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HOOFDSTUKK  8 
HOMOSEKSUALITEI TT IN DE VIERDE EEUW 

1.. De bronnen 

1.1.. De teksten 

Dee belangrijkste bron voor informatie over vormen van homoseksualiteit in Athene in 
dee vierde eeuw, zijn de redevoeringen en wel: 
1.. De rede van Lysias (Lys. III) , geschreven voor een ons verder onbekende Athener 
diee door een zekere Simon is aangeklaagd wegens geweldpleging en poging tot 
doodslagg met voorbedachten rade.' De aanklacht heeft betrekking op gebeurtenissen 
diee vier jaar voor het uitspreken van de rede, waarschijnlijk kort na 394, hadden 
plaatsgevonden.. Beide heren waren in die tijd op dezelfde jongen verliefd, Theodotos 
genaamd.22 Er ontstond een rivaliteit tussen hen die hoog opliep en zelfs aanleiding had 
gegevenn tot vechtpartijen op straat. Volgens Simon waren de aangeklaagde en 
Theodotoss zijn huis binnengedrongen en hadden hem met de dood bedreigd. In een 
gevechtt zouden ze hem een hoofdwond hebben toegebracht. De aangeklaagde 
betoogtt dat het juist Simon was die geweld gebruikte om de jongen voor zich te 
winnen. . 
2.. De rede van Demosthenes, geschreven voor Diodoros die tezamen met Euktemon 
eenn aanklacht had ingediend tegen Androtion (D. XXII) . Deze politicus die reeds 
meerr dan 30 jaar politiek actief was, had in het jaar 356/355 zitting gehad in de Boulè.3 

Dee Raad was er in deze ambtstermijn niet in geslaagd in nieuwe triremen te voorzien, 
waardoorr aan haar leden de gebruikelijke eer van een gouden kroon werd geweigerd. 
Androtionn had de euvele moed zonder de formaliteit van een npo|ïoüXevu.a van de 
nieuwee Boulè het voorstel in de volksvergadering hiertoe toch in te dienen, dat werd 
aangenomen.. Euktemon en Diodoros, die zijn persoonlijke vijanden waren, klaagden 
hemm aan op grond van een YP<x<t"l napavóuxav. In zijn rede maakt Diodoros duidelijk dat 
Androtionn niet alleen is afgeweken van de vaste procedure, maar zich in zijn privé-
levenn aan hetairesis heeft schuldig gemaakt: een vergrijp waardoor hij überhaupt niet 
inn politieke zaken mocht optreden. 
3.. De rede van Aischines tegen Timarchos, uitgesproken in 345 v. Chr. (Aeschin. I). 
Timarchoss en Demosthenes hadden vlak daarvoor Aischines aangeklaagd wegens 
verraadd tijdens een officieel gezantschap naar Philippos waaraan Aischines had 
deelgenomen.. Aischines wacht het proces niet af, maar dient onmiddellijk een 
dvti-Ypâ Tii  tegen Timarchos in om hem uit te schakelen. Hij zou zich schuldig hebben 
gemaaktt aan prostitutie (hetairesis/porneia), terwijl hij in Athene een actieve rol in 
dee politiek speelde. 
4.. De rede van Hypereides tegen Athenogenes, geschreven voor een zekere 
Epikratess tussen 330-324 (Hyp. UI). Deze man, een Atheense boer, was verliefd 
gewordenn op een slaaf die eigendom was van Athenogenes. Hij wilde hem vrijkopen, 

'Cantarell aa (1992) p. 42 gaat er  ten onrechte vanuit dat Lysias zelf de aangeklaagde is. 
zTheodotoss is afkomstig uit Plataiai. De bewoners uit Plataiai hadden na de verwoesting van hun stad in 
hett  vijfd e jaar  van de Peloponnesische Oorlog door  hun verdiensten aan de stad Athene het burgerrecht 
verkregen.. Cf. Thuc. 3.55.3 en D. LDC par. 94-106. Toch heeft Theodotos niet de status van burger, 
gezienn de opmerking in par. 33 van de rede van Lysias dat de jongen onder  marteling tot getuigenis 
gedwongenn zou kunnen worden. Hieraan konden uitsluitend slaven worden onderworpen. De 
getuigeniss van slaven was alleen geldig, wanneer  zij  deze onder  marteling hadden gegeven. Cf. D. XL , 
55,, Is. Vin , 12; Hansen (19922) p. 121 
*Cf .. D. XXII , 66 en XXIV , 173. 
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maarr de eigenaar van de slaaf wist Epikrates met behulp van de hetaire Antigone 
zoverr te krijgen dat deze de slaaf niet vrijkocht maar tegen een bepaald bedrag als 
slaaff  overnam en tegelijk ook de vader, de broer van de slaaf en de parfumerie die 
dezee slavenfamilie voor Athenogenes runde. Dit bedrijf bleek na overname een 
schuldd van vijf talenten te hebben, hetgeen niet in het contract was vermeld. 
5.. Een epideiktische rede, Eroticus genaamd, die op naam van Demosthenes (D. LXI ) 
iss overgeleverd.*  De rede, geschreven vanuit het perspectief van een erastes, is 
gerichtt tot een aristocratische jongeman, die in de ogen van zijn minnaar alle goede 
lichamelijkee en geestelijke eigenschappen in zich verenigt. Het is niet met zekerheid 
vastt te stellen wanneer de rede is geschreven. Blass gaat ervan uit dat de auteur 
ongeveerr in de tijd van Alexander de Grote werkzaam was.5 Aan het essay, dat een 
aansporingg tot filosofie is, ligt een zeer nadrukkelijk aristocratische ideologie ten 
grondslag.. Bovendien is het sterk beïnvloed door Isokrates en de Platoonse traditie.6 

Naastt de redevoeringen bieden ook de dialogen van Plato en de Ethica Nicomachea 
vann Aristoteles en de Problemata uit diens school informatie. Voor Plato, zie deel 2 
vann deze studie. De opmerkingen van Aristoteles zullen terloops ter sprake komen. 
Dee rede van Aischines tegen Timarchos is de meest informatieve bron voor de 
vormenn van homoseksualiteit in de vierde eeuw. We zullen daarom voor onze analyse 
onss op deze tekst concentreren en alleen voor aanvullende informatie een beroep 
doenn op de andere teksten. Dover heeft in zijn boek Greek Homosexuality deze 
redevoeringg als uitgangspunt genomen van zijn bespreking van Griekse 
homoseksualiteit.. Bepaalde belangrijke conclusies die Dover uit de redevoering over 
homoseksualiteitt trekt, kunnen we onderschrijven. Toch zal onze analyse aantonen 
datt Do vers conclusies op wezenlijke punten onvolledig of onjuist zijn. Bovendien 
wordtt duidelijk gemaakt dat er aan het hanteren van deze tekst als bron veel haken en 
ogenn zitten. 

1.2.. De structuur van de rede Contra Timarchum 

Zoalss vele redevoeringen uit de vierde eeuw valt de redevoering in vier delen uiteen: 
1.. Exordium 2. Narratio 3. Argumentatio 4. Peroratio. 

1.. Exordium (par. 1-36) 
Aischiness maakt de jury duidelijk dat hij zichzelf altijd gematigd heeft opgesteld en 
datt Timarchos het aan zichzelf te wijten heeft dat dit proces nu tegen hem wordt 
gevoerd.. Hij spreekt over het belang van de plaats van wetten in een democratie, 
meerr speciaal van de wetten betreffende sophrosune. 
Vanaff  par. 9 vangt hij aan met de formulering en bespreking van de wetten inzake het 
juistee gedrag van volwassenen tegenover jongens, de wet inzake het 'verhuren' en 

4Verscheidenenn achten het auteurschap van Demosthenes als onjuist Cf. Schater (18862) IV pp. 128 en 
3222 en Blass (18932) ffll  pp. 406-408, die de rede als een vervalsing beschouwt. J. & W. de Witt 
(Loeb-editiee Demosthenes VII , 1962) pp. 40-41 zijn voorzichtiger en houden rekening met de 
mogelijkheidd dat de rede wel door Demosthenes is geschreven. Ook Clavaud (1974) pp. 85 e.v. sluit 
niett uit dat het werkje van de hand van Demosthenes is. Als dit het geval is, dan zou het mijns inziens 
eenn retorische oefening (paivgnion) kunnen zijn geweest. Bovendien is de gedachte aantrekkelijk dat 
Demostheness zich met deze idealiserende lofrede op een jongen zich een ander imago wil aanmeten en 
zichh wil 'verschonen' van de slechte naam op seksueel gebied die anderen, maar vooral Aischines, die 
hemm bijv. niet zelden uitmaakt voor KivaiSoq, hem hebben gegeven. Cf. Aeschin. 1,126,131,171,181; 
II,, 88,127,149; ffl,  162. Dit is overigens de tekst waarop Foucault zich in sterke mate baseert voor zijn 
schetss van de eerbaarheid van de jongen; zie Foucault (1984/1) pp. 197 e.v. 
'Blasss (18932) ffll  p. 406. 
«Blasss (18932) ffll  pp. 407-408, Clavaud (1974) pp. 70 e.v. 
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'huren'' van jongens, de wet op het souteneurschap, de wet inzake hybris, de grafe 
hetaireseos,hetaireseos, de wetten ten aanzien het juiste gedrag in de volksvergadering, de 
dokimasiadokimasia ton rhetoron, de wet over het voorzitterschap van de volksvergadering en 
hett gedrag van de sprekers. Aischines onderstreept dat het volk de autoriteit is: het 
volkk bepaalt of wetten geldigheid bezitten en al dan niet bruikbaar zijn. 

2.. Narrati o (par37-70) 
Aischiness vertelt over de homoseksuele contacten van Timarchos. Hij bespreekt niet 
watt Timarchos als jialq fout heeft gedaan ten opzichte van zijn lichaam, maar begint 
bijj  diens activiteiten als nEipdiaov, adolescent in Peiraieus. Vervolgens komen zijn 
relatiess met Misgolas, Antikles, Pittalakos en Hegesandros aan bod. 

3.. Argumentatio (par. 71-177) 
Par.. 71-93: De argumentatio begint met een bespreking van het probleem dat er geen 
getuigenn optreden: als zij namelijk toegeven dat zij betrokken zijn geweest bij de 
hoererijj  van Timarchos, dan bekennen zij een strafbaar feit. Maar ooggetuigen zijn 
niett nodig, want uit allerlei reacties van het volk blijkt dat men Timarchos schuldig 
acht.. Aischines geeft voorbeelden van deze reacties van het volk. Het volk is dus 
zowell  jury als getuige. Het moet mogelijk zijn mensen te veroordelen zonder 
getuigen,, want anders zou geen enkele misdadiger die heimelijk te werk gaat, gestraft 
kunnenn worden. De Areopagos heeft mensen veroordeeld, ook al hadden ze een goed 
pleidooii  en konden ze getuigen opvoeren. Een sterke communis opinio is afdoende: 
eenn uitspraak hoeft niet alleen af te hangen van een pleidooi en van 
getuigenverklaringen. . 
Par.. 94-116: Aischines anticipeert vervolgens op een tegenwerping dat het 
onmogelijkk is dat een en dezelfde man zowel de hoer heeft gespeeld als zijn vaderlijk 
erfdeell  heeft verkwanseld. Zolang hij onmondig was, zou Timarchos zich 
geprostitueerdd hebben, omdat hij voor zijn luxe-leventje geld behoefde; zodra hij een 
mann was, besteedde hij voor datzelfde doel zijn vaders erfdeel. Aischines gaat in op 
dee manier waarop Timarchos is omgesprongen met wat zijn vader hem had 
nagelaten.. Hiervoor zijn wél getuigen voorhanden. Timarchos heeft trouwens ook 
gemeen-schapsgelden,, die hij op onrechtmatige wijze heeft verworven, erdoorheen 
gejaagd. . 
Par.. 117-118: Aischines geeft aan welke punten hij nog zal bespreken en wijst de jury 
opp het belang van hun beslissing gezien het grote aantal Atheners en niet-Atheners 
diee bij het proces aanwezig zijn. 
Par.. 119-124: Aischines reageert op de tegenwerping van Demosthenes dat er geen 
openbaree aanklager nodig is, maar alleen een getuigenverklaring van degene die het 
belastinggeldd dat Timarchos als hoer heeft betaald, heeft geïnd. Het zou voor de stad 
niett goed zijn alle plaatsen en pachters te noemen waar Timarchos in en buiten de 
stadd 'gezeten' heeft. Bovendien gaat het niet om de bordelen, maar om degenen die de 
plaatss tot een bordeel maken. De cruciale vraag is of Timarchos zich al dan niet heeft 
geprostitueerd. . 
Par.. 125-131: Aischines reageert vervolgens op het tegenargument van 
Demostheness dat er niets onzekerders is dan de volksmond OnnTi). Het gerucht dat de 
waarheidd over iemands levenswandel verkondigt verspreidt zich, volgens hem, 
vanzelff  over de stad en biedt ook informatie over hoe iemand zich in de toekomst zal 
gedragen.. Zodra de naam van Timarchos ergens viel, werd er gevraagd: 'Welke 
Timarchos?? Die hoer soms?' Ook de bijnamen van Demosthenes zijn trouwens 
veelzeggend. . 
Par.. 132-159: De tegenpartij zal aan de hand van de getuigenis van een generaal de 
pederastiee in een gunstig daglicht plaatsen, en deze zal laten zien dat het gedrag van 
Timarchoss hiermee in overeenstemming is. Bovendien zal hij aantonen dat Aischines 
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zelff  een hartstochtelijk pederast is. Aischines brengt een onderscheid aan tussen de 
juistee vorm van e ros en prostitutie en citeert uit Homeros en Euripides om zijn 
omschrijvingg van de juiste vorm van liefde te onderbouwen. Hij bespreekt de 
vriendschapp tussen Harmodios en Aristogeiton en die tussen Achilleus en Patroklos. 
Hijj  noemt namen van Atheners die een van beide vormen van homoseksueel gedrag 
inn praktijk brengen. 
Par.. 160-165: Aischines betoogt dat het tegenargument dat Aischines' betoog 
overbodigg is omdat hetairesis altijd gepaard gaat met een contract, onjuist is. Voor 
watt hier ter discussie staat, heeft men niets aan een contract, omdat bij een geschil 
beidee partijen strafbare feiten voor het gerecht moeten bekennen, en dat doen zij 
natuurlijkk niet. 
Par.. 166-176: Aischines haalt uit tegen de persoon van Demosthenes. Hij 
waarschuwtt de jury ervoor zich niet door deze woordkunstenaar te laten misleiden. 

4.. Peroratio (par. 177-195) 
Aischiness betoogt dat de Atheners goede wetten hebben, maar ze nu ook moeten 
toepassen.. Het volk moet zich niet laten misleiden door bedrog en mooipraterij. 
Spartanenn laten zich niet adviseren door mensen wier gedrag niet onbesproken is. 
Ookk onze voorouders traden streng op tegen zedeloosheid en hechtten de grootste 
waardee aan acô pocruvii. De wetten van Solon tegen vrouwen die echtbreuk hebben 
gepleegdd en tegen souteneurs wijzen hierop. Timarchos heeft zich aan ronduit 
schandelijkee praktijken schuldig gemaakt. De jury kan hem dus onmogelijk 
vrijspreken.. Timarchos moet gesteld worden als afschrikwekkend voorbeeld voor 
onzee zonen. Als hij wordt vrijgesproken, wordt ons opvoedingssysteem ondergraven. 
Hett is onmogelijk om iemand met een immoreel privé-leven als afgezant naar het 
buitenlandd te sturen en als adviseur voor politieke zaken te gebruiken. Als Timarchos 
gestraftt wordt zal dat een waarschuwing zijn voor zijn verdedigers, die van hetzelfde 
slagg zijn als hij. 

2.. Een moeilijk proces 

Dee zal eerst bepaalde achtergronden en problemen bespreken, om een goed inzicht te 
krijgenn in de situaties waarin de hoofdpersonen van dit proces verkeren en in de 
retorischee strategieën die de aanklager aanwendt om de jury ervan te overtuigen dat 
Timarchoss niet bij rechte is om een proces te voeren. Om verschillende redenen voert 
Aischiness geen gemakkelijk proces. 

2.1.. De politieke situatie 

Aischiness was een aanhanger van Euboulos, die als voorzitter van de commissie oi 
éïiii  xó Oeoopiicóv een grote politieke invloed had weten te verwerven.7 Euboulos had de 
bevoegdhedenn van deze commissie uitgebreid, zodat hij in feite uiteindelijk de 
financiënn van de stad in handen had. Hij was een fervent voorstander van een 
vredespolitiekk met Philippos van Makedonië. Zijn meest prominente politieke 
tegenstanderr was Demosthenes die een felle anti-Makedonische politiek voorstond. 
Inn 351 had Demosthenes zijn eerste Philippica gehouden, waarin hij de Atheners had 
opgeroepenn zich tegen Philippos te verzetten, en sindsdien was hij een geducht 
tegenstanderr van Euboulos en de zijnen. Met zijn brillante retorische bekwaamheden 

'Overr deze commissie, zie Ath. Pol. XLHI , 1 en Aeschin. IE, 25. Cf. Hansen (19922) pp. 263-264 en 
Rhodess (19932) pp. 514-516. 
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wistt Demosthenes indruk te maken op het volk en zich een grote reputatie te 
verwerven.. Zijn invloed blijkt onder meer hieruit dat hij ervoor gezorgd had dat de 
Athenerss 2000 burger-soldaten naar Olynthos gezonden hadden om de stad te helpen 
inn hun verzet tegen Philippos. Het proces dat Demosthenes in 347/6 tegen de miljonair 
Meidias,, die een aanhanger was van Euboulos, vanwege vppiq voerde, moet 
waarschijnlijkk mede in het licht van de politieke controverse in zake Makedonië 
gezienn worden.» In hetzelfde jaar verschijnt een nieuwe politicus ten tonele: 
Aischines.. Hij nam deel aan de poging van Athene verschillende Griekse steden te 
verenigenn in een gemeenschappelijk verzet tegen de veroveraar van Olynthos. 
Aischiness werd naar Arkadië gezonden, waar hij in Megalopolis in 348 een rede 
hield.99 Hij was toen 42 jaar oud. 
Inn 347 werd het eerste gezantschap naar Philippos gestuurd om over de voorwaarden 
vann de vrede te onderhandelen. Dit gezantschap bestond uit tien mensen, onder wie 
Philokrates,, Demosthenes en Aischines.10 Het gezantschap keerde naar Athene 
terug,, gevolgd door Makedonische delegaties. Het volk accepteerde de voorwaarden 
diee Philippos had gesteld en zwoer, aangespoord door Euboulos, in maart 346 de eed 
voorr de vrede (de Vrede van Philokrates).11 Zo spoedig mogelijk, al in de maand april, 
vertrektt een tweede gezantschap naar Philippos om zijn eed ter bekrachtiging van het 
vredesverdragg te verkrijgen.I2 De Atheners gunden Philippos, die in Thrakië steden 
belegerde,, weinig tijd omdat zij bang waren dat hij nieuwe veroveringen zou 
uitvoeren.. Dit gezantschap bestond uit dezelfde mensen als het eerste gezantschap.13 

Dee formele bevestiging van de Vrede vormde geen probleem. Maar het gezantschap 
hadd ook de bevoegdheid meegekregen met Philippos te onderhandelen over onder 
meerr de Phokische kwestie.14 Phokis had bezit genomen van Delphi en haar grote 
schattenn om daarmee huurtroepen te bekostigen. Philippos wilde de macht van Phokis 
kortwiekenn en de plaats van deze stad in de Raad der Amphiktyonen innemen. 
Eubouloss meende dat de vredesovereenkomst gebruikt moest worden om de 
samenwerkingg en vriendschap tussen Athene en Philippos te vergroten. Beide leken 
err namelijk belang bij te hebben om de macht van Thebe en Phokis terug te dringen, 
all  was Euboulos er niet op gebrand dat Phokis geheel vernietigd zou worden. 
Aischiness was de woordvoerder van het standpunt van Euboulos.15 

Demostheness had echter andere ideeën. Hij was gekant tegen een actieve alliantie 
mett Makedonië, wilde daarentegen nauwere banden aangaan met Thebe, in de hoop 
datt Athene samen met deze stad een effectief front tegen Philippos kon vormen.I6 

Philipposs wist dat Demosthenes een grote invloed op de volksvergadering had en dat 
hijj  hem dus niet kon negeren. Er ontstonden ruzies tussen de verschillende leden van 
hett gezantschap en van verdere onderhandelingen met Philippos kwam niets 
terecht.177 Op 7 juli van hetzelfde jaar keert het gezantschap naar Athene terug.18 

8D.. XXI . Over het proces tegen Meidias, zie Schafer (18862) II pp. 86-118, Ober (1989) passim, 
MacDowelll  (1990) pp. 1-23 en Fisher (1992) pp. 36-39,44-49, 64-68. MacDowell (pp. 11-13) is over 
dezee politieke achtergronden van het conflict tussen Demosthenes en Meidias sceptisch. 
'D.. XTX, 10. 
10Ziee Schafer (18862) II pp. 195-196. Misschien nam Timarchos deel aan dit eerste en aan het tweede 
gezantschap.. Zie Aeschin. I, 120 en Blass (18892) m2 p. 193. 
"D .. XIX, 321. 
12Hett gezantschap vertrok op 29 april. In mei kwam het gezantschap via een omweg in Pella aan, waar 
menn Riilippos opwachtte, die pas op 17 juni arriveerde. Cf. Schafer (18862) II pp. 248-250. 
13Aeschin.. II , 97 en 178, D. XVHI , 163-165; Schafer (18862) TL p. 240. 
14Voorr een bespreking van deze verdere opdrachten van het gezantschap, zie Schafer (18862) pp. 240-1. 
"Overr de 'Makedonische' partij en de plaats van Aischines hierin, zie Schafer (18862) pp. 310 e.v. 
>«D.. XTX, 304. 
17Voorr het commentaar van Demosthenes op dit tweede gezantschap, zie D. XDC, 150-181 en XVIII , 
25-36.. Voor de verdeeldheid in dit gezantschap, zie Schater (18862) pp. 250 en 254. 
18D.. XIX, 58. 
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Directt hierna beschuldigt Demosthenes Aischines en andere leden van het 
gezantschapp zich door Philippos te hebben laten omkopen en dus van verraad tegen 
dee stad. Voor een moment had deze beschuldiging succes, omdat aan het 
gezantschapp de gebruikelijke dankbetuiging werd onthouden. Maar Aischines en zijn 
collega'ss wisten met succes hun politieke stellingname voor de volksvergadering te 
verdedigen.199 Het verdrag met Philippos werd verlengd tot het nageslacht van de 
heerser.. Bovendien riep Athene Phokis op Delphi terug te geven aan de 
Amphiktyonenn en dreigde met een militaire interventie, als de stad zou weigeren. 
Athenee zond een derde gezantschap op 15 juli om het besluit van de stad inzake 
Phokiss aan Philippos over te brengen.20 Hieraan nam Demosthenes geen deel, en 
Aischiness aanvankelijk ook niet vanwege ziekte.2I Toen dit gezantschap in Chalkis 
vernamm dat Philippos Phokis had verslagen en de plaats van Phokis in de Raad van 
Amphiktyonenn had ingenomen, keerde het onverrichterzake naar Athene terug. 
Philipposs had nu vaste voet gekregen in Midden-Griekenland, hetgeen de Atheners 
alss zeer bedreigend ervoeren.22 Zij hielden een volksvergadering en besloten het 
gezantschapp nogmaals naar Philippos te sturen, maar nu mét Aischines, die inmiddels 
weerr beter was geworden. Dit keer moest het gezantschap voor Phokis bemiddelen. 
Hett verbleef in Makedonië op het moment dat Philippos zijn overwinning vierde en 
volgenss Demosthenes zou Aischines tezamen met de Thebanen en Philippos actief 
deelgenomenn hebben aan de festiviteiten ter ere van de voor Athene zo bedreigende 
overwinningg op de Phokensers.23 Demosthenes maakte van de gelegenheid gebruik 
omm de gemoederen in Athene tegen Philippos weer aan te wakkeren. De Atheners 
haddenn namelijk een directe aanval van de Makedonische leider op Attika gevreesd: 
zee hadden zelfs de vrouwen en kinderen binnen de muren van de stad gebracht, de 
Peiraieuss versterkt en het feest ter ere van Herakles binnen de muren gevierd.M Het 
bleekk loos alarm te zijn, maar de Atheners waren op hun quivive en gespannen. Bij de 
Pythischee Spelen die in die zomer werden gehouden, eiste Philippos het voorzitter-
schapp op. De Atheners weigerden echter een afvaardiging te sturen uit protest tegen 
dee Makedonische aanwezigheid in de Raad van Amphiktyonen.23 

Hett is duideüjk dat Philippos door Athene in de vijftiger jaren als een werkelijk gevaar 
werdd beschouwd. Demosthenes pleitte ervoor om de vrede te gebruiken ter 
voorbereidingg van een oorlog.26 Het volk was duidelijk geïrriteerd, omdat Thebe haar 
machtt weer had teruggekregen en een bedreiging voor Athene vormde. Toen 
Aischines,, die een vooraanstaande plaats in het gezantschap had ingenomen, van zijn 
missiee terugkeerde, werd hij net als de andere leden van het gezantschap verdacht. 
Hett volk verafschuwde de vrede en allen die hierop hadden aangedrongen, werden 
beschouwdd als handlangers van Makedonië. De positie van Aischines was dus uiterst 
hachelijk.. Toen hij bijvoorbeeld in de volksvergadering het woord nam om zich 
positieff  uit te laten over het Amphiktyonische gezantschap werd hij weggehoond.27 

Inn de maand augustus, in de eerste maand van het Attische nieuwe jaar, werden de 
verslagenn van de leden van het tweede gezantschap onderworpen aan de procedure 
vann evQvva. Demosthenes en Timarchos brachten hierbij een officiële aanklacht in 

"Voo rr  Demosthenes' beschuldigingen en Aischines' repliek met de daarna genomen beslissingen, zie 
Schaferr  (18862) pp. 266-273. 
20Voorr  Demosthenes' verslag van de benoeming van dit derde gezantschap, zie D. XDC, 121 e.v. 
2lI nn zijn plaats ging zijn broer  Aphobetos, zie D. XDC 124-125 en Aeschin. II , 94-95. 
^ f .. Schafer  (18862) pp. 293-4. 
^D .. XDC, 128 e.v. Vergelijk het commentaar  van Aischines hierop: Aeschin. n, 162 e.v. 
24D.. XDC, 125, zie Schafer  (18862) p. 293: 'Hatt e schon die erste Kunde alles in Aufruh r  versetzt, so 
steigertee sich der  Schrecken als nach Abreise der  Gesandten weitere Nachrichten e ingingen: man machte 
sichh darauf gefasst dass Philipp und seine Verbündeten nach Attik a vordringen könnten.' 
^D .. XDC, 128 en 132. 
«Cf.. Schafer  (18862) p. 296. 
"D .. XDC, 112-113. 
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tegenn Aischines over zijn gedrag tijdens het tweede gezantschap, waaraan 
Demostheness ook zelf had deelgenomen.28 De aanklacht had betrekking op de 
volgendee punten: 1. Aischines was niet waarachtig geweest in zijn verslag; 2. hij had 
zichh niet gehouden aan de opdracht van het gezantschap; 3. hij had voor uitstel 
gezorgd,, duidelijk met bedriegelijke bedoelingen en 4. hij had zich laten omkopen.29 

