocratie is doorbroken; 
22 het zelfbewustzijn van verschillende andere lagen van de niet-aristocratische 

bevolkingg sterk is toegenomen; 
3.. een van de manieren om uiting te geven aan dit zelfbewustzijn het overnemen 

vann bepaalde aspecten van de aristocratische levensstijl was; 
4.. gymnasia niet alleen gebruikt werden om zich voor te bereiden op de oorlog en 

deelnamee aan grote internationale sportfestivals; 

^Zi ee Aeschin. 1,138: « A o ü A o v », ^ o i v ó vóuoq, « u f | Yuuvd^eoGcu jiTjSè J^npaXoi^etv év xaï<; 
icaXaiarpaiq»» Cf. Plu. Solon 1, Plu. mor. 152D en 751B; Ruschenbusch (1966) pp. 97-8 meent dat 
dezee wet door  Solon is opgesteld. Plutarchus koppelt aan het verbod voor  slaven zich in te smeren, ook 
hett  verbod dat zij  jongens het hof maakten (épdv/nai5epaatetv), dat door  Aischines (139) als een 
apartee wet wordt geformuleerd. De weergave van Plutarchus onderstreept het belang van de palaistra 
voorr  homoseksuele contacten. 
93Ditt  punt krijg t mijns inziens te weinig aandacht in beschouwingen over  de Griekse sportbeoefening en 
dee gymnasioncultuur. Pleket (1975) p. 55 citeert met instemming de uitspraak van W. K. Pritchett (The 
GreekGreek State at War, Part II,  Berkeley (1974) p. 219, noot 44), dat in zijn verklarin g van het ontstaan 
vann de gymnasia Delorme wel gelijk heeft 'although there existed in antiquit y nothing lik e our  modem 
needd for  physical fitness in a civilization in which few people walk or  til l the fields.'  Zo'n opmerking 
gaatt  voorbij  aan de sterke koppeling tussen homo-erotiek en sport die in de zesde eeuw duidelij k in de 
Atheensee mannencultuur  aanwezig was (zie par. 7 van dit hoofdstuk). 
MTott  de vroegste homo-erotische vaasafbeeldingen (vanaf ca. 565) behoren die waarop dé eromenos 
eenn aryballos vasthoudt, hetgeen aangeeft dat de verleiding plaatsvindt in het gymnasion; vergelijk 
afbeeldingenn a: Z7, Z105, Z193; p: Z3; y: Z17. 
^Voorr  de vijfd e eeuw hebben we twee bronnen op grond waarvan we met nog meer  zekerheid weten 
datt  gymnasia ook door  mensen uit de niet-aristocratische klasse werden bezocht. De auteur  van het 
traktaatt  De constitutie van de Atheners, dat waarschijnlij k kort na 430 is geschreven, meldt: 'sommige 
rijk ee mensen hebben hun eigen gymnasia, badinrichtingen en kleedkamers, maar  het volk zelf laat voor 
zichzelff  vele palaistrai, kleedkamers en openbare baden bouwen. De massa heeft hiervan meer  plezier 
dann de elite en welgestelden.'  (II , 10). In het medische traktaat Regimen (Vict.), dat waarschijnlij k 
geschrevenn is aan het einde van de vijfd e eeuw, worden allerlei concrete adviezen gegeven om de 
gezondheidd te bevorderen. Vaak hebben deze betrekking op lichaamsoefeningen zoals atletiek en 
worstelen.. Soms wordt hierbij  expliciet verwezen naar  de palaistra (vgl. Vict. I, II , III , XXXV , LXVT , 
LXVm ,, LXXVI , LXXVIII , LXXK , LXXX , LXXXI) . Deze adviezen zijn natuurlij k niet uitsluitend bedoeld 
voorr  de aristocratie. Een andere aanwijzing is een passage uit Isocrates (XVI , 33), waarin wordt verteld 
datt  de aristocratische Alkibiades zich niet aan atletiek wilde wijden, omdat hij  zich stoorde aan het feit 
datt  deze sport ook beoefend werd door  atleten uit onbeduidende steden, van lage afkomst, en nauwelijks 
geschoold.. Daarom had hij  zich toegelegd op het fokken van paarden. 
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dann mogen we concluderen dat homoseksualiteit al in de zesde eeuw gepraktiseerd 
werdd in niet-aristocratische kringen en dat de vaasafbeeldingen met homoseksuele 
voorstellingenn niet uitsluitend een weerspiegeling zijn van de aristocratische leefwijze 
enn ethos. 

6.. Harmodios en Aristogeiton 

Eenn bevestiging van deze conclusie geeft het verhaal over de moord op Hipparchos.96 

Thoukydidess en Athenaion Politeia doen ons hiervan het meest uitvoerig verslag. 
Herodotoss vermeldt in het kort dat Harmodios en Aristogeiton de moordenaars 
waren,, maar geeft niet hun motieven voor de moord.97 Het verslag van Thoukydides 
heeftt een polemisch karakter, omdat hij vindt dat de Atheners een verkeerde 
voorstellingg van zaken hebben over de afloop van de tyrannic Hij wil een en ander 
rechtzettenn en doet een uitgebreid en exact verslag, in vele details gevolgd door 
AthenaionAthenaion Politeia, van de gebeurtenissen rond de dood van Hipparchos.98 

Thoukydidess is de eerste die vermeldt dat Harmodios en Aristogeiton een liefdespaar 
vormden.999 Harmodios was nog jong en Xdpjtpog, Aristogeiton was zijn èpctonv; en had 
blijkbaarr succes bij de jongen (elxev avcóv V, 54, 2). De historicus maakt duidelijk 
welkee reden ten grondslag heeft gelegen aan het complot, dat ze op touw hebben 
gezet:: époarucfi ^uvmxia. 10° Ook Hipparchos zat achter Harmodios aan, maar zonder 
resultaat.1011 Harmodios vertelde dit aan Aristogeiton, voor wie dit reden genoeg was 
omm de tyrannie omver te werpen. Hij was namelijk bang dat Hipparchos zijn 
machtspositiee zou misbruiken om zich aan Harmodios te vergrijpen. Wederom doet 
Hipparchoss pogingen Harmodios te verleiden, maar weer zonder resultaat. De 
tyrannenn beledigen vervolgens zijn zuster door haar als kanephoros (mandjes-
draagster)) voor een plechtige stoet, waarschijnlijk de Panathenaïsche, af te wijzen.m 

Dezee gebeurtenis is voor Harmodios en Aristogeiton de druppel die de emmer doet 
overlopenn en ze beramen een aanslag tijdens de Panathenaia. Op het moment dat ze 
willenn toeslaan om Hippias te doden, zien ze dat een van hun handlangers 
vertrouwelijkk met Hippias staat te praten. Hierdoor worden ze bang, denken dat ze 
verradenn worden en rennen de stad in naar de plek waar Hipparchos zich ophoudt om 
inn ieder geval hem, door wie ze zijn beledigd, te doden. Dit gebeurt. Harmodios wordt 
vervolgenss ter plekke gedood, Aristogeiton later. In V, 59, 1 herhaalt Thoukydides als 

«Dee belangrijkste bronnen zijn: Hdt V, 55-57, VI, 123, skolia nr. 893-896 (ed. Campbell), Th. I, 20 en 
VI ,, 54-9. PI. Symp. 182c, Ps. PI. Hipp. 229c-e, Aeschin. I, 132, 144, Arist . Rhet. 1401bl0 e.v., Ath. 
Pol.Pol. 18, D.S. X, 17, 1. Athen. Deipn. XIII562A , 602A, Lucianus Deparasito, 48, Paus. I, 8, 5. 
"Hdt .. V, 55; vergelijk ook VI , 123 waar  de auteur  stelt dat het de Alkmeoniden waren die Athene 
bevrijdd hebben van dé tyrannen en niet Harmodios en Aristogeiton. 
98Voorr  de mate waarin het verslag van Ath. Pol. terugggaat op Thoukydides, zie Rhodes (19932) pp. 
189-90.. Ook Androtions Atthis is op bepaalde punten wellicht de bron geweest voor  de versie van Ath. 
Pol.Pol. Cf. Gomme, Andrewes &  Dover  (1970) p. 320. 
"Hdt .. V, 55-6 laat dit onvermeld en geeft ook niet de reden waarom Harmodios en Aristogeiton de 
moordd plegen. Ook de skolia spreken niet over  de liefde tussen Harmodios en Aristogeiton. 
1000 Uit het verslag van Thoukydides blijk t dat Harmodios en Aristogeiton wel degelijk de intentie hadden 
omm de tyrannie omver  te werpen. Vergelijk Th. VI, 54, 3: èjtiPouXevei... KOTÖXAXH V tfj  tupawiöi. 
Ookk het feit dat ze van plan waren eerst Hippias om te brengen wijst hierop. 
1011 Hipparchos wordt door  Ath. Pol 18 èptatiKÓc, genoemd. 
102Hett  is onduidelijk wat de belediging precies inhield. Er  zijn verschillende mogelijkheden: 1. het 
meisjee wordt de eer  onthouden die verbonden was met de functie van icavn^ópoc;; 2. ze wordt 
afgewezenn omdat ze tot een familie behoorde die te laag op de sociale ladder  stond of die oorspronkelijk 
niet-Atheenss was (cf. Hdt. V, 55 e.v.); 3. de tyrannen suggereren met de afwijzing dat ze geen maagd 
meerr  was. Dover  (comm. ad loc) denkt dat Thoukydides niet bedoeld heeft dat het om de Panathenaia 
zouu gaan. Dit lijk t me niet zeker. 
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afsluitingg van zijn relaas nogmaals dat Uefdespijn de aanleiding tot de aanslag was.I03 

Dee versie van Athenaion Poliuia geeft ook dit motief voor de moord, slechts met dit 
verschill  dat niet Hipparchos maar Thettalos, een andere zoon van Peisistratos, 
verliefdd op Harmodios was en bij allerlei gelegenheden uiting aan zijn woede over de 
afwijzingg gaf. Ook wordt de belediging van de zus van Harmodios vermeld, waaraan 
AthenaionAthenaion Politeia toevoegt dat Thettalos Harmodios uitmaakte voor \uakax6c, (18,2). 
Ditt element treffen we niet bij Thoukydides of Herodotos aan. Binnen de homo-
erotischee context heeft deze term waarschijnlijk een seksuele connotatie: Thettalos 
beschuldigtt hem van een passieve seksuele rol en het gedrag dat in zijn ogen past bij 
dezee 'vrouwelijke' rol. Het gebruik van dit woord verscherpt de erotische context van 
hett motief van de moord.104 Het is uit het verslag van Thoukydides en de Athenaion 
PoliteiaPoliteia duidelijk dat Harmodios en Aristogeiton een eromenos-erastes relatie 
hadden.. Harmodios is jonger en wordt door Aristogeiton 'veroverd'; ze zijn trouw aan 
elkaarr en accepteren geen indringer in hun relatie. Thoukydides karakteriseert 
Aristogeitonn als volgt: dvnp xcov doróv, uéaoq noXixry;, èpaorf̂  <5v etxev crirtóv. Hij is een 
Atheenss burger, en wel iemand uit de middenklasse. Het is opvallend dat 
Thoukydidess deze opmerking maakt Heeft hij er een speciale bedoeling mee? De 
historicuss zou ons willen doen geloven dat het verzet tegen de tyrannie voortkwam uit 
eenn ontevreden middenklasse (en niet uit de aristocratie). Maar op geen enkele 
manierr blijkt uit zijn verslag dat er aan de actie van Aristogeiton (en Harmodios) 
politiekee of sociale motieven ten grondslag lagen. De enige functie die de mededeling 
zouu kunnen hebben is om Harmodios in een goed daglicht te stellen. Hij had in kunnen 
gaann op de avances van een machthebber, maar de jongen bleef zijn vriend trouw, 
diee in verhouding met Hipparchos een eenvoudig burger was. 
Herodotoss biedt informatie over de familie van Harmodios en Aristogeiton. In boek V, 
555 vermeldt hij dat beiden behoren tot het geslacht van de Gephyraiers. Hij zegt dat 
hijj  een persoonlijk onderzoek ingesteld heeft naar de herkomst van deze familie en tot 
dee conclusie is gekomen dat zij niet, zoals ze zelf beweren, uit Eretria afkomstig zijn, 
maarr oorspronkelijk Phoenikiërs geweest zijn en afstammelingen zijn van de groep 
mensenn die met Kadmos in het huidige Boiotië zijn beland, waar ze zich in Tanagra 
vestigden;; vervolgens zijn ze uit Boiotië verdreven en in Athene terecht gekomen. 
Hierr werden ze als burger (itoXir\xa<;) onder bepaalde voorwaarden opgenomen, 
waarbijj  ze van enkele onbeduidende zaken waren uitgesloten.m Waar het ons hier 
omm gaat is niet de afkomst van het geslacht, maar de status ervan en de vraag op 
welkee wijze het verslag van Herodotos strookt met dat van Thoukydides.106 De 
Gephyraierss is een van de families die Davies beschouwt als 'one of the most notable 
familyy groupings known to us from independent Athens.' Dat deze kwalificatie 
lichtelijkk overtrokken en erg algemeen gesteld is, blijkt uit het commentaar van 
Daviess zelf, wanneer hij in detail de familie van Aristogeiton bespreekt. Als we 
Plutarchuss mogen geloven, zou een kleindochter van Aristogeiton door de Atheense 
dèmosdèmos genereus teruggeroepen zijn van Lemnos waar zij in armoede leefde, welke 
anekdotee Davies niet onwaarschijnlijk lijkt.10T Verder wijzen de gegevens die wij van 
dee nazaten van Aristogeiton uit de vierde eeuw tot onze beschikking hebben, er niet 

1033 Th. V, 59,1: 5i épomKfiv Xuirny fi  xe dpxfi xfV; èmfkn>A.ifc... 
104Dee Hipparchos overgeleverd op naam van Plato geeft een andere, tamelijk ongeloofwaardige versie: 
Harmodios,, die wordt voorgesteld als de eromenos van Aristogeiton, werd in die tijd zelf verliefd op 
eenn jongen van een adellijke familie. Deze koesterde veel bewondering voor Harmodios en zijn vriend. 
Laterr kwam deze jongen in contact met Hipparchos, tegenover wie hij zich negatief over zijn vroegere 
vriendenn uitliet Dat zou de reden zijn geweest dat Harmodios en Aristogeiton de moord op Hipparchos 
hebbenn begaan (229c-e). 
1055 Het is mogelijk dat de Gephyraiers van bepaalde religieuze ceremonieën waren uitgesloten, zoals van 
Groningenn (comm. ad loc.) opmerkt 
««Overr de afkomst van de genos zie Davies (1971) pp. 472-3. 
107Plu.. Aristeides XXVII6, 7 en Davies (1971) pp. 473-4. 
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opp dat zij van een hoge status zijn; in ieder geval een lagere dan die van Harmodios. 
Overr de familie horen we in de zesde en vijfde eeuw helemaal niets tot aan de 
redevoeringg van Isaios jtpóq ' ApioToyeixova Kal "Apxuraov ncpi toü 'ApxenóXiSoq 
KXiipou,l088 Het is des te opvallender dat van deze familie zo weinig bekend is, daar 
Perikless in 435 de bijzondere status van de afstammelingen van de tyrannendoders 
nogg heeft bevestigd.1W 

Dee opmerking van Thoukydides over de sociale status van Aristogeiton, die Davies 
overigenss niet in zijn beschouwing betrekt, wordt door de andere gegevens over zijn 
familiee in de zesde tot in de vierde eeuw niet weerlegd. Er is dus geen reden om aan 
tee nemen dat Thoukydides ongelijk heeft met zijn opmerking dat Aristogeiton een 
UÉOTK;; jcoW-nv; was, hetgeen onze hypothese bevestigt dat homoseksualiteit in de zesde 
eeuww ook gepraktiseerd werd door niet-aristocraten en door de middenklasse. 

7.. Homoseksualiteit en moraal 

Wee komen nu te spreken over het derde punt naar aanleiding van het artikel van 
Shapiro,, namelijk dat het verdwijnen van de pederastische scènes op vazen te maken 
heeftt met anti-aristocratische en anti-tyrannieke gevoelens die opkwamen onder de 
democratie.. Dit is in het licht van de gegevens die mijn onderzoek oplevert een 
onhoudbaree stelling, omdat de homo-erotische scènes op vazen niet ca. 510 sterk 
afnemen,, zoals Shapiro stelt, maar pas ca. 450. Ongeveer zestig jaar lang zijn deze 
vazenn tijdens het democratisch bestel in groten getale vervaardigd. Bovendien zijn er 
rondd het jaar 450 geen opvallende anti-aristocratische ontwikkelingen die het 
verdwijnenn van dergelijke voorstellingen zouden kunnen verklaren. We zullen 
derhalvee een andere verklaring moeten vinden voor het verdwijnen van deze 
afbeeldingen. . 
Inn het vorige hoofdstuk (6.4) hebben we gezien dat vanaf 500 v. Chr. het geldzakje 
zijnn intrede doet in de verleidingsscènes tussen man en vrouw en in homo-erotische 
voorstellingen.1100 Mijn conclusies ten aanzien van het geldzakje waren de volgende: 
1.. Het functioneerde aanvankelijk als een geschenk onder de geschenken. 
2.. De afbeeldingen suggereren niet dat degene die het geld aanbiedt van een andere 

socialee status zou zijn dan degene die het in ontvangst neemt; het zijn dus geen 
jongenss met de status van een slaaf, die door burgers worden verleid. 

3.. Er is in principe geen onderscheid tussen de eromenos die zich door geld laat 
verleidenn en de eromenos die een geschenk of een niet-materieel voorwerp in 
ontvangstt neemt. 

4.. De grenzen tussen de manier waarop een 'doorsnee' eromenos zijn minnaar 
benadertt en de wijze waarop een pornos een klant tegemoet treedt, vervagen. 