Hett zag er voor Aischines zeer slecht uit. De stemming onder het volk was sterk anti-
Makedonisch.. Demosthenes had Timarchos bij zijn aanklacht betrokken,30 met wie 
hijj  het vorige jaar in de Boulè had gezeten en die als lid van de Boule een voorstel tot 
eenn besluit had ingediend, inhoudende dat iedereen met de dood gestraft moest 
wordenn die wapens aan Makedonië zou leveren.31 De enige redding voor Aischines 
wass om uitstel van de aanklacht te bewerkstelligen.32 Onmiddellijk diende Aischines 
eenn dvnypa t̂i in tegen Timarchos. Hiermee kon hij de aandacht van zichzelf afleiden 
enn de gemoederen van het volk enigszins tot bedaren brengen. Het proces moest 
meerr behelzen dan alleen het aan de kaak stellen van onrechtmatig gedrag van een 
Atheenss burger. Het proces diende een defect van de Atheense samenleving aan het 
lichtt te brengen dat op de burgers net zo'n bedreigende indruk moest maken als de 
hachelijkee politieke situatie waarin de stad op dat moment verkeerde. Het moest de 
grondvestenn van de Atheense samenleving raken. 
Hett is duidelijk waarom in de rede waarin Aischines Timarchos aanklaagt, de 
politiekee situatie nauwelijks aan bod komt, terwijl het proces midden in een voor 
Athenee uiterst emotionele, bewogen en onzekere politieke periode wordt gevoerd. 
Aischiness maakt twee toespelingen op Philippos, maar deze zijn anticipaties op de 
verdedigingg van Demosthenes en op diens aanval wanneer Aischines rekenschap zal 
afleggenn over het gezantschap.33 Een diepgaandere bespreking van de politieke 
situatiee en zijn rol hierin zou ongunstig voor Aischines kunnen uitpakken en het volk 
teveell  herinneren aan gebeurtenissen die hem bijzonder verdacht zouden maken.34 

28Ditt deden ze bij de Logisten, bij wie de aanklacht ingediend moest worden binnen dertig dagen na 
afloopp van het gezantcshap. Deze schets van het verslag van de gebeurtenissen in 346-345 veronderstelt 
datt de aanklacht van Demosthenes en Timarchos tegen Aischines werd ingediend op het moment dat 
Aischiness is teruggekeerdd van zijn derde gezantschap naar Philippos. Maar dit is niet helemaal zeker. De 
scholiënn ad Aeschin. I, 169 suggereren dat de aanklacht ingediend was na de terugkeer van het tweede 
gezantschap.. Cf. Schafer (18862) pp. 280 en 333. 
r»D.. XIX, 4-5. 
^Dee Hypothesis (Aeschin. Hyp.l en D. XIX Hyp. H) en de scholiën ad Aeschin. I, 3, 20 en 169 geven 
aann dat zowel Demosthenes als Timarchos de aanklacht tegen Aischines hebben ingediend. Het is echter 
ookk mogelijk dat Demosthenes Timarchos als aanklager naar voren schoof en zelf op de achtergrond 
bleef.. Hiervoor pleit het feit dat Aischines nergens in de de redevoering tegen Timarchos expliciet 
vermeldtt dat Demosthenes ook zijn aanklager was, en hem alleen als verdediger van Timarchos 
aanspreekt.. Timarchos was in die tijd een vooraanstaand politicus. Hij had het vorige jaar in de Boulè 
zittingg gehad en was wellicht minder direct betrokken geweest bij de gezantschappen en maakte 
daardoorr een betrouwbaardere indruk als aanklager van Aischines. Hoe het ook zij, Demosthenes zal de 
instigatorr van de aanklacht geweest zijn en Timarchos hiervoor gebruikt hebben. Blass beschouwt het 
aiss een 'ganz unbegreiflichen Fehler' van Demosthenes, dat hij Timarchos bij de aanklacht betrok. Ik zal 
inn het vervolg van mijn betoog laten zien dat we niet kunnen spreken van een 'Fehler*  omdat de wet op 
dee hetairesis en de dokimasia ton rhetoron waarschijnlijk al jarenlang niet meer toegepast waren: de 
juridischee actie van Aischines tegen Timarchos moet als bijzonder ongewoon en als onverwacht ervaren 
zijn. . 
31Cf.. Hyp. Aeschin. I en D. XIX , 286. Cf. Schafer (18862) p. 335. 
32Cf.. Schafer (18862) p. 334: t)ber diese Vorfrage musste zuvörderst entschieden werden: so war Zeit 
gewonnenn und wenn Timarchos schuldig befunden wurde, so war damit der Klage wegen der 
Gesandtschaftt die Spitze abgebrochen.' 
3333Aeschin.Aeschin. I, 166-19 en 175. In par. 168 verwijst Aischines naar een confrontatie tussen hem en 
Demostheness tijdens een vergadering van de Boulè, waarbij Demosthenes hem verwijten had gemaakt 
datt hij zich geërgerd had aan diens negatieve uitlatingen over Alexander. Het gezantschap dat in par. 168 
wordtt genoemd, is hoogstwaarschijnlijk het derde gezantschap. 
"Eenmaall  in het begin van par. 169 prijst Aischines met enkele woorden Philippos, namelijk dat hij er 
vertrouwenn in heeft dat Philippos zijn woorden gestand zal doen. De scholiën trekken hieruit de 
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Nergenss wordt dan ook door Aischines melding gemaakt van het feit dat Timarchos 
eenn politieke tegenstander van hem was en nauwe politieke banden met 
Demostheness onderhield. De politieke actualiteit is, hoe vreemd ook, nagenoeg in 
Aischines'' rede afwezig. 

Hett heeft er alle schijn van dat het voor Aischines erop of eronder was: wanneer hij 
err niet in zou slagen de jury ervan te overtuigen dat Timarchos schuldig was, dan was 
dee kans erg groot dat Aischines zelf het er niet levend van af zou brengen." Hij 
gebruiktt de aanklacht tegen Timarchos om de aandacht van het volk van zichzelf af te 
leidenn en zichzelf te redden. Het is Timarchos of Aischines. 
Hett is opmerkelijk dat Demosthenes na het proces tegen Timarchos enkele jaren liet 
verstrijkenn tot 343 vóórdat hij de tijd rijp achtte om de aanklacht tegen Aischines 
opnieuww officieel in te dienen.36 Dit zal enerzijds te maken hebben gehad met de mate 
waarinn het proces tegen Timarchos indruk maakte op het volk, maar anderzijds met 
dee positie van Demosthenes zelf. Ook hij had deelgenomen aan het gezantschap dat 
voorr de definitieve ratificatie van de vredesovereenkomst met Philippos moest 
zorgen.. Bovendien kon Aischines rekenen op de steun van Euboulos en de stratègos 
Phokion,, die beiden als bijzondere betrouwbare Atheners te boek stonden.37 Pas 
nadatt Hypereides met succes Philokrates, de instigator van de vrede met Philippos, 
voorr de rechtbank had vervolgd en deze man uit de stad verbannen was,38 heeft 
Demostheness de confrontatie met Aischines aangedurfd.39 

12.12. De controverse elite-massa/6%ioq 

Dee controverse tussen de elite en massa vormde in de vierde eeuw nog steeds een 
belangrijkk spanningsveld dat zich ook tijdens de processen manifesteerde. Binnen de 
groepp van de Atheense burgers bestonden grote economische verschillen.40 De rijken 
ontleendenn aan hun bezit allerlei voordelen en privileges, zoals hun tamelijk 
ongevaarlijkee plaats in het leger als ruiter. Verder eigende deze groep mensen zich 
normenn en waarden toe, die een aanleiding en een rechtvaardiging waren voor 
superieurr en arrogant gedrag. Deze feitelijke ongelijkheid van de verdeling van de 
rijkdom,rijkdom, die een sociale ongelijkheid impliceerde, strookte niet met het principe van 
politiekee gelijkheid (ioótiiq): alle Atheense burgers, rijk of arm, bezaten op politiek 
gebiedd in principe precies dezelfde rechten en plichten. Maar de sociale voordelen die 
dee elite bezat, vormden een bedreiging voor de rechten van de gemiddelde burger. Dit 
zorgdee ongetwijfeld voor tegenstellingen en spanningen, die aan het sociale en 

conclusiee dat het derde gezantschap nog niet heeft plaatsgevonden. De woorden xf|v TG>V Xoycov 
et^nxiavv kunnen ook betrekking hebben op het feit dat Philippos de Atheners bij het derde gezantschap 
beloofdd had niet verder naar het zuiden te trekken. 
"Aischiness had volgens eigen zeggen nog nooit iemand aangeklaagd: OüSéva jKÓreoxe xöav noXixoav, & 
avSpeqq 'AGiivaïoi, owe ypa f̂iv Ypayauevcx; ovx' év eviêtivaic, \vicr\<Kt$, dXX' au; ëyaxye voui£<o 
uetpiovv éuavtóv Jtpóq ëxaara tovtüïv jcapeoxriiaóc,, ... (par. 1). Verder maakt hij duidelijk dat 
Timarchoss het aan zichzelf te danken heeft dat dit proces wordt gevoerd (par. 3). Als Timarchos de 
aanklachtt niet ingediend had, dan had het proces niet plaatsgevonden: éuè 5' èZw ctvtü), ei èoco^póvei, 
jif || outco+avteïv. 
«Cf.. Schafer (18862) p. 343 en Blass (18982) HI2 pp. 201-202. 
"Plu.. Phoc 8. 
38D.XIX,n6. . 
39Aischiness wordt vrijgesproken met een verschil van dertig stemmen op een jury van 1S01 leden. Cf. 
Schaferr (18862) II pp. 413 e.v. 
«Voorr een definitie van de 'leisure class', zie Davies (1971) pp. xx-xxx. Ober (1989) pp. 127-131, 
Hansenn (19922) pp. 90-94 en 115. In het algemeen behoorden zij die ca. één talent (6000 drachmen) 
bezatenn tot deze klasse. Dezee groep besloeg ca. S a 10% van de Atheense bevolking. Hiervan bezat 
eenderdee drie of meer talenten. Deze allerrijksten konden worden aangesproken voor de leitourgia. 
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politiekee leven in Athene op verschillende niveaus een grote dynamiek gaven. Ober 
heeftt in zijn boek Mass and elite in democratie Athens dit spanningsveld 
geanalyseerdd en laten zien op welke wijzen er binnen deze ideologische spanningen 
naarr een evenwicht werd gezocht. Zo werd de ongelijkheid in rijkdom voor een deel 
verminderd,, doordat de rijken verplicht waren tot leitourgia en speciale eisphora. 
Bovendienn waren de boetes bij processen tegen de rijkeren veel hoger en bestond de 
straff  vaak uit de confiscatie van het bezit.41 Deze maatregelen zorgden ervoor dat er 
eenn gedeelte van de rijkdom van de upper-ten ten goede kwam aan de minder 
welgesteldenn van de Atheense burgers. De praktijk van de antidosis zette de rijken 
tegenn elkaar op waardoor de solidariteit tussen de leden van deze groep enigszins 
werdd verstoord. 
Eenn andere belangrijke ontwikkeling was dat het volk bepaalde waarden overnam die 
voorheenn strikt als typische eigenschappen van de aristocratie werden beschouwd.42 

Zoalss we hebben gezien, werd door de sterke exclusiviteit van het burgerrecht sinds 
dee maatregel van Perikles in 451, op grond waarvan alleen een Athener met een 
Atheensee vader én een Atheense moeder als burger werd erkend, het bewustzijn van 
dee burgers van hun bijzondere status tegenover niet-burgers vergroot. Bepaalde 
begrippenn die tot voorheen kenmerkend waren voor de aristocratische ideologie, 
kregenn een bredere gelding en werden nu door niet-aristocratische leden van de 
Atheensee burgerij op zichzelf toegepast. Zo maakte het volk zich het begrip eüyévetct 
eigen:: het burgerrecht als distinctieve eigenschap van een burger was een erfelijke 
zaakk geworden, waardoor voor iedereen de voorouders belangrijk werden. Het 
begripp eüyevfii; werd verbonden met awóxöoov, waardoor een verwantschap tussen alle 
burgerss werd gesuggereerd en het burgerrecht in verband werd gebracht met de 
mythischee oorsprong van de stad.43 De burgers werden als het ware de nieuwe elite, 
dee nieuwe adel. Ook de begrippen KaXoKdyaOia en dpetfi verloren hun aristocratische 
connotatiee en werden typische eigenschappen van de vrije burgers. Atheners wilden 
horenn dat zij superieur waren aan niet-Atheners. Het burgerrecht werd het 
objectievee criterium voor dit onderscheid, maar tevens werden allerlei andere 
associatiess aangewend om dit verschil te bekrachtigen. De assimilatie van 
aristocratischee waarden aan die van de burgerij had ook zijn uitwerking op het 
gedrag:: het volk eigende zich in sterkere mate dan aan het einde van de zesde en in 
dee vijfde eeuw bepaalde gewoonten en gebruiken toe die vroeger onverbrekelijk met 
dee aristocratie waren geassocieerd. De aristocratie voelde zich door een dergelijke 
uithollingg en democratisering van haar waarden bedreigd, en trachtte op allerlei 
manierenn haar superioriteit en exclusiviteit ten opzichte van het volk te demonstreren 
enn bepaalde facetten van haar gewoonten nadrukkelijk op te eisen. Deze dynamiek 
zorgdee vanzelfsprekend voor spanningen. 
Oberr maakt in zijn boek op heldere wijze duidelijk dat de redenaars een belangrijke 
bemiddelendee rol in dit proces van sociale, ideologische en economische spanningen 
tussenn elite en de burgerij hebben gespeeld en dat deze bemiddelende rol van groot 
belangg was voor de handhaving van de Atheense democratie. Hun vooraanstaande 
roll  in de politieke arena maakte hen voor deze taak bijzonder geschikt. De meeste 
îrtopeq444 behoorden zelf tot de elite en deze achtergrond vormde een goede basis om 

zichh op te werpen als beschermers van het volk tegen de wandaden van de elite, 
maarr ook om de ideologie van de elite te expliciteren en voor het volk te vertalen. Hun 
politiekee rol vereiste elite-eigenschappen, zoals een goede afkomst, een goede 
opleidingg en ontwikkeling en voldoende bezit om ongestoord aan het tijdrovende 

4lCf.. Ober (1989) pp. 199-205. 
42Cf.. Dover (1974) p 41-45 Etonian (1980) p 175-176, Ober (1989) pp. 259-266. 
^Voorr deze begrippen, zie vooral Loraux (1986) pp. 146 e.v. 

rr de betekenis van de term pTttoap, zie Ober (1989) pp. 105-108, Hansen (19922) pp. 143-145 en 
268-271,, Todd (1993) pp. 292-293. 
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politiekee bedrijf te kunnen deelnemen. Anderzijds golden ze als beschermers, 
adviseurss en leiders van het volk en moesten ze zich manifesteren als advocaten van 
dee ideologie van politieke gelijkheid. Ze gedroegen zich soms ook als opvoeders en 
criticii  van het gedrag en de opvattingen van het volk.43 Zo'n houding vereiste dat ze in 
staatt waren zich op het niveau van de jiéxpto? dviïp te stellen en het normen- en 
waardenpatroonn van de burgerij althans met hun woorden te onderschrijven.46 

Uitt veel redevoeringen die wij uit de vierde eeuw over hebben blijkt dat de politieke, 
maarr ook de privé-processen een belangrijke rol vervulden in het zoeken naar een 
ideologischee balans tussen elite en niet-elite. Maar deze rol van de redenaars was 
bijzonderr complex. Afhankelijk van de context, de aanklacht en de achtergrond van 
dee personen die bij het proces betrokken waren, speelden de rhetores op deze 
ideologischee spanningen in, maakten ervan gebruik, of probeerden nadrukkelijk de 
klooff  tussen elite en massa te overbruggen. Hun functie in dezen was des te 
ingewikkelderr door hun eigen achtergrond en door hun positie in het betreffende 
process en in de politieke situatie van het moment. Hun rol had hierin een sterk 
paradoxaall  karakter: voortdurend bewogen zij zich heen en weer tussen 
tegengesteldee gezichtspunten en belangen van de elite en de burgerij, teneinde een al 
tee grote polarisatie te voorkomen. Om dit evenwicht te realiseren, gebruikten zij 
allerleii  topoi en dramatische ficties: enerzijds benadrukten zij dat ze, ongeacht of dit 
nuu werkelijk zo was, qua afkomst, rijkdom, ontwikkeling etc. tot de elite behoorden: 
'ikk ben van een zeer welvarende familie1, 'ik verricht leitourgia\ 'ik ben niet 
onontwikkeldd en ik beheers mijn 'klassieken." etc. Anderzijds doen ze zich voor als 
eenn gemiddelde burger, die hart heeft voor de belangen van het volk, geen bekwame 
redenaarr is, achter het ideaal staat van de politieke gelijkheid, als iemand die een 
eenvoudigee levensstijl erop nahoudt of hoogstens tot de klasse van de hoplieten 
behoort,, van mening is dat het volk souverein is en de beslissingen van het volk wijs 
zijn,, dat de burgerij de elite is en dat patriotisme en een democratische instelling 
hetzelfdee zijn. Dit zijn voor een groot deel ficties die voor het moment gecreëerd en 
aann de context van het proces aangepast worden. Deze topoi en ficties speelden een 
nadrukkelijkee rol in het aantonen van de schuld of onschuld van de persoon voor wie 
dee redevoering was geschreven of die door hen werd aangeklaagd. 
Dee redenaars hadden in hun rol van aanklager of verdediger ontegenzeggelijk een 
didactischee functie.47 De processen boden hun de gelegenheid de burgers bepaalde 
waardenn en normen in te prenten, al dan niet binnen het kader van de ideologische 
balanss tussen elite en burgerij. Ook het hanteren en interpreteren van wetten door de 
rhetoresrhetores tijdens de processen onderstrepen soms deze functie. Wetten waren vaak 
algemeenn gesteld en lieten verschillende interpretaties toe.48 De redenaar maakte van 
dezee mogelijkheid gebruik om de betreffende wet naar zijn hand te zetten of om de 
juryy moraliserende opmerkingen over het gedrag van de burgerij voor te houden. 
Voorr het inschatten van het effect van deze corrigerende en opvoedende taak van de 
redenaars,, moeten we ons realiseren dat de juries uit grote groepen burgers 
bestonden:: de juries bij de processen voor privé-aangelegenheden werden bemand 
doorr 201 of 401 burgers, bij politieke processen door 501 of meer.49 Het proces van 
Demostheness tegen Aischines in 343 werd beoordeeld door 1501 juryleden. 
Dee Atheners waren zich ervan bewust dat ze hun politieke leiders scherp in de gaten 
moestenn houden en ervoor moesten waken dat ze te veel macht en invloed zouden 
krijgen.. Er waren allerlei juridische procedures mogelijk om hen voor het gerecht te 
dagenn en aan de tand te voelen. De meest gebruikelijke was de ypo*̂  nopctvóiicov, een 

«Cf.. Ober  (1989) pp. 314-324. 
^Vergelij kk  Aeschin. 1,1. 
47Cf.. Ober  (1989) pp. 178 e.v. 
«Cf.. Ober  (1989) p. 303. 
49Cf.yMi.ft>/.53.3en68.1. . 
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aanklachtt die door elke burger ingebracht kon worden.» De aanklacht betrof het 
indienenn van een besluit dat formeel of materieel in strijd was met de regels, 
onwenselijkk was of de belangen van het volk schaadde. In de vierde eeuw lag bij de 
aanklachtt de nadruk op de laatste motivatie, waarbij het regel was dat in principe elk 
besluitt aangevochten kon worden waarvan de indiener zich niet gedragen had zoals 
eenn burger betaamde. In de periode van 403-322 bezitten we 35 voorbeelden van een 
Ypa<f>T|| itapavóiLwv, een tamelijk groot aantal wanneer we in ogenschouw nemen hoe 
beperktt onze bronnen zijn.51 De grote meerderheid van de politieke leiders zullen 
meerr dan één keer in hun carrière met een dergelijke aanklacht geconfronteerd zijn 
geweest.322 De grote frequentie van deze aanklacht heeft onder meer te maken met de 
voortdurendee conflicten tussen de politieke leiders. De motieven om elkaar voor het 
gerechtt te slepen, waren vaak van persoonlijke aard, ook al had de aanklacht een 
politiekee aanleiding. Het doel van de aanklacht was meestal om de tegenstander 
zwartt te maken en zijn reputatie bij het volk te schaden.33 Men kan er dus van uitgaan 
datt er een sterke sociale controle was tussen de rhetores onderling. M 

Naastt de vpa^ai was het mogelijk door middel van een eloaryeUa een politieke leider 
voorr het gerecht te dagen. De twee belangrijkste waren een eiooyyeXia eic, tóv Siiuov en 
etaaYYeXiaa eii; xfiv jJouXfiv.55 De eerste hield een aanklacht in op basis van de volgende 
gronden:: 1. als iemand had geprobeerd de dèmos ten val te brengen of een 
samenzweringg op touw te zetten; 2. als iemand een stad, een vloot of een leger 
verradenn had; 3. als iemand zich in de hoedanigheid van pirccop liet betalen, zodat hij 
niett het beste advies aan de dèmos gaf.56 Aan deze vorm van elacrneAia werd vaak 
zeerr wijde interpretaties gegeven, zodat zelfs het verleiden van een Atheense 
burgeress aanleiding kon zijn voor deze aanklacht, omdat verleiding van een vrije 
Atheensee vrouw, zo werd geredeneerd, als een aanval op de democratie beschouwd 
konn worden.37 Het proces kon uitgevochten worden voor de volksvergadering of voor 
eenn van de juries, maar na ca. 355 werd een dergelijk proces altijd door een jury 
beoordeeld.. Bij belangrijke zaken kon de jury bestaan uit 1001 of 1501 burgers. 
Meestall  eindigde een succesvol gevoerd proces met de doodstraf. De rechtbanken 
ontleendenn aan dit soort processen veel macht over hun politieke leiders. Van de ons 
bekendee gevallen (130 in de periode van 492-322) betreft ongeveer de helft politieke 
processen,, waarvan er 34 tegen axpatiiYoi en 17 tegen pifaopec, gevoerd zijn.38 De 

30Overr  de ypâ TJ jtapavóuxov zie Lipsius (1905-15) pp. 383-388, Wolff (1970) passim, Harrison 
(1971)) passim, MacDowell (1978) pp. 50-2, Ober  (1989) pp. 95-96 en 109, Hansen (19922) pp. 205-
212,, Todd (1993) p. 108. 
51Aischiness (IH, 194) weet zich Aristophon van Azenia te herinneren, die ten overstaan van het volk 
eropp prat ging 75 keer  aan een ypa^n napavóucov ontkomen te zijn. Het getal zal wellicht aan de 
overdrevenn kant geweest zijn, maar  geeft in ieder  geval aan dat onze bronnen slechts in een fractie van de 
processenn die de politieke leiders in de vierde eeuw onderling gevoerd hebben, inzicht geven. Aischines 
steltt  Aristophon tegenover  Kephalos, die zichzelf gelukkig kon prijzen nog nooit aangeklaagd te zijn op 
basiss van deze aanklacht. Blijkbaar  gold dit als een uitzondering. Cf. Hansen (1974), cat. nr. 4-7 en 9-39, 
Hansenn (19922) pp. 208 en 272. 
"Hansenn (19922) p. 209 suggereert dat het niet onwaarschijnlijk is dat de jury' s één keer  per  maand een 
Ypct$f|| napavóuw te behandelen hadden. 
33Zoo ook Hansen (19922) pp. 210-212. 
^Eenn andere wet die veel minder  frequent werd toegepast was de ypatf\ vóuov ut| èjtvnr|5eiov Oeïvcci. 
Dezee aanklacht, die betrekking had op het indienen van wetten, had dezelfde strekking en volgde 
dezelfdee procedure als de Ypa^j  napavouojv. Waarschijnlij k had deze procedure veel minder  de functie 
omm de politieke carrière van een politieke leider  opzettelijk te schaden. Cf. Lipsius (1905-15) pp. 383-
388,, Wolff (1970) pp. 37-44, Hansen (1974) pp. 44-48. 
33Overr  de eiaayYeiiai in het algemeen zie Lipsius (1905-15) pp. 176-211, Harrison (1971) pp. 50-59, 
Oberr  (1989) pp. 109-111, Hansen (19922) pp. 212-218, Todd (1993) pp. 113-115. 
*Zi ee Hyp. 3.7-8. 
"Zi ee Hyp. 2; Lycurg. fr. 70. Hansen (19922) pp. 213-214. 
«Ziee Hansen (1992r) pp. 215-216. 
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tweedee vorm van eio-ayyeXia stelde elke burger in staat een aanklacht in te dienen 
tegenn een beambte op basis van een overtreding van welke aard dan ook tijdens de 
uitvoeringg van zijn ambt» 
Verderr moesten alle door het lot geselecteerde beambten, archonten, stratègoi en 
ledenn van de Boulè bij het ingaan van hun ambt zich onderwerpen aan 8oiciuaaia en 
aann het einde ervan aan eüOuvai, rekenschap en verantwoording.60 Dit laatste gold ook 
voorr degenen die van staatswege een speciale opdracht hadden gekregen zoals 
deelnamee aan een gezantschap. De Soiauaoia betrof niet de competentie van de 
betreffendee persoon voor zijn functie, maar het was een onderzoek naar bepaalde 
formelee kwalificaties, zoals het bezit van het burgerrecht, van de juiste leeftijd en naar 
dee vraag of hij vrij was van een misdaad die normaal gestraft werd met atimia, en of 
hijj  de juiste politieke overtuigingen had. Het onderzoek werd in de meeste gevallen 
uitgevoerdd voor de rechtbank.61 Nadat er enkele vragen aan de betreffende persoon 
gesteldd waren, kon elke burger naar voren komen om hem aan te klagen. Als hij 
schuldigg werd bevonden door de jury, werd zijn kandidatuur afgewezen. Pas als er na 
dezee procedure een vervolging kwam, kon er een straf volgen. Er zijn ons slechts acht 
gevallenn bekend waarin de kandidaat bij een 5otciuacrta aangeklaagd werd.62 In het 
algemeenn was de 5oieiu.aoia slechts een formaliteit. Afgezien van een routine-
inspectiee door een speciale commissie was het bij de eüOuvai voor elke burger en 
metoikk mogelijk ieder die een openbare functie had bekleed van elke misstap of 
overtreding,, uitgevoerd tijdens de uitoefening van zijn functie, voor een rechtbank aan 
tee klagen. Ook hiervan zijn echter weinig gevallen bekend.63 

Err bestond een speciale vorm van Soietuaoia die betrekking had op de politieke leiders: 
dee zogenaamde Soieiuxxoia x<5v pnxópoov.64 Deze was retrospectief, dat wil zeggen: hij 
werdd toegepast, nadat de redenaars de volksvergadering of de jury reeds hadden 
toegesproken.. Omdat de rede van Aischines tegen Timarchos onze enige uitgebreide 
bronn voor deze vorm van screening is, bespreken we deze in het vervolg van ons 
betoog. . 

2.3.. De controverse elite-massa in de rede Contra Timarchum 

Hett proces tegen Timarchos is een politiek proces, waarbij twee vooraanstaande 
politiekee leiders tegenover elkaar staan. Als we het verslag van Aischines over de 
familiee van Timarchos in grote lijnen mogen geloven, was deze afkomstig van een 
zeerr rijke familie. Om aan te tonen dat Timarchos' losbandigheid zich niet alleen op 
hett seksuele terrein heeft afgespeeld, vermeldt Aischines dat Timarchos de 
bezittingenn en het vermogen welke zijn vader hem heeft nagelaten, verbrast heeft. 
Tweemaall  suggereert hij, in par. 97 en 101, dat Timarchos' vader in staat geweest 
zouu zijn om leitourgieën te vervullen. Maar omdat zijn vader hieraan wilde ontkomen, 
zoo suggereert Aischines, had hij een deel van zijn bezittingen verkocht om zich 
minderr rijk voor te doen dan hij was.63 Misschien is deze opmerking overtrokken om 

»Ziee Hansen (19922) pp. 221-222. 
"Overr de SoKiuaoia zie Lipsius (1905-15) pp. 269-285, Harrison (1971) pp. 200-207, Ober (1989) p. 
230,, Hansen (19922) pp. 218-220. Over de eüOuvai zie Lipsius (1905-15) pp. 286-298, Harrison 
(1971)) pp. 14-15,208-211, Ober (1989) p. 230, Hansen (19922) pp. 222-224. 
"Dee Boulè voerde alleen het onderzoek uit van de negen archonten en de leden van de Boulè. 
«Ziee Hansen (19922) p. 220. 
«Ziee Hansen (19922) p. 224. 
"Ziee Lipsius (1905-15) H pp. 278-282, Ruschenbusch (1966) p. 43 en pp. 110-111, Harrison (1968) 
pp.. 204-205, MacDowell (1978) p. 126, Ober (1989) pp. 109-110, Hansen (19922) p. 267, Todd 
(1993)) p. 116. 
wAeschin.. 1,97: Toiixq> yap KocéXucev ó naxf|p oxxriav, d$' ffc ëxepô uèv KÖV eXntotipYei, o&rex; 
5èè ov5' avttS SiafuXdJjai e5\)VTJ0ry Par. 101: <£o(fr|6eiq yap TCK; JtTjxovpYias ditéSoto a f\v auxq> 
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dee indruk te wekken dat Timarchos enerzijds een geweldige hoeveelheid geld erdoor 
gejaagdd heeft, anderzijds om aan te geven dat Timarchos' vader reeds de plichten die 
verbondenn waren aan een zo welvarende Atheense familie verzaakt heeft. 
Timarchoss zou zijn karakter dus niet van een vreemde hebben. In ieder geval 
behoordee de vader van Timarchos, zeker nadat hij het bezit van zijn broers onder zijn 
beheerr had, tot de 'leisure'-klasse, maar het is mijns inziens onzeker of we hem tot de 
klassee van de leitourgia kunnen rekenen.66 

Aischines'' achtergronden waren anders.67 Zijn vader, die, aldus Aischines, zijn 
bezittingenn in de Peloponnesische oorlog had verloren, verdiende de kost met het niet 
ergg hooggewaardeerde beroep van schoolmeester (SiSaoicaAoc,) en zijn moeder deed 
dienstt als een priesteres van de cultus van Kybele.68 Aischines had in zijn jeugd, als 
wee Demosthenes mogen geloven, zowel zijn vader als moeder bij hun werk 
geholpen.699 Als militair - hij deed dienst als hopliet (dus enig bezit was er wél) - viel hij 
opp door zijn dapperheid, maar hij heeft niet zoals zijn oudste broer Philochares een 
militairee carrière nagestreefd, ook al nam hij op zijn veertigste nog deel aan een 
militairee expeditie in Euboia.70 Na zijn militaire dienst was hij werkzaam als klerk 
(ypamicmaTnq)) en assistent van beambten.71 Vervolgens oefende hij een tijdlang het 
beroepp van acteur als Tpvtayüïvumii; uit.72 Hij vormde tezamen met Theodoros en 
Aristodemos,, twee bekende toneelspelers uit deze tijd, een groep. Maar Aischines 
bleeff  in hun schaduw staan en ruilde uiteindelijk dit beroep in voor een politieke 
carrière.. In 348, wanneer Aischines optreedt als Atheens afgezant in Arkadië, horen 
wee voor het eerst van zijn politieke activiteiten. Wanneer hij het proces tegen 
Timarchoss voert, is hij, zover we weten, dus drie jaar als rhetor actief. Waarschijnlijk 
afkomstigg uit een familie van de middenklasse is hij dus op de sociale ladder 
opgeklommenn en wel zo dat hij wellicht tot de 'leisure'-klasse gerekend kan worden.73 

KTTifiata.. .. Ik neem de vader  als subject van (JHDpJTiÖeiq en niet Timarchos, aangezien de vader, blijkens 
hett  in par. 102 vertelde, ook subject is van lyintópiiaev. 
^Dee opmerking van Aischines dat Timarchos' vader  in staat was en dus de plicht had om UUourgieën te 
verrichten,, maar  dat het Atheense volk hiervan weinig heeft gemerkt, omdat de man eraan heeft weten te 
ontkomen,, biedt voor  een jur y weinig houvast voor  de zekerheid dat de man werkelijk het vermogen 
hadd om teitourgieën te verrichten. De jury zal moeten zijn afgegaan op de opsomming van het bezit en 
dee bedragen die Aischines weet te vermelden die Timarchos heeft ontvangen toen hij  een en ander 
verkocht.. Aischines vermeldt 1. een huis aan de rand van de stad, met een waarde van 20 mina's 2. een 
landgoedd in Sphettoss 3. een stuk grond in Alopeke met een waarde van 2000 drachmen 4. een stuk 
grondd in Kephisia S. een stuk grond in Amphitrope 6. twee werkplaatsen bij  de zilvermijnen 7. tien 
slavenn die werkzaam waren als schoenmaker  8. een vrouw die met het spinnen van vlas geld verdiende 
9.. een borduurwerker  10. enkele debiteuren, die in ieder  geval ca. 30 mina's hadden geleend. Op grond 
hiervann is het duidelijk dat de vader  van Timarchos in ieder  geval tot de 'leisure' klasse behoorde. Of hij 
overr  drie of meer  talenten beschikte, de grens voor  de leitourgia-klasse, is de vraag. Uitgaande van een 
gemiddeldee prij s voor  een slaaf van 1S7 drachmen (op basis van de verslagen van de confiscatie van de 
bezittingenn van degenen die schuldig werden bevonden aan de verminking van de Hermen, zie Sinclair 
(1988)) p. 199) kunnen we uit de rede van Aischines opmaken dat het bezit van Timarchos' vader  ca. 
tweee talenten besloeg, waarbij  we het landgoed in Sphettos, twee werkplaatsen bij  de zilvermijnen en 
anderee leningen dan de genoemde niet meegeteld hebben. Ook de vermelding van het in verhouding niet 
grotee aantal slaven maakt het twijfelachti g dat de vader  van Timarchos tot de leitourgia-Ylasse behoorde. 
67Voorr  moderne literatuur  over  het leven van Aischines zie: Schafer  (18852) I pp. 215-258, Blass 
(18982)) pp. 153-185. Marti n &  de Budé (1927) pp. i-vi, Wolf (1955) pp. 290-297, Ober  (1989) pp. 
117-118,, 180,183-184,232-234,272-273, 281-285,289. 

ff  D. XVin , 258-259,265, XTX, 199. 
«Cf.. D. XVIII , 259-260,265, XIX , 199. 
^Cf .. Aeschin. ü, 167-170. 
7,Cf.. D. XVIII , 261 en 265. De laatste opmerking is wellicht door  Demosthenes denigrerend bedoeld. 
72Cf.. D. XVm, 129,209,261-262,265, XTX, 200, 246-247, 337. 
73Cf.. Marti n &  de Budé (1927) p. Hl: Les parents et allies d'Eschine apparaissent done d'après son 
exposéé comme d' honorables Athéniens de condition moyenne, sans distinction particuliere.'  Wolf 
(1955)) p. 294: 'Zwar  gehorte er  nach seiner  Herkunft und den Lebensverhaltnissen der  Familie zur 
democratischenn Mittelschicht Athens.'  Ober  (1989) p. 117 gaat ervan uit dat elke redenaar die als 

272 2 



Dee onzekerheid over de precieze status van Aischines wordt veroorzaakt, doordat 
wee voor onze gegevens afhankelijk zijn van zijn eigen weergave in de rede de falsa 
legatione,legatione, die een verdediging is tegen de felle aanval van Demosthenes op de 
nederigee afkomst van Aischines.74 Het is duidelijk dat Aischines in deze rede zijn 
uiterstee best doet de jury ervan te overtuigen dat hij uit een min of meer aristocratisch 
milieuu afkomstig is: de familie van zijn vader behoorde tot de phratrie die dezelfde 
altarenn gebruikte als de vermaarde aristocratische familie van de Eteoboutadai, en 
zijnn vader zou in zijn jonge jaren, voordat hij zijn vermogen door de oorlog had 
verloren,, beroepsatleet geweest zijn.75 Dat Aischines deze suggestie wil wekken 
heeftt ermee te maken dat in de vierde eeuw nog steeds de gedachte leefde dat 
iemandss daden gebaseerd waren op iemands karakter en dat dit afhankelijk was van 
datt van zijn ouders en voorouders. Goede afkomst maakte nog steeds een 
betrouwbaree indruk en werd nog steeds vaak beschouwd als een waarborg voor 
goedd gedrag. 
Inn de rede tegen Timarchos ligt de dichotomie elite versus niet-elite of aristocratie 
versuss de burgerij niet zo eenvoudig. Het proces gaat niet over Aischines1 

disfunctionerenn als gezant. Elke toespeling daarop wordt door Aischines vermeden en 
juridischh gesproken is dat nu ook niet aan de orde. Hij is echter aanklager van iemand 
vann wie het evident is, ook voor de jury, dat hij tot een zeer rijke familie behoorde. Het 
iss dus te verwachten dat in dit proces de levenswijze van de elite een verdachte 
smaakk heeft en niet wordt voorgesteld als iets om trots op te zijn. Aischines moet dus 
voorzichtigg opereren. Enerzijds wil hij de aristocratische ideologie als norm naar 
vorenn schuiven ten einde zich het imago van morele betrouwbaarheid te verschaffen. 
Aann de andere kant gaat het proces over het uit de hand gelopen seksuele gedrag van 
eenn rijkeluiszoon. De aanklager moet ervoor zorgen dat Timarchos in een zo'n 
ongunstigg mogelijk daglicht wordt gesteld. Het is daarom opvallend dat Aischines 
eigenlijkk nergens in de rede het seksuele gedrag van Timarchos expliciet koppelt aan 
zijnn status als rijkeluiszoon. Aischines gaat subtieler te werk. Hij stelt de jury wel op 
dee hoogte van de rijkdom van Timarchos, maar doet dit naar aanleiding van het 
verkwanselenn van het erfdeel, en tweemaal wekt hij zelfs de suggestie dat de vader 
vann Timarchos in staat tot leitourgia zou zijn geweest. Maar deze man was niet 
bereidd de demos te laten delen in zijn rijkdom en verzaakte de plicht die een rijkaard 
vann dit formaat jegens de democratie had. Het is aan de jury zelf verbanden tussen de 
aardd van de vader en die van de zoon- zowel wat betreft het bestedingspatroon van 

'politica ll  expert1 bekend stond een lid was van de 'leisure class'. Aischines zou zich volgens hem in de 
loopp van zijn carrière een vermogen vergaard hebben. 
7*Cf .. D. XIX , 199-200, 237,287 en Aeschin. n, 147-152. 
75Hett  is aannemelijk dat in Aeschin. II , 147 de uitdrukkin g óSXetv xcp otóucm naar  een professionele 
beoefeningg van de atletiek verwijst, zoals de vertaling van Marti n & de Budé suggereert: 'i l exercait la 
professionn d'athlète.'  Vergelijk ook LSJ IL  Dat in de vierde eeuw elke verwijzin g naar  sport of het 
gymnasionn een verwijzin g zou inhouden naar  de aristocratische levenswijze, lijk t mij  niet juist . Ober 
(1989)) neemt mijns inziens dit te gemakkelijk aan. Hij  verwijst voor  de typische bezigheden van de 
aristocratiee naar  het boek van Marrou . Maar  Marro u (1956) p. 39 beweert daarentegen dat aan het eind 
vann de vijfd e eeuw iedereen in Athene naar  het gymnasion ging. Atletiek werd juist steeds 
'democratischer'.. Voor  beroepssport blijf t wellicht gelden dat deze vooral door  de mensen die voor  hun 
levensonderhoudd niet hoefden te werken, werd beoefend. Overigens is op de keper  beschouwd deze 
groepp in de vierde eeuw niet meer  identiek aan de aristocratie. Ik denk dat daarom de opmerking van 
Aischiness (II , 149) over  zijn broer  Philochares dat hij  OÏHC cYyewelc, SiaTpifJdc,, éc, O\> f)Xaa+njiEÏ£ , 
ëxoov,, aXX év yuuvaoioK; Siaxpifköy niet een toespeling op de aristocratische levenswijze is, zoals 
Oberr  (1989) p. 282 suggereert. Aischines reageert met deze opmerking op de sneer  van Demosthenes 
tegenn zijn broer  in de f aha legatione 237 waar  hij  de jur y vertelt dat Philochares zich bezighield met het 
beschilderenn van kastjes voor  olieflesjes en tamboerijnen (öXaPaoroönKo; ypctyovxa icai xa róurava). 
Dee tegenstelling is veeleer  tussen banausische, slaafse bezigheid en die welke bij  een vrij e burger  past. 
(Hett  was een slaaf namelijk verboden in gymnasia/palaistrai aan sportbeoefening te doen, zie Aeschin. I, 
138). . 
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zijnn uitgaven als het seksuele gedrag - te leggen, verbanden die Aischines niet 
expliciett onder woorden wil brengen. 
Tochh denk ik dat Aischines wel impliciet aan de jury duidelijk maakt dat er een relatie 
bestaatt tussen Timarchos' rijke afkomst en diens seksuele gedrag. Dit doet hij door 
middell  van een subtiel gebruik van het woord üppu;. Dover heeft mijns inziens 
overtuigendd aangetoond dat Aischines ten onrechte voorstelt dat de wet op hetairesis 
samenvaltt met de wet op hybris.16 Aischines stelt ten onrechte voor dat Timarchos 
zichh schuldig heeft gemaakt aan hybris in wettelijke zin. Timarchos zou, volgens de 
formuleringg van Aischines, hybris hebben gepleegd tegenover zijn eigen lichaam.77 

Bovendienn heeft hij anderen hybris tegen zijn lichaam laten plegen.78 Waarom last 
Aischiness deze wet en dergelijke formuleringen in? Hoopt hij hiermee dat de jury 
onderr de indruk is van het aantal wetten die Timarchos overtreden heeft? Dit is 
mogelijk,, maar ik denk dat Aischines met het gebruik van hybris nog een andere 
bedoelingg heeft. In de Retorica (II, II, 3 e.v.) bespreekt Aristoteles het begrip üppic,. 
Hett is een van de drie vormen van óXr/copia, het kleineren of het geringschatten. 
HybrisHybris is volgens Aristoteles verbonden met TISOVTÏ, omdat degenen die hybris plegen 
err genoegen aan ontlenen anderen slecht te behandelen en zich superieur te betonen; 
daaromm zijn het jonge mensen en rijken die dit doen.79 Zijn verklaring hiervoor is dat 
dezee personen denken dat het gepast is dat zij door mensen die in geboorte, in macht 
off  in deugd etc. inferieur aan hen zijn, zeer gewaardeerd worden.80 Hybris is dus een 
vormm van kleineren van een ander, waarmee men zijn superioriteit ten opzichte van 
diee ander wil tonen.81 Het is vooral eigen aan rijke mensen om zich aan hybris 
schuldigg te maken. De rede van Demosthenes tegen Meidias, wiens rijkdom hem 
ertoee gebracht had om Demosthenes in het openbaar tijdens een toneelvoorstelling te 
slaan,, bevestigt het beeld dat de rijken arrogant zijn en een bedreiging vormen voor 
dee dèmos en de democratie. Ook hier wordt dus hybris onmiskenbaar verbonden met 
dee ethos van de bezitters van rijkdom.82 

Ikk denk dat Aischines met de term hybris op subtiele wijze zinspeelt op de angst van 
hett volk voor dit soort gedrag van de rijke elite. De impliciete, en op zich niet zo erg 
plausibelee redenering stelt dat iemand die hybris tegenover zichzelf pleegt of anderen 
hybrishybris tegenover hem laat plegen, dit ook zelf doet tegenover anderen. 
Toenn Timarchos lid van de kascommissie was, heeft hij steekpenningen van mensen 
aangenomenn die tijdens hun ambtstermijn malversaties hadden gepleegd. Tegen 
ambtenarenn die niets op hun geweten hadden, uitte hij de ergste verdachtmakingen.83 

Inn dit verband zegt Aischines van hem dat 'hij degene is die in Athene niet alleen 
anderen,, maar ook zijn eigen lichaam heeft verkracht/misbruikt.'84 Timarchos' 
brutaliteitt is groot, omdat hij in Athene hybris pleegt terwijl er wetten zijn die dit 
verbieden,, iedereen er getuige van wass en zijnn vijanden op de loer lagen. Aischines 

76Doverr (1978) pp. 35 e.v. Pace Cohen (1991/2) pp. 177 e.v. en Fisher (1992) pp. 41-42. 
77Aeschin.. I, 108, 116, 185, 188 (de formulering xi 5' OÜK dv ÖJÏOSOÏTO Ó xr\v XOÖ acópxcxoc; üppiv 
nercpaKccx;; is volgens mij dubbelzinnig: de agens van de hybris kan samenvallen met het subject, maar 
ookk met anderen die het lichaam misbruiken. Dover laat dit geval alleen slaan op de klant van de 
pornos. pornos. 
78Aeschin.. I, 29, 87,137. 
79Arist.. Ret. 1378b 27-29: öxi oïovxai raicdic, 8paivxe<; aüxoix; iwtepéxeiv uaXXov. Aio oi véoi icai 
oll  nXovoaoi üppicrcar 
*°Vergelijkk Arist. Ret. 1378b35-1379a4: jtpoof|Ketv S' olovxai TtoAAXopelaOai ïmö xaiv f|xxóv<av Kaxd 
yévoq,, KCttd 5tivauiv, <ax' dpernv, Kal öXax; év <$ av xavwB wtepéxtl JIOXIJ, oiov èv xpfju-aciv ó 
TiXoiiaioc,, jcéviycoi; Kal év xai Xéyetv piyropiicöt; aSvvaxoi) eineïv Kai dpx<»v dpxonevoi) Kal 
apxeivv a4io<; oióuevoc; xoü dpxeoÓat a^ioi). 
8lCf.. ook Lys. 24, 17 en Ar. Plutus 564. 
82Cf.. Ober (1989) pp. 208-212 en Fisher (1992) pp. 44-50. 
83Aeschin.I,, 106,107. 
MAeschin.. I, 108: xóv 'AOrivnaw vppiorfiv OVK eiq XOIK; dXXouc, uóvov, dXXd Kai ei<; xó oótyia xó 
éavxou.. . 
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beschouwtt Timarchos, Hegesandros en Misgolas als mensen die de goden verachten, 
minachtingg hebben voor de wetten en elk gevoel van schaamte geringschatten, 
waarbijj  hij termen gebruikt als Kaxct̂ povelv en óXiYópoc, êxeiv, die dezelfde connotatie 
hebbenn als -öppi<;.85 Toen Timarchos eens aan huurlingen op Eretria geld moest 
uitbetalenn en hiervan een deel ontvreemd had, werd hij aangeklaagd. Hij bekende 
meteenn schuld, maar ontliep de doodstraf die de wet gebood voor hen die schuld 
bekennen.. Op grond daarvan heeft hij, zo houdt Aischines de jury voor, zo'n 
minachtingg (üudiv Kaïe^póvnaev) voor julli e gekregen dat hij prompt daarna bij de 
census-lijstenn 2000 drachmen heeft getoucheerd.86 Wederom een waarschuwing aan 
dee jury Timarchos op geen enkele manier te vertrouwen en in hem een bedreiging 
vann het democratische systeem te zien. Door de toepassing van de term hybris op 
Timarchoss associeert Aischines hem niet alleen met de elite, maar ook met elitair 
gedragg dat niet bij een vrije burger past die de principes van de democratie 
onderschrijft.. Timarchos weet de grenzen ten aanzien van zichzelf als LSuóny; niet te 
behouden,, maar ook niet als ICOUTTK, dat wil zeggen: hij is een gevaar voor de staat. 
Aann de andere kant is het voor Aischines belangrijk dat hij als politieke leider en 
tijdenss dit proces in de rol van opvoeder van de dèmos, zichzelf manifesteert als 
iemandd die zich de positieve aspecten van de ethos van de elite eigen heeft gemaakt. 
Inn deze redevoering hanteert Aischines niet de topos dat hij wat zijn afkomst of 
bezittingenn betreft tot de elite behoort, want hij realiseerde zich dat deze zaken, gezien 
dee verdenkingen die aan Timarchos kleefden, hem juist in een ongunstig daglicht 
kondenn plaatsen. Hij wekt op een andere manier de indruk genoten te hebben van de 
voordelenn van de levenswijze van de upper-ten. Hij doet zich voor als iemand met een 
goedee intellectuele achtergrond, als iemand met p aide ia. Dit maakt hij op 
verschillendee manieren functioneel in zijn betoog. In het begin van de rede, waarin hij 
dee jury duidelijk maakt dat het proces over morele vraagstukken handelt die de 
fundamentenn van de democratische samenleving raken - het centrale onderwerp is 
dee zeer beladen morele term oo>4»poawn, die door de wetten wordt bewaakt, en verder 
dee souvereine plaats van de wetten in de staat, de wetten als beschermers van de 
burgerss en de staat, en het grote gevaar dat van mensen uitgaat die de wet 
overtreden877 - laat hij de jury zien dat hij een grote beheersing heeft van de wetten:: hij 
somtt talloze wetten op die regels bevatten voor de juiste houding van de burgers 
tegenoverr elkaar, ook al zijn ze lang niet allemaal even relevant voor de aanklacht 
tegenn Timarchos.88 Hij probeert bij de jury indruk te maken en haar vertrouwen te 
wekkenn in zijn rol van opvoeder en prediker van een moraal waaraan de stad in zijn 
ogenn een sterke behoefte heeft en die de stad voor haar ondergang kan behoeden. 
Enerzijdss stelt hij zich hiermee boven het volk; hij gaat zelfs zover dat hij kritiek op het 
volkk uit en het zelfs aandurft de min of meer corrupte gang van zaken bij processen te 
veroordelenn in de hoop dat de jury ditmaal zich door andere overwegingen laat 
leiden.899 Anderzijds laat hij zien dat hij in hart en nieren een democraat is en de 

"Aeschin.. 1,67: ax; Koca^povowtaq uèv xwv 8ewv, <)ïcepop(övta<; 5è to\w; vójio^, ófoyrópax; 8è 
ëxovroqq npöq anaoav aioxwnv. 
«Aeschin.. 1,113-114. 
"Cf.. Aeschin. 1,4-7. 
88Overr andere nineties van Aischines' uitgebreide behandeling van allerlei wetten, zie paragraaf 8.3. 
^Inn par. 178 en 179 houdt hij de jury voor dat zij zich in de volksvergadering en de rechtzaal vaak om 
dee tuin laten leiden door bedrog en mooipraterij. Hij maakt een onderscheid tussen de waarde van de 
wettenn enerzijds, die rechtvaardig zijn en het staatsbelang behartigen, en die van de besluiten 
(\|rn̂ io>iOTa)) van de volksvergadering en van de vonnissen (KpioeicJ van de jury's anderzijds, waarbij 
menn zich soms laat leiden door vuig winstbejag, partijdigheid of persoonlijke vijandschap. Zo vindt hij 
hett een faliekant verkeerde gewoonte dat de Atheners de verdediger in de gelegenheid stellen om op zijn 
beurtt de aanklager aan te klagen. Dit soort praktijken ondermijnen de democratie en winnen steeds meer 
veld!!  Deze kritiek is een staaltje van Aischines'schaamteloosheid: want van de regeling die hij 
bekritiseert,, maakt hij zelf nu in het geval van Timarchos dankbaar gebruik! Aischines waagt het ook te 
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principess van het democratische bestel onderschrijft. Omdat hij aantoont dat alle 
wettenn in het belang van het volk zijn en omdat hij de autoriteit van de wetten 
accepteertt en aanbeveelt, betoont hij zich ook nadrukkelijk als iemand die bezorgd is 
omm de belangen van het volk en dus in staat is een goede oüupovXoq te zijn van het 
volk.» » 
Ookk op een andere manier probeert hij het vertrouwen van de jury te winnen. Hij 
geeftt blijk van een hoge graad vanpaideia door het vertoon van zijn ruime kennis van 
dee grote literaire schrijvers uit het verleden. De jury mag niet denken dat 
Demostheness en anderen die ter verdediging van Timarchos zullen spreken, een 
beteree ontwikkeling hebben dan hij. De redenaar bespreekt enkele passages uit 
Homeross over de liefde tussen Achilleus en Patroklos en geeft twee citaten uit de 
tragediess van Euripides die hij wellicht goed kende door zijn werk als acteur.91 Ook 
hiermeee laat hij de jury enerzijds zien dat hij een ware opvoeder is op wie zij zich 
kunnenn verlaten, omdat hij de grote voorbeelden uit hun geschiedenis door en door 
kent.. Anderzijds maakt hij de jury deelgenoot van zijn kennis en ontwikkeling en 
vervaagtt hij het niveauverschil tussen hem en de jury.92 

Uitt het bovenstaande blijkt dat Aischines met de controverse elite versus burgerij in 
ditt proces niet op een eenvoudige en al te doorzichtige wijze zijn voordeel kan doen. 
Bijj  de analyse van het onderwerp van de homoseksualiteit in deze redevoering zullen 
wee zien dat Aischines ook hier uiterst doordacht te werk gaat. 