Samengevatt kunnen we stellen dat de grenzen tussen de 'doorsnee' eromenos en de 
eromenoss die zich voor geld laat verleiden, vervagen. Als we ervan uitgaan dat de 
eromenoii  die in de homo-erotische scènes voorkomen, staan voor jongens/ jonge-
mannenn met een burgerlijke status, kunnen we stellen dat vanaf 500 de Atheense 
jongenss die de sportscholen en de symposia frequenteerden, zich onder meer lieten 
verleidenn voor geld en zich geleidelijk niet onderscheidden van prostitués. 
Uitt de redevoering van Aischines tegen Timarchos kennen we de formulering van de 
wett op de hetairesis: als een Athener zich geprostitueerd heeft, mag hij geen 
openbaree functie bekleden of de volksvergadering toespreken. Doet hij dit toch, dan 

'«Overr  Aristogeitons vader  Theotimos weten we verder  niets (cf. Davies 1971 p. 473) 
IWIWSEGSEG X. 40. 
1,00 Voor  heteroseksuele 'courting-scenes' waarin het geldzakje verschijnt, zie Sutton (1982) pp. 290 e.v.; 
vonn Bothmer (1982) p. 42, Keuls (1985) pp. 260 e.v.; Meyer  (1988) pp. 103 e.v.; Reinsberg (1989) pp. 
1200 e.v.; Meyer  (1993) pp. 24 e.v., Kunisch (1997) pp. 121-122. Zie hoofdstuk 6.4. 
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wordtt dit met atimia bestraft en kan hem uiteindelijk de doodstraf worden 
opgelegd.1111 Aischines doet het voorkomen dat deze en andere wetten die hij in het 
kaderr van dit proces citeert, ingesteld zijn door Solon. Maar dit betekent weinig. Het 
toeschrijvenn van wetten aan Solon was een manier om de wetten met een aureool 
vann degelijkheid, betrouwbaarheid en gewichtigheid te omgeven, en hoefde 
geenszinss te betekenen dat de betreffende wet ook werkelijk door Solon was 
opgesteld.. Men was in het algemeen slecht op de hoogte van de precieze datum 
waaropp wetten waren ingevoerd gezien het gebrekkige karakter van de registratie 
vann de wetten.112 

Ookk Aristophanes maakt in de Equites (876-880) een toespeling op deze wet. De 
worstenverkoperr en de Paphlagoniër zijn bezig de oude Dèmos ('Volk') te vleien. De 
Paphlagoniërr zegt: 

Iss bet niet erg dat de ridders zoveel macht hebben en herinner je je niet hoeveel diensten ik jou heb 
bewezen?? Ik die degenen die zich laten neuken heb gestopt door Gryttos van de lijst van burgers 
tete schrappen. 
DEE WORSTENVERKOPER: 
Iss het niet erg dat jij anussen inspecteert en degenen die zich laten neuken hebt gestopt? Misschien 
hebb jij ze uit jaloezie daarmee doen ophouden, ten einde te voorkomen dat zij redenaars werden.' '3 

Dee straf die in de tekst van Aristophanes wordt gesuggereerd is atimia: Gryttos heeft 
zijnn burgerrecht verloren.114 De woorden van de Paphlagoniër: 'ik die degenen die 
geneuktt worden gestopt heb door Gryttos van de lijst van burgers te schrappen'115 

suggererenn dat het proces dat de Paphlagoniër tegen de ons onbekende Gryttos heeft 
gevoerdd als het ware een voorbeeldfunctie heeft gehad. Immers hij zegt niet dat hij 
alleenn Gryttos heeft aangepakt, maar dat hij door zijn actie in het algemeen het 
seksuelee gedrag van de pathici een halt heeft toegeroepen. We zouden hieruit kunnen 
afleidenn dat de Paphlagoniër suggereert dat de wet lange tijd niet was toegepast, dat 
hett niet ongewoon was dat Atheense burgers zich prostitueerden, ook al waren ze 
politiekk actief, en dat hij met zijn actie óf het volk heeft wakker geschud, óf, hetgeen 
waarschijnlijkerr is, onder de pathici zo'n angst te weeg heeft gebracht, dat zij zich 
volgenss de wet gingen gedragen.116 

Dee Equites is in 424 opgevoerd. In die tijd moet de wet dus al zijn ingevoerd. De 
passagee maakt tevens duidelijk dat de wet niet vlak vóór 424 kan zijn ingesteld. Nu 
hebbenn we gezien dat het geldzakje (of geld) na ca. 450 nauwelijks nog gebruikt 
wordtt in de verleiding en dat er geen reden is om aan te nemen dat het op 
afbeeldingenn waar het geldzakje in de verleiding een rol speelt, niet zou gaan om 
jongens-jongemannenn van een burgerlijke status. Het is zeer onwaarschijnlijk dat, 
terwijll  er allang een wet bestond die het prostitutie-gedrag van burgers in diskrediet 

1111 Aeschin. 1,19-21. Vooreen uitvoerige bespreking van deze wet in de SoKiuaoia xcov pnrópow, zie 
hfdst.. 8,3.2. Voor het probleem ten aanzien van de strafmaat zie 8,3.3 en appendix IV. 
1122 Cf. Ruschenbusch (1966) pp. 53 e.v., Finley (1975) pp. 34 e.v., MacDowell (1978) p. 43, Hansen 
(19922)) pp. 296 e.v. We zullen in het volgende hoofdstuk hierop uitgebreid terugkomen. 
1133 Aangezien er sprake is van redenaars is het mogelijk dat de toespeling betrekking heeft op de 
dokimasiadokimasia ton rètoron in plaats van de wet op de hetairesis. Maar dit is niet noodzakelijk, aangezien de 
wett op de hetairesis een verbod bevat om in de Boulè of in de volksvergadering te spreken (Aeschin. I, 
20).. Bovendien is dit niet zozeer van belang, omdat beide wetten eenzelfde strekking nebben. De 
woordenn 'ten einde te voorkomen dat ze redenaars werden' (ïva ut) pntópê  yévoivto) zouden kunnen 
suggererenn dat het gaat om jongemannen die nog geen redenaar zijn. 
1144 Over deze strafmaat, zie hfdst. 8, 3.3. 
1155 Ar. Eq. 876-877: öcrci$ / ënavoa toüq piwuuévou;, xóv rpvttov efyxkeiyw;. 
1,66 Dit hoefde niet te betekenen dat ze ophielden zich te prostitueren, immers zolang ze niet politiek actief 
waren,, overtraden ze de wet niet Zie hfdst. 8,4.2.3. 
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bracht,, vaasschilders door middel van hun werk dit gedrag als het ware promootten. 
Ikk stel daarom de hypothese op dat de wet kort na ca. 450 is ingevoerd. 
Ookk de wet van Perikles uit 451/450 blijkt in deze richting te wijzen. Algemeen wordt 
aangenomenn dat deze wet, waarin wordt gesteld dat het burgerschap toekwam aan 
degenee wiens ouders beiden burgers waren, het effect had dat de burgers van 
Athenee nog meer dan voorheen een gesloten bevolkingsgroep werd, die zich van de 
restt van de stadbewoners isoleerde."7 Ober schrijft bijvoorbeeld: The long-term 
symbolicc effect of endogamy was to reemphasize the Athenian belief in the 
superiorityy of pure Athenian descent and in the inheritability of the characteristics that 
thee citizens now felt marked the true Athenian: native intelligence, quickness, 
patriotism,, public-spiritedness, innate love of equality, and respect for the traditions of 
thee state.'118 Ober heeft gelijk dat de ontwikkeling van dergelijke waarden op zichzelf 
geleidelijkk verloopt, maar de maatregel die het bewustzijn van het exclusieve 
karakterr van het burgerschap vergrootte, speelde in op een ideologie die zich bij grote 
groepenn van de bevolking allang, dat wil zeggen: vanaf ca. 500 en zeker na de slag bij 
Salamiss in 480, in het denken en de houding van de burgers had geworteld. De 
maatregell  van Perikles scherpte deze ideologie alleen maar aan. De wet op de 
hetairesis,hetairesis, in feite een gedragscode op het gebied van het politieke en sociale 
handelenn van de burgers, onderstreept of bevestigt de gedachte die in de wet van 
Perikless ligt verankerd: de burger onderscheidt zich van anderen in de samenleving. 
Prostitutiee is iets dat gekoppeld werd aan gedrag dat past bij slaven. Vandaar dat de 
straff  voor overtreding van de wet op de hetairesis atimia was: de burger verloor zijn 
statuss als burger. Deze gedachte is in overeenstemming met een opmerking van de 
Paphlagoniërr in de hierboven geciteerde passage uit de Equites, namelijk dat hij het 
volkk een dienst heeft bewezen door Gryttos als 'on-burger' te ontmantelen en 
daardoorr de pathici tot inkeer te brengen. 
Dee stelling dat de wet op de hetairesis kort na ca. 450 is ingevoerd en dat de 
invoeringg ervan wellicht in het licht kan worden gezien van de wet van Perikles over 
dee stringentere bepaling van het burgerschap, geeft aanleiding tot een nadere 
beschouwingg van homoseksueel gedrag in de tweede helft van de zesde eeuw en de 
eerstee helft van de vijfde eeuw. De invoering van een wet leert ons veel over het 
gedragg van degenen op wie de wet van toepassing is. We geven eerst belangrijke 
kenmerkenn van homoseksueel gedrag, die voortvloeien uit onze observaties van de 
vaasafbeeldingen. . 
1.. Homoseksualiteit betekent in het Athene van de zesde en vijfde eeuw niet 

uitsluitendd pederastie of pedofilie, ook al waren jongens in trek. Van groot belang 
iss de constatering dat jongens, jongemannen en mannen ook seksuele 
belangstellingg hadden voor leeftijdsgenoten. Asymmetrie in leeftijd was geen 
noodzakelijkee voorwaarde voor een homoseksuele relatie. 

2.. Verder stellen we wel vast dat de schoonheid van jongenslichamen het meest 
aantrekkelijkk werd gevonden. Dit is niet te verklaren vanuit een of andere norm 
datt dit gepast was of vanuit een hoger maatschappelijk ideaal dat het contact met 
dee man de jongen moreel ten goede zou komen, maar vanuit smaak. Jong gold in 
dee ogen van de Atheners als mooi. Homoseksualiteit was bij de Atheners nauw 
verbondenn met sport. Een intensieve aandacht en zorg voor het lichaam werd 
bereiktt via de sportbeoefening. 

3.. We hebben gezien dat er geen reden is om het pedagogische aspect als een 
algemeenn kenmerk van homoseksueel gedrag te beschouwen. Zoals vele 
aspectenn van het sociale leven in Athene was de homoseksuele relatie gebaseerd 

1177 Zie Atk Pol. XXVI , 2. Cf. bijv . Hansen (19922) p. 54 en 90. De kom in het vervolg van dit hoofdstuk 
naderr  over  deze wet te spreken. 
l l8Oberr  (1989) p. 81. Hi j  vermeldt dat deze deugden door  Perikles in zijn lijkred e worden benadrukt 
(Th.. H.35-46). Hij  verwijst naar  Loraux (1986). 
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opp het 'do-ut-des'-principe. Erotiek en seksualiteit stonden centraal in deze 
relaties.. In ruil voor seksuele diensten gaf de erastes zijn vriend vaak geschenken 
off  geld, maar in de meeste gevallen zijn materiële geschenken afwezig op de 
vaasafbeeldingen.. Menig eromenos moet voldoende bevrediging hebben 
gevondenn in het seksueel contact en de eventuele vriendschap met zijn erastes. 

4.. Nauw hiermee verbonden is de sterke neiging tot promiscuïteit. De bronnen 
makenn duidelijk dat promiscuïteit een algemeen kenmerk was van homoseksueel 
gedrag.. Van de ca. 800 vaasafbeeldingen met dit thema benadrukken de meeste 
dee verleiding. Vaak is de eromenos omgeven door verscheidene minnaars. 
Homoseksueell  gedrag wordt herkend als en gekenmerkt door de fixatie een 
jongenn of jongeman te kunnen verleiden. Maar ook de eromenos vertoonde 
promiscuee gedrag. De gedichten van Theognis maken dit bijvoorbeeld zonder 
meerr duidelijk."9 

5.. Veel vaasafbeeldingen laten zien dat de erastes een erotische belangstelling heeft 
voorr de billen van zijn partner. Verder hebben we duidelijk gemaakt dat de 
zogenaamdee intercrurale copulatie op vaasafbeeldingen, net als in de literatuur, 
waarschijnlijkk een eufemisme is voor anale penetratie. De vaak aangevoerde 
argumentatiee dat de eromenos geen seksueel genot ervoer, aangezien de jongens 
zeldenn met een erectie worden afgebeeld, is niet geldig. Ook de erastes vertoont 
inn de meeste gevallen geen erectie. Er is dan ook geen reden op basis van de 
vaasafbeeldingenn de eromenos in het algemeen seksueel genot te ontzeggen. 

6.. We hebben al gemeld dat homoseksueel gedrag in Athene nauw verbonden was 
mett de sporttraining in de gymnasia en palaistrai. Vaak heeft de eromenos een 
aryballoss in zijn hand, al dan niet als geschenk ontvangen. Bovendien hangt 
regelmatigg een bundel van de aryballos, strigilis en spons aan de wand. Het 
naaktee lichaam van de eromenos, dat we op bijna alle zogenaamde a-, p-, en y-
afbeeldingenn van de homoseksuele verleiding zien, duidt wellicht op het 
gymnasionn of de palaistra. De sportscholen waren onmiskenbaar de plaats om 
jongenss of andere mannen te ontmoeten voor seksueel contact. Ook verschei-
denee y-scènes op vazen laten expliciet zien dat deze zich in de gymnasia 
afspeelden.1200 Dus de daad werd daar geconsumeerd. De olie die de jongens met 
zichh meedroegen in de aryballoi moet hen ook bij deze actie van dienst zijn 
geweest.. De gymnasia waren dus bij uitstek, zoals we dat noemen, 
homoseksuelee cruisingplaatsen. Maar nu doet zich iets opvallends voor. Onze 
bronnenn maken duidelijk dat er naast verscheidene, meestal particuliere 
palaistrai,, drie gymnasia waren die buiten de stadsmuren lagen: de Akademia, 
hett Lykeion en de Kynosarges. Maar geen enkele bron suggereert dat een van 
dezee gymnasia of palaistrai speciaal gereserveerd was voor of gekenmerkt werd 
doorr homoseksueel gedrag. Bovendien horen we geen klacht van mannen of 
jongenss die tijdens hun sporttraining onheus zijn bejegend, dat wil zeggen: dat ze 
lastt hebben gehad van homoseksuele avances. Verder horen we ook niet dat 
mannenn of jongens zich gestoord hebben aan de homoseksuele activiteiten die er 
plaatsvonden.. Tegenwoordig zijn wij geneigd te denken in categorieën van de 
heteroseksuelee man en de homoseksuele man. Zeker als het om erotiek en 
seksualiteitt gaat, zijn de werelden gescheiden. In het Oude Griekenland was dat 
anders.. Maar in het geval van de sportscholen is het niet voldoende op te merken 
datt deze werelden volledig door elkaar liepen. We moeten niet vergeten dat de 
vaasafbeeldingenn laten zien dat de 'daad' niet per se in afzondering plaatsvond. 
Vaakk staan om het copulerende paar andere mannen en jongens. Het ziet er dus 
naarr uit dat de relatie tussen sport en homoseksualiteit in Athene zo nauw was 

"'Zi ee hoofdstuk 3.1. 
120Voorbeelden::  y: Z66 (zie keerzijde), Z84; roodfigurig: nr. R3, R29, R81, R126. 
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datt homo-erotiek en homoseksueel gedrag in de gymnasia en de palaistrai 
standaardd was. Veel volwassen mannen zullen sportscholen niet alleen bezocht 
hebbenn vanwege de training van hun eigen lichaam, maar uit verlangen jongens 
inn hun volle naaktheid te zien trainen en hun schoonheid te proeven. 

Wee keren nu terug naar het gegeven dat in de homoseksuele verleiding vanaf ca. 500 
hett geldzakje een rol speelt en naar onze hypothese dat de wet op de hetairesis 
hoogstwaarschijnlijkk kort na ca. 450 is ingesteld. Dit betekent ons inziens dat in ieder 
gevall  vanaf ca. 500 de grenzen tussen niet-mercenaire erotiek en prostitutie 
begonnenn te vervagen. In het geval van de verleidingsscènes met vrouwen die 
geschenkenn ontvangen, is men geneigd de ontvangende partij als prostituee aan te 
duiden.1211 Waarom niet in het geval van jongens die geschenken in ontvangst nemen? 
Watt is het verschil tussen jongens die zich in natura laten betalen en degenen die geld 
ontvangen?1222 Het is dus goed mogelijk dat de grensvervaging al veel eerder is 
ingetreden.. Het beeld van de prostitutie sluit aan bij de praktijk van het homoseksuele 
gedrag.. De neiging tot promiscuïteit, de sterke gerichtheid op de schoonheid van het 
lij ff  van jongens en jongemannen, de gewoonte seksuele handelingen niet uitsluitend in 
afzonderingg te verrichten en het sterke 'competitieve element in'de Atheense 
mannencultuur,, maken het fenomeen van de prostitutie binnen de praktijk van de 
homoseksualiteitt begrijpelijk. 
Verderr hebben we gezien, dat de homoseksualiteit niet meer uitsluitend tot het 
levenspatroonn van de aristocratie behoorde. Prostitutie bood aan jongens uit de arme 
lagenn van de burgerbevolking een kans geld bij te verdienen en contacten te leggen 
mett mannen die in het sociale en politieke leven in Athene een vooraanstaande rol 
vervulden.. Prostitutie zal ook deze laatste functie zeker gehad hebben in het nieuwe 
democratischee bestel. Het is belangrijk ons te realiseren dat het gaat om jongens die 
eenn rol in het politieke leven konden vervullen, hoe bescheiden ook, en mee konden 
beslissenn over belangrijke zaken. Er treedt dus niet alleen een grensvervaging op 
tussenn de zogenaamde 'eerbare' jongens en degenen die geld voor hun diensten 
vroegen,, maar ook tussen burgerjongens die zich prostitueerden en niet-
burgerjongens,, in die zin dat ze bepaalde activiteiten op dezelfde manier verichtten. 
Voorall  dit laatste moet uiteindelijk tot spanningen geleid hebben met wat men 
verwachtenn en verdragen kon van de ideale Atheense burger, die verantwoor-
delijkheidd droeg voor het reilen en zeilen van de staat. 
Vanuitt deze gedachte kunnen we begrijpen dat in deze periode een wet op de 
hetairesishetairesis is ingesteld. De burgers zullen het nodig hebben gevonden om de definitie 
vann een burger aan te scherpen en de kloof tussen een Athener en een niet-Athener 
zowell  als die tussen een vrij man en een slaaf bijna onoverbrugbaar te maken. De 
wett op de hetairesis staat niet los van het functioneren van de democratie.121 

Blijkbaarr vond men de houding van verscheidene of veel jonge burgers op het gebied 
vann de homoseksualiteit niet stroken met de wijze waarop een burger als een 
verantwoor-delijkk lid van de democratische gemeenschap optimaal moest 
functioneren.. Immers, niet alleen de verleidingsscènes waarin het geld een rol speelt 
verdwijnen,, maar ca. 450 houdt de productie van vazen met een expliciet interne 
homo-erotischee iconografie in het algemeen op. Welke conclusie moeten we hieruit 

1211 Er  zijn ook situaties waarin het geven van geschenken aan vrouwen niets met prostituti e te maken 
heeft.. Zie Meyer  (1988). De poging van Kille t (1994) pp. 155 e.v. om de heteroseksuele erotische 
scèness waarin geschenken en geld een rol spelen te determineren als 'niet-prostitutie ' en als 
voorstellingenn waarin de man bewondering toont voor  de vrouw, is niet overtuigend. 
122Dezelfdee gedachte wordt onder  woorden gebracht in Aristophanes, PL 153 e.v. Cf. Henderson 
(19912)) p. 217. 
1233 In de rede van Demosthenes tegen Androtion (XXII , 30-32) en de rede van Aischines tegen 
Timarchoss wordt dit duidelijk gemaakt. Zie hiervoor  hoofdstuk 8. 
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trekken?? Niet dat de homoseksualiteit in de Atheense samenleving op de achtergrond 
raaktt of zelfs zou verdwijnen. Dat is een absurde gedachte die bijvoorbeeld door de 
tallozee verwijzingen naar homoseksueel gedrag in komedies van Aristophanes wordt 
ontkracht.. Bovendien zullen we in hoofdstuk 8 zien dat homoseksueel gedrag in de 
vierdee eeuw in veel opzichten dezelfde kenmerken vertoont als dat uit de zesde en 
vijfdee eeuw. 
Dee verklaring vinden we in de combinatie van de manier waarop het homoseksuele 
gedragg zich ontwikkelde en de aanscherping van een burgermoraal. De vazen laten 
zienn dat er reeds in de zesde en eerste helft van de vijfde eeuw in de manier waarop 
homoseksueell  gedrag wordt uitgebeeld een zekere terughoudendheid wordt betracht. 
Vergelijkenn we de mate waarin expliciet seksuele handelingen worden weergegeven 
opp heteroseksuele afbeeldingen en homoseksuele afbeeldingen, dan moet er 
geconstateerdd worden dat de Atheense maatschappij een zekere gêne ervaart 
seksualiteitt tussen mannen expliciet weer te geven. Maar dit moeten we nuanceren. 
Inn het geval van de homoseksuele handelingen hebben we 47 zogenaamde 
interfemoralee copulatie-scènes gevonden. Verder tonen 15 vaasafbeeldingen 
expliciett andere homoseksuele handelingen. In het geval van de 'heteroseksuele' 
afbeeldingenn liggen de aantallen niet veel hoger.,2*  Wanneer we deze getallen van 
homo-- en heteroseksuele scènes vergelijken, zouden we eigenlijk moeten 
concluderenn dat er nauwelijks een verschil is en dat er geen andere houding bestond 
tegenoverr homosekueel gedrag en heteroseksueel gedrag. Toch is deze conclusie 
niett helemaal juist. Immers bij de heteroseksuele afbeeldingen permitteert men zich 
inn het algemeen een vrijer patroon, dat wil zeggen: er is een grotere variëteit aan 
manierenn waarop de figuren seks bedrijven. De homoseksuele copulatie is aan een 
veell  strikter iconografisch patroon gebonden. Verder laten de heteroseksuele scènes 
vaakk verschillende mannen en vrouwen in één actie zien, terwijl bij de homoseksuele 
afbeeldingenn de copulatie (in de y-scènes) plaatsvindt tussen één paar, ook al zijn er 
anderee mannen of jongens aanwezig. Slechts bij hoge uitzondering wordt in een 
symposion-- of komosscène een vorm van groepsseks uitgebeeld. Verder moeten we 
hierbijj  aantekenen dat wij ervan uitgaan dat de interfemorale copulaties op de 
vaasafbeeldingenn een iconografisch eufemisme is voor anale copulatie. Slechts 
sporadischh (4x) zien we een anale copulatie tussen mannen afgebeeld. De conclusie 
moett zijn dat men schroom heeft om seksuele handelingen tussen mannen expliciet af 
tee beelden: het gaat meestal om toespelingen, net zoals in de archaïsche lyriek 
eufemismenn worden gebruikt voor homoseksuele verlangens en handelingen. 
Vann nog groter gewicht zijn, mijns inziens, de verschillen in iconografie tussen 
zwaitfigurigee en roodfigurige homoseksuele afbeeldingen, vooral vanaf ca. 500. Zo is 
hett aantal y-scènes in de roodfigurige keramiek sterk teruggelopen (van 42 
zwartfigurigee naar 5 roodfigurige). Bovendien dateert de laatste van vóór ca. 470. De 
erastess en de eromenos werden zelden nog ithyphallisch weergegeven. Slechts een 
enkelee maal vinden we bij een symposion- of komosscène een expliciete verwijzing 
naarr seksuele handelingen tussen mannen. De naaktheid, op de zwartfigurige 
afbeeldingenn een vast kenmerk van de homo-erotische iconografie, is op de 
roodfigurigee scènes vaker afwezig dan aanwezig. Bovendien hanteren schilders van 
roodfigurigee homo-erotische afbeeldingen vaak minder expliciete tekens om homo-
erotischee verleiding aan te geven en wordt er meer aan de fantasie van de 
beschouwerr overgelaten. We kunnen concluderen dat de terughoudendheid ten 
aanzienn van de homoseksualiteit op het roodfigurige vaatwerk vanaf het einde van de 
zesdee eeuw sterker wordt. 

124Hett onderzoek van Sutton (1982) p. 469 levert 50 seksscènes tot 450 en nog twee tussen 450-425 op; 
Kilmerr (1993) p. 74 spreekt over 62 roodfigurige heteroseksuele voorbeelden. 
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Verderr kunnen we stellen dat zich met name in de loop van de vijfde eeuw op het 
gebiedd van het homoseksuele gedrag een belangrijke ontwikkeling voordoet, die we 
tott nog toe niet nader besproken hebben. We hebben geconstateerd dat het op ca. 
éénderdee van de homo-erotische afbeeldingen gaat om een contact tussen jongens 
vann gelijke leeftijd en dat de grenzen van de pederastie worden doorbroken. 
Bovendienn zijn er afbeeldingen waarop volwassen mannen elkaar verleiden. De 
afwezigheidd van de asymmetrie komt ook voor op zwartfigurige afbeeldingen, maar 
mett name het homoseksueel gedrag tussen jongens van gelijke leeftijd neemt met de 
roodfigurigee keramiek verhoudingsgewijs in grote mate toe. 
Alss de interpretatie die we in hoofdstuk 6 hebben gegeven juist is, namelijk dat de 
afbeeldingenn met een verleiding tussen twee jongens een toespeling zijn op het in 
algemenee zin doorbreken van de grenzen van de pederastie, dan zou dit inhouden dat 
eenn deel van de mannelijke burgerbevolking zich ook op latere leeftijd als 
homoseksueell  manifesteerde, waarschijnlijk in de ogen van veel Atheners 
onmannelijkk gedrag vertoonde en wellicht zelfs niet tot een huwelijk te brengen was. 
Hett is mijn indruk dat de terughoudendheid die we aantreffen in de homo-erotische 
iconografiee vooral voortkomt uit het feit dat homoseksueel gedrag vanaf het einde van 
dee zesde eeuw vormen heeft aangenomen die in de ogen van de gemiddelde Athener 
tee ver gingen. Er ontwikkelde zich, misschien al vanaf ca. 470, vanuit het grotere 
zelfbewustzijnn van de burgerbevolking na de Perzische Oorlogen zowel een sterke 
neigingg tot elite-denken binnen de klasse van burgers, met het gevolg dat de burgers 
zichh meer wilden onderscheiden van de andere groepen van de Atheense 
samenleving,, als een vergroting van de sociale druk in verband met het functioneren 
vann de democratie en het leidinggeven aan het Atheense imperium. Deze 
mentaliteitsverschuivingg die ertoe geleid heeft om in te stemmen met het ingrijpende 
voorstell  van Perikles in 451/450 om de klasse van burgers in te perken, is natuurlijk 
eenn geleidelijk proces geweest. De auteur van de Athenaion Politeia doet het wel 
voorkomenn dat het voorstel afkomstig was van Perikles, maar diens voorstel moet 
hebbenn geappelleerd aan een algemeen gevoel onder de burgerbevolking. Mijn 
stellingg is dat de aanscherping van het burgerschap op voorstel van Perikles het 
concretee resultaat is van een manier van denken die allang onder de burgers had 
postgevat.. Verder meen ik dat het verdwijnen van 'expliciete' homoseksuele 
verleidingsscèness op vazen het gevolg kan zijn van het feit dat ontwikkelingen binnen 
dee homoseksuele cultuur, zoals de prostitutie en het doorbreken van het 
normenpatroonn gekoppeld aan de pederastie, als een bedreiging werd gezien voor het 
opp een verantwoordelijke wijze kunnen participeren in het democratische bestuur. 
Homoseksueell  gedrag komt door zijn excessen, gezien vanuit deze politieke 
ideologie,, in diskrediet. 

8.. De wet van Perikles 

Anderee gegevens zouden mijn hypothese kunnen bevestigen. Uit het onderzoek van 
Suttonn blijkt dat heteroseksuele copulatiescènes na 475 sterk afnemen en né 450 
nagenoegg ophouden.125 Kilmer plaatst de piek van de heteroseksuele erotische 
afbeeldingenn op roodfigurige vazen ca. 510-ca. 460.,as Wat betreft de heteroseksuele 
verleidingsscèness waarin een geschenk een rol speelt, valt de piek tussen 475-450 
(Suttonn geeft 92 voorbeelden); de periode daarna (450-425) is het aantal meer dan 
gehalveerdd (42 voorbeelden) en tussen 425 en 400 vermeldt Sutton slechts drie 

12ïï Sutton (1982) p. 469, Sutton (1992) p. 7. 
1266 Zie Kilmer  (1993) p. 141. 
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voorbeelden.1277 Een derde opmerkelijke ontwikkeling is de productie van de 
huwelijksscèness op vazen: tot 475 telt Sutton 4 voorbeelden, tussen 475-450 25 
voorbeelden;; de meeste afbeeldingen kunnen gedateerd worden tussen 450-425 (38 
voorbeelden),, terwijl de periode 425-400 nog 18 voorbeelden oplevert.128 Terecht 
brengtt hij de piek van de huwelijksscènes direct né 450 in verband met de effecten 
vann de wet van Perikles: This new recognition of the importance of marriage to an 
Atheniann bride seems to be reflected in die changing iconography of marriage during 
thee fifth century. (...) In the new wedding scenes that appear in die second half of the 
fifthfifth  century, sexuality is shown in a polite but unmistakable manner as the bond 
whichh ties together the basic unit of the polis.',29 

Ookk de afname van de heteroseksuele copulatiescènes né 460 is een opvallend feit 
waarvann het aantrekkelijk is deze in verband te brengen met een algemeen 
veranderendee houding ten opzichte van heteroseksuele prostitutie.130 

Peschell  laat in haar studie over hetairen bij het symposion en de komos zien dat er in 
hett midden van de vijfde eeuw een 'ontseksualisering' en 'matiging' plaatsvindt die zij 
enerzijdss in verband brengt met de consolidering van de maatschappelijke positie van 
dee middenklasse, anderzijds met een veranderende moraal die we terugvinden in de 
wett van Perikles.131 

Latenn we wat nader ingaan op de wet van Perikles.132 De vroegste antieke bron is het 
berichtt in de Athenaion Politeia: 

enn twee jaar  na hem (Lysikrates), in het jaar  van Antodotos, besloot men op voorstel van Perikles 
vanwegee het aantal burgers dat niemand tot het burgerschap mocht worden toegelaten van wie de 
ouderss niet beiden burgers waren.133 

Dee auteur van de Athenaion Politeia geeft tegelijk met de formulering van de wet 
eenn verklaring waarom de Atheners zijn ingegaan op het voorstel van Perikles: 
'vanwegee het grote aantal burgers'. De meest voor de hand liggende interpretatie van 
dezee woorden is dat de auteur bedoelt dat het aantal inwoners dat het burgerschap 
hadd gekregen, te groot was. A priori is er geen reden deze verklaring niet serieus te 
nemen.. Het TiX^eoq-argument hoeft echter geen aanvullende verklaringen uit te 
sluiten,, hoewel een aantal 'moderne' interpretaties, zoals die van Jacoby, die meent 
datt het zou gaan om een partij-politieke maatregel van Perikles tegen Kimon, of die 

1277 Sutton (1982) p. 469, Sutton (1992) p. 14. Gezien de opgave van de schilders die Sutton doet met het 
aantall  van deze scènes, lijk t het me niet onjuist te stellen dat na* 440 het aantal van deze voorstellingen 
aanzienlijkk  sterker  daalt dan vóór  440. 
1211 Sutton (1982) p. 469. 
1299 Sutton (1992) p. 24. 
1300 De verklarin g voor  de afname van bepaalde scènes vanaf 450 ligt complexer, aangezien de 
exportmarktt  van vazen naar  Etruri ë in het derde kwart van de vijfd e eeuw sterk begon terug te lopen (zie 
Boardmann (1989) pp. 235-236). Robertson (1992) p. 267 suggereert een ietwat later  tijdsti p (The 
changee indeed begins before the end of the fifth  century'). Maar  de terugloop van deze exportmarkt lijk t 
tee laat om de grote afname van deze copulatiescènes te verklaren. Een andere complicerende factor  is het 
feitt  dat het merendeel van deze vazen in de graven van de Etrurische steden is gevonden (zie Sutton 
(1982)) p. 469). Het laat zich echter  aanzien dat het de Etrusken eerder  ging om de vorm van de vaas (het 
vaatwerkk voor  gebruik op symposia) dan het onderwerp. 
1311 Peschel (1987) pp. 360-362. 
1322 De heb in dit kader  geraadpleegd: Hignett (1952) pp. 343 e.v.; Jacoby (1954) m* Vol. I, pp. 462-482; 
Harrisonn (1968) pp. 25, 61 e.v.; Humphreys (1974); Pomeroy (1975) pp. 69, 91; Patterson (1976); 
Daviess (1977); Rhodes (19932) pp. 331 e.v.; Walters (1983); Just (1989) pp. 60 e.v.; Ober  (1989) pp. 
80-81;;  Patterson (1990); Hansen (19922) pp. 52 e.v.; Todd (1993) pp. 177 e.v.; French (1994); 
Schubertt  (1994) pp. 158 e.v. 
1333 Ath. Pol. XXVI , 2: Kat Tptxqj  \izxa tovtov éni 'AVTXSÓTO U Sta tö nXf|9oq x(5v ROXITCDV 
riepiicXéo\x;;  eijióvtoc, ëvvcooav \n\ uetéxeiv xi}c, TIÓXEÜX ; S<; av uf| è£ du^olv óoxotv fj  yevovcóc,. Zie 
verderr  Ath. Pol. XLII , 1, Plu. Per. 37.3, Ael. VH VI . 10, XHI.24, fr . 68 = Suid. (delta 451) STiuojioinroq. 
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vann Hignett, die raciale zuiverheid aanvoert als het hoofdmotief van Perikles om zijn 
voorstell  in te dienen, terecht door Patterson, die de meest grondige bespreking geeft 
vann de wet, wordt weerlegd.134 

Dee meeste onderzoekers zijn het erover eens dat de wet in het geheel niet of slechts 
inn zeer beperkte mate een terugwerkende kracht heeft gehad. Men acht het 
onmogelijkk dat alle kinderen uit gemengde huwelijken ineens vanaf 450 hun 
burgerrechtt verloren. Het voorbeeld van Kimon, die als zoon van Miltiades en een 
Thrakischee prinses waarschijnlijk nl 451 nog generaal was, maakt dit duidelijk.135 De 
wett zou wél betrekking gehad kunnen hebben op degenen die bij de invoering in 450 
nogg niet de leeftijd van 18 hadden bereikt.136 

Hett ontkennen van het niet-retrospectieve karakter van de wet lijk t te botsen met het 
verhaall  van Plutarchus over de graangift van Psammetichus in 445/4, naar aanleiding 
waarvann vele processen gevoerd werden tegen degenen die zich volgens de wet van 
Perikless ten onrechte voor burger uitgaven; bijna 5000 mensen werden veroordeeld 
enn als slaven verkocht.I37 Ook al zijn de cijfers ongeloofwaardig, toch kunnen we niet 
zonderr meer het hele verhaal van Plutarchus als niet-plausibel afwijzen. De politieke 
situatiee was van dien aard dat er gebrek aan voedsel was geweest138 en dat men 
alsnogg besloot de wet retrospectief te maken. Hoe het ook zij, het verhaal van 
Plutarchus,, ook al is het maar voor de helft waar, laat zien wat voor een gevolgen de 
wett van Perikles voor het sociale leven in Athene gehad zou kunnen hebben. 
Bovendienn wordt gesuggereerd dat er vóór 451/0 absoluut geen waterdichte 
controle/proceduree bestond voor de toekenning van het burgerschap. 