2.4.. Verschillende vormen van homoseksualiteit 

Eenn andere factor die voor Aischines het proces tegen Timarchos niet gemakkelijk 
maakte,, was het feit dat de aanklacht tegen Timarchos grotendeels was gebaseerd 
opp een levenswandel waarin homoseksualiteit een zeer centrale plaats innam. De 
redenaarr moest namelijk aantonen dat Timarchos zich als Atheens burger schuldig 
gemaaktt had aan éxaipnaiq of jtopveta. Maar hiermee begaf hij zich op glad ijs. 
Timarchoss had als jongen (jtalq) en jongeman (ueipdiaov) seksueel contact gehad met 
mannenn die hem daarvoor betaald hadden of hem onderhouden hadden. 
Homoseksualiteitt of pederastie was niet iets dat op zichzelf in een slecht daglicht 
stond.. Zo bedreef hij zelf, zoals vele bekende en minder bekende Atheense mannen, 
dezee vorm van seksualiteit. Hij had erotische poëzie over jongens geschreven en zijn 
activiteitenn op dit gebied waren niet onbekend.93 Als hij met zijn aanklacht tegen 

bewerenn dat de Spartanen in dit opzicht er betere gewoontes op na houden (par. 180-181). Een riskante 
opmerking,, waarvan hij het verdachte karakter probeert weg te nemen door meteen te vermelden dat hij 
niett de indruk wil wekken op de hand van de Spartanen te zijn (par. 182). 
^Indirectt verbindt Aischines in par. 185 kennis van de wetten met een vorm van paideia: De redenering 
iss als volgt: 1. Gaat deze jury Timarchos, die als man behept is met vrouwelijke ondeugden (ywaiiceïa 
duapTrmaxaa fyiapTTiKÓTa) vrijspreken? 2. Welke.burger zal dan zijn vrouw die hij op heterdaad op een 
vergrijpp betrapt heeft, nog straffen? 3. Men moet wel dnaiSevioi; zijn om wél tekeer te gaan tegen 
iemandd wiens vergrijp icaxd $iiaiv is, maar Timarchos die Jiapè ^üoav tegen zichzelf hybris heeft 
gepleegd,, als adviseur gebruikt. De denk dat Aischines met de term drcaioevro; bedoelt dat men onder 
meerr zijn wetten niet goed kent en ze niet op de juiste wijze toepast; men mist dus de paideia als 
Atheenss burger, dat wil zeggen: men is onvoldoende op de hoogte van de principes van de democratie. 
Dee vertaling in de Loeb-editie: 'lacking intelligence' mist deze nuance. 
9IAeschin.. 1,141 e.v. De twee fragmenten van Euripides (één uit de Stheneboia fragment 672 Nauck, 
enn de ander uit de Phoenix, fragment 812 Nauck), citeert hij zelf, als ook een fragment uit de Ilias (xviii 
324-329),, maar de drie andere fragmenten uit de Ilias (xviii 333-335, xxiii 77-91 en xviii 95-99) laat hij 
voorlezen.. Maar zijn bespreking ervan zal bij de jury de indruk geven dat hij een grote bekendheid met 
hett werk van Homeros heeft. 
9191 Vergelijk par. 142. 
"Vergelijkk zijn woorden in par. 136: ovx' crutöq È^apvoüfiai uf) ov> yeyovévai èpamicöc, KOA exi Kal 
vövv etvai, tóe, xe ÈK XOX> Jipdyuaxoc, yiyvonévac; npóq éxépoix; ̂ iXovudaq Kal \iaxac, OÜK dpvoüum 
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Timarchoss succes wilde hebben, was het zaak dat hij de jury ervan kon overtuigen 
datt er een beslissend verschil was tussen de wijze waarop Timarchos de 
homoseksuelee eros in praktijk bracht en de vorm die hij en vele andere Atheners 
nastreefden.. Omdat een aantal leden van de jury ongetwijfeld zelf ervaring had met 
dezee vorm van eros, mochten zij niet de indruk krijgen dat Timarchos' homoseksuele 
praktijkk in het verlengde lag van de manier waarop zijzelf deze vorm van eros 
bedreven.. Zou hij niet kunnen aantonen dat er tussen beide vormen een 
onoverbrugbaree kloof lag, dan viel de vaste grond onder zijn aanklacht weg en zou hij 
dee zaak verliezen met fatale gevolgen voor zijn eigen veiligheid. 
Theoretischh waren er verschillende aspecten waarmee hij dit verschil had kunnen 
aangeven. . 
a.. Het onderscheid tussen eromenos en erastes. Aischines had kunnen onderstrepen 
datt het gedrag van Timarchos het gedrag is van een eromenos en dat de 
homoseksuelee rol van Aischines en anderen die van een erastes betreft. 
b.. Het onderscheid inzake de betaling/vergoeding van de eromenos. Er is uiteraard 
eenn groot verschil tussen een eromenos die geld wenst en ontvangt voor zijn diensten 
enn een eromenos die geen materiële vergoeding nastreefde. 
c.. Het al dan niet voorhanden zijn van een contract tussen beide partners als criterium 
omm de mercenaire vorm van homoseksualiteit van de niet-mercenaire te onder-
scheiden. . 
d.. De frequentie van verschillende contacten: al dan niet promiscue gedrag. 
e.. De mate van het gemak of gewilligheid van de eromenos om zich aan de 
verlangenss en handelingen van de ander over te geven. 
f.. De rol of aard van de seksualiteit. Het verschil zou gelegen kunnen zijn in het al dan 
niett in praktijk brengen van de seksualiteit, of het belang dat aan de seksuele daad 
wordtt gehecht. Het verschil zou ook gelegen kunnen zijn in de toepassing van 
verschillendee vormen van seksualiteit: wel of geen anale penetratie. 
g.. De intentie waarmee de liefde wordt bedreven: zijn verliefdheid en gevoelens van 
vriendschapp de drijfveer of gaat het alleen om de bevrediging van geilheid? 

Bijj  de beantwoording van de vraag in hoeverre het verslag van Aischines een goede, 
betrouwbaree weergave is van de seksuele praktijk en moraal van het Athene in de 
vierdee eeuw, is het van belang na te gaan welke retorische strategieën hij hanteert 
omm het onderscheid tussen beide vormen van homoseksueel gedrag, een 
noodzakelijkee voorwaarde voor het succes van zijn aanklacht, helder en 'hard' te 
maken.. Mogelijkheid a t/m d zijn het meest concreet en zullen de meeste 
overtuigingskrachtt hebben. Maar het zal blijken dat Aischines niet deze criteria 
gebruikt,, maar e en f, die weinig tastbaar en derhalve moeilijk te controleren zijn. We 
zullenn zien dat Aischines het niet gemakkelijk heeft dit onderscheid zodanig te 
formulerenn dat de grenzen tussen beide vormen scherp en duidelijk zijn voor de jury. 
Vanuitt deze moeilijkheid is het daarom wellicht niet onbetekenend dat Aischines niet 
alleenn het seksuele wangedrag van Timarchos naar voren brengt, maar uitgebreid 
ingaatt op het punt van de verkwisting van zijn vaderlijke erfdeel en dit punt in zijn 
aanklachtt erbij betrokken heeft. Zo wordt duidelijk dat de pSeJiupia en óicoXaaia van 
Timarchoss zich op allerlei gebied hebben geuit en dat het een eigenschap van zijn 
karakterr is. Maar het verkwisten van het erfdeel was op zich al voldoende voor een 
veroordelingg van aujiia, Aischines wedt dus niet op één paard, maar op twee. 

|if|| ovxi crunPefhiicévai jioi . Ilepi 5è twv novryiaxasv <5v K̂XCIV ovroi t̂e JienoiTiKévai, T& (ièv 
Ó ÎOXOY©,, TÖ Sè é4apvo%iai ju) xowov ëxeiv xóv xpóïiov, öv ofaoi 5ia$9eipovre<; napé^ovxat. 

277 7 



2.5.. Kritie k op het functioneren van de democratie 

Ookk de scherpe kritiek die Aischines impliciet uitoefent op het functioneren van de 
democratiee maakt het proces tot een hachelijke zaak. Timarchos heeft al een hele 
politiekee carrière achter de rug, voordat zijn functioneren tijdens dit proces aan de 
kaakk wordt gesteld. De aanklacht van Aischines tegen Timarchos houdt in het kort in 
datt deze het volk niet mag toespreken, omdat hij zich geprostitueerd heeft en zijn 
vaderlijkk erfdeel erdoor gejaagd heeft.94 Van alle wetten die Aischines in de 
redevoeringg bespreekt, zijn er slechts twee die ondubbelzinnig op deze aanklacht 
betrekkingg hebben: de vójio<; Ttepi tiv; èxaxpiyxax; en de 8otci(iaoia xóv pnxópwv. De eerste, 
dee wet op de hetairesis, wordt eerst door Aischines in eigen woorden geparafraseerd 
(par.. 19 en 20) en vervolgens door de griffier voorgelezen (par. 21). Hieruit blijkt dat 
degenee die zich hieraan schuldig heeft gemaakt een aantal politieke functies niet meer 
magg bekleden, zoals het archontschap, het priesterschap, de functie van 
stadsadvocaatt (owSiicnoai xa> Snjiooicp), een ambt (dpxii) binnen of buiten de grenzen 
vann de stad, door het lot aangewezen of gekozen, de functie van heraut of van gezant; 
verderr mag hij geen aanklager zijn (Kpivew) van gezanten of zich tegen betaling als 
sykofantt verhuren. Tenslotte, en hier is het Aischines voornamelijk om te doen, mag 
hijhij  geen standpunt innemen en uitspreken (yvwunv eijtdxw) in de Boulè noch in de 
volksvergadering,, al was hij nog zo welsprekend.95 Zo iemand is dus politiek 
monddood. . 
Dee tweede wet, die betreffende de Som^aoia, spreekt uitsluitend over het Snutiyopelv 
(par.. 27). Deze term betekent in eigenlijke zin het toespreken van de 
volksvergadering,, maar lijk t door Aischines vaak in bredere zin gebruikt te zijn, 
namelijkk met betrekking tot allerlei belangrijke politieke functies die een pfyccop kon 
uitoefenen,, waarbij contact met het volk nodig was; ook de rol van aanklager of 
verdedigerr zal hieronder vallen.96 In par. 3 waar Aischines aan de jury duidelijk maakt 
datt Timarchos aan niemand anders dan aan zichzelf te wijten heeft dat hij voor het 
gerechtt staat, legt hij dit uit met de opmerking dat degene die schandelijk heeft 
geleefd,, volgens de wetten niet voor het volk mag spreken (jifi Siuuiyopelv). Timarchos 
had,, aldus Aischines, dit proces gemakkelijk kunnen voorkomen, wanneer hij hem 
niett valselijk had aangeklaagd.97 

Overr het leven en de politieke activiteiten van Timarchos zijn we grotendeels op de 
redevoeringg van Aischines aangewezen. Aischines doet het op gezette tijden 
voorkomenn dat Timarchos een bekende figuur in Athene was en dat de leden van de 
juryy hem allemaal wel kennen en op de hoogte zijn van zijn seksuele praktijken.9*  We 
kunnenn ons afvragen in hoeverre dit juist is of een overdrijving inhoudt. In de vierde 
eeuwsee retoriek was het een veel gebruikte topos om de jury in de mond te leggen dat 
zee iets zeker wist of ergens van op de hoogte was. De topos manipuleert de 
toehoorderss door in te spelen op het schaamtegevoel niet te weten wat iedereen 
Verondersteldd wordt te weten.99 Waarschijnlijk zal het een overdrijving zijn dat iedere 

94Aeschin.. I, 154: 'Eye 6è xi téy<o icaxö Ti^dpxoi), Kal xtva JÏOX' èaxtv a dvxiYeypajLuiai; [nf|] 
STunryopéïvv Tijiapxov 7tcicopve\)(iévov Kal xf̂ v icaxpéav oiiaiav Kaxe8ii8oicóxa. Vergelijk ook par. 
40,73,119. . 
95Dee ingevoegde wettekst voegt eraan toe: hij mag niet aan offerfeesten georganiseerd door de staat 
deelnemen;; bij officiële gelegenheden is het hem verboden een krans te dragen of zich te begeven binnen 
dee plaatsen van de Agora die met wijwater zijn gereinigd. Zie verder mijn bespreking in 8.3.3. Over het 
apocriefee karakter van deze ingevoegde wetteksten, zie 8.3.2. (voetnoot 130). 
*Zi ee ook Schafer (18862) p. 336 
"Aeschin.. 1,3: Oi \ièv yap vó^ot Ttpoetnov awwp aiaxpox; pefhancóxi UTJ Styniyopetv, èïtixoyna, &q 
yeye 8f| éycb Kpivco, ov xa^növ èreudJjavxeq, dXXd Kal Ttdvu pqStov éuè 8' è£f\v aiixtö, ei 
éoo+póvei,, \u\ aoico^avxeïv. Over de sykophant en de rechtspraak, zie Hansen (19922) pp. 194-196. 
«Aeschin.. 1,20, 33,44, 80-85,93, 186,189,191. 
"Cf.. Arist. Ret. 1408a32-36; Ober (1989) pp. 149-150. 

278 8 



burgerr weet gehad zou hebben van de seksuele praktijken van Timarchos, maar hij 
zall  ongetwijfeld, zeker vanaf het moment dat hij belangrijke functies ging bekleden en 
zichh in de volksvergadering roerde, voor velen een bekende persoon geweest zijn. 

Inn zijn rede vertelt Aischines over verschillende activiteiten van Timarchos op het 
politiekee terrein. 
1.. Hij trad in de volksvergadering op. In par. 26 refereert Aischines aan het onlangs 
voorgevallenn incident waarbij Timarchos in de volksvergadering zijn mantel had 
afgeworpenn en ongekleed een gevechtshouding had aangenomen. Hij zag er slecht 
uit,, immers zijn lichamelijke conditie was aangetast door drankmisbruik en 
uitspattingen.1000 Als we Aischines mogen geloven, wekte zijn gedrag in die mate 
afschuww bij andere burgers, dat er een nieuwe wet werd ingesteld die bepaalde dat er 
inn iedere volksvergadering geloot moest worden welke phyle bij het spreekgestoelte 
vooraann zou zitten en de voorzitter zou leveren (par. 33). Timarchos zou zich samen 
mett anderen tegen deze wet verzet hebben (par. 34). Aischines vermeldt in par. 80 
datt Timarchos de bema het vorige jaar (dus 346/5) had betreden.101 Zijn bemoeienis 
zouu te maken gehad kunnen hebben met stadsherstel of met een militaire 
aangelegenheid.1022 In par. 81 noemt Aischines een ander voorval dat in de 
volksvergaderingg plaatsvond waarin Aischines de aanklacht tegen Timarchos naar 
vorenn bracht. Timarchos had een voorstel ingediend in verband met de woonhuizen 
opp de Pnyx. Waarschijnlijk had hij voorgesteld dat de burgers zelf een kleine bijdrage 
zoudenn leveren om de buurt enigzins te verbeteren.103 De mensen hadden op dit 
voorstell  gereageerd met hilariteit en obscene interrupties (par. 80-84).10* 
Aischiness noemt alleen die voorbeelden van Timarchos' optreden in de 
volksvergaderingg waaraan het volk zich geërgerd heeft of waarbij het volk zelf 
Timarchos'' woorden geïnterpreteerd heeft in het licht van diens eigen seksuele 
gedrag.. Als Aischines' weergave van de reactie van het volk juist is, mogen we 
concluderenn dat hij voor de volksvergadering inderdaad geen onbekende figuur was. 
Eenn andere aanwijzing dat Timarchos een bekende spreker was in de 
volksvergaderingg is dat Aischines de SoKtuaoia tav pnrópaw op Timarchos zonder 
meerr van toepassing acht: dat hij een rhetor is, was blijkbaar evident. Dit wordt 
overtuigendd bevestigd door een mededeling uit de Hypothesis bij de redevoering van 
Aischiness tegen Timarchos. Hier wordt van Timarchos gezegd dat hij een zeer 
bekendd politicus was, voor de volksvergadering sprak en meer dan honderd besluiten 
hadd ingediend.105 Ook de Suda vermeldt dat een Timarchos van Sphettos meer dan 
honderdd besluiten had ingediend.106 Dit aantal zou aan de overdreven kant kunnen zijn, 

100Aeschin.. 1,26: ovwo KOKC*; KOI aioxpóx, SiaKeijievoc, TO acoua into uéötK; Kai $&ékapiaq. 
10IAeschin.. I, 80: "Ocav oiraxri övapfj era. TO P^fia èv tq> cWjucp Kat [fj (kn>Xf|] öxe époüAfiuae 
népixnv.. De conjunctivus met av wijst wellicht op een handeling die zich vaker herhaald heeft. Als lid 
vann de Boulè ligt het voor de hand dat hij de volksvergadering vaker heeft toegesproken om de 
probouleumataprobouleumata toe te lichten. 
102Hett is mogelijk dat de volksvergadering zich beraadde over het herstel van de lange muren op het 
momentt dat de burgers zich door Philippos bedreigd voelden. 
1033 Cf. de scholiën: oiie^oeic, xivèq ifcav nept ri\v IIvuKa epiiuoi Kal Kaxaitenxot>Kmai. tavraq 
owePouteuoevv ó Tïuap%o<; KTio&ijvai , oi S' é£ 'Apeio-o nayov. De financiële reserves van de staat 
waren,, zoals we hebben gezien, behoorlijk uitgeput door de oorlog. 
104Vergelijkk Aeschin. 1,80: ei vdp uvna6ein. teixwv èiuoxeufiq f\ nitpyov, f\, e&c, amiyetó *oi xiq, 
evOitqevOitq époate Kai èyeXaxe Kai avtot èXéyete tf|v ènoowuiav xeöv ëpycov 6v awtote a\rao. Ik denk 
niett dat we met Adams (Loeb) de dubbelzinnigheid die het volk deed schreeuwen en lachen, in de 
woordenn teï%<>S of jrópyos moeten zoeken, maar in het woord éniaicewi, Tierstel', 'opknapbeurt', dat 
mijnss inziens vergelijkbaar is met het Nederlandse 'een beurt geven.' 
1055 TnóOeoic; Tiu.ap%oc, 'Apt^Xov I^Ttioq, 5idcniuoq <3v év tfj noXtxeia Kat SnjMryopaiv Kai 
nXéovv r\ ÈKaxóv \|rn>iouaia yeypa&aq. Cf. Lipsius (1905-12) ü p. 280. 
1066 Hansen (19922) p. 272 vermeldt alleen de plaats in de Suda, maar brengt de opmerking niet in 
verbandd met de Timarchos uit de redevoering van Aischines. Het lijdt echter geen twijfel dat de door de 
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maarr hoeft het niet te zijn. Waarschijnlijk was dit een tamelijk gewoon aantal voor 
mensenn die gedurende verscheidene jaren een vooraanstaande positie in het politieke 
bedrijff  innamen.107 We kunnen concluderen dat Timarchos in de volksvergadering 
gedurendee verscheidene jaren een prominente rol heeft gespeeld. 
2.. Hij is tweemaal lid van de Boulè geweest. De eerste maal was tijdens het 
archontschapp van Nikophemos, dus in het jaar 361/360.108 De tweede maal was in het 
jaarr voorafgaand aan het proces, dus in 347/346.1C9 Volgens par. 104, waar Aischines 
dee slechtheid van het karakter van Timarchos demonstreert met diens acties tegen 
zijnn oude oom, zou Timarchos als lid van de Boulè - die dag was hij zelfs voorzitter -
ervoorr gezorgd hebben dat zijn oom ook geen armentoelage uit de openbare middelen 
meerr kreeg. Dit moet zich dus in het jaar 361/360 hebben afgespeeld.110 Men mocht 
slechtss tweemaal lid van de Boulè zijn, maar niet in opeenvolgende jaren.H1 De 
inscriptiess laten zien dat relatief weinig burgers gebruik maakten van hun recht om 
voorr de tweede maal lid van de Boulè te zijn.112 Dit verklaart dat het feit dat er tussen 
beidee lidmaatschappen van Timarchos een tijdvak van veertien jaar ligt, niet 
ongewoonn is. Dat hij tweemaal aan de Boulè heeft deelgenomen, wijst er dus op dat 
hijj  meer dan gemiddeld politiek actief is geweest."3 Om lid te worden van de Boulè 
moestt men dertig jaar of ouder zijn.114 Hansen heeft op basis van de gegevens die 
onzee bronnen geven uitgerekend dat de gemiddelde leeftijd van de mensen die voor 
dee eerste maal het lidmaatschap van de Boulè vervullen, rond de veertig jaar ligt. Het 
wass dus uitzonderlijk dat iemand al op zijn dertigste aan de Boulè deelnam."3 

Sudaa bedoelde Timarchos dezelfde is als de door Aischines aangeklaagde Timarchos. In de redevoering 
wordtt nergens de deme direct gekoppeld aan de naam Timarchos, zoals de Hypothesis doet, maar de 
informatiee die de redevoering geeft, is ermee in overeenstemming: in par. 97 wordt vermeld dat de 
familiee een huis aan de rand van de stad, een landgoed in de deme Sphettos en een stuk grond in 
Alopekee had. Uit het vervolg blijkt dat de moeder van Timarchos uit de deme Alopeke kwam. Zij 
smeektt hem namelijk het stuk grond aldaar niet te verkopen, opdat zij er begraven kan worden (par. 99). 
Waarschijnlijkk hoorde het land in Alopeke tot haar bruidsschat. Timarchos had twee ooms, Eupolemos, 
eenn paidotribes en Arignotos, die blind was. Toen Eupolemos gestorven was, beheerde de vader van 
Timarchoss het hele familiebezit, maar gaf aan zijn blinde broer voor diens onderhoud geregeld wat geld. 
Toenn na de dood van zijn vader het bezit op Timarchos overging en toen hij de leeftijd had bereikt dat hij 
hieroverr zelf kon beschikken, heeft hij deze oude blinde oom verstoten en het geld verbrast. Aischines 
roeptt de oude man als getuige op en noemt hem' Apivvartoc, X<J>T|TUO<; (par. 104). Het heeft er dus alles 
vann dat de familie van de vader van Timarchos van de deme Sphettos afkomstig was. Cf. Kirchner 
(1901)) nr. 13636, Rhodes (1972) p. 242, Develin (1989) p. 270. Er is in par. 157 sprake van een 
naamgenoott van Timarchos, een itaic,, die echter op het gebied van ingetogenheid zijn tegenpool is; van 
hemm wordt echter verder niet vermeld uit welke deme hij afkomstig was. 
""Hansenn (19922) p. 272 concludeert na telling van de voorstellen tot de y i ^ iouma van de 
verschillendee redenaars in onze bronnen (van Demades zijn er 22 bekend, van Lykrophron 11 en van 
Demostheness 39): 'A political leader in the course of his career must have proposed hundreds of 
decrees'.. We moeten niet vergeten dat in een zitting van de volksvergadering gemiddeld negen tot tien 
besluitenn passeerden en dat de volksvergadering zo'n 30 a 40 keer per jaar bijeenkwam. Zie Hansen 
(19922)pp.l55-156. . 

.. Cf. Kirchner (1901) nr. 13636, Hansen (1975) nr. 143, Develin (1989) nr. 3067 
enn pp. 267en 322. 
'«Aeschin.. I, 80. Cf. Develin (1989) pp. 312-322. 
ll0Cf.. ook Rhodes (19932) p. 570, die naar aanleiding van de vermelding van de armentoelage in de Ath. 
Pol.Pol. 49,4 naar Aeschin 1,109 verwijst voor de datum van de verandering van deze regeling. 
111111 A.P. 62.2. Rhodes (1972) p.3. 
ll2Ziee Rhodes (1972) pp. 3 en 242-3. Hij telt slechts zeventien voorbeelden van Atheners uit de vierde 
eeuww die tweemaal in dé Boulè hebben gezeten. Zie verder Hansen (19922) p. 249. 
l ,3Dee keuze voor de nieuwe leden van de Boulè werd gemaakt uit mensen die zichzelf hadden 
aangemeld.. Cf. Lys. 31.5, 33 en Hansen (19922) pp.247-248. 
"*X.M"*X.M  I,ii.35, D. XXI I Andr. hyp. i,l . Cf. Rhodes (1972) p. 1, Sinclair (1988) p.66, Oberr (1989) p. 
139,, Hansen (19922) p. 249. Volgens Rhodes was het misschien mogelijk dat iemand in het jaar dat hij 
dertigg werd lid was van de Boulè, dus op negenentwintigjarige leeftijd. 
l l3Ziee Ober (1989) p. 140, Hansen (19922) p. 249. Dit gegeven gecombineerd met het eerste 
lidmaatschapp van de Boulè van Timarchos ten tijde van het archontschap van Nikophemos in 361/360, 
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3.. Hij heeft allerlei ambten (dpxai) vervuld, zowel ambten die men door het lot 
verkreegg als ambten waarvoor men gekozen werd. "6 Aischines noemt er enkele 
expliciett en uitsluitend die ambten, naar aanleiding waarvan hij gemakkelijk het 
verdorvenn karakter van Timarchos kon illustreren. Hij was eens lid van de belangrijke 
commissiee van de tien logistai geweest die de taak had de euthynai bij de 
magistratenn te verrichten.117 Hij bekleedde het ambt van gouverneur (archon) op het 
eilandd Andros (par. 107).'18 Hij werd aangesteld als inspecteur van de huurlingen in 
Eretria.1199 Verder heeft hij aan verschillende officiële gezantschappen deelgenomen 
(par.. 120). 12° 
Wee kunnen concluderen dat Timarchos een ambitieuze, vooraanstaande politicus/ 
rhetorrhetor was, die zeker vanaf 461/460 aan veel Atheners, die geregeld de 
volksvergaderingg bijwoonden, bekend was.121 We moeten vaststellen dat de 
redevoeringg van Aischines slechts een zeer selectieve bron is voor het bereik van zijn 
politiekee activiteiten en invloed. 
Demostheness steltt in de falsa legatione (par. 286) de vraag hoelang Timarchos actief 
wass als een openbaar spreker (éSTuuivópei) en geeft als antwoord: JIOXW xpóvov. In al 
diee tijd was, aldus Demosthenes, Aischines in Athene, maar hij nam er geen aanstoot 
aann dat een man van een dergelijk karakter in het openbaar sprak. Demosthenes 
spreektt hier een waar woord. Maar het is niet alleen Aischines geweest die nagelaten 
heeftt Timarchos aan de kaak te stellen. Ook het volk heeft zich jarenlang door hem 
latenn adviseren, zonder zich aan zijn gedrag te storen. Aischines bevindt zich dus met 
zijnn proces op het scherp van de snede. Omdat hij alleen door Timarchos te 
beschuldigenn zelf het vege lij f kan redden, is hij enerzijds gedwongen de leden van de 
juryy op de hoogte te stellen van de schandelijke praktijken van Timarchos als politicus 
enn daarmee zijn politieke carrière, zijn politieke rol en invloed in herinnering te roepen, 
anderzijdss moet hij ervoor oppassen de dèmos niet ervan te beschuldigen een figuur 
alss Timarchos minstens vijftien jaar zijn gang te hebben laten gaan en zich al die jaren 
doorr zo'n verdorven persoon te hebben laten adviseren. Een dergelijke kritiek houdt 
eenn fundamentele aanval in op het functioneren van de democratie: het systeem biedt 
ruimtee aan ambitieuze, onbetrouwbare, nietsontziende individuen. Timarchos is 
bijvoorbeeldd tweemaal lid van de Boulè geweest. Zoals we hebben gezien, werden 
beambtenn en de leden van de Boulè altijd van te voren aan een dokimasia en euthynai 
onderworpen.. Timarchos heeft deze toets altijd doorstaan. Waarom is er verder nooit 

iss de enige concrete aanwijzing over  de leeftijd van Timarchos tijdens het proces. Als we uitgaan van het 
gemiddeldee van veertig jaar, dan was hij  in 345 zesenvijftig jaar  oud (of: zevenenvijftig). Hij  moet in 
iederr  geval zesenveertig jaar  of ouder  zijn geweest. Aischines' opmerking in par. 106: ovtoc, yap tawny 
xr\\xr\\  T îicia v ëx<ov r\v \)U£t<; ópate, owe eouv Tjvriv a [néitox] oiiic %>£ev apx^v, ovSeuiav Aax<*>v 

oiiöèè xeipoTovn.6ei£, aXXa ndoac. napa xo'uc, vóuotx; icpidpevoc, moet een understatement zijn (let op 
dee suggestieve woorden fiv vuexc, ópate) om Timarchos voor  te stellen als een abjecte baantjesjager. 
Overr  Timarchos' leeftijd en de relatie met zijn homoseksuele praktij k kom ik nog te spreken. 
116Ziee Aeschin. 1,113. 
1177 Cf. Aeschin ffl,  20-23, Ath. Pol. 54.2; Hansen (19922) pp. 222-224, Rhodes (19932) pp. 597 e.v. 
Volgenss Develin (1989) zou hij  dit ambt in 364/3 hebben bekleed. Er  is nog een andere commissie van 
logisthai,logisthai, namelijk een uit de Boulè door  het lot gekozen tienmanschap die elke prytanie een controle 
moestenn uitoefenen op de verslagen van de magistraten. Deze commissie wordt hier  waarschijnlij k niet 
bedoeld.. Cf. Ath. Pot. 48.3; Hansen (19922) p. 221, Rhodes (19932) pp. 560-561. 
1188 Volgens Develin (1989) p. 264 zou dit in 362/3 zich hebben afgespeeld. 
119Aeschinn I, 113: è^Exaaxryq x<5v èv "Epeipia Jjévoov. Dit zou zich volgens Develin (1989) in 347/6 
hebbenn kunnen afspelen. 
120Dee woorden ó xoü ST|UOU ovujkwXoc, (par. 120) verwijzen wellicht naar  Timarchos' activiteit als 
rhetor,rhetor, maar  zijn hier  ongetwijfeld zeer  ironisch bedoeld. Over  Timarchos' deelname aan 
gezantschappen,, zie Develin (1989) p. 351. 
11 De opmerking van Demosthenes in de falsa legatione par. 244 dat Timarchos zelfs niet aan al zijn 

burenn bekend was, is natuurlij k enigszins overtrokken om het contrast met het effect van $r\ni\ over  het 
levenn van Aischines scherp naar  voren te laten komen. 
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eenn eisangelia tegen hem ingebracht? Corruptie was toch op hem van toepassing? 
Dezee kritiek kan Aischines niet zonder meer onder woorden brengen, want dan zou 
hijj  de jury beledigen en haar sympathie verspelen. Hierbij komt nog dat het voor 
Aischiness zelf van groot belang was dat hij in dit proces als een uiterst betrouwbare 
enn ware democraat overkwam. Ook om die reden kon hij niet al te veel expliciete 
kritiekk uitoefenen. 