1344 Zie Patterson (1976) pp. 162 e.v. 
1355 De datum van de laatste veldtocht van Kimon staat echter  niet met zekerheid vast, cf. Rhodes (19932) 
p.. 332. 
1366 Zo Humphreys (1974) p. 94. Na een korte periode - in ieder  geval né 414 (Ar . Av. 1649-52) - niet 
toegepastt  te zijn, werd de wet weer  van kracht; hij  gold toen slechts voor  degenen die in of na 403/2 
warenn geboren (D. LVH , 30). 
1377 Plu. Per. 37.3. Ook Aristophanes spreekt in de Vespae 715-18 overeen ypa^fi ^eviac, in verband 
mett  het verdelen van graan. De Vespae is in 422 opgevoerd. Gezien het ingrijpende en traumatische 
karakterr  van de screening naar  aanleiding van het uitdelen van het graan, waren de gebeurtenissen van 
445/44 ongetwijfeld toen nog in het geheugen gegrift en bij  de bevolking bekend. De Scholiën bij  vers 
7188 citeren Philochoros (328 F 119), waarin verwezen wordt naar  de gebeurtenissen van 445/4; 4760 
mensenn bleken reapeyvpa^oi te zijn (ten onrechte als burgers ingeschreven) en er  zouden 14240 
officieell  geregistreerde burgers overgebleven zijn. Sinds Jacoby (zie zijn commentaar  bij  Philochoros 
3288 F 119), die stelt dat de wet van Perikles irrelevant is voor  de screening in 445/4 en dat het zeer 
onwaarschijnlij kk  is dat zoveel mensen hun burgerrecht zouden hebben verloren, wordt deze gebeurtenis 
vaakk in een bespreking van de wet van Perikles als niet relevant van de hand gewezen. Het belang van 
dee wet van Perikles wordt door  deze benadering onderschat. Er  moeten groepen burgers geweest zijn 
diee al lang vóór  451/0 zich hebben geërgerd aan het feit dat de burgerbevolking zich uitbreidde en dat de 
grenzenn tussen metoik en Athener  begonnen te vervagen. Het aanvankelijk niet-retrospectieve karakter 
maaktee dat de wet werd aangenomen. Vanaf 451/0 gold een nieuwe definiti e van een burger. Het niet-
retrospectievee karakter  maakte dat de wet aanvankelijk weinig effect oogstte. In 445/4 deed zich een 
uniekee gelegenheid voor  om de achterliggende motieven van de wet te realiseren. Er  was geen graan 
beschikbaarr  voor  alle burgers, maar  wel voor  degenen die twee Atheense ouders hadden. Er  zijn twee 
scenario'ss mogelijk: 1. het graan werd aan alle burgers uitgedeeld, waarbij  een algehele screening van de 
burgerbevolkingg plaatsvond volgens de nieuwe definiti e van een burger; 2. alleen degenen die graan 
wildenn ontvangen, moesten zich aan een screening onderwerpen. Scenario 1 is niet erg waarschijnlijk , te 
meerr  daar  de getallen die Philochoros noemt (hij  spreekt over  19.000 burgers die gescreend werden) erg 
laagg zijn. Het laat zich aanzien dat veel Atheners genoeg geld of middelen hadden om hoe dan ook aan 
voedsell  te komen. Scenario 2 lijk t dus de gang van zaken weer  te geven. Velen gingen er  waarschijnlij k 
vann uit dat de bewijsvoering dat een van hun ouders - in de meeste gevallen hun moeder  - van niet-
Atheensee afkomst was, niet meer  te leveren was. Dit is plausibel, aangezien vrouwen niet werden 
geregistreerd.. We moeten concluderen dat de Atheense burgerbevolking zich door  deze maatregel 
'bevrijdde ''  van een grote groep theten die zich als burger  hadden gemanifesteerd. 
1388 In 466 was Euboia, een van Athenes belangrijkste graanleveranciers, van Athene afvallig geweest 
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Algemeenn wordt aangenomen dat de bevolking in de eerste helft van de vijfde eeuw 
behoorlijkk was toegenomen.m Naast de natuurlijke groei trokken veel niet-Atheners 
naarr de stad, aangetrokken door de toename van de rijkdom. Verder waren veel 
metroxenoii  burger geworden.1**  Het trouwen met niet-Atheense vrouwen hoeft niet 
uitsluitendd te hebben plaatsgevonden in de hoogste kringen. Immers de rijkdom van 
dee stad had ook zeer veel metoiken aangetrokken, die een leven leidden dat niet veel 
vann de burgers zelf verschilde. Ook huwelijken tussen Atheners en metoiken zullen 
vóórr 451/0 gewoon geweest zijn, zodat we kunnen stellen dat de grenzen tussen 
burgerss en metoiken vervaagden.MI De maatregel van Perikles om arme burgers met 
behoudd van het burgerrecht naar onderworpen gebieden te sturen (klerouchoi) en de 
talrijkee veldtochten in de eerste helft van de vijfde eeuw - ook tussen 478 en 450 
voerdee Athene bijna continu oorlog - zullen de mannelijke burgerbevolking enigszins 
aangetastt hebben. Dit maakt het wellicht nodig dat er nog andere redenen gevonden 
moetenn worden voor de toename van de bevolking. Patterson suggereert dat het 
aantall  burgers vooral is toegenomen doordat né, de slag bij Salamis aan grote groepen 
niet-Athenerss als beloning voor hun hulp aan de Atheners tegen de Perzen het 
burgerrechtt is toegekend, zoals de Atheners dit ook met de Plataiers en de Samiërs in 
4277 hebben gedaan. Ze moet toegeven dat er geen enkele antieke bron hiervan 
meldingg maakt. Deze verklaring voor de toename van de bevolking is dus uiterst 
hypothetischh en zolang er geen gegevens zijn die deze bevestigen, moeten we deze 
suggestiee niet overnemen.142 

Recentee studies van de Atheense democratie zijn er in het algemeen over eens dat de 
wett van Perikles een geweldige impact gehad heeft op het zelfbewustzijn van de 
burger.. De Atheense burgerbevolking wordt een gesloten cirkel, een nieuwe elite 
binnenn de ongetwijfeld zeer talrijke inwoners van Athene. Opvallend is dat in 
modernee studies van de wet van Perikles dit punt weinig gebruikt is bij de verklaring 
voorr de invoering van de wet. De Atheners moeten zich gerealiseerd hebben waartoe 
dezee wet zou leiden. Aan de beoogde inperking van de burgerbevolking ligt een 
ideologiee ten grondslag die niet zo maar uit de lucht is komen vallen. De wet moet 
geappelleerdd hebben aan een gevoelen dat al langere tijd onder een belangrijke deel 
vann de bevolking leefde. De slogan 'Athene voor de echte, autochtone Atheners' 
moett door het hoofd van velen gespeeld hebben. We moeten het jiXfjeoq-argument 
aann dit gevoelen koppelen en de verklaring voor de invoering van de wet zoeken in 
dezee koppeling. De vervaging van de grenzen tussen metoiken en Atheense burgers 
moett vanuit deze gedachte zeer veel nadruk krijgen. Mijns inziens moeten we een 
deell  van de verklaring zoeken in de praktijk van de heteroseksuele prostitutie. 
Hett is onzeker of Solon de eerste openlijke bordelen heeft opgericht; feit is dat er 
vanaff  ca. 570 vrouwen (hetairen) op komosvoorstellingen verschijnen en vanaf 540 
opp de afbeeldingen van symposia.143 Vanaf ca. 525, met de 'democratisering' van de 

1399 Hansen (19922) p. 53 spreekt van ca. 60.000 mannelijke burgers, Patterson (1976) p. 134 van ca. 
50.000. . 
1400 Het zouu "bon ton' geweest zijn voor rijke Atheners een vrouw uit het "buitenland' te huwen, ten einde 
verbintenissenn aan te gaan met leidende families uit andere stadstaten (zie bijv. Humphreys (1974) pp. 
93-94,, Hignett (1952) p. 346). Er zijn ons drie prominente voorbeelden bekend van zonen die uit zo'n 
huwelijkk zijn voortgekomen: Kleisthenes, Themistokles en Kimon. 
1411 Terecht benadrukt door French (1994). Zie ook Hansen (19922) p. 53. 
1422 Het is in dit verband zeer opmerkelijk dat de auteur van Contra Neaeram, die vanaf par. 94 
uitgebreidd de weldaden van de Plataiers opsomt jegens het Atheense volk, waaronder hun hulp tijdens 
dee Perzische Oorlogen, alss verklaring voor het feit dat hun als hoge uitzondering het burgerrecht in 427 
iss toegekend, geen melding maakt van zo'n toekenning na Salamis. 
1433 De informatie over Solon is afkomstig van Athen. Deipn. XIII , 569d; hij citeert een fragment uit de 
AdelphosAdelphos van Philemon (fr. 4) en hij verwijst naar Nikander De geschiedenis van Colophon (FGrHist. 
271-272,, fr. 9), die beweert dat Solon als eerste een tempel voor Aphrodite Pandemos oprichtte van het 
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symposia,, zal prostitutie gemeengoed onder grotere lagen van de bevolking zijn 
geworden.1444 We weten dat in Athene allerlei vormen van prostitutie voorkwamen. Er 
warenn bordelen waar de pornai/hetairen hun klanten ontvingen. Er waren vrouwen 
diee zich lieten inhuren voor verscheidene vormen van entertainment op symposia. 
Verderr was het mogelijk met hetairen een langere verbintenis aan te gaan. In de 
redevoeringg Contra Neaeram lezen we hoe twee mannen Neaira voor zichzelf 
'aanschaften',, zodat ze over haar konden beschikken wanneer ze wilden.I4S Ook 
warenn er hetairen (pallakai) die bij mannen introkken en erop uit waren een 
langdurigee relatie tot stand te brengen, waarin het niet ongebruikelijk was dat er 
kinderenn werden geboren. Het is een misverstand dat alle hetairen of pallakai 
slavinnenn waren. Velen die dit beroep uitoefenden waren 'vrije' vrouwen, ofwel met 
dee status van een metoik, of zelfs met die van een burgeres.146 Prostitutie werd 
geafficheerdd op de vazen als gedrag dat bij de bevolking paste en was onder meer 
verbondenn met een van de meest populaire onderdelen van het sociale leven van de 
man:: het symposion. Het is niet onwaarschijnlijk, zoals Keuls heeft geopperd, dat 
vaderss hun zonen hiermee naartoe namen, bij wijze van seksuele voorlichting in 
praktijk.I477 We moeten niet vergeten dat de Atheense mannen doorgaans niet voor 
hunn dertigste trouwden. Er is weinig bekend over anticonceptie-middelen en het is 
zeerr de vraag of deze afdoende waren.148 In ieder geval horen we over abortus en het 
tee vondeling leggen van kinderen."» 
Err moeten langs de weg van de prostitutie veel ongewenste en onwettige kinderen 
geborenn zijn. Voor hetairen, en zeker voor degenen die een metoik-status hadden of 
burgerr waren, betekende het baren van een zoon de mogelijkheid om de banden met 
dee vader van het kind te vergroten, hetgeen haar positie verbeterde. 
Dee wet van Perikles stelt nu dat als iemand wilde participeren in de politeia, zijn 
beidee ouders van Atheense afkomst moesten zijn.150 Dit betekent niet dat huwelijken 
tussenn een Athener en een niet-Atheense verboden waren, maar vanaf 451/0 waren 
dezee huwelijken niet erg aantrekkelijk, omdat de kinderen uit zo'n huwelijk minder 
rechtenn hadden. Vóór 451/0 hadden de kinderen die voortkwamen uit een verbintenis 
tussenn een Athener en een niet-Atheense - of eventueel, maar wellicht veel minder 
gebruikelijk,, tussen een Atheense en een niet-Athener - dezelfde rechten als een 
jongenn wiens beide ouders Atheens waren. Opvallend is dat de wet, zoals deze is 
geformuleerdd in de Athenaion Politeia, niet spreekt over huwelijk. Er wordt niet 
gezegdd dat een Athener uit een wettig gesloten huwelijk van twee Atheense ouders 
moett zijn voortgekomen. We komen hierop nog terug. 
Nuu zijn onze gegevens over de bastaarden in de Atheense samenleving uiterst 
schaarss en de informatie stamt meestal uit de vierde eeuw of later. Er heerst dan ook 
bijnaa op geen enkel punt eenslüidendheid onder de geleerden. Ik zal hieronder enkele 
problemenn aansnijden, in zoverre ze van belang zijn voor mijn invalshoek, zonder ze 
echterr grondig te behandelen. 

belastinggeldd van de prostituees. Herter (1960) p. 73 accepteert de toeschrijvingg van deze maatregel aan 
Solonn als historisch. 
1444 Zie Reinsberg (1989) pp. 108 e.v. 
1455 Contra Neaeram 29 e.v. 
1466 Zie bijv. Wolff (1944) pp. 65 e.v; Harrison (1968) pp. 13 e.v.; Patteson (1978) pp. 8 e.v. 
1477 Zie Keuls (1985) pp. 267-268. 
1488 Zie Reinsberg (1989) pp. 149-150; in noot 89 geeft ze literatuurverwijzingen. 
1499 Voor het laatste, zie Harrison (1968) p. 71. 
1500 Ik heb de volgende literatuur over het onderwerp van de bastaarden geraadpleegd: Wolff (1944); 
Hignettt (1952) pp. 343 e.v.; Harrison (1968) pp. 61 e.v.; Patterson (1976); Davies (1977); MacDowell 
(1978);; Patteson (1978) pp. 8 e.v.; Rhodes (1978); Waltere (1983); Sealey (1984); Hansen (1985); 
Pattersonn (1990); Todd (1993) pp. 174 e.v. 
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Hett is onzeker wat precies een bastaard (vóöoc,) is. Er is geen tekst die het criterium 
formuleertt op grond waarvan iemand al dan niet een nothos zou zijn. Er zijn drie 
mogelijkhedenn voorgesteld. 
a.. Eenieder die niet binnen een wettig huwelijk (gesloten door ëyyu-n of door 
éjuSucaoia)) is voortgebracht. Vóór de wet van Perikles mocht een van beide ouders 
niet-Atheenss zijn, daarna met uitzondering van een korte onderbreking niet meer.131 

b.. Iemand die niet voortkomt uit een wettig huwelijk, maar wel door zijn vader is 
erkend.152 2 

c.. Iemand die één niet-Atheense ouder heeft (nd 451/0) of wiens afkomst betwistbaar 
was.153 3 

Dee meesten nemen de eerste mogelijkheid als de juiste en beschouwen de 
tegenstellingg Yviïoioq-vóGoc, als een contraire tegenstelling. Toch is het allerminst 
duidelijkk - en dit geldt zeker voor de periode vóór de invoering van de wet van 
Perikless - of een huwelijk een noodzakelijke voorwaarde was voor het opnemen van 
eenn zoon in de lijst van de phratrUz/deme, zodra de vader dit wilde.l54 Het is dus ook 
niett duidelijk of iemand die niet yvfjoioq was, automatisch een vóOoc, was. Wanneer een 
vaderr bij een hetaire, die geen slavin was, een zoon verwekte en in zijn oikos opnam, 
wass deze zoon wellicht uitgesloten van enig recht ten aanzien van de bruidschat die 
dee wettige echtgenote van zijn vader aan het bezit had toegevoegd, maar het is niet 
zekerr of hij ook in andere opzichten geen 'rechten' had.l5S Tussen een zoon van een 
pallake,, die als een lid van de oikos werd beschouwd, en een zoon van de officiële 
echtgenote,, waren de grenzen wellicht nog vager.134 Immers, het laat zich aanzien dat 
dee verbintenis tussen een Athener en een pallakè werd erkend en door de wet werd 
beschermd.157 7 

Ookk vraagt men zich af of een vó8o<; alleen uitgesloten was van het erfrecht 
(öyxKraia).. of ook van het burgerrecht?15» In dit opzicht is een passage uit de 
AthenaionAthenaion Politeia van belang: 

Diegenenn participeren in het burgerschap, van wie de ouders beiden burgers zijn en die 
ingeschrevenn zijn op 18-jarige leeftijd als lid van de deme. Wanneer  zij  ingeschreven zijn, 
beslissenn door  een eed de leden van de deme over  hen, allereerst of zij  de wettelijk 
voorgeschrevenn leeftijd bereikt schijnen te hebben en zo niet dan gaan ze weer  terug naar  de 
jongens;;  ten tweede of hij  een vrijgeborene is en dit geworden is volgens de wetten.159 

1511 Deze omschrijving baseert zich vooral op D. XLVI , 18 op grond van de daar  gegeven definitie van 
hett  begrip yvrjoioq. Maar  van deze passage kan niet zonder  meer  een definitie van vóöo<; worden 
afgeleid.. Met de 'kort e onderbreking' wordt de periode vlak vóór  403/2 bedoeld, waarin de wet van 
Perikless minder  strikt werd toegepast. Zie noot 136. 
1522 Zo gedefinieerd door  Patterson (1990). Op zichzelf is haar  suggestie interessant en dient zij  nader 
onderzochtt  te worden, maar  ze lost lang niet alle problemen op, zoals de auteur  lijk t te suggereren. 
,53Zoo Sealey (1984) pp. 126 e.v. 
1544 Het woord yvrioioq is in de bronnen aan een huwelijk verbonden, maar  vóQoq niet. Cf. Hignett 
(1952)) pp. 343-344. 
1555 Over  de interpretatie van Ar. Av. 1649 e.v. heerst onenigheid. Een ingenieuze interpretati e van Wolff 
(1944)) pp. 85-91 suggereert dat er  gesproken wordt over  twee verschillende wetten, waarvan de eerste, 
diee niet uitsluit dat de nothos recht heeft op anchisteia, indien de vader  geen wettige kinderen heeft, 
ouderr  zou zijn dan de tweede wet. 
1566 Zo Wolff (1944) pp. 87 e.v., 95; Hignett (1952) pp. 343-344; Sealey (1984) pp. 114-115. 
I57Vergelijkk  D. XXm, 53 en Is. ffl,  39. ZoScaley (1984) pp. 115 e.v. 
1588 Degenen die menen dat een vófkx; van beide was uitgesloten zijn onder  anderen: Wolff (1944) pp. 
755 e.v.; Rhodes (1978); Hansen (1985), Patterson (1990). Degenen die ervan uitgaan dat een vóOoq wel 
(eenn beperkte vorm van) burgerrecht hadden zijn onder  anderen: Harrison (1968); MacDowell (1978); 
Walterss (1983); Sealey (1984). Voor  het gegeven dat vóOoi geen recht op OYXioteta hadden, zie Is. VI, 
477 en D. XLTÜ, 51. Vergelijk ook Ar. Av. 1649 e.v. 
1599 Ath. Pol. 42.1. Het Grieks van de laatste zin luidt Sevxépov 5' ei èXevOepóq èon icai yéyove Kaxct 
TO'uqTO'uq  vóuo-uc/ 
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Dee laatste bepaling slaat op de voorwaarde dat de jongen twee Atheense ouders 
heeft.. Er wordt hier wederom niet gezegd dat een wettig huwelijk een noodzakelijke 
voorwaardee is voor het lidmaatschap van de deme, de voorwaarde voor het 
verkrijgenn van het burgerrecht. Het laat zich dus aanzien dat ook buitenechtelijke 
kinderenn opgenomen konden worden in de deme en dus konden participeren in de 
politempolitem,, mits beide ouders (en vóór de wet van Perikles de vader of eventueel de 
moeder)) Atheens waren.160 Dit punt is voor de gevallen waarover wij spreken van 
groott belang. Het zou betekenen dat kinderen van prostituees die geen slavin waren, 
maarr metoik of Atheens, de mogelijkheid hadden burgerrecht te verkrijgen, zodra 
hunn vader bereid was hen bij zijn deme voor te dragen. 
Dee derde onduidelijkheid vormt de rol van het lidmaatschap van de phratria. 
Algemeenn wordt aangenomen dat vóór Kleisthenes dit lidmaatschap universeel was 
enn een voorwaarde voor burgerschap. Maar er bestaat verschil van mening over de 
vraagg welke rol het lidmaatschap van een phratria speelde voor het burgerschap na 
dee hervormingen van Kleisthenes. Er zijn drie mogelijkheden: 
a.. Het lidmaatschap van de phratria blijf t de belangrijkste voorwaarde (belangrijker 
dann dat van de deme) voor het burgerschap.161 

b.. Het lidmaatschap van de deme vervangt dat van de phratria, maar ook dat laatste 
blijf tt een noodzakelijke voorwaarde voor het burgerschap.162 

c.. Het lidmaatschap van een phratria was niet langer noodzakelijk voor het 
burgerschap,, maar uitsluitend dat van de deme.163 De Athenaion Politeia in de 
hierbovenn geciteerde passage maakt namelijk geen melding van het lidmaatschap 
vann de phratria. 
Ditt punt is op twee manieren relevant voor onze discussie. Het laat zich aanzien dat 
geboortee uit een wettig huwelijk een voorwaarde was voor het lidmaatschap van de 
phratriaphratria ,164 niet voor dat van de deme. Als uitsluitend het lidmaatschap van de deme 
noodzakelijkk was (variant c), was het dus voor buitenechtelijke kinderen mogelijk, 
wanneerr de vader dit toestond, het burgerrecht te verkrijgen. Aangezien meisjes 
waarschijnlijkk niet opgenomen werden in de lijst van de phratria, was het dus niet 
gemakkelijkk te 'bewijzen' welke burgerlijke status de moeder had wier zoon zich bij 
dee deme presenteerde. Er zijn bovendien aanwijzingen dat de screening van de 
demenn niet waterdicht was en dat bepaalde demen niet nauwkeurig waren in het 