3.. Manipulati e met wetten 

3.1.. Inleiding 

Inn plaats van een directe aanval op de zwakke kanten van het democratische bestel 
diee door de politieke loopbaan van Timarchos aan het licht gebracht zouden kunnen 
worden,, richt Aischines zijn kritiek op een ander aspect van de Atheense 
samenleving,, namelijk de seksuele moraal en praktijk. Deze kritiek wordt op een zeer 
omzichtigee wijze naar voren gebracht en pas aan het einde van de redevoering (vanaf 
dee peroratio par. 177) gekoppeld aan de politieke consequenties die dit gedrag zou 
kunnenn hebben. Deze kritiek wordt voorbereid doordat hij zijn redevoering met een 
uitgebreidee analyse van de wetten begint die ten grondslag liggen aan belangrijke 
aspectenn van de moraal van de burgers. Eerst maakt hij duidelijk dat de wetten het 
fundamentt vormen van de democratie. Zij beschermen de burgers en de staat. Het 
gaatt er dus om dat de democratie goede en nuttige wetten heeft, maar ook dat de 
burgerss de wetten gehoorzamen. 
Hett eerste punt, namelijk dat de Atheners goede en nuttige wetten hebben 
demonstreertt hij aan de hand van de wetten over oĉ pocruvii om direct daarna, al in 
hett begin van zijn redevoering, aan te tonen dat Timarchos een wetovertreder is. De 
termm ao^pooüvii die door Aischines vooral in de betekenis van ingetogenheid, 
zelfbeheersingg en nauw verwant aan eüicoauia wordt gebruikt, is een van de 
sleuteltermenn van zijn rede.m Hiermee vormt moreel gedrag, dat volgens Aischines 
verstrekkendee politieke consequenties kan hebben, die het wezen van de democratie 
raken,, de focus van zijn rede. 
Voordatt we nader ingaan op de wetten die Aischines bespreekt, moeten we 
onderstrepenn dat een jury gewoonlijk niet goed op de hoogte was van de wetten die 
aann de orde waren. De wetten waren waarschijnlijk tot 403 op de muur van de Stoa 
Basileioss op de agora 'gepubliceerd' geweest, maar daarna zal men van publicatie in 
steenn hebben afgezien vanwege het grote aantal nieuwe wetten en wijzingen in de 
bestaandee wetten. Wetten werden bewaard in het staatsarchief, het Metroön.123 

Zeldenn zullen de leden van de jury zich vóór een proces op de hoogte hebben gesteld 
vann de precieze formulering van de wet(ten) die de aanklager gebruikte. De spreker 
konn dus tamelijk gemakkelijk de jury misleiden door de wet verkeerd, of slechts een 
gedeeltee ervan te citeren, wetten met elkaar te verwarren en de straffen te 
verdraaien.. Deze techniek past Aischines bijvoorbeeld toe, wanneer hij de eigenlijke 
wettekstt en zijn eigen interpretatie ervan als één geheel formuleert. Soms werden de 
wettenn op verzoek van de spreker door de griffier voorgelezen, zoals ook tijdens het 
process tegen Timarchos, maar hierbij konden ook malversaties plaatsvinden doordat 
bijvoorbeeldd de griffier de wet slechts gedeeltelijk voorlas, waardoor de strekking van 
dee wet verdraaid werd. Bovendien als het ging om een klein detail in de wet, bood het 
voorlezenn weinig houvast, wanneer de spreker een uur later aan dit detail een subtiele 

l22Dee term duikt telkens in de redevoering op: par. 6, 9, 11, 22, 25, 26, 48, 133, 139, 151, 156, 158, 
159,, 189. Voor  eüicoouia zie par. 22. Voor  een uitvoerige bespreking van de term oco+poauvii, zie 
8.4.4. . 
' sCf.. MacDowell (1978) pp. 46 e.v., Hansen (19922) p. 164. 
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draaii  gaf. De jury was dus voor de wettelijke gang van zaken en onderbouwing van 
hett proces volledig afhankelijk van de aanklager en de verdediger, zeker waar het 
gingg om wetten die niet vaak toegepast werden, zoals de wet van de hetairesis en de 
dokimasiadokimasia ton rhetoronJ* Afgezien van het proces tegen Timarchos hebben we geen 
process dat op basis van deze aanklacht is gevoerd. De jury zal bijvoorbeeld de 
argumentatiee van de aanklager in een proces naar aanleiding van een ypatf\ Jiapavóuow 
inn juridisch opzicht veel beter hebben kunnen controleren. 

3.2.. Een overdaad aan wetten 

Aischiness ordent zijn wetten in drie groepen. Hij behandelt eerst de wetten die 
betrekkingg hebben op jongens (jtcüöe.;) (A), vervolgens die te maken hebben met het 
gedragg van en tegenover jongemannen (ueipdicia) (B)125 en tenslotte de wetten ten 
aanzienn van de andere leeftijden, zowel waar het gaat om gewone burgers als om 
redenaars/politicii  (C).126 In het kader van de eerste categorie geeft hij vier wetten: 
Al .. De wet ten aanzien van het gedrag van leraren aan wie de Atheners hun 
kinderenn toevertrouwen.127 De wet bepaalt op welk tijdstip het gepast is dat een zoon 
vann een vrij burger naar school gaat, met hoeveel jongens hij naar binnen mag gaan 
enn hoe laat hij de school mag verlaten. Leraren mogen de school niet voor 
zonsopgangg openen en niet na zonsopgang sluiten. De wet, zo verklaart Aischines, 
koestertt grote argwaan tegen afzondering en het duister.128 Verder stelt de wet regels 
voorr de leeftijd van de jongens (veavioxoi), voor de beambte die toezicht moet houden, 
voorr het toezicht van de paidagogos, voor de Muzenfeesten in de scholen en de 
Hermesfeestenn in de sportscholen; tenslotte heeft de wet betrekking op de 
schoolvriendschappenn en de leeftijd van de koorleider: de wet bepaalt dat deze 
tenminstee veertig jaar moet zijn, omdat hij, volgens Aischines, op die leeftijd in staat is 
dee grootst mogelijke zelfbeheersing ten aanzien van de jongens aan de dag te 
leggen.1299 Deze wet wordt daarna door de griffier voorgelezen; deze versie voegt 
enkelee details toe, namelijk dat niemand die ouder is dan de jongens de school mag 
betredenn op straffe van de dood, behalve een zoon van de meester zelf of zijn broer of 
dee man van zijn zuster. Tijdens de Hermesfeesten in de gymnasia moeten 
volwassenenn worden geweerd.130 

124Cf.. Dover (1978) p. 24. Dover Iaat naar aanleiding van de wet op de hetairesis zien hoe belangrijk 
hett is onderscheid te maken tussen de eigenlijke wettekst en Aischines' commentaar erop. Woordjes als 
oluaii  en 5fi JIOÖ wijzen op een interpretatie van de formulering van de wettekst. 
1255 Aischines hanteert het juridische onderscheid tussen natq en jieipaKiov: iemand is een ueipdiciov, 
wanneerr hij de leeftijd bereikt heeft waarop iemand zich officieel als burger kon laten registeren, dat wil 
zeggen:: achttien of negentien jaar (Ath'. Pol. is hierover niet eensluidend, zie Rhodes (19932) pp. 497-
4988 en Pélékidis (1962) pp. 51-2). 
126Aeschin.. 1,8: ripcoxov uèv ydp Sié^eiux «poe, üudq xouc, vóuoix; OI Kéïvxca nept xf\<; eweoouicu; 
T<3VV 7tai5ojv xd&v fmexépoav, ënevta feuxepov xoix; nepi xoav ueipaidöjv, xpixov S' é$e£fv; xo-uc, 7tepi 
xd>vv ÖAJUÖV f)XiKiaiv , o\> uóvov nepi xcov IStaixriiv, dXXd icai nepi x<ov piftópoov 
127Aeschin.. 1,9-12. 
l28Aeschin.. 1,10: iaq èpimiac, KCU XÖ OXÓXO? èv nXeurcn ünoxpia noiouuevoc/ 
,29Datt de koorleiders tenminste veertig jaar moesten zijn, wordt bevestigd door de Ath. Pol. 56, 3. Ook 
dee door vaders gekozen begeleiders van de epheben, wanneer zij hun training ondergaan, moeten boven 
dee veertig zijn (Ath. Pol. 42, 2). Rhodes (19932) p. 504 geeft als commentaar: 'to reduce the risk of 
corruptingg the young. (...) Tlie supervision of ephebi was presumably considered to demand skill or 
morall  fitness as well as loyalty to the state (...)'. De vraag is of de leeftijdsgrens van de begeleiders in 
beidee gevallen wel iets met sophrosune te maken heeft gehad en niet alleen met hun ervaring en 
bekwaamheidd hun taak naar behoren uit te voeren. Het laat zich aanzien dat we hier te maken hebben 
mett Aischines' interpretatie van de wet en niet met een onderdeel van de wettekst zelf. 
130Err zijn in de redevoering van Aischines tegen Timarchos vier van deze citaten van wetten toegevoegd: 
par.. 12, 16, 21, 35. Deze passages zijn hoogstwaarschijnlijk apocrief en dienen met voorzichtigheid 

283 3 



A2.. De wet ten aanzien van het gedrag van de voogd/superieur van de jongen 
(vader,, broer, oom, voogd, samengevat met het woord tciipioq)131: de wet bepaalt dat 
wanneerr de superieur de jongen verhuurt als gezelschapsjongen (éxaipeïv), een 
aanklachtt ingediend kan worden tegen 1. degene die hem heeft verhuurd en 2. degene 
diee hem heeft ingehuurd. Voor beiden geldt dezelfde straf.132 De jongen werd niet 
gestraft;; hem werd, zodra hij volwassen was geworden, alleen het recht om in de 
volksvergaderingg te spreken (napp-noia) ontnomen. 
A3.. De wet ten aanzien van souteneurs (rtpoavayyooeia) (par. 14): de wet eist, volgens 
Aischines,, de hoogste straffen tegen degene die een vrije jongen of vrouw 
prostitueertt (npoaYcoveiieiv).133 Pas aan het einde van de redevoering in par. 184 komt 
hijj  op deze wet terug om duidelijk te maken wat voor een hekel de wetgever (Solon) 
enn de voorvaderen van de Atheners hadden aan dit soort mensen. In deze paragraaf 
(184)) vermeldt Aischines dat op het beroep van souteneur de doodstraf stond.134 

gebruiktt te worden. Cf. Martin & de Budé (1927) p. xxvi. Wolf (1955) p. 301, Dover (1978) p. 26. Zo 
vermeldtt het citaat van de wet (Al ) dat de koorleiders door de dèmos zijn aangesteld, maar de Ath. Pol. 
566 stelt dat de koorleiders voor de competitie voor mannen- en jongenskoren door de phylai ter 
benoemingg worden voorgesteld en dat de Archon-basileus hun benoeming ratificeert. Het feit dat de 
scholiënn geen enkele opmerking maken die op deze ingevoegde passages betrekking heeft, versterkt het 
vermoedenn dat ze veel later zijn ingevoegd. Verder is het opvallend dat Aischines niet zelf, maar wel het 
ingevoegdee citaat uit de wet vermeldt dat het volwassenen verboden was de scholen te bezoeken. Dat 
zouu immers zijn stelling dat de wetten uiterste zorg aan de Atheense jongens besteden, onderstrepen. 
Vaasafbeeldingenn uit de eerste helft van de vijfde eeuw laten zien dat volwassenen bij lessen aanwezig 
kondenn zijn, zie hoofdstuk 6.4, en bijvoorbeeld de roodfigurige afbeeldingen nr. R110 en R113, en die 
inn Beek (1975). Als deze wet bestond, dan zou zij kunnen stammen uit de tweede helft van de vijfde 
eeuw,, als een reactie op het feit dat erastai de lessen van hun eromenoi bijwoonden en verstoorden. 
Cantarellaa (1992) pp. 34/35 suggereert dat de wettekst (par. 9-12) zou impliceren dat het voor 
volwassenenn verboden was het gymnasion te betreden. Maar dit wordt niet door Aischines beweerd en 
evenminn staat het in het citaat van de wet vermeld; dit was alleen verboden tijdens de Hermesfeesten. 
Overr een opmerkelijke discrepantie tussen de regeling tijdens de Hermesfeesten en de voorstelling van 
zakenn hiervan in de Lysis van Plato, zie deel 2, hoofdstuk 7.3. 
1311 Zie MacDowell (1978) p. 126. 
,32Hett is opvallend dat Aischines vervolgens alleen de straf vermeldt die een vader ondergaat, namelijk 
datt de jongen eenmaal volwassen geworden, niet verplicht is hem te onderhouden en hem ook niet in 
huiss hoeft te nemen. De zoon moet zijn vader wel begraven en de andere gebruiken in acht nemen (par. 
13).. In par. 72 suggereert Aischines dat degene die de jongen verhuurt de ergste straffen moet 
ondergaan;; hieronder zou een jury kunnen verstaan dat de aangeklaagde de doodstraf verdient. 
Aischiness spreekt zich hier dus tegen, want anders kan een vader niet door zijn zoon, wanneer deze 
volwassenn is geworden, gestraft worden. Aischines probeert de jury ervan te overtuigen hoe 
verwerpelijkk prostitutie volgens Atheense maatstaven is. In par. 13 wordtt verder niets gezegd welke 
straff  degene die de jongen heeft gehuurd ondergaat. In paragraaf 72 suggereert Aischines echter dat 
degenee die een Athener voor seksuele doeleinden huurt, dezelfde zware straffen verdient als de 
verhuurder. . 
l33Cf.. MacDowell (1978) p. 125. 
1344 Aischines is in par. 184 niet erg genuanceerd, omdat hij er niet bij vermeldt dat het natuurlijk gaat om 
souteneurss die een vrije jongen of vrouw, zoals hij in par. 14 heeft gezegd, verhuren. Hij heeft wellicht 
ditt aspect bewust verzwegen om de jury in te prenten dat ze samen met de andere Atheners in het 
algemeenn een gruwelijke hekel aan pooiers (nopvopoaicoi) hebben. In par. 188 maakt hij van dit 
gevoelenn gebruik door zijn verbazing over de Atheners uit te spreken: enerzijds constateert hij dat de 
Athenerss een gruwelijke hekel aan pooiers hebben (die edele Solon, de grondlegger van hun staatsbestel, 
eistt tegen hen de doodstraf!) anderzijds zullen ze een man als Timarchos zomaar vrijspreken. Hadden de 
Athenerss wel zo'n gruwelijke hekel aan pooiers? Aristoteles schildert in zijn Eth. Nic. 1121b35 de 
KopvofkKTKÓc,, af als iemand die een beroep uitoefent dat niet bij een Atheens burger past en als iemand 
diee te gretig is in het aannemen van wat hij krijgen kan en van de verkeerde bronnen. In Eth. Nic 113Ia7 
wordtt rcpoavüryeta omschreven als een onvrijwillige transactie die in het geheim plaatsvindt, zoals 
overspell  dat ook is. Dit soort punten geven het beroep van de pooier een negatieve associatie, maar deze 
iss iets anders dan waarop Aischines zinspeelt. De doodstraf die al dan niet door Solon is ingesteld, heeft 
betrekkingg op het gebruik maken van vrije Atheners als prostitués/prostituees en niet op het verdienen 
vann geld door middel van het verhuren van mensen. Veel Atheners, onder wie leden van de jury van het 
process tegen Timarchos, zullen gebruik gemaakt hebben van het aanbod van pooiers. De wijze waarop 
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A4.. De wet ten aanzien van elke Athener die hybris pleegt (par. 15): deze wet brengt 
all  dit soort zaken, aldus Aischines, onder één noemer: als iemand tegen een jongen of 
eenn volwassen man, vrouw, vrij of slaaf, (al dan niet seksueel) geweld pleegt, kan 
tegenn hem een ypâ cd uppeeoc, ingediend worden. De straf die op de overtreding van 
dezee wet volgt kan een boete zijn, maar ook de doodstraf.135 Deze wet wordt door de 
griffierr voorgelezen. 
Watt de jongemannen (ufiipdxia) betreft haalt Aischines één wet (par. 19-22) aan: 
BI.. De wet op de hetairesis (éxaipiimc.): als een Athener met een ander optrekt voor 
seksuelee doeleinden (étaipetv), mag hij geen openbare functie bekleden of de 
volksvergaderingg toespreken.136 Doet hij dit toch, dan kan hem de zwaarste straffen 
wordenn opgelegd. Ook deze wet laat Aischines voorlezen.137 

Vanaff  par. 22 spreekt Aischines over de wetten die op de andere leeftijdgroepen 
betrekkingg hebben. 
Cl.. De wetten ten aanzien van het gedrag tijdens de volksvergadering; de manier 
waaropp de voorzitters zich moeten gedragen; de volgorde waarin de Atheners mogen 
sprekenn (degenen die boven de vijfti g jaar zijn mogen als eersten spreken).138 

C2.. De dokimasia ton rhetoron (SoKiuaoia xwv piriópcofv)13»: de wet verbiedt degene in 
hett openbaar te spreken (Snutryopelv) 1. die zijn vader of moeder slaat of ze niet 
onderhoudtt of hun geen onderdak verleent; 2. die niet aan veldtochten die hem waren 
opgedragenn heeft deelgenomen en degene die zijn schild heeft weggegooid; 3. die 
zichh heeft geprostitueerd (nejiopveuuévoc,) of voor geld met iemand is opgetrokken voor 

enn de mate waarin de Atheners, volgens Aischines, een hekel hebben aan de pooiers, lijken een 
verdraaiingg en overdrijvin g te zijn. 
Hett  is opvallend dat wanneer  een vader  zijn zoon prostitueert, hetgeen te vergelijken is met het beroep 
vann een pooier, zijn straf veel geringer  is dan de straf van pooiers van vrij e jongens. Hoe is deze 
inconsequentiee te verklaren? Waren de pooiers meestal geen Atheense burgers maar  metoiken? Zover 
mijj  bekend, zijn hierover  geen duidelijk e gegevens. We moeten wellicht ermee rekening houden dat 
Aischiness geen juiste voorstelling van zaken geeft van de straf van de pooiers. Het is in ieder  geval 
opmerkelijkk  dat hij  niet direct in par. 14, wanneer  hij  de wet op de souteneurs bespreekt, de doodstraf 
vermeldtt  maar  uitsluitend dat de wet de zwaarste straffen uitvaardigt, waardoor  de inconsequentie in 
vergelijkingg met het geval van de vader  die zijn zoon prostitueert verdoezeld wordt Het retorische effect 
vann de doodstraf aan het slot van de redevoering, wanneer  de juryleden allang vergeten zijn wat hij 
preciess in het begin over  de straffen van de betreffende wetten heeft gezegd, is groot. 
'«Vooreenn bespreking van deze wet, zie MacDowell (1978) pp. 129-132, Fisher  (1992) p. 36 e.v., 
Toddd (1993) pp. 270-1. In de rede Tegen Meidias (D. XXI , 47) wordt dezelfde wet uitgebreider 
geciteerd. . 
136Voorr  de betekenis van de term hetairesis en het door  Aischines aangebrachte onderscheid tussen 
pomeiapomeia en hetairesis, zie par. 4.2.2. . 
l37Aeschin.I,, 19/21: édv nc, 'AOnvaia>v„.etaipiioii , uil é£éox<o avwp... Voor  de precieze formulerin g 
vann deze wet en het verschil in formulering ervan door  Aischines en het ingevoegde wettelijke citaat wat 
betreftt  de functies die men niet mag uitoefenen, zie hierboven in par. 2.5 en 3.3.van dit hoofdstuk. Voor 
eenn bespreking van deze wet zie Lipsius (1905-15) H p. 436, Hansen (1976) pp. 61, 62, 74, Dover 
(1978)) passim, Meier  &  de Pogey-Castries (1980) pp. 66 e.v., Buffière (1980) pp. 202 e.v., Halpenn 
(1990)) pp. 94 e.v., Cantarella (1992) pp. 49 e.v., Todd (1993) p. 107. We vinden een toespeling op deze 
wett  in D. L. 1,55: lóXorva 5è tóv frratptiKOr a elpyew toü pnjia-roq. Cf. Ruschenbusch (1966) pp. 42-
3.. Aischines noemt als strafmaat ia uJéyiata énitinia, de ingevoegde wettekst spreekt over  de 
doodstraf.. Voor  een bespreking van de strafmaat bij  overtreding van de wet op de hetairesis en de 
procedurelee gang van zaken, zie Appendix IV. 
13>Uitgebreidd wijdt Aischines nu uit over  de zelfbeheersing van redenaars uit het verleden tijdens het 
spreken,, zoals Solon, van wie een standbeeld op Salamis staat met zijn handen in zijn kleren (cf. het 
ontluisterendee commentaar  van Demosthenes in XIX , 251), Perikles, Themistokles en Aristeides; hij 
vergelijktt  hen met het gedrag van Timarchos in de volksvergadering. Zie voor  een bespreking hiervan 
par.. 2.5. van dit hoofdstuk. 
1399 Voor  literatuur  over  deze dokimasia zie voetnoot 60. 
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seksuelee doeleinden (f|taipn.K(óc,) '*; 4. die zijn vaderlijk erfdeel of een andere erfenis 
heeftt verkwanseld (TÖ nocpcjkx KOCESTIOOKCÓC,, n <&v Sv KA.rtpovóuo<; yéviycat). Deze wet laat 
Aischiness niet voorlezen. Hij vermeldt het woord öimnvopeiv hier voor het eerst direct 
inn het kader van een wet141 

C3.. De wet die bepaalt dat bij elke volksvergadering geloot moet worden welke phyle 
vooraann zit en de voorzitter is (par. 33). De leden van de phyle moeten optreden als 
verdedigerss van wetten en democratie. 
C4.. De wet ten aanzien van het gedrag van sprekers in de volksvergadering, opdat zij 
zichh aan bepaalde regels tijdens de vergadering houden. Deze wet was onlangs 
ingesteldd naar aanleiding van de schandelijke vertoning van Timarchos in de 
volksvergadering.. De wet wordt voorgelezen. 
Ditt zijn de wetten die door Aischines worden aangehaald, besproken of vermeld. Er 
zijnn drie punten die naar aanleiding hiervan door ons besproken dienen te worden: 1. 
Welkee wetten zijn van toepassing op de eigenlijke aanklacht tegen Timarchos, zoals 
Aischiness deze formuleert in de par. 154?142 2. In hoeverre is Aischines correct en 
oprechtt in zijn behandeling van de wetten? 3. Waarom geeft Aischines zo'n 
uitgebreidee inleiding over de wetten ten aanzien van sophrosune, terwijl dit, naar wij 
kunnenn opmaken uit de redevoeringen die wij uit de vierde eeuw tot onze beschikking 
hebben,, zeer ongebruikelijk was? 
Opp de eerste vraag is het antwoord nogal verrassend. Van de negen wetten die hij 
bespreektt lijken in eerste instantie alleen de wet op de hetairesis en de dokimasia 
tonton rhetoron van toepassing. De vier wetten die hij bespreekt in het kader van de 
manierr waarop Atheners zich moeten gedragen ten opzichte van jonge jongens 
(nalSe?)) zijn niet direct relevant, zoals Aischines zelf in par. 39 op indirecte wijze 
toegeeft,, wanneer hij de jury meedeelt dat hij Timarchos voorzichtig gaat aanpakken 
doordatt hij alles zal laten lopen wat de beklaagde als jongen verkeerd heeft gedaan 
mett zijn eigen lichaam. Is dit gebaar werkelijk bedoeld als een genereuze geste? Ik 
betwijfell  het ten zeerste. Wet A l is blijkbaar niet op Timarchos van toepassing - hij 
heeftt niet op ongepaste plaatsen zoals de school of bij Hermesfeesten in gymnasia en 
alss koorleider achter jonge jongens aangezeten; bovendien is hij geen schoolmeester 
geweest.. We mogen dit concluderen, want anders had Aischines hiervan zeker 
gebruiktt gemaakt, omdat de straffen op deze overtredingen niet gering waren. Als 
wett A2 in werkelijkheid op Timarchos van toepassing was geweest, namelijk dat hij 
alss vader zijn zoon als prostitué had verhuurd, had Aischines er zeker gebruik van 
gemaakt.1433 Ook blijk t nergens dat Timarchos zelf vrije jongens heeft gehuurd. Als 
Timarchoss zich als pais geprostitueerd had, zou hij niet meer in het openbaar 
gesprokenn mogen hebben.144 Blijkbaar is dat of niet gebeurd, of te lang geleden; in elk 

1400 Als de formulering van de wet door Aischines juist is, - we hebben verder geen andere Griekse bron 
voorr deze wet - dan lijk t de wet een onderscheid te maken tussen een pontos en een hetairos in seksuele 
zin.. Voor een bespreking van dit verschil, zie par. 4.2.2. van dit hoofdstuk. 
1411 In par.3 noemt hij de term, maar in een zeer algemeen kader en met de bedoeling de jury al enigszins 
eenn indruk te geven wat de strekking van de aanklacht is. Ook in par. 20 hanteert Aischines de term, 
maarr ook hier niet als onderdeel van zijn eigen formulering van de wet op hetairesis. Ook wordt de 
termm niet gebruikt in het toegevoegde citaat van de wet. Dat Aischines deze term noemt als een activiteit 
diee Timarchos niet had mogen uitvoeren, zou de functie kunnen hebben de jury te suggereren dat deze 
wett in principe dezelfde inhoud heeft als die van de dokimasia ton rhetoron . Zie par. 3.3. 
l42Aeschin.I,, 154: [ut ]̂ 8n.unvopeïv Tiu,apxov Jtenopveuuévov icai if|v naxpepav ovaiav 
Kaxe5n5oKÓra. . 
1433 Dat Timarchos op het moment van het proces kinderen had, blijkt uit D. XDC, 283. 
1444 Het feit dat de wet niet voorziet in een straf voor de jongen direct nadat hij zich geprostitueerd heeft, 
maaktt het waarschijnlijk dat zo'n jongen ook later niet vervolgd werd. Wanneer de ncoSec, zich in het 
registerr van hun deme lieten inschrijven, hetgeen de officiële stap naar het burgerschap betekende, vond 
eenn 'screening' (SoKiuacóa) plaats. Ath. PoL (42,1-2) vermeldt dat deze screening betrekking had op de 
leeftijdd van de jongen en op de vraag of hij tke.xioe.poq was. Ieder lid van de deme kon bezwaar maken 
tegenn het opnemen van de jongen in het register. Cf. Lipsius (1905-1915) II pp. 282-284, Harrison 
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gevall  heeft Aischines hiervoor te weinig harde bewijzen. De wet A3 over het 
souteneurschapp is niet relevant voor de persoon van Timarchos. De wet op hybris is, 
zoalss we in navolging van Dover in par. 2.3 van dit hoofdstuk hebben gezien, strikt 
genomenn niet op de aanklacht tegen Timarchos van toepassing. De wetten Cl, C3 en 
C44 zijn niet relevant in het kader van de aanklacht. Uitsluitend de wet op de hetairesis 
enn de dokimasia ton rhetoron lijken van toepassing te zijn. Maar bij nader inzien is het 
ookk van de wet op de hetairesis onzeker of zij voor het geval van Timarchos geldt. 