1600 Krachtig verdedigd door Sealey (1984), die zelfs meent (p. 129) dat een zoon van een Athener en een 
pallakè,pallakè, die Atheens burgeres was, ook recht had op anchisteia. Tegenstanders menen dat de Athenaion 
PoliteiaPoliteia in dit soort zaken geen betrouwbare bron is, mijns inziens een zwak argument, aangezien de 
tekstt duidelijk blijk geeft van een precieze opsomming op welke punten de jongen werd gescreend. Er 
zijnn nog drie andere teksten waarop degenen die menen dat de vó6o<; wel burgerrecht heeft, zich 
beroepen:: Plu. Mor. 834a-b (zowel vóöoi als yviiatoi worden gestraft met atimia), Lys. fr. VI en Is. m, 
45.. Hansen (1985) p. 75 merkt op dat deze drie passages spreken over gevallen die zich afspelen tussen 
4111 en 403, een periode waarin de restricties van de wet van Perikles werden losgelaten en alle soorten 
personenn als burgers werden geaccepteerd. In 403/2 werd de wet van Perikles weer ingesteld, waarbij 
werdd vastgesteld dat er geen onderzoek zou plaats vinden ten aanzien van degenen die als burgers 
geaccepteerdd waren vóór het archontschap van Eukleides. Hoe dan ook, de getuigenis van de Athenaion 
PoliteiaPoliteia blijf t overeind. 
1611 Zo Patterson (1990) p. 56. 
1622 Zo bijv. Hansen (1985) pp. 73-74. 
1633 Zo bijv. Harrison (1968) pp. 64 e.v.; MacDowell (1978) p. 70; Rhodes (1978) p. 91, Sealey (1984) 
p.. 112; de laatste vindt de opvatting van A. Ledl ("Das attische Burgerrecht und die Frauen" in: Wiener 
StudiënStudiën 30 (1908) pp. 1-7) aantrekkelijk, namelijk dat de registratie in de phratria anchisteia verzekerde 
enn registratie in de deme politeia. 
1644 Zie bijv. D. LVH, 54; vergelijk Harrison (1968) p. 65; Patterson (1990) p. 56; Hansen (1985) p. 74. 
Sealeyy (1984) pp. 120-122 laat echter zien dat mogelijkerwijs in bepaalde phratriai een vader die zijn 
zoonn wilde laten registreren, niet genoodzaakt was te zweren dat beide ouders verbonden waren door 
engyèsis. engyèsis. 
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beheerr van het register.IM Zo weten we dat in 346/5 op voorstel van Demophilos de 
Athenerss besloten dat de leden van elke deme hun register opnieuw moesten 
bekijkenn en aangeven wie er wel en wie er niet in thuishoorde. 
Mett deze korte uitweiding over de positie van de nothos in Athene heb ik willen 
aantonenn dat zonen die in een buitenechtelijke relatie geboren werden, toch terecht 
kondenn komen in het register van de deme en zo als burger niet of nauwelijks te 
onderscheidenn waren van degenen wier ouders officieel getrouwd waren. Prostitutie 
moett een van de oorzaken zijn geweest dat de grenzen tussen burgers en niet-
burgers,, en in het bijzonder metoiken, (vóór 451/0) vervaagden. Gezien de grote 
omvangg van de prostitutie in Athene kan zij zelfs een belangrijke factor zijn geweest 
inn deze sociale ontwikkeling, die bij een bepaalde groep burgers een instelling 
teweegbrachtt die uiteindelijk leidde tot de invoering van de wet van Perikles. Met 
dezee discussie over de wet van Perikles heb ik willen laten zien dat politieke en 
socialee ontwikkelingen in het midden van de vijfde eeuw waarschijnlijk tot een 
veranderingg in het moreel bewustzijn ten opzichte van seksueel gedrag in het 
algemeenn hebben geleid. Een significant aantal Atheners zal het gevoel hebben 
gekregenn dat de alom heersende seksuele vrijheid aanleiding gaf tot gedrag dat niet 
strooktee met de politieke verantwoordelijkheid die op de schouders van de burgers 
drukte.. De definitie van een burger leidde onder meer in combinatie met de vrijheid op 
seksueell  gebied tot een al te 'brede' samenstelling van de groep burgers die aan het 
Atheensee imperium leiding moesten geven. Binnen dit kader werden ook bepaalde 
vormenn van homoseksueel gedrag als excessief ervaren; excessief, omdat men ze 
niett in overeenstemming vond met de politieke en sociale plichten van een Atheens 
burger.. In dit kader past mijn hypothese dat kort na" 450 de wet op hetairesis werd 
ingesteld. . 

9.. De kinaidos 

Hett iconografisch onderzoek van hoofdstuk 4 t/m 6 heeft aangetoond dat de opvatting 
datt homoseksualiteit in de zesde en vijfde eeuw in Athene gelijk zou zijn aan 
pederastiee onjuist is. Zowel zwartfigurige Attische komos-afbeeldingen, als 
'Tyrrheense'' amforen tonen mannen die een seksuele belangstelling aan de dag 
leggenn voor het achterwerk van andere volwassen mannen. Bovendien geven deze 
amforenn enkele scènes van anale copulatie tussen mannen.166 Verder hebben we 
vastgesteldd dat in het werk van de 'Affecter' relatief veel afbeeldingen voorkomen 
waaropp twee volwassen mannen in een verleiding zijn verwikkeld.167 Ook buiten het 
werkk van de 'Affecter' zijn er enkele zwartfigurige vazen die dit beeld bevestigen. Op 
roodfïgurigee vazen vinden we, met name in het werk van Makron en Douris, ook 
afbeeldingenn van volwassen mannen die elkaar het hof maken. 
Dee iconografie van deze afbeeldingen laat niet altijd toe vast te stellen wie het 
initiatieff  neemt tot de verleiding, tenzij er sprake is van een achtervolging, zoals in het 
werkk van de 'Affecter', of van geschenken. Klaarblijkelijk wordt dit soort 
afbeeldingenn niet zonder meer gekenmerkt door het patroon van domineren en 
gedomineerdd worden. Bovendien wordt daar waar we in staat zijn een 'erastes' en 
eenn 'eromenos' te onderscheiden, eigenlijk op geen enkele manier de 'eromenos' 
gefeminiseerdd of anderszins gekarakteriseerd als iemand met vrouwelijke of 
onmannelijkee eigenschappen. De 'eromenos' is niet anders gekleed en heeft geen 
anderee uiterlijke kenmerken dan zijn vriend. 'Eromenos' lijk t in deze voorstellingen te 

1633 Zie MacDowell (1978) p. 70. 
1666 Het is opvallend dat ook op Korinthische vazen expliciete voorbeelden van anale copulatie te vinden 
zijn. . 
1677 Van de ca. 80 homo-erotische voorstellingen zijn er  30 met twee volwassen mannen. 
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betekenen:: degene die zich laat verleiden, en de 'erastes' degene die het initiatief 
neemt.. De vaasschilders laten een genderachtige typering achterwege.168 

Ookk in de literatuur van de zesde en vijfde eeuw nebben we toespelingen gevonden 
opp homoseksueel gedrag tussen mannen. Volgens onze interpretatie van het gedicht 
vann Pindaros aan Theoxenos spreekt de dichter over mannen die in seksuele zin 
beschikkenn over 'vrouwelijke overmoed' met wie hij pathici bedoelt.16» Hij beschrijft 
zee als mannen die zich overal aanbieden. Of het prostitués zijn, is niet duidelijk, maar 
inn ieder geval zijn het mannen die door Aphrodite zijn verstoten en een verkeerde 
erotischee pathos belijden. Ze voelen geen ware eros voor een schone jongeling, maar 
biedenn zich waarschijnlijk aan jan en alleman aan. 
Dee obscene interpretatie die we hebben gegeven van gedicht 388/282 van Anakreon 
maaktt van Artemon geen traditionele pederast, maar een seksuele omnivoor, die 
zowell  de actieve als de passieve rol vervulde.170 Het gedicht is ongetwijfeld een 
invectief:: de dichter heeft een hekel aan Artemon en bestempelt hem als een 
verachtelijkk wezen. Hij is zich tengevolge van zijn seksuele uitspattingen als een 
vrouww gaan gedragen. Als Artemon een historische persoon is geweest uit de 
omgevingg van de dichter, was zijn vrouwelijke uiterlijk bekend en begreep de 
eigentijdsee lezer waarover de dichter spreekt. 
Xenophonn geeft in zijn Memorabilia de fabel van de sofist Prodikos over Herakles op 
dee tweesprong.171 Het zou afkomstig zijn uit een geschrift van hem over Herakles dat 
hijj  in de vorm van een epideixis voor een groot publiek ten gehore heeft gebracht.m 

Hett verhaal is in vier delen op te splitsen: 1. de beide vrouwen (Aretè en Kakia) 
wordenn beschreven (22); 2. vervolgens richt Kakia zich als eerste tot Herakles en 
maaktt duidelijk dat zij hem langs de prettigste en gemakkelijkste weg zal leiden en 
datt er geen enkel genot zal zijn, dat hij niet zal proeven (23-26). 3. Daarna richt Aretè 
zichh tot Herakles en beschrijft hem de inhoud van een deugdzaam leven (27-28). 4. 
Kakiaa onderbreekt en benadrukt wederom dat zij Herakles langs een gemakkelijke 
enn korte weg bij het geluk kan brengen. Dan richt Aretè zich rechtstreeks tot Kakia 
enn bekritiseert de leefwijze die zij zinnebeeldt en ontvouwt het ware karakter ervan. 
Hett scherpe contrast met het deugdzame leven komt zo sterk naar voren (29-34). Er 
zijnn twee duidelijke toespelingen op homoseksualiteit in het kader van de levensvorm 
diee Kakia voorstaat. Zelf formuleert ze deze seksuele geneugten als volgt: 

Jee zult je geen zorgen maken om oorlogen of politieke zaken, maar  altij d zul je nagaan wat het 
lekkerstee eten of drinken is of wat je ogen of oren zult plezieren, wat je reuk of tastorgaan kan 
strelen,, de omgang met welke jongens jou het meest genot verschaft en hoe je het zachtst zou 
kunnenn slapen en hoe ji j  al deze dingen verkrijg t zonder  de minste inspanning.m 

Opvallendd is, dat de geneugten van de seksualiteit van Kakia uitsluitend gekoppeld 
wordenn aan jongens OtaiStied). Op zichzelf wordt de seksuele omgang (óuttaiv) met 
Kenn niet in een kwaad daglicht gesteld, maar het gaat om de neiging het grootste 
genott na te jagen. Net zoals Kakia ertoe aanzet alleen met het lekkerste eten 
genoegenn te nemen, zo zal Herakles in dienst van Kakia uitsluitend met die jongens 
naarr bed gaan die hem het grootste genot geven. 

1688 Voor  een uitzondering hierop, zie mijn interpretati e van de komasten op Anakreontische vazen in 
Appendixx HL 
'ww Zie hoofdstuk 3,4. 
1700 Zie hoofdstuk 3, 3. 
1711 X. Mem. n, 1, 21-34, DK 84, B2. 
1722 Over  de vraag in hoeverre de mythe, zoals Xenophon hem vertelt, van de hand van Prodikos is, zie 
W.. K. C. Guthrie The Sophists, Cambridge (1971) pp. 277-278. 
1733 X. Mem. II . 1,24. Dc lees met Diels dei ëoni in plaats van 5iecm. 
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Aretèè laat echter een ander licht schijnen op de manier waarop Kakia met begeertes 
omgaat.. Volgens haar kan Kakia niet wachten op het verlangen naar genot, maar 
voordatt de begeerte opgekomen is, heeft ze zich al verzadigd, of het nu om eten, 
drinkenn of andere geneugtes gaat. 

Voordatt de behoefte er is, dwing ji j tot seks, waarbij je alle mogelijke middelen bedenkt en de 
mannenn als vrouwen gebruikt Want op die manier voed ji j je vrienden op, terwijl je hen 's nachts 
verkracht,, maar hen het nuttigste deel van de dag laat slapen.1T4 

Aretèè schetst hier een ander seksueel gedrag dan Kakia. Als Herakles zich aan 
Kakiaa overgeeft en zich door haar laat leiden, zal hij anderen dwingen zich seksueel 
aann hem over te geven, mannen penetreren en hen 's nachts zo afmatten, dat ze de 
volgendee dag niets waard zijn. Iemand die zich aan Kakia overgeeft, heeft een 
slechtee invloed op zijn vrienden en zorgt dat zij zijn seksuele gewoonten overnemen. 
Dee woorden 'waarbij je alle mogelijke middelen bedenkt' zijn intrigerend. Als ze 
betrekkingg hebben op het 'dwingen', is de strekking dat de kakia eruit bestaat dat hij 
uiterstt slim is in het onderwerpen van anderen aan zijn eventueel sadistische seksuele 
lusten.. Wanneer de woorden betrekking hebben op de seks, zoekt hij naar alle 
mogelijkee manieren om bevredigd te worden. De eerste interpretatie lijkt , gezien de 
toevoegingg 'en de mannen als vrouwen gebruikt', de juiste. Kakia doet mannen de 
grenzenn van de pederastie doorbreken en de ander louter als object van zijn lusten 
zien.. Voor hen gelden alleen hun eigen lustgevoelens.175 Aan Kakia wordt dus in 
eerstee instantie verweten dat ze mannen ertoe aanzet anderen te verkrachten en 
dezenn tot pathici maakt. Herakles wordt door Kakia niet zelf tot een pathicus, maar tot 
iemandd die anderen roekeloos gebruikt voor zijn seksuele lusten, zonder rekening te 
houdenn met de schade die hij aanricht. 
Eenn andere interessante tekst in dit kader is een passage uit het medische traktaat 
Regimen.™Regimen.™ In de tekst wordt verklaard welke fysische processen ten grondslag 
liggenn aan de geboorte van een jongetje en welke aan dat van een meisje. De auteur 
steltt dat elk levend wezen, waaronder de mens, is samengesteld uit vuur en water. 
Vuurr is warm en droog en is in staat te bewegen en veranderingen teweeg te 
brengen.. Water is koud en vochtig en is in staat alles te voeden. Vrouwelijke wezens 
bestaann vooral uit water en groeien door middel van voedsel, drank en bezigheden die 
koud,, vochtig en zacht (UOJUIKÓC,) zijn. Mannelijke wezens bestaan vooral uit vuur en 
groeienn door middel van voedsel en een leefpatroon die droog en warm zijn. Wil 
iemandd nu een meisje verwekken, dan moet zijn voedselpatroon uit water bestaan. 
Wanneerr hij een jongetje wil krijgen, dient hij een leefpatroon te volgen dat vurig is. 
Enn niet alleen moet de man dit doen, maar ook de vrouw. Want zowel datgene wat de 
mann afscheidt draagt bij tot groei, als ook wat door de vrouw wordt afgescheiden. 

1744 X. Mem. II, 1, 30. ra & d^poSioaa Jtpó xoü Séio&ai dvayicd^eic,, rcavxa firrxaveouévrt Kal -ywai î 
xotqq dvSpdat xpffluévn; oihco ydp JtaiBeueic, xouc, oEauxffc îXouc,, xt|c, uèv VUKXÓ^ \>|3piCoi>oa, xfV; 5 

'' fiuépac, xö xpnoiucóxaxov KaxaKOiui£oi>oa. R. Bakker (De mens, maat van alle dingen: fragmenten 
uituit de Griekse sofistiek. Kampen 1986) p. 74 vertaalt: 'de vrouwen als mannen gebruikt'. Deze vertaling 
iss natuurlijk onjuist. 
1755 Fisher (1992) pp. 110-111 meent dat ook deze passage handelt over de gevolgen van homoseksuele 
relatiess voor de paidika. Hij meent dat in deze passage niet wordt gezinspeeld op relaties tussen mannen 
vann gelijke leeftijd. Dit lijk t me niet juist. Het gebruik van de term xoïc, dvSpdoi is opvallend. In 
tweeërleii  zin is volgens Aretè de seksuele houding van de man die zich door Kakia laat leiden 
afkeurenswaardig:: de dwang en de desinteresse in het object van zijn lusten. 
1766 VkL 1,28-29. Zie over deze passage ook R. G. Bury The Symposium of Plato, Cambridge (19732) 
pp.. XXXn-XXXm; Lloyd (1983) pp. 90-92; Joly (1984). De auteur van dit belangrijke medische traktaat 
iss ons onbekend. In de Oudheid werd het traktaat soms aan Hippokrates toegeschreven, maar Galenos 
(VI,, 473 en XV, 455) vermeldt ook andere namen. Joly (1984) pp. 44-49 meent dat het aan het einde 
vann de vijfde eeuw of het begin van de vierde eeuw geschreven is. 
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Vervolgenss specificeert de auteur de processen en relateert ze aan verschillende 
gevolgen:: verschillende combinaties van het mannelijke en vrouwelijke zaad 
afkomstigg van de mannelijke en vrouwelijke ouder vormen de verklaring voor het 
onstaann van drie typen mannen en drie typen vrouwen. Mannelijk zaad van de 
mannelijkee ouder gecombineerd met het mannelijke zaad afkomstig van de 
vrouwelijkee ouder brengt mannen voort die 

stralendd worden wat hun ziel betreft en krachtig van lichaam, tenzij zij door hun 
voedsel/leefpatroonn dat zij zullen volgen schade hebben ondergaan.177 

Wanneerr het zaad van de vrouwelijke ouder vrouwelijk is en dat van de man 
mannelijk,, en de laatste overheerst, dan levert de combinatie jongens op, 

diee minder stralend zijn dan de eerste groep, maar toch worden ze, gezien het overwicht van het 
mannelijkee zaad dat van de man afkomstig is, mannelijk (avSpeïoi) en hebben deze naam terecht. 
Maarr als van de vrouwelijke ouder mannelijk zaad is afgescheiden en van de mannelijke ouder 
vrouwelijkk zaad en het mannelijke zaad overheerst, zal het op dezelfde manier groeien als de 
vorige,, terwijl het vrouwelijke minder wordt. Dezen worden androgyn (dvSpóywoq) en krijgen 
dezee naam terecht. Dit zijn de drie soorten mannen en hun verschil in mannelijkheid is te wijten 
aann de mate waarin het water zich met de delen heeft gemengd, aan voedsel, opvoeding en 
gewoontes.I78 8 

Opp dezelfde manier verklaart de auteur drie soorten vrouwen: a. zij die het meest 
vrouwelijkk en het knapst zijn;179 b. zij die stoutmoediger zijn dan de eerste categorie 
(öpaoiitepai),, maar zich toch goed gedragen;180 c. zij die meer durf hebben dan de 
anderenn en mannelijk (av5peiai) worden genoemd. 
Afgezienn van de gelijkwaardige rol van de vrouw in het proces van het verwekken en 
inn de bepaling van de gender van het kind, is deze tekst ook opmerkelijk voor het 
onderwerpp dat nu aan de orde is. Allereerst beperkt het onderscheid zich niet tot 
tweee categorieën, de mannelijke man en de meer vrouwelijke man, maar het effect 
vann het vrouwelijke zaad ten opzichte van het mannelijke zaad geeft twee varianten: 
eenn man die niet voor de volle 100 procent mannelijk is en een androgyne man. De 
ziell  van de eerste is minder stralend dan die van de man die voortgekomen is uit 
tweemaall  mannelijk zaad. Het onderscheid tussen deze drie typen man is dus een 
natuurlijkk gegeven. Toch stelt de auteur dat ook voedsel, opvoeding en gewoontes 
eenn rol kunnen spelen. Iemand die een androgyne aard heeft zal, wil hij een correctie 
aanbrengenn aan zijn oorspronkelijke natuur, meer droog en warm voedsel moeten 
nuttigenn dan vochtig voedsel, afhankelijk van het seizoen en zijn leeftijd. Maar welke 
correctiess kunnen opvoeding en gewoontes aanbrengen aan zijn oorspronkelijke 
natuur?? Het zal in ieder geval om concrete gedragspatronen gaan die de betreffende 
persoonn kunnen veranderen. Of hij daarmee ook zijn oorspronkelijke natuur kan 
veranderen,, is onduidelijk. 
Dee man die voortkomt uit de combinatie van vrouwelijk zaad van zijn vader en 
mannelijkk zaad van zijn moeder wordt dvSpóYwoc, genoemd. Het gaat om mannen, 
immerss het mannelijk zaad, ook al is het afkomstig van de moeder, is sterker dan het 
vrouwelijkk zaad. De term dvSpóYwoq is een ander woord voor kinaidos, de man die in 

1777 Vict. I, 28: Kat yivovxai ovtoi avöpeq Xaujipoi xaq >|rux<*S Kca xa acóuaxa loxvpoi, r\v uf| wtö 
-rik;; 5iaitT|<; pXa^eéoxn. xfv; êiceixa. 
1788 Vict 1,28. 
1799 Vict. 1,29; etyréoxaxa zou ook weergegeven kunnen worden met 'van nature geschikt/getalenteerd.' 
1800 tcoouim; dit woord kan ook vertaald worden met 'ingetogen', 'fatsoenlijk.' 
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eenn aantal opzichten zich vrouwelijk voordoet, zoals op seksueel gebied.181 Ook al 
wordenn deze mannen duidelijk als minder bestempeld dan de andere mannen, toch 
ligtt in deze tekst niet de nadruk op een ideologie ten einde vast te stellen welk gedrag 
eenn man wel en niet dient te vertonen. In principe is de medische tekst een 
natuurwetenschappelijkk betoog dat bepaalde aspecten van de +v<n<; beschrijft en 
verklaart1822 Maar waarom wordt de androgyne man in deze verklaring opgenomen 
enn beperkt het verslag zich niet tot een verklaring voor het onstaan van mannen en 
vrouwen?? Omdat de androgyne man een aspect is van de Griekse cultuur, en wel zó, 
datt hij een plaats krijgt in een algemene theorie over het onstaan van sexe-
verschillen. . 
Eenn groep nog niet besproken teksten die dit bevestigt en waarin de kinaidos een 
belangrijkee rol speelt, vormen de komedies. Henderson en Dover hebben zich grondig 
mett het thema van de homoseksualiteit in de komedies beziggehouden.183 Ik zal dan 
ookk slechts de essentiële punten van de beeldvorming van homoseksueel gedrag in de 
komedies,, en met name die van Aristophanes, in het kort vermelden, waarbij ik mij 
grotendeelss op hun onderzoek en analyse baseer. Op sommige punten wijk ik echter 
aff  van hun opvattingen. 
-- Heteroseksualiteit is de normale seksuele staat en geeft nooit aanleiding tot 

óvouaarll  KCDjupfelv. Het seksuele element als onderdeel van de overwinning van de 
komischee held is altijd heteroseksueel. Heteroseksualiteit wordt niet zelden door 
Aristophaness in serieuze zin behandeld (Lysistrata\)y ook al is het tevens een 
terreinn waarop de dichter al zijn obscene registers botviert. 

-- Mannen die in hun seksuele contact met jongens of andere mannen de actieve rol 
spelen,, worden niet bespot of bekritiseerd. Zolang zij geen excessief gedrag 
vertonenn wordt hun seksuele gedrag niet bespottelijk gemaakt. 

-- Pederastie als zodanig is niet afkeurenswaardig, ook al verwordt zij gemakkelijk 
tott een bron voor aanstootgevend gedrag. 

-- Seksueel contact tussen mannen is in principe anale penetratie; intercrurale 
penetratiee is nagenoeg afwezig. Anale penetratie wordt gekarakteriseerd door 
dominerenn en gedomineerd worden, en is een middel om agressie te uiten. 

-- De passieve homoseksueel is een verachtelijk wezen bij uitstek. Zijn gedrag is het 
prototypee van nutteloosheid, decadentie, minderwaardigheid en schaamteloosheid. 
Hijj  is voorwerp van de meest beledigende en scherpe kritiek. 

-- Vrouwelijk gedrag van een man is onacceptabel, want het is onlosmakelijk 
verbondenn met en geeft onherroepelijk aanleiding tot de onderworpen rol bij de 
analee penetratie. Bovendien wordt aan verwijfde mannen een sterke neiging tot 
promiscuïteitt toegedicht. 

1811 Cf. Hsch. beta, 317, 1; Scholia in Demosthenes XVIII , 289,1. Ook wordt de term gekoppeld aan 
dvctvSpoc,, en uxiXaicd;, cf. Suid. alpha 2177, 3, gamma 504, 1, sigma 897, 63. Vergelijk ook 
Aristophaness in het Symposium van Plato {Smp. 189e, 191d), zie deel 2, hoofdstuk 5. 
182Inn Morborum chronica (IV, 9), een bewerking van een werk van Soranus uit de tweede eeuw na 
Christus,, geeft Caelius Aurelianus (5e eeuw na Chr.) een Latijnse vertaling van een kort gedicht van 
Parmenides,, waarin hij  volgens de Romeinse arts verklaart waarom soms, als gevolg van de conceptie, 
vrouwelijk ee mannen (molles) of pathici (subactï) geboren worden. De tekst is als fragment 18 van 
Parmenidess opgenomen in de B-fragmenten in de editie van Diels-Kranz. Het fragment luidt: 'Wanneer 
vrouww en man uit de aderen de liefdeskiemen mengen, dan produceert de vormende kracht uit 
verschillendd bloed goed gevormde lichamen, wanneer  zij  de juiste menging bewaart. Want als in het 
gemengdee zaad de krachten een strijd leveren en niet een eenheid vormen in het gemengde lichaam, dan 
zullenn de Furiën het groeiend geslacht (embryo) kwellen door  het dubbele zaad (ofi dan zullen zij  het 
groeiendd geslacht vreselijk kwellen door  het dubbele zaad).'  Dus ook Parmenides zou voor  afwijkend 
seksueell  gedrag een natuurlijk e verklaring gegeven hebben. Zie voor  commentaar  op deze passage 
Schrijverss (1985) pp. 41-46 en pp. 52-62. 
1833 Dover  (1978) pp. 135 e.v. en Henderson (19912) pp. 204 e.v.; zie ook Buffière (1980) pp. 179 e.v. 
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-- De zogenaamde eervolle pederastie en homoseksuele prostitutie lopen in elkaar 
over.. Het ontvangen van geld en het aannemen van geschenken komen in feite op 
hetzelfdee neer. 

-- Er worden geen scherpe grenzen aangebracht tussen pederastie en homoseksueel 
gedragg tussen volwassen mannen. De nadruk wordt gelegd op de verschillende 
rollenn (actieve en passieve) die iemand heeft in een homoseksuele relatie, niet op 
hett verschil in object (jongen-man). 

-- Homoseksueel gedrag wordt voornamelijk gekenmerkt door seksueel gedrag. In 
dee beeldvorming van de komedies van Aristophanes over homoseksualiteit 
ontbrekenn vriendschap, kameraadschap, erotiek, verliefdheid, toewijding, 
gelijkheidd en wederkerigheid. 

-- Aristophanes brengt een sterk verband aan tussen het succes van de politici uit zijn 
tijdd en homoseksueel gedrag. Politici maken zich schuldig aan seksueel 
opportunismee en gebruiken hun lichaam om hogerop te komen. De meest 
succesvollee politici zijn degenen met de wijdste npoxtoi. Ook al hebben de termen 
KctToucvYow,, eijpünpoicToi; en XaKKÓTcpoKxoc; meer algemene connotaties van minder-
waardig,, schaamteloos en corrupt, vaak behouden deze termen hun specifiek-
seksuelee referentie. Voor komediedichters is hun passieve homoseksuele rol een 
wapenn om hen neer te halen en hun corrupte karakter bloot te leggen. 

-- Homoseksualiteit wordt gekoppeld aan de decadentie van het stadsleven en 
contrasteertt met het leven op het land waar heteroseksueel geluk voor het grijpen 
ligt t 

-- Homoseksueel noch pederastisch gedrag krijgt in de komedies van Aristophanes 
eenn uitsluitend aristocratische associatie. De passages in Ploutos (153 e.v.) en de 
WolkenWolken (973 e.v.) spreken dit niet tegen: ze koppelen pederastie niet zozeer aan de 
aristocratie,, maar prikken de hypocrisie van de upperclass door inzake 
homoseksueell  gedrag.184 

-- Ook al wordt in de Lysistrata (622, 1092, 1113) gesuggereerd dat homoseksualiteit 
eenn substituut zou zijn wanneer vrouwen niet voorhanden zijn, toch wordt 
homoseksualiteitt in de komedies niet in het algemeen op deze manier verklaard. 
Hett is een alternatieve vorm van seksualiteit naast heteroseksualiteit.185 

Dezee karakterisering maakt duidelijk dat de komedies uit het einde van de vijfde 
eeuww bepaalde aspecten van homoseksueel gedrag bevestigen, die wij op grond van 
vaasafbeeldingenn onderkend hebben: de grensvervaging tussen de zogenaamde 
'eervolle'' pederastie en prostitutie, de nadruk op seksualiteit en de afwezigheid van 
eenn pedagogische rol van de erastes, en het doorbreken van de asymmetrie die 
kenmerkendd is voor een pederastische relatie. 
Hett is uiterst problematisch om de komedies van Aristophanes zonder meer als bron 
tee gebruiken voor de bepaalde aspecten van het maatschappelijke en politieke leven 
inn Athene. Zijn medium, dé komedie, dwingt de dichter tot overdrijving, het 
aanbrengenn van contrasten en omdraaiingen, tot shockeren, satire, en vooral tot het 
makenn van grappen. Anderzijds geven de komedies van Aristophanes blijk van groot 
sociaall  engagement en is de dichter zich voortdurend bewust van wat zijn publiek 
goedkeurtt en afkeurt.186 Aristophanes zou in zijn komedies inspelen op de gevoelens 
vann het merendeel van zijn toeschouwers.187 

Dee pathicus wordt verguisd. Aristophanes maakt het typische gedrag van de pathicus 
tott een wapen wanneer hij mannen van schaamteloosheid en corruptie wil betichten. 
Dee obscene taal die hij hierbij hanteert, heeft duidelijk een ideologische functie. Er 
lijkenn twee typen mannen tegenover elkaar geplaatst te worden: de kinaidos 

1844 Pace Dover  (1978). 
1855 Pace Dover  (1978). 
1866 Zie Bremer (1993/2) pp. 134 e.v. 
1877 Zo Dover  (1978). 
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tegenoverr de man die werkelijk dvSpeïcx; is. De kinaidos is laag en verachtelijk, de 
hopliet-burgerr is het ideaal.181 Toch gaan we aan een belangrijk punt voorbij, wanneer 
wee de functie van de pathicus in de komedie uitsluitend vanuit dit perspectief 
analyseren.. Henderson somt 42 gevallen op van mannen die met naam en toenaam 
opp een of andere manier in komedies als pathicus bestempeld worden.189 Of deze 
individuenn zich in hun leven ook daadwerkelijk als zodanig manifesteerden, weten we 
niet,, maar dat is ook niet zozeer van belang. Waar het om gaat, is dat voor de dèmos, 
diee zich ongetwijfeld kostelijk vermaakt heeft met de obscene grappen over 
homoseksueell  gedrag, de pathicus als type een herkenbaar figuur geweest moet zijn. 
Dee Atheense maatschappij heeft de pathicus niet verbannen naar het terrein van het 
onnoembare,, buiten de grenzen van het sociale leven. Integendeel, de komedies laten 
zienn dat de pathicus een type man was waaraan de Atheners een naam gaven: ze 
identificeerdenn hem en ruimden voor hem een plaats in in hun denken over 
mannelijkheidd en seksualiteit. De dichter heeft echter met zijn obsceniteiten willen 
shockerenn en ongetwijfeld is ook de pathicus hiervan het slachtoffer geweest. De 
dichotomiee tussen de kinaidos en de 'andreios' kan een grove simplificering zijn die 
nuanceringenn die de realiteit aanbrengt met voeten treedt. Maar genuanceerdheid is 
geenn middel voor een komediedichter om indruk te maken op zijn publiek. De 
koppelingg die Aristophanes maakt tussen de passieve homoseksuele rol enerzijds en 
hett niet kunnen beheersen van lustgevoelens, vrouwelijke gender, decadentie, 
schaamteloosheidd en corrupte natuur anderzijds, zal niet altijd van toepassing 
geweestt zijn op iedere man die zich liet penetreren. In dit verband is het opmerkelijk 
datt Aristophanes tot twee keer toe het nodig heeft gevonden expliciet te vermelden 
datt hijzelf nooit achter jongens aan heeft gezeten.150 Blijkbaar wil hij zich vrijwaren 
vann de smet die homoseksueel gedrag in zijn ogen met zich meebrengt. Dus aan zijn 
negatievee houding tegenover pathici zouden ook persoonlijke opvattingen en 
motievenn ten grondslag gelegen kunnen hebben. 
Hett lijk t er op dat Aristophanes het volk confronteert met een bepaald aspect van de 
Atheensee cultuur waaraan hij zich zeer ergert en waarvan hij vindt dat het volk dat 
ookk zou moeten doen. Hij ziet dat er politici zijn die het succes van hun carrière deels 
off  geheel te danken hebben aan hun seksuele diensten. Tegelijk ergert hij zich aan 
bepaaldee politieke ontwikkelingen en praktijken in Athene en doet het vervolgens 
voorkomenn alsof de stad uiteindelijk zwaar te lijden heeft van dit soort mannen die het 
labell  van man niet verdienen. 
Hoee het ook zij, de komedies van Aristophanes en verscheidene andere bronnen die 
wee hierboven besproken hebben, geven aanleiding tot de conclusie dat de pathicus 
eenn bekend en gedoogd fenomeen in Athene was. De karakterisering van de pathicus 
iss een ideologische kwestie die meer met de constructie van het zelfbeeld van de 
burgerr te maken heeft dan met de realiteitswaarde van het gedrag, het gevoelsleven 
enn de moraal van mannen die zich graag lieten penetreren. Het is dus tamelijk 
ongenuanceerdd om te stellen dat homoseksualiteit tussen volwassen mannen in 
Griekenlandd louter beschouwd werd als tegennatuurlijk en schandelijk.1" Inderdaad 
zijnn er Atheners in de vijfde eeuw geweest die deze visie hadden, maar er waren 
blijkbaarr ook Atheners die een andere houding hiertegenover hadden. We moeten 
vaststellenn dat de Atheense cultuur in de zesde en vijfde eeuw ruimte bood aan 
homoseksueell  gedrag tussen volwassen mannen en aan de kinaidos. 