3.3.. De grensvervaging tussen de wetten 

Vann de schijnbaar heldere systematiek, die Aischines in het exordium heeft 
aangebrachtt in de onderscheidingen tussen de verschillende wetten, is in het vervolg 
vann zijn betoog nog maar weinig over. Hij doet het voorkomen dat er een duidelijk 
onderscheidd is tussen de wet A2 (wanneer een kurios een vrije jongen verhuurt om 
zichh te prostitueren) en BI (de wet op de hetairesis): A2 heeft betrekking op jongens 
(icatfecjj  voordat ze officieel de leeftijd bereikt hebben om actief aan het politieke 
bedrijff  deel te nemen, BI op jongemannen als 'volwassen' burgers. In het geval van 
A22 zijn de kurios én de 'huurders' strafbaar, in het geval BI de jongemannen zelf. In 
hett geval van de wet BI is er geen sprake van een straf voor degene die de jongeman 
huurt,, noch in de formulering van de wet door Aischines noch in het ingevoegde 
citaat.. Als dit in werkelijkheid wel het geval was, zou het uitermate vreemd zijn 
geweestt dat Aischines dit niet zelf bij zijn bespreking van deze wet vermeld had. We 
mogenn hieruit afleiden dat de wet op de hetairesis geen straffen eiste voor de 
'huurder'.I4SS Terwijl Aischines in zijn exordium beide wetten scherp heeft 

(1968)) pp. 205-207, Hansen (1992» p. 96 en Rhodes (19932) pp. 493 e.v. De Ath. Pol. vermeldt geen 
anderee inhoud van de screening. We kunnen nu op twee manieren de opmerking van Aischines over  de 
parresiaparresia (zie de wet A2) interpreteren: 1. Het is mogelijk dat een jongen ook op basis van zijn gedrag 
datt  hem als volwassene ongeschikt zou maken voor  het burgerschap, geweigerd kon worden, ook al 
wordtt  dit door  de Ath. Pol. niet vermeld. We kunnen ons echter  afvragen, waarom Aischines dan in 
zijnn uitgebreide verslag van de wetgeving de dokimasia van de epheben niet heeft vermeld. 2. Omdat de 
Ath.Ath. Pot. dit punt niet vermeldt, is het zeer  onwaarschijnlijk dat dit een onderdeel vormde van de 
screeningg en het laat zich derhalve aanzien dat het verbod op de parresia geen officiële strafmaatregel 
was,, maar  dat Aischines deze straf heeft afgeleid van de wet op de hetairesis, dat wil zeggen: de 
Athenerr  die zich als nalq schuldig had gemaakt aan prostitutie, kon zodra hij  zich als burger  met de 
politiekk ging bemoeien, door  een ander  hiervan langs de weg van een proces weerhouden worden. Een 
burgerr  kon ongestraft prostituti e bedrijven zolang hij  maar  geen aanspraak maakte op zijn rechten een 
roll  in de politiek te spelen. De denk dat de laatste mogelijkheid de meest waarschijnlijk e is en dat 
Aischiness ook op dit punt geen juiste weergavee heeft gegeven van de wetgeving en de jur y een rad voor 
ogenn heeft gedraaid, met de bedoeling te suggereren dat de Atheense wet prostituti e zonder  meer  afwijst 
enn veroordeelt 
14i14i De wet die betrekking heeft op de 7taï8ec, maakt de straf voor  de 'huurder*  gelijk aan die van 
'verhuurder' ,, omdat ze beiden even schuldig zijn aan wat er  met de jongen gebeurt, die volgens de wet 
nogg niet verantwoordelijk is voor  wat hij  doet. De wet vermeldt niets over  het geval dat een jongen 
(KctïcJJ zich buiten weten van zijn vader/voogd prostitueert Gezien de zo uitgebreide bespreking van de 
wettenn door  Aischines mogen we ervan uitgaan dat er  inderdaad geen wet bestond die op dit specifieke 
gevall  betrekking had. Verder  lijk t het niet waarschijnlij k dat de wetgever  wil suggereren dat zo iets in 
Athenee niet voorkwam. Vermoedelijk had in dit geval de hetairesis-v/et (BI) op de jongen betrekking; 
dezee wet spreekt namelijk op vage wijze over  uc, 'AÖnvaioov (par. 19). Dit komt overeen met de 
opmerkingg van Aischines in par. 14 naar  aanleiding van de wet A2, dat een jongen die 'verhuurd' is, zijn 
rechtt  op itappnoia verliest (Zie echter  mijn twijfel s over  de waarde van deze opmerking van Aischines 
inn voetnoot 144). Als de weergave van de wetten op de prostituti e door  Aischines volledig is, dan is er 
sprakee van een 'gat'  in de wetgeving op dit punt, omdat een Atheense jongen, zolang hij  nog niet de 
leeftijdd bereikt had van officieel burger  en zolang zijn vader  of voogd hiervan niet op de hoogte was of 
hett  oogluikend toeliet zijn gang kon gaan zonder  dat hij  door  de wet hiervoor  gestraft werd. Dit zal niet 
ongebruikelijkk  geweest zijn, daar  ook voor  de gemiddelde Atheense jongen een extra zakcentje 
aantrekkelijkk  was. Bovendien was prostituti e in de betekenis van het ontvangen van geld voor  seksuele 
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onderscheiden,, laat hij ze in het vervolg van zijn betoog in elkaar overgaan, duidelijk 
mett twee oogmerken: 
1.. door A2 met B1 te vermengen wekt hij de indruk dat ook in het geval van de wet op 
dee hetairesis (BI) de 'huurder' strafbaar is. Dit is uiterst functioneel in zijn betoog, 
omdatt hij op deze manier zijn gebrek aan getuigen van het seksuele wangedrag van 
Timarchoss kan verklaren. In par. 72 komt hij over dit punt te spreken, wanneer hij 
naarr aanleiding van de 'vriendschap' van Timarchos met Hegesandros de juryleden 
ervoorr gewaarschuwd heeft dat het voor iemand als Hegesandros onmogelijk is te 
getuigen.. Ik citeer nogmaals de tekst uit paragraaf 72: 

Wantt  ik ga er  niet vanuit dat julli e zo vergeetachtig zijn dat julli e nu al niet meer  weten wat julli e 
zojuistt  hebben gehoord toen de wetten werden voorgelezen. Daarin staat geschreven dat als 
iemandd een Athener, wie dan ook, inhuur t om het met hem te doen, of als iemand zich hiervoor  te 
koopp aanbiedt, dat dan de zwaarste straffen, in beide gevallen gelijk, worden opgelegd. Wie is nou 
zoo vertwijfel d dat hij  bereid is zo'n getuigenis af te leggen waardoor  hij  de kans loopt, als hij  de 
waarheidd getuigt, zichzelf object te maken van de allerzwaarste straffen? 

Aischiness doet een beroep op het geheugen van de jury op het moment dat hij de 
tweee wetten samenvoegt, die hij zo'n twintig minuten geleden scherp had 
onderscheiden.1*55 Het probleem van de getuigen is natuurlijk een uiterst zwakke 
schakell  in het betoog van Aischines, zoals ook Demosthenes in zijn de falsa legatione 
opmerkt.1477 Telkens komt Aischines erop terug en telkens voert hij hetzelfde 
argumentt aan dat het voor hen gevaarlijk is te getuigen dat zij Timarchos als hetairos 
gehuurdd hebben, omdat zij hiermee een strafbaar feit hebben begaan.I48 Op slimme 

dienstenn (en niet in de betekenis van het intrekken bij  iemand of als pornos in een bordeel) moeilijk voor 
derdenn te controleren, omdat de 'contacten' buiten en in het donker  konden plaatsvinden. Bovendien was 
dee 'huurder ' van de jongen er  wellicht niet bij  gebaat, dat zijn contact met de jongen aan het licht kwam. 
Dee opmerking van Aischines binnen het kader  van de wet A l , namelijk dat de wet de grootste argwaan 
koesterdee tegen afzondering en het duister  moet in dit perspectief opgevat moet worden. Vergelijk de 
opmerkingg die Aischines in par. 90 maakt naar  aanleiding van de moeilijkheid getuigen te vinden voor 
'daden''  als die van Timarchos: 'Gebeuren die dingen namelijk in het geniep, zoals dat altij d is gegaan, op 
still ee plekjes en in privé-huizen...'  (Ei yap ft u£v npófyc, aürn ëatai, axntep elcüöe Ylyveaöai, Xd9p<? 
Katt  ev épnuiaic, icai év iSiatq oitdau;,...). Vergelijk ook het fragment van Theopompos (zie 
hoofdstukk 6.7, 'promiscuïteit') , dat op een dergelijke vorm van homoseksuele praktijk , al dan niet in de 
zinn van prostitutie, betrekking zou kunnen hebben. 
1466 Dover  (1978) p 29 wijst erop dat Aischines hier  beweert de wet geciteerd te hebben, maar  haar  in 
werkelijkhei dd in het exordium alleen in eigen woorden heeft weergegeven. Dit is juist in het geval van 
dee wet A2, maar  de wet BI  had Aischines wel laten voorlezen. Mijn s inziens is het raffinement van 
Aischiness nog groter. Aischines wil op dit punt in zijn betoog niet de wet A2 weergeven, maar  op 
slinksee wijze A2 en BI  ineenschuiven. De zinsnede 'ik ga er  niet vanuit dat julli e zo vergeetachtig zij  dat 
...""  etc. moet voorkomen dat de juryleden aan hun geheugen twijfelen en niet meer  weten welke wet hij 
well  of niet heeft geciteerd. Wellicht heeft Aischines opzettelijk bepaalde wetten wel en andere niet 
tijdenss zijn exordium laten voorlezen om de verwarrin g bij  de jur y op dit moment van de redevoering 
nogg groter  te maken. 
1477 D. XDC, 243: 'AAJl a urj v Kal êicr\ tolq SiKacroïc, ekeyzt;, ovSéva uaprop' êxcov é$' olc, ëicpiveq 
xóvv avöptoriov JtapaaxéaÓai. 
1488 Hi j  confronteert de jur y met het probleem van de getuigen al direct naar  aanleiding van de eerste 
liaison,, die van Timarchos met Misgolas. In par. 44 suggereert hij  dat wanneer  een proces over 
algemeenn bekende feiten handelt, de aanklager  alleen maar  een beroep hoeft te doen op het geheugen van 
dee toehoorders (par. 44). Hij  anticipeert hier  dus op het later  in zijn betoog gebruikte argument van het 
Geruchtt  (<1>T|UT|), dat hij  vanaf par. 80 uitwerkt . Bovendien maakt hij  de jur y duidelij k dat de getuigen 
diee hij  oproept 'niet bepaald mijn vrienden zijn, evenmin hün vijanden of mensen die geen van de twee 
partije nn kennen. Neen, het zijn hün vrienden!'  (par. 47) Het hele gedeelte vanaf par. 72 t/m 93 staat in het 
kaderr  van het probleem van het gebrek aan getuigen. Opmerkelijk e passages zijn: 90/91 (geen enkele 
misdadigerr  die in het geheim te werk gaat, kan als hij  maar  ontkent gestraft worden tenzij  er 
'circumstantiall  evidence' voorhanden is); 92 (een lofprijzin g op de Areopaag die soms mensen 
veroordeeltt  zonder  dat er  getuigen zijn); 98 (hij  roept getuigen op in verband met het verkwanselen van 
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wijzee probeert hij dit pijnlijk e gemis aan getuigen te compenseren door het volk tot 
hoofdgetuigee van Timarchos' seksuele praktijk te maken: het volk heeft door zijn 
reactiess tijdens volksvergaderingen op toespelingen van anderen of van hemzelf op 
zijnn seksuele gedrag te kennen gegeven dat het ervan op de hoogte was. 'Jullie 
hebbenn hem al zonder proces schuldig bevonden' (par. 85).149 Aischines bespreekt, 
zoalss hij in par. 39 meedeelt, uitsluitend de daden van Timarchos die deze heeft 
begaann vanaf het moment dat hij de officiële leeftijd van burger heeft bereikt. Dat de 
'huurders'' van dergelijke jongemannen strafbaar waren, heeft hij binnen het kader 
vann wet BI niet vermeld. 
2.. Door BI met A2 te vermengen doet hij het voorkomen dat prostitutie aan de 
zwaarstezwaarste straffen onderhevig is. Onder de zwaarste straffen zal een Athener, zoals 
wee hebben gezien, ook aan de doodstraf gedacht hebben. Alleen bij de wet op 
hetairesishetairesis wordt de term 'de zwaarste straffen' genoemd met betrekking tot degene 
diee zich prostitueert, maar zoals uit par. 72 blijkt, doet Aischines in de loop van zijn 
betoogg alsof dit ook geldt voor degene die hem inhuurt. Bij de formulering van de wet 
A22 had hij gezegd dat de 'verhuurder' dezelfde straf kreeg als de 'huurders' van de 
jongen.. Hij licht dan uitsluitend de straf toe die een vader als souteneur van zijn eigen 
zoonn volgens de wet verdient, maar dit is niet een straf die valt onder de 'zwaarste' 
straffen.. Een nadere toelichting op de straf voor de 'huurder' wordt op dat moment 
doorr Aischines wijselijk achterwege gelaten.130 

Opp een andere slinkse manier probeert hij de jury duidelijk te maken dat Timarchos 
dee doodstraf verdient, en wel door eenzelfde verwarring te scheppen ten aanzien van 
dee hybris-wet (A4). Dover heeft hierop al gewezen. Volgens hem vermengt 
Aischiness in par. 15, waarin hij de wet op hybris formuleert, deze wet met de wet A2 
alsoff  ze op hetzelfde betrekking hebben; Aischines stelt namelijk aan elkaar gelijk: 
'alss iemand hybris tegenover een roü? pleegt en als iemand (een na!?) huurt.'151 Het 
raffinementt zit volgens Dover in het gebruik van de woordjes 8r\ KOM verborgen. Dit 
lijk tt mij juist, maar ik denk dat Aischines nog geraffineerder te werk gaat. Een 
Athenerr zal inderdaad het huren van een nalq van Atheense ouders voor seksuele 
doeleinden,, waarbij de jongen door zijn vader of een andere kurios wordt verhuurd -
ditt is namelijk de situatie waarvan Aischines in het kader van de wet A2 uitgaat - als 
eenn vorm van hybris beschouwen en dit zal conform de wet zijn. De jongen verricht 

hett erfdeel: nu lopen de getuigen minder gevaar). In par. 78 betoogt hij dat bij de dokimasia ephebon 
ookk geen getuigen nodig zijn; in par. 88 vergelijkt hij de situatie met het geval van een omkoper en 
iemandd die omgekocht is: zij zullen niet getuigen, want voor beiden staat de doodstraf te wachten. In 
par.. 163-164 geeft Aischines te kennen dat hij bang is namen te noemen van hen die zich schuldig 
gemaaktt hebben aan prostitutie, maar ook van hen die prostitué's gehuurd hebben. Hij vreest namelijk 
wraakacties.. Voor dit probleem van de getuigen, zie ook Blass (18982) Iü"2 pp. 170-172 en 197 e.v. 
1499 Vergelijk par. 75,80-85,89 en de rol van «Wfin in par. 128 e.v. 
,50Ookk in par. 88 wordt gesuggereerd dat Timarchos en zijn 'huurders' de doodstraf verdienen. In par. 
1633 gaat Aischines in op een tegenwerping dat er in het geval van prostitutie een contract nodig zou zijn. 
Wanneerr een van beiden zich in dat geval niet aan het contract heeft gehouden, is er een proces nodig. 
Stell  dat de man die Timarchos heeft gehuurd, zal betogen dat Timarchos zich niet aan het contract heeft 
gehouden.. "Maar zal dan niet de man die voor een Athener heeft betaald in strijd met de wetten gestenigd 
worden...?'' Opmerkelijk is dat Aischines in par. 43 zich op dit punt lijkt tegen te spreken, wanneer hij 
verslagg doet wat er op een gegeven moment voorvalt tussen Timarchos en Misgolas: Timarchos had 
afgesprokenn dat hij Misgolas en Phaidros zou vergezellen bij een processie tijdens de Grote Dionysia. 
Toenn hij echter niet kwam opdagen, gingen ze hem zoeken en troffen hem aan in een pension in 
gezelschapp van £évoi. Misgolas en Phaidros begonnen deze heren te dreigen dat ze mee moesten naar 
dee SeouxöTTipiov, de gevangenis, omdat ze een vrije jongen op het verkeerde pad hadden gebracht. De 
vreemdelingenn worden bang en slaan op de vlucht. Waarom dreigen Misgolas en Phaidros niet met het 
risicoo van de doodstraf, dat zou toch nog meer indruk hebben gemaakt? 
1511 Zie Dover (1978) pp. 36 e.v. Het Grieks luidt: év c& Siappitfnv Yéypajixai, èdv xi? vPpi&l ei? 
itaïSaa (vPpi^ei Sè &n nov ó uurOovuevo?) fj dvSpa r\ yuvatica, f\ xaiv èXeudépcov xivd fj xcov 
SOXIXÜJV,, fj èdv napdvouóv xi ïtoifj ei? xovwav xivd, ypa+a? üppeoiq elvai ïcenoirticev <ai xiurtpa 
ETceOrpcev,, ö xi xp*l JtaÖetv fj cmoxeïom. 

289 9 



namelijkk de handelingen die hij als prostitué moet verrichten niet vrijwillig . Wat de 
'huurder'' de jongen aandoet is te vertalen in termen van een agressieve aanranding 
vann diens persoon. Aan het slot van par. 17 brengt Aischines op een andere manier 
eenn verband aan tussen enerzijds hybris en anderzijds prostitutie en hij doet nu de 
eerstee stap tot misleiding van de jury. Hij stelt namelijk dat de wetgever ervan uitging 
datt in een democratie iedereen die hybris heeft gepleegd, niet geschikt is voor het 
burgerschapp (crufinoXuevecKku). Aischines is op dit punt ongenuanceerd, omdat hybris 
niett altijd deze consequentie hoefde te hebben. Er waren allerlei gradaties van hybris 
enn de straffen konden variëren van een geldboete tot en met de doodstraf.m In het 
eerstee geval was er geen sprake dat men zijn rechten als burger zou verliezen en de 
staatt van atimia zou verwerven. Door te suggereren dat hybris iemand ongeschikt 
maaktt voor het burgerschap, doet Aischines het voorkomen dat beide wetten 
dezelfdee intentie hebben en anticipeert hij in sterke mate op de wet op hetairesis, die 
hijj  in par. 19, twee minuten later aan de orde stelt. De stap om hybris te koppelen aan 
dee prostitutie binnen het kader van de dokimasia ton rhetoron in par. 29 is dan nog 
maarr klein: TÖV yap to acojia xó éautoü é$' üflpei nejipctKÓra, Kal ta tcoivd tffc rcóXeax; paSiox; 
TiYTJoatoo diïoScóaeoeai. Ik ben het met Dover eens dat de koppeling van hybris aan 
prostitutiee bedreven door een volwassen man wettelijk gezien niet juist is. Deze vorm 
vann prostitutie was vrijwilli g en viel niet onder de hybris-wet.153 En ook al zou deze 
vormm van prostitutie als hybris beschouwd worden, dan laat het zich aanzien dat 
Aischiness de rollen omdraait: de gedachte dat Timarchos als prostitué hybris pleegt 
tegenoverr zijn eigen lichaam, lijk t vergezocht. Hoe dan ook, deze koppeling heeft het 
effectt de jury ertoe te verleiden Timarchos de doodstraf op te leggen. Immers op het 
overtredenn van de hybris-v/et kon de doodstraf volgen.154 

Tenslottee is er nog een andere manier waarop Aischines de jury wil doen geloven dat 
Timarchoss juridisch de doodstraf verdient. In Appendix IV (zie achterin dit deel) 
bespreekk ik de drie mogelijkheden van de procedure van de wet op hetairesis, en laat 
ikk zien dat interpretatie 1 de meest waarschijnlijke is: deze gaat ervan uit dat de wet 
steltt dat, indien een Atheens burger, die zich aan prostitutie schuldig heeft gemaakt 
terwijll  hij tegelijk politiek actief was en daarom in een proces wegens hetairesis tot 
atimiaatimia is veroordeeld, vervolgens politiek actief blijft , hij in een volgend proces de 
zwaarstee straffen opgelegd kan krijgen. Aischines probeert nu bewust de juryleden 
eenn rad voor ogen te draaien door hun de indruk te geven dat op de hetairesis-wel 
directt de doodstraf zou volgen (interpretatie 3): hij verwart dus, mijns inziens, 
interpretatiee 1 en 3 van de wet. Bij de formulering van de wet in par. 20, houdt hij de 
straff  open, maar suggereert dat het om de ergste straffen gaat. Bovendien laat hij, 
mijnss inziens, opzettelijk de vermelding van de strafmaat bij de bespreking van de 
dokimasiadokimasia ton rhetoron achterwege. Vervolgens suggereert hij echter op 
verschillendee plaatsen dat Timarchos de doodstraf verdient, waarmee hij zichzelf 
feitelijkk niet tegenspreekt, maar wel een verkeerde voorstelling van zaken geeft. Zo 
doett Aischines het in de hierboven geciteerde passage uit par. 72 voorkomen dat 
prostitutie,, bedreven door een Athener, zonder dat deze politiek actief is geweest, al 
dee zwaarste straffen oplevert.153 In par. 163 suggereert hij dat degene die voor een 
Athenerr heeft betaald, gestenigd moet worden! Ook in par. 122 suggereert Aischines 
datt Timarchos vanwege zijn schandelijke levenswijze de doodstraf verdient. Hij legt 
Timarchoss de volgende woorden in de mond: 

152Ziee D. XXI , 47, Aeschin. 1,16. Fisher  (1992) pp. 36 e.v. 
153Ookk Aischines zelf onderstreept in par. 87, en 188 dat deze vorm van prostituti e vrijwilli g was. 
1544 Voor  andere retorische functies van Aischines' poging de indruk te wekken dat Timarchos schuldig is 
aann hybris, zie 8.2.3. 
1555 Hi j  gebruikt hier  dezelfde woorden als in par. 20: T&  uéyiora énmuia. Voor  andere onjuistheden in 
dezee passage, zie het begin van par. 3.3. 
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Alss ik me aan iets dergelijks schuldig heb gemaakt, of als ik naar jullie bevinding een leven heb 
geleidd dat maar enigszins overeenkomt met diens beschuldigingen, verdien ik het niet verder te 
leven.. Dan is het niet meer dan billij k dat de straf die mij wordt opgelegd, voor de stad een 
rechtvaardigingg is in de ogen van heel Griekenland. Dan sta ik hier niet om jullie om vrijspraak te 
vragen,, nee, wanneer ik werkelijk zo verwerpelijk ben als het lijkt, verdien ik de doodstraf. 