1888 Deze ideologische tegenstelling is uitgewerkt door  Winkler  (1990) pp. 71 e.v. 
1899 Henderson (199P) pp. 213-215. 
1900 Vespae 1025, Pax 762-3. 
»»» Zo recentelijk Calame (19992) p. 140 en Thornton (1997) pp. 110 e.v. 
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10.. Dionysos 

Tott slot een beschouwing over de relatie tussen homoseksualiteit en de god Dionysos. 
Waaromm juist deze god? De bronnen geven aan dat met name Zeus, Poseidon, Apollo, 
Hermes,, Pan, Zephyros en Eros pederastische verlangens koesteren en 
verhoudingenn met jongens aangaan.,92 Ook Dionysos blijkt zich te manifesteren als 
eenn pederastische erastes. Maar ook op dit terrein, zoals op verschillende andere 
gebieden,, is de god ambigue.m En deze ambiguïteit maakt duidelijk, dat de grenzen 
vann de pederastie ook op het niveau van het goddelijke kunnen worden doorbroken. 
Err zijn ons twee mythen overgeleverd waarin Dionysos verliefd wordt op een jongen. 
Zoo vertelt Athenaios over diens hartstocht voor Adonis.19*  Nonnos, een dichter uit de 
vijfdee eeuw na Christus, verhaalt in zijn epos over Dionysos uitvoerig en vol pathos 
overr diens liefde voor de jongen Ampelos.l95 Ampelos is echter zo onverstandig een 
wildee stier te berijden, waarbij hij omkomt. Dionysos veranderde de jongen in de 
wijnrank,, waarvan de vruchten de god troost brachten. Het is onduidelijk hoe oud de 
traditiee is van deze mythen. Wellicht stammen ze uit de Hellenistische tijd, maar er 
zijnn aanwijzingen dat Dionysos al vanaf de zesde eeuw verbonden is met de 
pederastie.. In een gedicht van Anakreon wordt duidelijk dat Dionysos nauw 
verbondenn is met Eros en Aphrodite.196 

OO heer, met wie de bedwinger Eros, 
dee Nymfen met donkerblauwe ogen 
enn de stralende Aphrodite spelen, wanneer u 
rondzwerftt over de hoge toppen van de bergen: 
ikk smeek u, kom met een welwillend hart naar mij 
enn laat mijn gebed voor u welkom zijn en luister ernaar, 
weess een goede raadgever voor Kleoboulos dat hij 
mijnn hartstocht, Dionysos, aanvaardt. 

Dee dichter roept Dionysos aan om hem te helpen in zijn liefde voor Kleoboulos. Eros 
enn Aphrodite zijn zijn speelkameraden. Waarschijnlijk suggereert de dichter hiermee 
datt wijn, erotiek en seks vaak samengaan.197 In ieder geval vertrouwt de lyrische ik 
eropp dat Dionysos in een homo-erotische context invloed kan uitoefenen op de 
jongen.198 8 

Datt Dionysos zelf zich als pederast kon manifesteren, laat ontegenzeggelijk een 
amfoorr uit ca. 470/460 zien van de Alkimachosschilder.199 Op de ene zijde van de 
amfoorr is Dionysos afgebeeld, herkenbaar aan de thyrsostaf, een kantharos en een 
klimoptak.. Op de keerzijde van de vaas loopt een jongen weg, terwijl hij achterom 
kijk tt en zijn hand naar links uitstrekt. Dionysos is de achtervolger, de erastes. Een 
afbeeldingg die op een andere manier een verband legt tussen pederastie en het 
Dionysische,, vinden we op een pelikè in St. Petersburg, waarop een sater een jongen 

1922 Voor de vaasafbeeldingen en sculpturen als bron, zie Sichtermann (1948, 1956 en 1959), 
Greifenhagenn (1957), Mayo (1967), Schwarz (1976/1977), Kaempf-Dimitriadou (1979/1) en (1979/2), 
Schefoldd (1981), Koch-Hamack (1983), Shapiro (1992). Voor de pederastische mythen, zie Buffière 
(1980),, Sergent (1984). 
t93Overr de ambiguïteit van Dionysos, zie bijvoorbeeld Henrichs (1982) p. 141 en pp. 158-159 en 
Versnell  (1990) pp. 132 e.v. 
1944 Athen. Deipn. X, 456a. 
1955 Nonn. D. X, 175-XU, 292. Zie Evans (1988) pp. 34-37. 
1966 Anacr. 357 (Gentili 14). 
1977 Voor de relatie tussen Dionysos en Aphrodite, zie Henrichs (1982) p. 148. Voor de samenwerking 
tussenn Eros en Bakchos zie ook Anacreontea 59 (Bergk 57). 
1988 Vergelijk het skolion 900 (ed. Campbell), ook geciteerd door Dion. Chrys. Or. 2.62. 
1999 Napels 81483 (H3050), ARV* 529,13. Cf. Kaempf-Dimitriadou (1979/2) Taf. 5, 3.4. 

252 2 



hett hof maakt200 De sater biedt als een ware erastes, de jongen, die in een mantel is 
gehuld,, een levende haan aan als geschenk. Hij staat in de zogenaamde leunhouding 
enn hij bootst een echte Athener na die op ingetogen wijze, geheel volgens de regels 
vann het spel de jongen probeert te versieren. De jongen slaat zijn minnaar rustig 
gade.201 1 

Ookk verschijnt Dionysos soms in een pederastische verleidingsscène. Op de amfoor 
18.145.155 in New York, van de Affecter,202 staat Dionysos op beide zijden van de 
vaass met een wijnrank en een kantharos in zijn hand achter (of naast) het paar dat in 
dee verleiding is verwikkeld. Het lijk t alsof hij toezicht houdt op de verleiding. 
Mogelijkerwijss moeten we zijn aanwezigheid zo interpreteren, dat de man en de 
jongenn onder invloed van de kracht van de god staan en deze hun liefdesspel 
bevordert.. De schilder brengt op deze afbeelding in ieder geval twee werelden 
samen,, de Dionysische en de erotische wereld van de mannen. Wellicht wil de 
schilderr niet meer zeggen dan dat de erotiek en de seksualiteit tussen mannen onder 
dee aandacht stonden van deze god.203 

Hett verband tussen Dionysos en de pederastie kan ook minder expliciet aangegeven 
worden.. Het copulerende paar afgebeeld in de tondo van de kylix Z45(y) is omgeven 
doorr klimop en tevens door een rand waarop Dionysos is afgebeeld temidden van 
dansendee saters en mainaden.204 Een thematisch verband wordt ook gesuggereerd, 
doordatt op verscheidene vazen de keerzijde van de pederastische scène de god en 
zijnn gevolg uitbeeldt.205 

Dee conclusie die we tot dusver kunnen trekken is dat Dionysos duidelijk verbonden 
kann zijn met de pederastische eros: niet alleen kan hijzelf erotische gevoelens voor 
jongenss koesteren en gedraagt hij zich als een erastes, maar ook is hij betrokken bij 
hett verleidingsritueel.206 

Maarr Dionysos is ambigue, ook op het gebied van de homo-erotiek. Er is ons een 
mythee overgeleverd door de christelijke schrijver Clemens van Alexandrië, waarin 
dezee kant van de god mythologisch wordt verklaard: 

Dionysoss wilde naar de onderwereld afdalen, maar wist de weg niet. Een zekere Prosymnos 
beloofdee hem deze te wijzen, maar wel in ruil voor een tegenprestatie. Deze was niet passend, 
maarr wel voor Dionysos. De prijs die hij de god vroeg was een seksuele gunst. Dionysos ging 
akkoordd en beloofde zich aan hem over te geven, als hij hem de weg zou wijzen en hij 
bekrachtigdee zijn belofte met een eed. Prosymnos wees hem de weg en de god vertrok. Toen hij 
terugkwamm kon hij Prosymnos niet vinden, omdat deze gestorven was. Om zijn belofte aan zijn 

^Pelikè,, St. Petersburg 734, ARV2 531, 33. Zie C. A. A. Peredolskaya, Krasnofigurnye attischeskie 
vazy.vazy. Leningrad (1967) pi. LXVTJI, nr. 4, en Lissarague (1990/1), fig. 2.29. 
2011 Calame (19992) p. 71 meent dat de jongen onder zijn mantel een erectie heeft; dit lijk t niet juist, de 
jongenn houdt zijn handen onder zijn mantel. 
2022 Amfoor, New York Metropolitan Museum 18.145.15, ABV 247, 90 en p. 691 en 715, Para 111; 
Mommsenn (1975) nr. 71 (mijn nr. Z92). 
2033 Een heel andere interpretatie is mogelijk: de pederastische afbeelding is opvallend, doordat de jongen 
degenee is die in de 'up-and-down' houding staat. De man houdt wel zijn rechterhand omhoog, maar met 
zijnn linkerhand lijk t hij een afwerend gebaar te maken en zeker op de A-kant beschermt hij hiermee zijn 
geslacht.. Heeft de jongen de rol van erastes en de man die van eromenos en is de aanwezigheid van 
Dionysoss soms te verklaren door de rolomdraaiing? We zullen in het vervolg zien dat Dionysos 
verbondenn is met pathici. 
2044 Vergelijk ook y TAS en a Z46, waar het paar omgeven is door klimop. Horror vacui kan hieraan 
echterr ten grondslag liggen. 
2055 Zo op P Z48. Op a Z169 is op de keerzijde een sileen zichtbaar en waarschijnlijk een mainade. Op a 
Z1088 is de verleidingsscène op de hals van de amfoor afgebeeld. Op de buik van de vaas is een 
voorstellingg van Dionysos en Ariadne tussen twee saters. Op de roodfigurige schaal nr. R339 zit op de 
keerzijdee Dionysos temidden van twee dansende mainaden en een sater. 
^Eenn indirecte relatie tussen Dionysos en homo-erotiek wordt gevonden in zijn tweede geboorte uit de 
dijj  van zijn vader; zie Burkert (19852) p. 165. 
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minnaarr na te komen, ging hij naar diens graf en onderging de daad (jtaaxnri?): hij sneed een lak 
vann een vijgenboom af die hij toevallig zag en bewerkte hem tot een mannelijk lid. Hij ging op de 
takk zitten en zo vervulde hij zijn belofte voor de gestorvene. Als een rituele herinnering aan deze 
gebeurteniss worden in steden phallussen voor Dionysos opgericht.207 

Pausaniass vermeldt naar aanleiding van zijn bezoek aan Lerna het volgende: 

Ikk zag ook de zogenaamde bron van Amphiaros en het meer Alkyonia, waarlangs volgens de 
bewonerss van Argos Dionysos naar de Hades ging om Semele te halen; ze zeggen dat Polymnos 
hemm de afdaling daarlangs wees. (...) Wat er daar 's nachts jaarlijks ter ere van Dionysos wordt 
gedaann mag ik niet (ovx öoiov) zo opschrijven dat iedereen het kan lezen.208 

Hett is niet moeilijk te raden wat het nachtelijk ritueel in Lerna inhield. Opvallend aan 
hett verhaal van Clemens is dat de anale penetratie die Dionysos onderging voor de 
godd niet iets bijzonders was, en ook niet onfatsoenlijk. Zowel Clemens als de Scholiën 
opp de tekst van Lucianus beschouwen de mythe als een verklaring voor een 
algemeenn ritueel ter ere van de god: het meedragen of oprichten van de phallus. De 
mythee is dus niet uitsluitend verbonden met een rite in Lerna, maar biedt de 
achtergrondd van een algemeen Dionysisch ritueel.209 De phallus in de cultus van 
Dionysoss heeft natuurlijk ook andere betekenissen.210 Sommige godsdiensthistorici 
menenn dat de phallus het symbool is voor de vruchtbaarheid en een kenmerk is van 
Dionysoss als god van de vruchtbaarheid.211 Burkert, die zich terecht tegen deze 
opvattingg verzet, merkt in dit verband op dat de mainaden altijd de avances van de 
saterss afweren. Hun opwinding is om de opwinding zelf, niet voor procreatie.212 Dit is 
niett helemaal juist. Ze hebben ook vaak plezier met elkaar,213 ook al is dit zelden 

2077 Clem. Al. Protr. 2, 34, 3-5. Cf. ook Amob. Adv. Nat. V, 28. Tzetzes in Lycrophon 213, scholia ad 
Lucianum,, 44, 28. Bij Arnobius lezen we: 'Ficorum arbore ramum validissimum praeferens dolat, 
runcinat,, levigat et humani penis fabricatur in speciem: Figit super aggerem tumuli, et postica ex parte 
nudatus,, accedit, subdit, insidit Lascivia deinde luxuriantis assumpta, hue atque illue clunes torquet et 
meditaturr ab ligno pati, quod iamdudum in veritate promiserat.' Vergelijk Rosenbaum (1839) p. 164, 
Sergentt (1984) pp. 213-214, Evans (1988) p. 34, Kerényi (19942) pp. 190-191 en J. G. Frazer ad 
ApollodorumApollodorum in, V, 3 (Loeb-editie). Nilsson (19673) p. 591 noemt de mythe van Prosymnos 'wohl der 
obszönstee der ganzen Mythologie.1 Hij beschrijft de mythe dan ook niet en gebruikt hem niet voor de 
verklaringg van de phallus in de cultus van Dionysos. 
2088 Paus. II,, 37, 5. Nilsson (19673) p. 591 merkt op dat Pausanias zich vergist door te spreken over 
Polymnoss in plaats van Prosymnos. 
2099 Het is niet vast te stellen hoe oud deze mythe is. Kerényii  (19942) p. 191 spreekt over 'archaischen 
Analogien'.. Het feit dat de mythe alleen door latere bronnen is overgeleverd hoeft niet uit te sluiten dat 
hett een oudere mythe is. Bovendien is dit verhaal verbonden met Dionysos' afdaling naar de 
Onderwereldd om zijn moeder te halen. 
210Voorr een overzicht van de verschillende interpretaties die aan de phallus zijn gegeven, zie Henrichs 
(1987)) pp. 96-98. 
2111 Zo bijv. Nilsson (19673) p. 539, Kerényi (19942) p. 176. 
2122 Burkert (19852) p. 166. Zo ook Henrichs (1987) p. 97. Hij stelt dat een erectie in Dionysische kunst 
eenn 'strong sexual urge' suggereert. Hij verwijst naar de uitspraak van de Griekse arts Aretaios uit de 
eerstee eeuw n. Chr. (De causis et signis acutorum morborum 2.12, vol. 2), die de symbolische waarde 
vann de phallus in de Dionysische kunst als volgt interpreteert: cniu|k>Xov TOÖ 0eio\> npfiyuaxoi;. 
Henrichss heeft gelijk dat het woord JtpfJYua betrekking heeft op 'intercourse'. Hij interpreteert echter ten 
onrechtee deze term uitsluitend als een toespeling op heteroseksualiteit. npi\f\ia kan ook betrekking 
hebbenn op homoseksuele copulatie, zie bijv. Aeschin. I, 132, 135. Cf. de term 5iajipctxxeo6ai voor 
orgasme,, ook in homoseksuele context, namelijk PI. Smp. 181b5, Phdr. 234a, 256c. Zie deel 2, hfdst. 
3,, noot 26. Henrichs (1982, 1987) laat de homoseksuele kant van Dionysos geheel achterwege en 
bespreektt de mythe van Prosymnos niet. Zijn visie op Dionysos is derhalve onvolledig. Ook Calame 
(19992)) pp. 130 e.v. laat in zijn hoofdstuk over Dionysos dit aspect van de god onbesproken. 
2133 McNally (1978) pp. 112 e.v. heeft laten zien dat tussen 550-500 de afbeeldingen op vazen veel vaker 
saterss en mainaden in een vriendschappelijke, zelfs affectieve houding ten opzichte van elkaar 
weergevenn dan in een vijandige sfeer. 
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uitgebeeldd door middel van copulatie. Deze observatie doet echter nauwelijks iets af 
aann het feit dat in de uitbeelding van de saters op vazen, al dan niet vergezeld van 
mainadenn en/of van Dionysos, de nadruk ligt op hun staat van opwinding. De saters 
gevenn blijk van een onbegrensde seksuele energie.2I4 Hun erectie geeft aan dat ze 
bezetenn zijn van geilheid en gedreven worden door het verlangen te penetreren of te 
masturberen.215 5 

Maarr de mythe van Prosymnos laat zien dat de phallus binnen de Dionysische cultus 
off  binnen de Dionysische realiteit ook nog een andere connotatie heeft: het verlangen 
omm gepenetreerd te worden. De god Dionysos kan dus voor beide seksuele 
verlangenss staan. Onder het lemma dvSpóywoc, bij de Suda vinden we een bevestiging 
vann deze gedachte: 

Androgynos:: Dionysos, aangezien hij zowel doet (KOUBV) wat eigen is aan mannen, als ondergaat 
(naoxeov)) wat eigen is aan vrouwen.216 

Dee polaire uitdrukking jiouöv-jidaxeov drukt in het Grieks precies de seksuele 
ambiguïteitt uit die wij hierboven aan Dionysos hebben gekoppeld: Dionysos 
penetreertt en laat zich penetreren. De god heeft zowel een mannelijke als een 
vrouwelijkee kant, die zich ook op het seksuele terrein manifesteren. Hij is het 
voorbeeldd van androgynie bij uitstek.217 Daarom kunnen de scholiën op Lucianus 
sprekenn over de Kivaiöeia van Dionysos.21*  In dit verband is een versie van het 
Dcariosverhaall  illustratief.219 Wanneer zijn vrienden uit angst voor het ongewone 
effectt van de wijn Ikarios vermoord hebben, wordt Dionysos boos. Hij neemt de 
verleidelijkee gedaante aan van een knappe jongeman en maakt hen gek van 
'verlangenn om de liefde met hem te bedrijven; en ze zijn erop uit om hem te verleiden.' 
Dee jongeman belooft hun verlangens te bevredigen, maar maakt zich vervolgens 
onzichtbaarr en verdwijnt. De boeren 'blijven voor altijd in deze staat van opwinding, 
beheerstt door een erotisch verlangen dat vanwege de toorn van de god 
onverzadigbaarr is.' Ze horen vervolgens van een orakel dat ze terracotta beeldjes 
(phallussen)) moeten maken om van hun waanzin af te komen. Dionysos wordt in deze 
versiee dus niet alleen voorgesteld als iemand die verleidelijk is in de ogen van mannen 
enn hen kan opwinden, maar ook als iemand die de indruk wekt bereid te zijn op hun 
avancess in te gaan.220 

Ookk saters worden soms voorgesteld als wezens die ernaar verlangen gepenetreerd 
tee worden. Op het handvat van een Boiotische pyxis masturbeert een sater, terwijl hij 
zichzelff  penetreert met een dildo.221 Op een skyphos van 470-460 staat een sater met 
zijnn rug gekeerd naar een phallusvogel. Hij steekt zijn billen naar achteren en staat op 
hett punt op de phallus te gaan zitten.222 Op een roodfigurige kylix zijn saters 