Hett is duidelijk dat Aischines de jury wil doen geloven dat Timarchos op grond van 
zijnn seksuele verleden wettelijk de doodstraf verdient. Hij brengt deze verwarring nog 
opp een subtielere manier tot stand. Als interpretatie 1 de juiste formulering is van de 
wet,, kunnen we stellen dat de clausule over de prostitutie in de dokimasia ton 
rhetoronrhetoron een toepassing is van de hetairesis-wel. Dit wordt bevestigd doordat de 
rhetorr Androtion door zijn aanklager bedreigd wordt met de hetairesis-wet. Zoals we 
hebbenn gezien, beveelt Aischines de dokimasia-weU die atimia als straf stelde, aan 
hett einde van zijn redevoering nadrukkelijk als een zeer goede wet aan. Aischines 
vermeldtt zelf deze strafmaat niet in verband met de dokimasia. Wel probeert hij de 
dokimasiadokimasia te assimileren aan hetairesis-wet, althans aan de onjuiste formulering 
daarvann (interpretatie 3), waardoor de jury de indruk krijgt dat iemand die 
veroordeeldd wordt volgens de dokimasia de doodstraf verdient. Deze gelijkstelling 
probeertt hij tot stand te brengen door middel van de term Simiryopetv: deze is strikt 
genomenn alléén op zijn plaats binnen het kader van de dokimasia ton rhetoron, - in 
par.. 28 valt de term als enige verboden activiteit binnen het kader van de dokimasia -
enn wordt noch in de formulering van de wet op de hetairesis door Aischines noch in 
dee ingevoegde wettekst vermeld. Op slinkse wijze brengt hij echter de term wel in 
verbandd met de hetairesis-wet. Direct na zijn eigen formulering in par. 20 zegt 
Aischines: : 

Leess hun ook deze wet voor, opdat julli e weten dat Timarchos, ondanks het bestaan van zulke 
prachtigee en verstandige wetten, toch heeft gedurfd in het openbaar  te spreken (ormiTYOpéw), 
Timarchoss wiens levenswijze julli e maar  al te goed kennen. 

Ookk in par. 40,72, 119 en 154 gebruikt hij deze term in de context van de graphe tes 
hetaireseos.hetaireseos. Zo wordt de jury op verschillende momenten op indirecte wijze 
voorgehoudenn dat Timarchos niet aan de doodstraf mag ontkomen. 

3.4.. De wetten en de moraal 

Alss onze interpretatie van de wet op de hetairesis (interpretatie 1, zie Appendix IV) 
juistt is, dan is strikt genomen van de negen wetten die Aischines naar voren brengt 
terr beoordeling van het gedrag van Timarchos, alleen de dokimasia ton rhetoron 
vanuitt juridisch oogpunt relevant. Zoals we hebben laten zien, geeft Aischines ook zelf 
hiervann blijk door aan het slot van zijn redevoering alleen de dokimasia ton rhetoron 
opnieuww naar voren te brengen. 
Hett is duidelijk dat Aischines naast een beroep op een juridische procedure een zeer 
sterkk beroep doet op het morele bewustzijn en de morele verantwoordelijkheid van 
hett Atheense volk, dat door de jury wordt vertegenwoordigd. Op zichzelf is een 
dergelijkk beroep niet vreemd in privé- of politieke processen in de vierde eeuw in 
Athene,, maar wel is het gewicht dat Aischines eraan toekent, en dus het belang 
ervann voor het welslagen van zijn aanval op Timarchos ongewoon. 
Inn het kort kunnen we het morele argument als volgt samenvatten: "jullie, Atheners, 
hebbenn voortreffelijke wetten, op basis waarvan we mogen afleiden dat oe^potriwii en 
eüKooutaa hoog in het vaandel staan bij de burgers. Iemands houding op het gebied van 
dee seksualiteit laat niet alleen zien of iemand deze deugden in acht weet te nemen, 
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maarr ook of hij zich op andere terreinen van het maatschappelijk leven weet te 
gedragenn zoals het een burger betaamt. Timarchos' levensloop toont aan dat hij op 
seksueell  gebied alle grenzen van wat geoorloofd en dus gepast is heeft overschreden; 
hijj  is dus ook op andere gebieden volslagen immoreel en niet geschikt als burger.1* 
Watt zal iemand die zijn eigen lichaam te koop aanbiedt, allemaal niet verder te koop 
aanbieden?1""  Zo iemand is dus in vele opzichten een werkelijk gevaar voor de 
democratiee en julli e kunnen hem onmogelijk in julli e midden accepteren, temeer daar 
hijj  een slecht voorbeeld is voor jullie zonen. Door hem te verwijderen kunnen julli e de 
staat,, waarmee het momenteel slecht gaat138, wellicht redden en voorkomen dat julli e 
zonenn zijn voorbeeld volgen. Als jullie hem niet straffen, betekent dit niet minder dan 
hett deficit van ons hele opvoedingssysteem. De educatie van onze kinderen heeft dan 
geenn zin meer.159 Als julli e hem straffen en dit kwaad verdreven is, dan is er weer een 
basiss voor ewoouia.''160 Zijn redevoering bevat een ringcompositie: hij begint met de 
publiekee moraal en eindigt ermee, dat wil zeggen: zowel aan het begin als aan het 
eindee van zijn rede confronteert hij de Atheners met hun verantwoordelijkheid voor 
hett welzijn van de staat. 
Aischiness wekt voor de oppervlakkige toehoorder en lezer sterk de indruk dat zijn 
betoogg over de moraal descriptief is: hij baseert zich op de in de bestaande wetten 
vastgelegdee normen en gedragspatronen. De leden van de jury moeten de indruk 
krijgenn dat hij spreekt over hun gedrag en hun moraal. De wetten die hij bespreekt, 
zijnn opgesteld naar zijn zeggen door Solon, de grote staatsman, van wie alles wat de 
Athenerss in hoge mate aan hun systeem waardeerden, volgens hen afkomstig was. '6l 

Langss de weg van de wetten gaat de moraal die hij de jury voorhoudt, terug op Solon, 
enn zo doet hij het voorkomen dat het Atheense volk nog steeds in het bezit is van de 
hoogstaandee moraal van zijn voorouders. Maar hier schuilt een addertje onder het 
gras.. Door de wetten in elkaar te schuiven verdraait Aischines dingen. Vervolgens 
destilleertt hij uit de wetten een moraal die er niet in aanwezig is; hij suggereert dat het 
volkk een moraal heeft die het in feite niet heeft. Maar tegelijkertijd doet hij een sterk 
beroepp op hun verantwoordelijkheidsgevoel - de democratie gaat te gronde door 
typenn als Timarchos, het hele opvoedingssysteem is volstrekt waardeloos als zo 
iemandd geaccepteerd wordt - en slaagt er zo in een groot deel van de leden van de 
juryy te doen geloven dat wat hij hun als dé Atheense moraal voorhoudt, ook hun 
moraall  is. 
Eenn enkele maal moet Aischines erkennen dat Atheners of althans een deel van het 
volkk helemaal niet zo'n hoge morele standaard hebben. Een duidelijk voorbeeld 
hiervann vinden we in de peroratio, wanneer hij zijn laatste oproep aan de jury doet 
Timarchoss uit haar midden te verwijderen. Hij laat doorschemeren dat de Atheense 
jeugdd door zulke typen is verpest en weer tot een deugdzaam leven gebracht moet 

1566 Vergelijk Aischines' formulerin g van Timarchos in par. 105 waarin hij  de seksuele en morele 
eigenschappenn onder  één noemer brengt: 'AXXct xomcp dvri xcöv jtaxpcpov nepieaxi [iSeXupia, 
auKo^avua,, Opaaoq, xpu$f|, 5eiXia, dvaiSeia, xö uf| ènioxaaOai épvOpidv éiti xoic, aiaxpolc/ è̂  
<5vv dv ó KÓKIOTCX ; ïcai dXwnxeXéaxaxoc, JioAixiy; yévoixo. 
l57Ziee onder  andere par. 188: xi 8'  OVK dv órcoSotxo ó xf|v xoü oxóuaxoc, tippiv neitpaKÓc,; 
158Ziepar.. 188. 
159Ziepar.. 187. 
l60Vergelijkk  par. 192: Eu 5' éjcioraoöe, Kai uxn a^óSpa xö uéXXov pnöiïaeaöai 8iattvnu,ove*óexe, ei 
uèvv oaïaei xwv èrcvxnSeujAÖxcov Tiuxipxoq Siicnv, dpxt|v eüieoouiac, év xfj  itóAei KaTaaKeuóaexe- ei 
5""  ano^eii^exai, KXX. 
1611 Het was gebruikelijk om wetten aan Solon toe te schrijven zonder  dat men daarvoor  voldoende 
aanwijzingg had. Het omgaf de wetten met een aureool van degelijkheid, betrouwbaarheid en 
gewichtigheid.. Voor  literatuur  hierover, zie noot 112 van hoofdstuk 7. In hoofdstuk 7.7 heb ik 
aannemelijkk  gemaakt dat de wet op hetaimis niet eerder  dan ca. 450-440 is ingesteld. 
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worden.,<BB De Atheners zullen de blijkbaar verstoorde ewcoouia in hun stad weten te 
herstellen,, als ze ten overstaan van hun zonen Timarchos voor zijn levenswandel 
zullenn straffen.163 Dit is een retorische overdrijving waarmee Aischines de jury de 
noodzaakk en het geweldige belang van een veroordeling van Timarchos wil inprenten. 
Maarr de opmerking zal ook een kern van waarheid bevatten, namelijk dat het 
seksuelee gedrag van Timarchos door meer Atheense jongens en jongemannen in 
praktijkk werd gebracht. 
Dee uitgebreide behandeling van de wetten komt ook Aischines' eigen positie ten 
goede.. Zoals we hebben gezien, gaat het Aischines erom dat hij zich in dit proces van 
dee blaam van verraad jegens de staat weet te zuiveren. Een van zijn strategieën dit te 
bewerkstelligenn is om een contrast aan te brengen tussen Timarchos en hemzelf in 
hunn houding tegenover de democratie. In dit verband moeten we ook de 
ongebruikelijkk lange analyse van de wetten bezien: Aischines werpt zich op als grote 
kennerr van de wetten die het fundament vormen van het democratische bestel. Hij 
betoontt zich een ware rhetor door het volk deelgenoot te maken van zijn 
vertrouwdheidd met typische, democratische waarden. Hij betoont zich een ware 
politespolites die het beste met zijn stad voor heeft en haar waarschuwt voor 
ondermijnendee elementen; een verkondiger en bewaker van een moraal die de stad 
zall  redden van haar ondergang. 

4.. De homoseksuele beeldvorming 

4.1.. Inleidin g 

Dee rede van Aischines tegen Timarchos vormt het uitgangspunt van Dovers analyse 
vann de Griekse homoseksualiteit. Deze aanpak heeft het voordeel dat in deze 
redevoeringg zaken aan bod komen die in andere bronnen niet of nauwelijks onder 
woordenn worden gebracht. Het nadeel echter is het sterk retorische gehalte ervan: 
Aischiness probeert de handelswijze van Timarchos in een zo zwart mogelijk daglicht 
tee stellen en tevens zichzelf te ontdoen van de blaam van een ondemocratische 
houdingg en zijn hachelijke politieke positie te verbloemen. We mogen er van uitgaan 
datt veel van wat Aischines zegt over de homoseksuele praktijk, maar ook van wat hij 
dee jury in de mond legt als haar eigen opinie, gekleurd is. Het is duidelijk dat Aischines 
dee jury ervan probeert te overtuigen dat zij in veel opzichten zijn mening over het 
gedragg van Timarchos deelt. Het gebruik van bekende topoi betekent nog niet dat het 
volkk zich door deze topoi laat overtuigen of misleiden of dat ze de opvattingen van het 
volkk weergeven.164 Bovendien moeten we voorzichtig zijn te spreken over 'de 

t62Aeschin.I,, 191: 'E^aipelx*  ow, <5 dvSpeq 'AÖrivatoi, xa$ xoiavcac, ^vaetc,, icai xd xdiv véoov 
^nXoiuaiaa èit' «pexfiv itpotpéyaoée. (De lezing van Cobet die de imperativus aoristi, de lezing van de 
handschriften,, vervangen heeft door TtpoipéyeaOai, een indicativus futuri en die door de Budé- en 
Teubnereditiee van Dilts is overgenomen, lijkt me niet noodzakelijk. De imperativus aoristi geeft aan dat 
Aischiness de Atheners voorhoudt dat het brengen van de jeugd tot de deugd een direct gevolg is van het 
verwijderenn van creaturen als Timarchos (é^atpevte) óf eventueel dat terwijl zij bezig zijn met het 
verwijderenn van zulke creaturen als Timarchos uit hun samenleving, het slechts een enkele, wellicht 
simpelee handeling is om de jeugd weer tot de deugd te brengen. Cf. Kühner-Gerth (1898-19043) II, 
pp.. 189-194 en Rijksbaron (1984) pp. 45-47). Het gebruik van de aoristus van de handschriften wordt 
bovendienn versterkt door het icpotpéyaie van de papyrus. 
,63Aeschin.. I, par. 192. 
164Inn het algemeen gesproken is het boek van Ober op dit punt te weinig kritisch. Zijn analyse legt 
verscheidenee topoi bloot en laat op heldere wijze zien op welke manier deze functioneren binnen het 
kaderr van bepaalde politieke, sociale en economische spanningen, maar hij houdt zich te weinig bezig 
mett de vraag in hoeverre deze topoi daadwerkelijk de leden van de jury konden overtuigen. We kunnen 
onss afvragen in hoeverre de polisideologie die zo nadrukkelijk door de redenaars naar voren wordt 
gebracht,, werkelijk door iedereen gedeeld werd. Bovendien moeten we ermee rekening houden dat het 
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opvattingenn van het volk'. Dit is een al te grove generalisatie, vooral omdat het bij een 
process om een zeer specifieke situatie gaat: er wordt op het volk als de jury een 
beroepp gedaan de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de staat te dragen. Het 
laatt zich aanzien dat in zo'n situatie een burger tot een ander oordeel komt dan 
wanneerr hem hetzelfde voorgelegd zou worden buiten de context van een gewichtig 
proces.. Bovendien was de Atheense bevolking een zeer gemêleerde groep mensen 
diee in ontwikkeling, achtergrond, ervaringen, sociale status, economische situatie en 
seksuelee voorkeur verschilden.165 Het zal echter moeilijk zijn uit de redevoering tegen 
Timarchoss een genuanceerd beeld te destilleren van de wijze waarop de 
verschillendee (groepen) Atheners bepaalde seksuele gedragingen beoordeelden. 
Daarvoorr is de tekst te retorisch en te zeer gericht op het bereiken van een 
persoonlijkk doel. Om tot een evenwichtig en waarachtig beeld te komen moeten we 
bepaaldee gegevens en uitspraken van Aischines meer nadruk geven, andere 
afzwakkenn en tussen de regels doorlezen. 

4.2.. Prostitutie 

4.2.1.. De handelingen van Timarchos 

Voordatt we kunnen laten zien welk beeld van de homoseksuele praktijk en moraal 
doorr Aischines wordt geschetst, moeten we stap voor stap bekijken waarvan hij 
Timarchoss beschuldigt en wat hij de jury meedeelt over diens seksuele leven. 
1.. Als jtaïq heeft Timarchos "fouten tegen zijn eigen lichaam begaan". Deze 
formulering,, hoe vaag ook, is ongetwijfeld door de jury opgevat alsof Timarchos zich 
alss jongen anaal heeft laten penetreren.166 Het niet specificeren van handelingen en 
feitenn heeft een sterk retorisch effect: door de fouten uit Timarchos' jeugd niet te 
expliciteren,, maar wel te suggereren, insinueert Aischines dat Timarchos al vanaf zijn 
jeugdd verpest was en een verkeerd seksueel gedrag vertoonde; maar hij suggereert 
ookk dat ze voor zijn betoog niet nodig zijn, want dat er genoeg feiten uit het verdere 
levenn van Timarchos bekend zijn die hem zondermeer schuldig maken. 
2.. Als Heipöieiov heeft Timarchos zich eerst in het verpleeghuis van Euthydikos in 
Peiraieuss geprostitueerd, terwijl hij zich voordeed als student medicijnen (par. 40).l67 

Voorr de jury zal de associatie van prostitutie met Peiraieus niet onbekend in de oren 
hebbenn geklonken. Het gebruik van de term eKdenxo is suggestief en wijst op zijn 
activiteitt als een professionele hoerejongen.168 Ook de vermelding dat hij zichzelf 
aldaarr verkocht, onderstreept dit. Hij zou zich hebben afgegeven met handelaren, 
anderee vreemdelingen (£évoi) en burgers. Moeten we ons voorstellen dat hij het met 
herstellendee zieken heeft aangelegd of dat hij als student medicijnen intern was en dat 

volkk  als jur y zich door  de ernst van de situatie liet meeslepen, maar  in het dagelijkse leven andere 
normenn en waarden erop nahield. 
l65Dee jury , die bij  een politiek proces gewoonlijk uit 501 leden bestond (zie Ath. Pol. 68.1), was in het 
algemeenn een redelijk betrouwbare doorsnede van de Atheense burgerbevolking. Sommigen menen (cf. 
Doverr  1974 pp.. 36-37), dat de jur y voornamelijk uit weigestelden bestond. Ik denk dat dit niet waar  is. 
Well  namen aan de jur y in verhouding iets meer  oude mannen deel - iemand mocht pas vanaf zijn 
dertigstee jaar  lid van een jur y zijn - en iets meer  arme mensen, gezien de vergoeding voor  de deelname 
aann de jury . Zie Ober  (1989) pp. 142-144, Hansen (19922) pp. 183-186. 
l66Aeschin.. I, 39: öoa jièv aalc, <5v eic, tó ooüua iö èavtO'G f|udprnKev. Deze formulerin g gebruikt 
Aischiness vaker, wellicht om de toehoorder  voor  te bereiden op de uitdrukkin g tf|v üppiv xnv el$ xó 
éavcoüü oxoua (par. 55,108,116,188). Zie verder  8.5.3. 
1677 Aischines noemt zelf niet de term u£ipdiciov maar  zegt è7iei&T| dTtaXXayn éic itai&ov . Aan het slot 
vann par. 39 heeft hij  echter  meegedeeld dat hij  Timarchos' daden als ueipÓKiov zal bespreken. 
1688 Vergelijk ook par. 74 waar  Aischines spreekt over  hoerenkasten: 'Opdxe tovrowr i to\>c, éici T<5V 
oixrtuiaTcovv Ka6tpévo\x;,... Vergelijk ook par. 123. 
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ditt huis alleen maar diende als plek van waaruit hij gemakkelijk in de haven van 
Peiraieuss mannen kon oppikken om ze vervolgens mee naar huis te nemen? Het is 
opmerkelijkk dat Aischines op deze contacten niet verder ingaat, terwijl zijn 
voorstellingg van zaken toch suggereert dat Timarchos zich in Peiraieus als een pornos 
heeftt gedragen. Aischines doet het echter voorkomen dat hij uit welwillendheid 
hieropp verder niet wil ingaan. 
Err zijn nog verschillende andere redenen te bedenken: hij geeft geen opsomming a. 
omdatt het niet waar is; b. omdat hij geen namen kan noemen en geen getuigen kan 
aanvoeren,, omdat het te lang geleden is; c. omdat anders de sterke retorische climax 
diee hij aanbrengt door uiteindelijk ten overstaann van de jury met grote schroom onder 
woordenn te brengen dat Timarchos niet alleen hetairesis heeft gepleegd, maar zelfs 
eenn doodgewone hoer, pornos, is, aan kracht zou inboeten; d. omdat het niet 
ongebruikelijkk was dat Atheense jongens, zo rond hun twintigste, voor een bepaalde 
vergoedingg seksuele diensten verleenden en het daarom op de jury weinig indruk zou 
makenn als Aischines met een al te beschuldigende vinger naar deze periode van 
Timarchos'' leven zou wijzen.'*9 We hebben geen zekerheid welk motief een rol heeft 
gespeeld,, maar we moeten ermee rekening houden dat in werkelijkheid voor 
Timarchoss het motief d een doorslaggevende rol kan hebben gespeeld. 
3.. Aischines spreekt vervolgens over de mannen bij wie Timarchos is ingetrokken. 
Alss kenmerken van deze vorm van prostitutie vermeldt Aischines dat Timarchos geld 
ontvingg en zijn lichaam te schande maakte.110 Hoogstwaarschijnlijk wil Aischines met 
dee laatste opmerking de jury op de gedachte brengen dat Timarchos de passieve rol 
vervulde.. Of dit werkelijk het geval is geweest is een tweede. Hoe oud zal hij 
ongeveerr geweest zijn? Aischines behandelt de verhouding met deze mannen, van 
wiee Misgolas de eerste is, nadat hij Timarchos' seksuele activiteiten als meirakion 
heeftt aangestipt. Verder laat het zich aanzien dat hij enkele jaren vóór de verhouding 
mett Hegesandros, die zich in 361/0 - Timarchos was toen 30 jaar of ouder - afspeelde, 
eenn verhouding met Misgolas had. Develin vermeldt dat Timarchos in 364/3 logistès 
was.1711 Was hij tijdens zijn relatie met Misgolas nog niet politiek actief, dan had hij in 
iederr geval wel al aspiraties in die richting en zal zijn leeftijd eerder in de buurt van de 

169Inn het geval van Timarchos ging het aanvankelijk waarschijnlij k niet om het bijverdienen van een 
extraa zakcentje, omdat hij  als we Aischines mogen geloven in ieder  geval toen goed in zijn slappe was 
zatt  Zij n vader  was gestorven toen hij  nog een wAq was en zodra hij  de leeftijd van een ueipdicvov had 
bereiktt  en officieel als burger  was geregistreerd, kon hij  zelf beschikken over  het familiebezit (zie par. 42 
enn 103). Aischines is echter  onduidelijk en tegenstrijdig in zijn verslaggeving wanneer  Timarchos dit 
erfdeell  heeft opgesoupeerd In par. 95/96 doet Aischines de jury geloven dat tijdens of na de relatie met 
Hegesandros,, enkele jaren na de verhouding met Misgolas, het erfdeel begint op te raken. In par. 103 
wordtt  gesuggereerd dat Timarchos zijn erfdeel is gaan verbrassen, zodra hij  hierover  de beschikking 
had,, dat wil zeggen: op zijn achttiende of negentiende jaar. In par. 42 houdt Aischines zich enigszins op 
dee vlakte en vermeldt dat Timarchos enerzijds geen gebrek aan middelen had, want zijn vader  had hem 
eenn groot vermogen nagelaten, maar  anderzijds dat hij  dat heeft opgemaakt. Aischines vermeldt er 
echterr  niet bij  wanneer. Hij  onderstreept dat Timarchos de verhouding met Misgolas en daarna met 
anderee heren was aangegaan, omdat hij , aldus Aischines, 'verslaafd was aan de schandelijkste 
genoegens::  lekker  en duur  eten, fluitspeelsters, prostituees, gokkenn en andere zaken waardoor  een edel 
enn vri j  iemand zich niet moet laten beheersen.'  (par. 42) Hiervoor  had hij  dus extra geld nodig. Toch 
dientt  mijns inziens de wat onduidelijke formulering in par. 42 ook een retorisch doel. Uiteraard speelt de 
financiëlee vergoeding (de uia8üxn<;) een belangrijke rol in de bewijsvoering dat Timarchos zich 
schuldigg heeft gemaakt aan prostitutie. Door  te suggereren dat Timarchos zowel geld uitgaf dat hij  met 
prostituti ee verdiende als zijn erfdeel verbraste, laat Aischines de jur y denken dat Timarchos de 
verhoudingg met Misgolas nodig had om ervan verzekerd te zijn dat hij  over  voldoende middelen kon n 
beschikkenn voor  de bevrediging van zijn extravagante 'dolce vita'. De scholiën merken naar  aanleiding 
vann par. 42 al op, dat Aischines over  Timarchos' familievermogen spreekt om te voorkomen dat de 
juryledenn medelijden met Timarchos kregen. 
l70Aeschinn I, 40: Kaxaioxwtov TÖ oeaua to èavtoü Kal xr\w JtóXiv, niaOapvcöv éit'  av«p xoikq>, ö 
dTOxyopeiieii  ó vóuoc, \LX\ icpdttetv f\ \u\8è Snuirfopeiv,... 
1711 Develin (1989) p. 264. 
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dertigg jaar hebben gelegen dan van de twintig. Aischines noemt hem in par. 41 véoc„ 
maarr dit is een rekbare term en hoeft niet aan te geven dat hij pas twintig jaar is.172 

Dee eerste man bij wie hij intrekt is Misgolas.173 Aischines karakteriseert hem als 
volgt t 

inn alle opzichten een voortreffelijk iemand, over wie geen mens klachten zal hebben, behalve dan 
datt hij een obsessie heeft voor u weet wel wat, zoals blijkt uit zijn gewoonte om altijd te verkeren 
inn het gezelschap van zangers en citherspelers. Ik zeg dit niet om banaal te zijn, maar om julli e te 
latenn weten wat voor iemand hij is.174 

Misgolass had met Timarchos kennis gemaakt toen deze vanuit het verpleeghuis 
'opereerde',, betaalde hem een bedrag vooruit en nam hem bij zich in huis. Timarchos 
zatt volgens de karakterisering van Aischines goed in het vlees173 en was een 
wellustigee smeerlap.176 Timarchos speelde, volgens Aischines, de passieve rol, 
Misgolass de act ieve.w Aischines wekt verder de indruk dat Timarchos Misgolas niet 
'trouw'' was. Zo hadden Misgolas en Phaidros hem eens aangetroffen met vreemde 
mannenn in een pension. Zij waren aan het eten.m Uit de reactie van Misgolas blijkt 
datt hij ervan uitging dat de vreemdelingen bezig waren Timarchos te verleiden. Na 
eenn bepaalde tijd weigert Misgolas Timarchos nog te betalen en stuurt hem weg (par. 
53). . 
Aischiness wil het doen voorkomen dat de relatie tussen Timarchos en Misgolas een 
duidelijkk voorbeeld van hetairesis is: een jongeman wordt door een oudere heer in 
huiss gehaald met de bedoeling dat deze hem tegen betaling in zijn seksuele behoeften 
voorziet.1799 Zeer uitvoerig gaat de redenaar in op het punt dat Misgolas ouder is dan 
Timarchoss (par. 49). Verder maakt hij de jury op gepaste eufemistische wijze 
duidelijkk om welke vorm van seksualiteit het gaat. Waarom is dit nodig? De wet 
spreektt toch niet over bepaalde seksuele handelingen? De seksuele rolverdeling is 