2144 Zo Lissarague (1990/1) p. 61. 
2133 Er zijn verschillende afbeeldingen van masturberende saters. Zie bijv. Lissarague (1990/1). Andere 
voorbeelden:: Hedreen (1992) pi. 4, 40a-b, 41, cf. p. 158; Viemeisel & Kaeser (19922) 67.4a, b, 70.6; 
Dierichss (19932) Abb. 29b, 182,213. 
2166 Suid. dvSpóywo? 2177: ' AvSpóyuvoc/ ó Aióvuooc,, óc, Kal xd dvSpcov nouöv ïcai xd Ywcaiaöv 
Jtaoxow. . 
2l7Inn de Edoni van Aischylos (fr. 61) wordt de god uitgemaakt voor yuwic,. Cf. ook A. Theori ft. 78. 
2188 Scholia in Lucianum 44,28, 2. Ze definiëren de KivctiSoc, als ö te JIOICÖV Ö te jido%oov (Scholia in 
Lucianumm 51,32,5); cf. ook Lucianus Pseudol 17.9. 
2199 Scholia in Lucianum 52,5:11005 ópuTiv ui^ewc/ icaï hx\ èmpouXeüeiv avrov 8ia$8eïoai. 
2200 Ook in de Homerische hymne aan Dionysos (vii , 2-6) wordt Dionysos als een verleidelijke 
jongemann voorgesteld met donker golvend haar op een in zee uitstekende rots. Zeerovers ontvoeren 
hem,, maar het gaat hen om een losprijs; seksuele toespelingen ontbreken. 
2211 Boiotische drievoet pyxis, Berlijn, Staatliche Museen 3364. Dover (1978) BB24, Hedreen (1992) pi. 
44. . 
2222 Roodfigurige skyphos, Boston 08.31c. Vermeule (1969) p. 14, pi. 11, 4.5, Keuls (1985) pi. 63, 
Lissaraguee (1990/1) fig. 2.11, Dierichs (19932) Abb. 221 2.11, 2.12, Kilmer (1993) Rl 159. 
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verwikkeldd ia een homoseksuele actie: een sater masturbeert, een ander pleegt 
fellatioo en weer een ander penetreert een soortgenoot anaal, die met zijn rag op de 
grondd ligt.223 Op een zwartfigurige amfoor uit ca. 540 zijn negen saters afgebeeld, 
waarvann er enkele in opgewonden staat verkeren. Eén staat op het punt bij een van 
zijnn makkers fellatio te plegen en een ander drukt zijn stijve penis tegen degene die 
tegenoverr hem staat.224 

Maarr ook de aanwezigheid van de god in de wereld van de mensen kan met deze 
dubbelee seksuele rol van de man te maken hebben. In dit verband zijn drie 
vaasafbeeldingenn van de Affecter interessant, die hetzelfde iconografische patroon 
latenn zien.225 Midden op de voorstelling staat Dionysos met een kantharos in zijn hand. 
Tweee mannen staan achter hem. Voor hem staat een andere man, die zijn linkerhand 
opheft,, wellicht een groetend gebaar. Tussen hen bevindt zich op twee afbeeldingen 
eenn bok, op de derde (Mommsen nr. 107) een hert. Het lijk t alsof Dionysos de man die 
voorr hem staat de kantharos aanreikt. Men kan in deze man Ikarios zien, maar zeker 
iss het niet.226 Nu is het opvallend dat op alledrie de voorstellingen achter de man die 
voorr Dionysos staat een paar is afgebeeld, dat verwikkeld is in een verleiding. Op 
tweee ervan (Mommsen nrs. 106 en 107) volgt achter dit paar onder het handvat een 
tweedee minnend paar. Al deze paren bestaan uit mannen: ze dragen allen een baard. 
Dee verleidingsscènes moeten wel gezien worden in het licht van de Dionysische 
voorstelling.. De wijn die Dionysos overhandigt aan de man tegenover hem, is in het 
algemeenn verbonden met seksualiteit en hier in het bijzonder met die tussen twee 
volwassenn mannen.227 Dionysos symboliseert de rol van de erastes alsmede die van 
eenn pathicus. De kracht van de wijn doet mannen de begrenzingen die de 
maatschappijj  hen oplegt overschrijden en hun natuur volgen. 
Wijnn en seks gaan vaak samen op de komos-afbeeldingen op vazen. We hebben 
gezienn dat op Korinthische en Attisch zwartfigurige vazen, waaronder de 
'Tyrrheense'' amforen, de komos vaak homo-erotische en homoseksuele taferelen 
toont.. De context is veelal Dionysisch, die op verschillende manieren kan worden 
aangegeven:: er staat een wijnvat tussen de deelnemers aan de komos, ze dragen een 
rythonn of een kylix bij zich, Dionysos manifesteert zich op de keerzijde, of het tafereel 
iss op een kylix of kantiiaros afgebeeld. Bovendien hebben we geconcludeerd dat op 
dezee vazen de komasten een sterke belangstelling tonen voor eikaars achterwerk: 
zowell  jongens als mannen hebben een seksuele interesse voor het achterwerk van 
volwassenn mannen. Deze afbeeldingen suggereren dat wijn de man tot allerlei 
homosekuelee handelingen brengt, waarbij de een de actieve, de ander de passieve rol 
aanneemt.. Dionysos staat dus niet alleen voor de wijn, maar ook voor de gedragingen 
diee de mensen verrichten onder invloed van deze drank. Een Tyrrheense amfoor uit 
Orvietoo laat dit duidelijk zien:228 op de ene kant zit Dionysos op een diphros en hij kijkt 
naarr een druivenboom vol vruchten. Achter hem staat een masturberende sater met 
eenn geweldig geslacht. De man die achter hem danst heeft ook een 

2233 Roodfigurige kylix, Berlijn 1964.4, ARV2 1700, Para 334. Dover (1978) R1127, Koch-Hamack 
(1983)) Abb. 104, Keuls (1985) pi. 262, Lissarague (1990/1) 2.28, Dierichs (19932) Abb. 213, Kilmer 
(1993)) R226(=R1127). 
2244 Zwartfigurige amfoor, München 1444; ABV 325; Add2 88. Viemeisel & Kaeser (19922) 67.4; hierin 
luidtt het onderschrift 'Ordinare Satern'. Ook de twee saters op een zwartfigurige kylix (kunsthandel 
Basell  Cat. Münzen und Medaillen, febr. 1980 lotnr. 64) lijken gezamenlijk achter een askos een 
erotischee handeling uit te voeren. 
2255 Het betreft: amfoor, Oxford, Ashmolean Museum 1965.126, ABV 242, 34, Para 110; amfoor, 
München,, Antikensammlungen 1441, ABV 243, 44; amfoor, Londen, British Museum B153, ABV 
243f.,, 45 (resp. Mommsen (1975) nr. 103,106,107). Ze behoren alledrie tot groep Vul. 
2266 Ook Mommsen (1975) p. 77 vraagt zich af of het Ikarios is. 
2277 Voor de relatie tussen wijn en seksualiteit in het algemeen in verband met Dionysos, zie Henrichs 
(1982)) p. 140. 
2288 Orvieto, Museo Claudio Faina 2664; nr. ZK10 (lijst n). 
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buitenproportioneell  geslacht: hij kijkt om naar een mainade. Dionysos en de wijn (de 
druivenboom)) zijn verbonden met seksuele opwinding en activiteit. Op de keerzijde 
bedrijftt een groep mannen groepsseks, waarbij ze om beurten een man verkrachten. 
Eenn krater waarachter een hetaire staat die het tafereel gadeslaat, geeft aan in welke 
toestandd Dionysos de mannen heeft gebracht. Degene door wie de man gepenetreerd 
wordt,, is een jongeman.229 De wijn doet de rollen omdraaien en doorbreekt de 
grenzenn van de pederastie, zowel op het gebied van de leeftijd als ten aanzien van het 
rollenpatroon.. Beide voorstellingen op de vaas zijn onmiskenbaar met elkaar 
verbonden.. Vanaf de zesde eeuw geven de bronnen dus te verstaan dat Dionysos de 
godd van de seksuele extase is, met dien verstande dat hij alle vormen van seksualiteit 
tussenn mannen toestaat en stimuleert. 
Bijj  de komos op roodfigurige vazen is bijna altijd wijn zichtbaar in de vorm van een 
kylixx of krater. Daarentegen treedt, zoals we hebben gezien, het homoseksuele 
aspectt zelden expliciet op de voorgrond. Toch zijn er ook in deze periode 
voorstellingenn die beide elementen combineren en waarop de belangstelling die de 
enee komast heeft voor het achterwerk van de ander benadrukt wordt.230 De 
terughoudendheidd die we in de vijfde eeuw aantreffen om expliciet homoseksuele 
handelingenn niet aan het daglicht prijs te geven hebben we verklaard aan de hand van 
eenn burgerlijke moraal als reactie op excessief seksueel gedrag. 
Hett is opvallend dat Dionysos zelf ca. 430 een verjonging ondergaat, en bovendien als 
eenn verleidelijke, wat verwijfde jongeman wordt weergegeven.23' Hiervoor is, voor 
zoverr ik de literatuur overzie, nooit een bevredigende verklaring gegeven. De context 
waarbinnenn ik de ambiguïteit van Dionysos bespreek, biedt de volgende verklaring. 
Dionysoss als de god die doet wat eigen is aan mannen en ondergaat wat eigen is aan 
vrouwen,, heeft aan volwassen mannen in de zesde en vijfde eeuw de gelegenheid 
gebodenn onder invloed van wijn hun natuur te volgen, waarbij het voor hen ook 
mogelijkk was zich als een pathicus te gedragen. Dit gedrag van volwassen mannen 
kwam,, zoals we hebben gezien, in een slecht daglicht te staan, omdat het in de 
democratiee gekoppeld werd aan ondemocratisch gedrag en niet paste bij het ideaal 
vann de burger. Toch was dit gedrag een onderdeel van de Atheense cultuur en men 
schreeff  dit toe aan de invloed van Dionysos. De verjonging van Dionysos is een 
pogingg om de focus te verschuiven van de volwassen man naar de jongeman wiens 
passievee gedrag minder aanstootgevend was. De verjonging van Dionysos is een 
pogingg de donkere kant van de god aan te passen aan de vigerende moraal het 
passievee gedrag van de volwassen man te verbloemen. Het grote aantal roodfigurige 
vaasafbeeldingenn van jongens of jongemannen die in een verleiding met elkaar zijn 
verwikkeld,, laat zich vanuit dezelfde moraal verklaren. Ze zijn als het ware 
eufemismenn voor, of beter een verbloeming van het feit dat door het doorbreken van 
dee grenzen van de pederastie andere vormen van homoseksueel gedrag onder 
mannenn gewoon waren geworden. 

Dionysoss speelt een centrale rol in twee belangrijke teksten die ons uit het einde van 
dee vijfde eeuw zijn overgeleverd: de Kikkers van Aristophanes en de Bacchanten 
vann Euripides. In de Kikkers komt de vrouwelijke kant van Dionysos niet erg 
nadrukkelijkk naar voren. Hij draagt wel een Kpotconóq (46), een gele lange jurk, die 
gewoonlijkk tot de garderobe van vrouwen behoorde,232 maar er is niets in de tekst dat 

^Zi ee voetnoot 169 van hoofdstuk 4. 
2300 nr. RK2, RK9, RK13, RK18, RK28, RK30, RK31, RK41, RK48, RK79, RK85. 
2311 Zie bijv. Carpenter (1986), Carpenter (1993) p. 185. Het eerste voorbeeld uit de Griekse kunst dat als 
eenn beginpunt van deze traditie wordt gezien is het Dionysosbeeld op het oostelijk tympanon van het 
Parthenon.. Dus de verjonging begint niet, zoals Burkert (19852) p. 167 beweert ca. 450. 
2322 Dover (1993) p. 40 suggereert dat de KpoKortóq ook kan zijn 'a long-standing attribute of Dionysos, 
ann aspect of his association with festivity.' 
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suggereertt dat hij wordt voorgesteld ais een jongeman zonder baard, zoals Dover 
terechtt opmerkt-233 Alleen indirect, in de manier waarop hij zich gedraagt, doet de god 
zichh onmannelijk voor. Hij durft niets, en is voortdurend bang. In de Bacchanten 
daarentegenn wordt Dionysos wel vrouwelijk voorgesteld. Pentheus heeft gehoord dat 
err een vreemdeling naar de stad is gekomen die een vrouwelijk uiterlijk heeft: hij 
draagtt blonde krullen en heeft zijn haar geparfumeerd. Hij heeft de charmes van 
Aphroditee in zijn ogen, dat wil zeggen: hij is verleidelijk.234 Als Pentheus de 
vreemdelingg in levenden lijve ziet, horen we meer: zijn haar is lang en valt in lange 
lokkenn langs zijn wang. Zijn huid is zo blank dat Pentheus vermoedt dat hij opzettelijk 
dee zon vermijdt. Het uiterlijk van de vreemdeling laat Pentheus niet koud. 'Je bent 
bepaaldd niet lelijk om te zien', waaraan hij direct toevoegt: 'tenminste in de ogen van 
vrouwen',, om niet de indruk te wekken dat hij zelf de figuur van Dionysos 
aantrekkelijkk vindt. In ieder geval suggereert hij dat Dionysos er verleidelijk uitziet en 
zijnn schoonheid gebruikt om er anderen mee te verleiden.235 Bovendien suggereert hij 
meerderee malen dat de riten in dienst van Dionysos aanleiding zouden geven tot 
ontucht.. De bakchanten zouden zich in hun dronkenschap overgeven aan de wellust 
vann mannen.236 Pentheus koppelt aan Dionysos een sterke neiging tot seksualiteit, 
maarr niet tot homoseksueel gedrag. 
Pentheuss heeft de god beledigd door hem als god af te wijzen. Op zijn beurt zal 
Dionysoss hem vernederen en hem grondig laten beseffen dat zijn vergissing fataal is. 
Dee vernedering die Pentheus moet ondergaan bestaat eruit dat hij zich als een vrouw 
moett verkleden. Hij moet zijn mannelijkheid afleggen en dit vormt de voorwaarde om 
tee mogen doordringen in de Dionysische wereld. Hij krijgt een pruik op met lang haar, 
mett daarin een haarband; hij moet een lange chiton aan met daaroverheen een 
gevlektee huid van een hert, en hij krijgt een thyrsosstaf in zijn hand.237 Hij die zelf 
toeschouwerr van vrouwen wil zijn, moet zichzelf als vrouw uitdossen. Hij wordt 
gedwongenn zich te assimileren aan het karakter van de god, dat wil zeggen: diens 
androgynee karakter. Maar tegelijk is dit onderdeel van zijn straf een vorm van 
initiatie.2388 De geïnitieerde moet zich losmaken van zijn identiteit en zich 
vereenzelvigenn met de andere sexe. De god is wreed en zijn straf is bitter. Voor 
Pentheuss is deze feminisering van zijn persoon aanvankelijk onaanvaardbaar, maar 
eenmaall  in de macht van Dionysos, voegt hij zich gewillig in zijn nieuwe rol. Ook op 
ditt punt is de macht van Dionysos dwingend en overweldigend.239 Wellicht is er een 
verbandd tussen datgene wat Pentheus ondergaat en de Prosymnos-mythe. Dionysos 
zegtt tegen de bakchanten, nadat hij Pentheus zover heeft gekregen dat deze toestemt 
vrouwenklerenn aan te trekken: 

Vrouwen,, de man loopt in de val: hij  zal bij  de bakchanten aankomen en daar  boeten met zijn 
leven.. Dionysos, nu is het jouw beurt; je bent niet ver  weg. Laten we hem straffen. Breng hem 
omm te beginnen het hoofd op hol en wek in hem een snelle waanzin; immers, zolang hij  bij  zijn 
positievenn is, wil hij  vast en zeker  geen vrouwenkleding aantrekken: heeft hij  eenmaal zijn 
verstandd verloren, dan wèl. 

2333 Dover  (1993) p. 40. 
234E.. Ba. 235-236; cf. ook 353. Voor  de uitwerkin g van het thema van de rolverwisseling in de 
Bacchae,Bacchae, zie Segal (1984). 
235E.. Ba. 453-459. Let op de inconsequentie van de reactie van Pentheus: enerzijds beschrijft hij 
Dionysoss als iemand met een vrouwelijk e gender, anderzijds is hij  aantrekkelijk in de ogen van 
vrouwen. . 
2*E.. Ba. 225. 
237E.. Ba. 822 e.v. 
^Cf .. Seaford (1996) pp. 42-44 en 222. 
239Henrichss (1982) p. 159 merkt op: 'Of all the Dionysiac transvestites known to us, only the Pentheus 
off  die Bacchae, in Euripides's psychological portrayal, undergoes a true 'change of personality'. 
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Ikk  wil hem belachelijk maken bij  de Thebanen door  hem als een vrouw door  de stad te leiden na 
diee grote woorden, waarmee hij  daarnet zo indrukwekkend was. Nu ga ik Pentheus in mooie 
klerenn steken voor  zijn reis naar  de Hades. Want straks wordt hij  door  zijn moeder  afgeslacht Zo 
zall  hij  weten dat Dionysos, de zoon van Zeus, echt een god is, de vreselijkste en vriendelijkste 
voorr  de mensen.340 

Dee vrouwenkleren zijn voor Pentheus tegelijk zijn doodskleed.241 Zijn wisseling van 
genderr staat in dienst van zijn uiteindelijke straf, de tocht naar de Hades. Ook het 
ondergaann van een rituele dood is een onderdeel van de initiatie die Pentheus moet 
ondergaann als ritueel voor Dionysos.242 In de Prosymnos-mythe worden ook beide 
elementen,, de afdaling in de onderwereld en de daad die een man bij uitstek 
'feminiseert',, met elkaar verbonden, maar nu worden ze door de god zelf uitgevoerd. 
Hoee het ook zij, Euripides laat in de Bakchanten een aspect van de Dionysische 
realiteitt naar voren komen dat zeer nauw aansluit bij het perspectief van waaruit wij 
inn dit hoofdstuk Dionysos hebben belicht. 

*°E .. Ba. 848-861. 
2411 Zo ook Seaford (1996) pp. 216 en 222. 
W2Ziee Seaford (1996) pp. 43-44. Voor  dit Dionysische ritueel in de Orphische literatuur , zie West 
(1983)) pp. 140 e.v. 
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