172Inn par. 42 noemt Aischines Timarchos cópcdoq, 'in de bloei van zijn jeugd'. Dat we niet te veel waarde 
aann deze term moeten hechten als een indicator van Timarchos' leeftijd, zie het vervolg van mijn betoog 
overr de verhouding tussen Misgolas en Timarchos, waarin ik aantoon dat Aischines moedwillig de 
feitenn verdraait over de leeftijden van beide heren om de jury te doen geloven dat Timarchos jonger is 
dann Misgolas. 
1733 In par. 41 wordt hij door Aischines de zoon van Naukrates, uit de deme Kollytos genoemd. In par. 
50,, waarschijnlijk een later ingevoegde getuigenverklaring, heet hij echter de zoon van Nikias, afkomstig 
vann Peiraieus. Over Misgolas, zie Kirchner (1901) nr. 10225 en Develin (1989) nr. 2006. 
l74Aeschin.. I, 41: dvT\p xa U£v öXXa icaAoc, Kat dyaöóĉ Kal otöaufj dv XK; avtóv uéui|raito, nepi 5è 
TÓÓ Ttpayua xovto Saiuoviooc, éonouöaicax; icai dei xiva<; Jtepi avróv eioJödx; êyew ia6apq>5oix; t| 
KiÖapiaróq.. Tavri Sè kéY<o o-u xoü ^opxiKoö ëveica, óXk' ïva yvoopiarrte avtóv óonc, êaxiv. 
1755 De term euoapKOv kan de connotatie hebben dat hij in een goede conditie was; waarschijnlijk is hier 
dee letterlijke betekenis meer op zijn plaats. 
176Dee term jïoeXvpóq is moeilijk met één Nederlandse term weer te geven. Het heeft de connotatie van 
smeerlapperij,, onsmakelijk gedrag. Cf. Henderson (19912) p. 6. 
177177Aeschin.Aeschin. I, 41: het Grieks geeft dit aan met de tegenstelling rcpdxxeiv - Jtdoxeiv. Dezelfde 
tegenstellingg treffen we aan in par. 46: ó uèv npéfyxq (Misgolas)...ó 8e TiejiovOcoq (Timarchos). Voor 
dezee seksuele betekenis van rcpdxxeiv vergelijk ook par. 45: Avtó uèv ?dp xoüvoun xoü épyov ö 
ënpaxxee rcpóc, xovxov, OVK eyyod^K»,... Voor een bespreking van de seksuele connotatie van deze twee 
werkwoorden,, zie ook deel 2,2.4. 
1788 Het is mogelijk dat Aischines met de mededeling dat Timarchos met 'vreemde' mannen aan tafel zit te 
etenn of te drinken zinspeelt op een bepaalde connotatie die deze situatie in het geval van vrouwen had: 
wanneerr vrouwen in gezelschap van mannen hun tijd doorbrachten, was dit een duidelijk teken dat zij 
prostitueess waren. Zie D. LIX , 24, waar deze activiteit min of meer als een definitie van een hetaire 
wordtt gebruikt. 
179Cf.. par. 40: <5v 5' êv xalc, oiiciai$ yéyove tcaxaioxóvoov tó acoua xö èavcoüjcai XTJV nóXiv, 
uiaOapvüvv ére' avxto xoikcp, ö dnaYopeuei ó vóuoc, \xx\ repaxxeiv r\ un&e 5n.uiryopetv, nept xoyxoav 
7ioiitoouaii  xotic, Xóyous. Vergelijk ook de woorden: dpyiipióv xi npoavaXoxTac, dvéaxriaev avtóv... 
(Aeschin.. I, par. 41). Voor een nadere beschouwing over de term hetairesis, zie par. 4.2.2. 
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juridischh niet van belang. Het heeft er alle schijn van dat de voorstelling van zaken die 
Aischiness geeft, niet juist is. Zoals we hebben gezien, is Timarchos op het moment 
vann het proces zesenveertig jaar of ouder geweest. In 361/360 was hij voor de eerste 
maall  lid van de Boulè, waartoe iemand pas vanaf zijn dertigste of vanaf het jaar 
waarinn hij dertig werd, mocht toetreden, maar waartoe men, naar het zich laat 
aanzien,, voor de eerste maal gewoonlijk pas op latere leeftijd toetrad.180 Volgens 
Aischiness is Misgolas in het jaar van het proces net zo oud als hijzelf, dat wil zeggen 
vijfenveertigg jaar (par. 49). Dus als deze gegevens juist zijn, is Timarchos van 
dezelfdee leeftijd als Misgolas of zelfs een aantal jaren ouder. De leden van de jury 
wetenn op dit moment van de redevoering (ca. par. 40) alleen de leeftijd van Misgolas, 
dee datum van het lidmaatschap van de Boulè van Timarchos wordt hun pas in par. 
1099 in herinnering gebracht, dat wil zeggen: meer dan een uur later! Op het moment 
datt Aischines de leeftijd van Misgolas openbaart, weet de jury nog niet precies hoe 
oudd Timarchos is. De redenaar moet Misgolas laten getuigen, en is dus bang dat de 
juryy getroffen wordt door diens jeugdige uiterlijk. Par. 49 is in dit perspectief een 
prachtigg staaltje van volksverlakkerij: 

Alss Misgolas gehoor geeft aan de wetten en aan uw bevel, dan wil ik het volgende van tevoren 
opmerken.. Het uiterlijk van mensen kan onderling veel verschillen wat leeftijd betreft. Want 
sommigenn die nog jong zijn, lijken rijper en ouder, terwijl anderen die veel ouder zijn nog heel 
jongg lijken. Misgolas is zo'n man. Want hij is toevallig even oud als ik en hoorde tot dezelfde 
lichting.. We zijn alletwee vijfenveertig jaar oud. Ik ben behoorlijk grijs, zoals julli e wel zien, maar 
hijj  niet. Waarom zeg ik dit nu van tevoren? Om te voorkomen dat jullie, als julli e hem 
onverwachtss zien, verbaasd zijn en zullen denken: 'Bij Herakles, die man scheelt niet veel met 
hem.'' Ja, dat klopt, want die man ziet er nu eenmaal zo jong uit, terwijl hij Timarchos 'benaderde' 
toenn deze reeds een uetpdxiov was. 

Ookk in par. 42 onderstreept hij het leeftijdsverschil: 

Diee viezerik schaamde zich er niet voor het ouderlijk huis verlaten te hebben en bij Misgolas Ie 
wonen,, die niet eens een vriend van zijn vader was, of een leeftijdsgenoot of zijn voogd, maar een 
wildvreemdd iemand die ouder was dan hijzelf, terwijl Timarchos in de bloei van zijn jeugd was en 
bijj  een man introk die op dit gebied zonder remmingen was. 

Aischiness speelt hier dus een zeer subtiel spel. Terwijl in werkelijkheid Timarchos 
evenn oud is als of iets ouder is dan Misgolas, misleidt hij de jury en geeft een 
verkeerdee voorstelling van zaken. Waarom doet Aischines dit? De wet op de 
hetairesishetairesis en de dokimasia ton rhetoron spreken uitsluitend over de handeling van 
prostitutie,, dat wil zeggen: wanneer een Athener voor geld zijn lichaam aan een 
anderee man heeft verhuurd, althans zo doet Aischines ons geloven.181 Wanneer 
Aischiness de jury kan doen geloven dat Misgolas ouder is dan Timarchos, is het 
aannemelijkk dat hij hem penetreerde en Timarchos een mooie, nog jonge pontos is 
geweest,, die geld voor zijn verdiensten ontving. Merk op hoe geraffineerd Aischines 
inn par. 49 te werk gaat door Misgolas' uiterlijk eerst te vergelijken met zijn eigen 
uiterlijkk ten einde de jury alvast aan diens voor zijn leeftijd jeugdige aangezicht te 
latenn wennen.182 Verder maakt Aischines heel nadrukkelijk toespelingen op de actieve 

l80Ziee noot 114 van dit hoofdstuk. 
1811 Voor de cruciale rol van geld bij hetairesis en porneia en het verschil tussen beide, zie par. 4.2.2. 
l82Merkk het subtiele gebruik van het woordje r\hr\ op aan het slot van par. 49: duet 5è rfii\  ufiipaKicp 
övtii  crura) ènXr\aiaC,£v. Aischines kon niet het risico nemen over de leeftijd van Misgolas te liegen. Er 
bestondd een kans dat onder de leden van de jury iemand aanwezig was uit dezelfde efebenlichting als die 
vann Aischines en Misgolas. Vanuit deze gedachte acht ik het dan ook onwaarschijnlijk dat Aischines 
dezee mededeling over Misgolas' leeftijd uit zijn duim heeft gezogen. Of het moest zijn dat hij speelt met 
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enn passieve rolverdeling.183 Deze interpretatie van de Misgolas-passage maakt ook 
eenn andere eigenaardigheid begrijpelijk. In par. 45 zegt Aischines: 

Hoewell  het duidelijk is wat er loos is geweest, heb ik toch, omdat we hier in een rechtzaal zitten, 
Misgolass gedagvaard met een beschuldiging die wel waar is, maar, naar mijn stellige overtuiging 
beschaafdd is geformuleerd. Want het woord zelf voor de daad die hij met hem heeft gedaan, 
gebruikk ik niet, en evenmin heb ik iets anders onder woorden gebracht dat strafbaar is volgens de 
wett voor iemand die naar eer en geweten een getuigenis aflegt. Maar alleen dat wat julli e bekend is 
enn wat zonder risico is voor de getuige en zijn goede naam niet aantast, dat staat er. 

Dee ingevoegde getuigeverklaring van Misgolas (als hij authentiek is) is dan ook 
navenantt (par. 50): 

Misgolass de zoon van Nikias uit Peiraieus getuigt: tot mijn vriendenkring heeft een zekere 
Timarchoss behoord, die ooit in het verpleeghuis van Euthydikos 'zat'; sinds mijn eerste 
kennismakingg met hem, heb ik steeds speciale aandacht voor hem gehad. 

Waaromm is Aischines zo vriendelijk voor Misgolas en laat hij hem alleen maar in zeer 
eufemistischee termen spreken over zijn gevoelens voor Timarchos, terwijl Misgolas 
dee enige getuige is die in verband met de seksuele wandaden van Timarchos voor de 
juryy optreedt? Aischines kon gewoonweg Misgolas niet in meer expliciete 
bewoordingenn laten bevestigen wat hijzelf had verteld over hun contact, omdat dit 
niett conform de waarheid was. 
Ikk denk dat Aischines de jury ook op het punt van de seksuele rolverdeling heeft 
misleid.. Waarschijnlijk wist Aischines evenmin als de jury hoe het seksuele gedrag 
vann deze twee Atheners was en waren zijn suggestieve toespelingen op de seksuele 
rolverdelingg niet meer dan bluf.,84 Aischines maakt in dit verband echter een 
eigenaardigee opmerking. Uit par. 49 blijkt indirect dat de jury de situatie heel anders 
beoordeeldd zou hebben als gebleken was dat beide heren ongeveer van dezelfde 
leeftijdd waren geweest. Anticipeert Aischines met de zin 'Bij Herakles, die man 
scheeltt niet veel van hem' op het gevoel van de jury dat dit minder erg of 
aanstootgevendd geweest zou zijn? Dit lijk t inderdaad het geval, gezien de woorden 

hett feit dat er twee mannen bestonden die Misgolas heetten, namelijk de zoon van Naukrates en de zoon 
vann Nikias. 
is33 Vergelijk ook het subtiele gebruik van het werkwoord éjcXiioia£ev aan het slot van par. 49. 
nXTjmd^eivv heeft onmiskenbaar een seksuele connotatie. Meestal wordt het gezegd van een man die 
mett een vrouw seksueel contact heeft en dus het initiatief neemt (cf. D. XL, 8 en D. LIX , 37). Het 
subjectt kan ook een vrouw zijn om aan te geven dat zij het initiatiefertoe heeft genomen. Zo betuigt in 
dee rede Contra Neaeram (par. 67) Epainetos, die door Stephanos en de dochter van Neaira in de val 
wass gelokt en werd beschuldigd van echtbreuk, dat zij met hem inderdaad seksueel contact had gehad. 
Doorr haar subject te maken van nXitouxtjeiv wijst hij erop dat het een valsstrik van haar was. Door 
Misgolass subject te maken van èïtXTjoia^ev wekt Aischines de indruk dat Misgolas het initiatief heeft 
genomenn en wellicht dat hij de actor is. Ook met zijn opmerking over de gewoonte van Misgolas om in 
hett gezelschap van citherspelers te vertoeven (par. 41) wil Aischines mijns inziens bij de jury de indruk 
wekkenn dat Misgolas in zijn homoseksuele contacten de actor was. Ook de drie fragmenten uit de vierde 
eeuwsee komedie (Timokles fr. 30, Alexis fr. 3 en Antiphanes fr. 26, 12-18, zie Dover (1978) p. 73) 
bevestigenn deze interpretatie. Als ik Dover (1978) p. 73 goed begrijp, meent hij evenals Ober (1989) p. 
2577 dat deze opmerking betekent dat Misgolas zich als een citherspeler wil gedragen. Dit lijk t mij niet 
juist t 
1844 Men zou het feit dat Timarchos, volgens Aischines, niet afkerig van heteroseksuele contacten was (cf. 
par.. 49,75,107,115), als ondersteuning van de veronderstelling kunnen aanvoeren dat deze ook in zijn 
homoseksuelee contacten wellicht de actieve rol heeft gehad. Maar deze redenering is gevaarlijk en niet 
steekhoudend.. We weten te weinig van de biseksuele habitus van de Griekse man af om hierover 
algemenee uitspraken te doen. Bovendien is het niet onwaarschijnlijk dat de gewoonten individueel 
kondenn verschillen, net zo goed als tegenwoordig het homoseksuele gedrag van biseksuele mannen zeer 
uiteenlopendd is. 
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vann Aischines in par. 42: 'Die viezerik schaamde zich er niet voor het ouderlijk huis 
verlatenn te hebben en bij Misgolas te wonen, die niet eens een vriend van zijn vader 
was,, of een leeftijdsgenoot of zijn voogd, maar ...' Het retorische contrast maakt 
duidelijkk dat wanneer Timarchos bij een leeftijdgenoot was ingetrokken - hetgeen dus 
zeerr waarschijnlijk het geval was - de jury hieraan minder aanstoot had hoeven 
nemen.. Blijkbaar kwam een dergelijke verhouding in de vierde eeuw voor en gaf zij 
minderr aanleiding te denken dat het om prostitutie zou gaan. Hoe moeten we de twee 
anderee voorbeelden, 'een vriend van zijn vader en zijn voogd', bij wie een Athener 
zouu kunnen intrekken, opvatten? Deze woorden zouden simpelweg kunnen aangeven 
datt als Misgolas een vriend van zijn vader geweest was en deze dus als 
vriendendienstt hem in zijn huis had opgenomen, er niets aan de hand was geweest. Of 
bedoeltt Aischines te zeggen dat het in dit geval ook om seksuele relaties zou gaan? Je 
zouu verwachten dat Aischines als vervolg op deze woorden zou zeggen dat hij echter 
bijj  een ouder iemand was ingetrokken die homoseksuele neigingen of dezelfde 
neigingenn als Timarchos kende of bij iemand die hem tot seksuele handelingen 
dwong.. Maar in plaats daarvan zegt hij dat Misgolas dKókannoq jiepi mora was, dus 
seksueell  zich niet kon beheersen. Dit maakt het wellicht mogelijk dat een Atheense 
juryy het noemen van een vriend van de vader, de leeftijdgenoot en zijn voogd ook in 
seksuelee zin heeft opgevat. Er zijn ons enkele voorbeelden bekend dat een vader zijn 
zoonn prostitueerde. In de falsa legatione (par. 233) horen we van een zekere Phrynon 
datt hij zijn zoon voor schandelijke praktijken naar Philippos had gestuurd. In de Ranae 
(422-424)) van Aristophanes oefenen vader en zoon hetzelfde beroep (prostitutie) uit. 
Datt vaders de pederastische relaties van hun zonen (in bepaalde gevallen) 
goedkeurden,, blijkt wel uit het Symposium van Xenophon (I, 2 e.v.) waarin wordt 
verteldd dat Kallias met zijn eromenos Autylokos optrok in het bijzijn van zijn vader. 
Seksueell  contact met een vriend van je vader werd in principe niet gezien als een 
vormm van prostitutie, maar wellicht als een dienst aan iemand die men iets 
verschuldigdd was. Zo zou de vriend als wederdienst de jongen kunnen helpen bij zijn 
politiekee carrière. De verschillende toespelingen in Aristophanes dat een politieke 
carrièree begon bij een loopbaan als schandknaap, zullen niet helemaal uit de lucht zijn 
gegrepen.,855 Vanuit dit gebruik kunnen we dan ook beter begrijpen dat er een wet 
(A2)) bestond tegen vaders die hun zonen prostitueerden. Het bestaan van een wet 
betekentt immers vaak dat datgene wat de wet verbood, voorkwam. Deze wet stelde 
grenzenn aan het gebruik van vaders hun zonen voor seksueel contact aan vrienden ter 
beschikkingg te stellen. Zodra geld hierbij een rol ging spelen was het strafbaar. 
4.. Na Misgolas neemt Timarchos zijn intrek bij Antikles, zoon van Kallias uit de deme 
Euonymeiaa (par. 53).l86 Aischines vermeldt over deze relatie niets, omdat Antikles 
niett kan getuigen doordat hij als kolonist op Samos vertoeft. In ieder geval wordt de 
juryy verder niets verteld, op grond waarvan de veronderstelling dat Timarchos als 
prostituéé door Antikles betaald werd, wordt bevestigd.187 

5.. Timarchos bracht vervolgens zijn tijd door in een ïcupelov, een goktent, waar, zoals 
blijkt,, naast het houden van hanengevechten en dobbelen, seksuele contacten gelegd 
kondenn worden. Aischines beschrijft zo'n goktent alsof de leden van de jury 
dergelijkee gelegenheden wel kennen. Timarchos ontmoet hier een rijke staatsslaaf, 
eenn zekere Pittalakos, bij wie hij zijn intrek nam. Aischines suggereert dat Timarchos 
mett hem, een slaaf notabene, seksueel contact had.m Aischines suggereert dat hij 

1833 Ar. Eq. 167; 423-428; 878-880 en Ec 112-113. 
lKCf.. Kirchner  (1901) nr. 1065. 
1877 De schollen merken op dat de Atheners tijdens het archontschap van Nikophemos in 361/360 
kolonistenn naar  Samos stuurden. Als dit juist is en als Antikles tot deze eerste groep kolonisten 
behoordee en zich niet later  bij  hen heeft aangesloten, dan heeft de relatie van Timarchos en Antikles en 
diee van Timarchos met Misgolas zich vóór  361/360 afgespeeld. 
l88Aeschin.. 1,54: uéXXoov èouróv Kotaioxuveiv Jtpóq avöpamov Sijuóoiov oiicéTny tiV; ïióXecô -

299 9 



weett wat er tussen die twee is gebeurd en dat Pittalakos de actieve rol heeft 
gespeeld.. Zo zegt hij in par. 55: 

enn ik heb gehoord dat er  zulke wandaden (KpavuaTa) en vergrijpen (üppeiq) door  die man zijn 
begaann tegen het lichaam van Timarchos, dat ik ze, bij  Zeus de Olympiër, niet tegen julli e zou 
durvenn noemen. Als ik in julli e midden alleen maar  ronduit de naam zou noemen van de 
wandadenn die hij  zonder  schaamte beging dan zou ik het besterven. 

Datt Timarchos deze man tegen betaling seksuele gunsten verleende, zal wel juist zijn, 
omdatt de tegenpartij de slaaf Pittalakos, die niet bij het proces aanwezig mocht zijn, 
onderr marteling zou kunnen laten getuigen.189 Het is belangrijk te onderstrepen dat 
Timarchos,, die als Atheens burger een politieke carrière nastreefde, - het contact met 
Pittalakoss speelde zich vlak vóór zijn lidmaatschap van de Boulè af - zich er niet van 
liett weerhouden een seksuele relatie aan te gaan met een slaaf en zich door hem liet 
onderhouden.. Blijkbaar waren de maatschappelijke veroordeling van dit gedrag en 
hett risico dat hij liep zijn politieke carrière te verspelen niet zo groot dat hij hiervan 
afzag: : 
6.. Hegesandros, die als schatmeester (xauiaq) met de generaal Timomachos in 
362/3611 naar de Hellespont was gevaren en zich daar verrijkt had, ontmoette 
Timarchoss bij Pittalakos.190 Hij koesterde direct verlangen voor hem en toen 
Pittalakoss hem niet wilde afstaan, benaderde hij Timarchos zelf en haalde hem zonder 
veell  moeite over bij hem in te trekken. Dit moet zich ca. 361/360 hebben afgespeeld, 
hett jaar dat Timarchos lid van de Boulè was en Hegesandros de schatbewaarder van 
dee tempel. Aischines licht de jury niet in over de leeftijdsverhouding en maakt er zelfs 
geenn toespeling op. Als de functie die Hegesandros bekleedde, toen hij met 
Timomachoss meevoer naar Thrakië, een officiële archè was, moet hij op dat moment 
dertigg jaar of ouder geweest zijn. Het is dus mogelijk dat hij niet veel in leeftijd van 
Timarchoss verschilde. Hij was bij het Atheense voöc bekend (par. 56), wellicht door 
zijnn politieke activiteiten,191 en zijn verhouding met de beruchte Leodamas (par. 68, 69, 
70);; dit zou een verklaring kunnen zijn waarom Aischines de jury verder niet inlicht 
overr de leeftijd van Hegesandros. 
Aischiness zelf blijf t vaag over het seksuele rollenpatroon van beide heren. 
Hegesandross is getrouwd (par. 95), maar dit feit wordt alleen aangehaald, omdat deze 
vrouww een erfdochter was en haar bezit door Hegesandros en Timarchos werd 

1899 Zie voetnoot 2 van dit hoofdstuk. 
190Dezee Timomachos, de schoonbroer  van Kallistratos, was belast met de leiding over  de vloot die in 
Thraki ëë de Atheense nederzettingen moest beschermen tegen de Thrakische koning Kotys. 
Timomachoss werd ervan beschuldigd het schiereiland Chersonesos aan Kotys verraden te hebben en 
werd,, volgens de scholiën ad Aeschin. I, 56, ter  dood veroordeeld. Dit gebeurde in 361, het jaar  dat 
Timarchoss lid van de Boulè was. In par. 110 vertelt Aischines dat in hetzelfde jaar  dat Timarchos 
raadslidd was, Hegesandros de schatbewaarder  (tauiacj  was van de tempel van de Godin. Blass (18982) 
III 22 p. 171 wijst erop dat Aischines zich tegenspreekt, omdat Hegesandros toen nog niet in Athene was. 
Hett  staat echter  niet vast wanneer  in 361 Timomachos van de Hellespont terugkeerde. Bovendien 
vermeldtt  Aischines in par. SS-S6 alleen dat Hegesandros met Timomachos meegevaren was naar  de 
Hellespont,, niet dat hij  ook met hem was teruggekeerd. Wellicht ligt hierin de oplossing voor  Aischines' 
tegenstrijdigee mededelingen. Cf. Schafer(18862) p. 331. 
1911 Hegesandros en zijn broer  Hegesippos, die de bijnaam KpopiuLoc, had (par. 64 en 71), omdat hij  zijn 
haarr  waarschijnlij k nog op deze ouderwetse manier  droeg, waren aanhangers van Demosthenes in zijn 
anti-Makedonischee campagne. In par. 64 wordt een toespeling gemaakt dat beiden de Atheners 
adviseerdenn over  algemeen-Griekse aangelegenheden (teal öXox; dxe-tóXjicov üutv ovxoi ffepi t(5v 
'EXXnviiccDVV ouulkyuteueiv). Vooral Hegesippos was een politicus die op de voorgrond trad. Vergelijk 
dee scholiën op Aeschin. I, 55 en zie verder  Aeschin. III , 118 en D. DC 72, XVIII , 75, XK , 72 e.v., 331. 
Cf.. SchSfer  (18862) pp. 330-333. 
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verbrast1922 Hegesandros neemt in ieder geval het initiatief om met Timarchos in 
contactt te komen: hij raakt opgewonden door hem en spant zich ervoor in dat 
Pittalakoss hem laat gaan."3 Aischines maakt melding dat Hegesandros vóór zijn 
contactt met Timarchos een verhouding heeft gehad met een zekere Leodamas.194 De 
scholiênn berichten dat deze Leodamas de erastes was van Hegesandros.195 Aischines 
maaktt twee keer een toespeling dat Hegesandros zich ook geprostitueerd had. In par. 
110/1111 vertelt hij hoe Hegesandros en Timarchos in het jaar 361/360 tezamen 1000 
drachmenn uit de staatskas probeerden te stelen. 

Toenn een voorbeeldig man, Pamphilos van de deme Acherdous, die al moeilijkheden met 
Timarchoss had gehad en met hem op gespannnen voet leefde, daar lucht van kreeg, stond hij 
woedendd in de volksvergadering op en voerde aldus het woord: "Mannen van Athene, een man en 
eenn vrouw stelen samen 1000 drachmen van jullie!' (111) Toen jullie verbaasd vroegen: 'Hoezo 
eenn man en een vrouw? Wat moet dat betekenen?, zei hij na een korte pauze: 'Begrijpen jullie dan 
niett wat ik bedoel? Die man is Hegesandros hier, die ooit ook zelf de vrouw van Leodamas heeft 
gespeeldd en de vrouw is Timarchos daar. En ik zal je zeggen op welke wijze het geld gestolen 
wordt.' ' 

Hett is opmerkelijk dat Aischines deze karakterisering van Hegesandros en 
Timarchoss niet met eigen woorden geeft, maar aan de hand van een uitspraak die 
vijftienn jaar geleden (!) door een ander - natuurlijk een voorbeeldig burger - is gedaan. 
Zoo voert hij indirect een getuige op die uitspreekt wat Aischines zelf niet expliciet 
onderr woorden wil brengen: Hegesandros vervulde de passieve rol in zijn verhouding 
mett Leodamas, maar in de relatie met Timarchos zijn de rollen voor Hegesandros 
omgedraaid:: hij is de man en Timarchos gedraagt zich als een vrouw. In par. 70 
bedoeltt Aischines waarschijnlijk hetzelfde maar drukt zich minder direct uit: 

Zall  ik me nu laten verleiden duidelijker taal te spreken dan het in mijn aard ligt? Zeg mij eens, bij 
Zeuss en de andere goden, jullie vinden toch ook, Atheners, dat iedereen die zich met Hegesandros 
heeftt afgegeven, zich geprostitueerd heeft met een prostitué?'96 

Beidenn zijn een pontos geweest: Hegesandros voor Leodamas en Timarchos voor 
Hegesandros.. Dit is waarschijnlijk Aischines' manier om de jury uit te leggen dat zij 
beidenn voor geld zich hebben laten penetreren.197 We kunnen nu de woorden 
begrijpen,, waarmee Aischines de gedachten van Hegesandros beschrijft toen deze 
Timarchoss voor het eerst ontmoette (par. 57): 

192All  was het niet gebruikelijk dat een Athener die getrouwd was een hetaire bij zich in huis nam, 
spreektt Aischines er geen schande van dat Hegesandros, terwijl hij getrouwd is, een pontos in huis 
haalt.. Vergelijk Demosthenes die een jongen in huis haalde terwijl hij was getrouwd, zie 8.5.3. # 1933 Aeschin. 1,57: Kal xovtov éicei «pc&xov iSróv, TJO©II te icai é*e6iL>u.noe Kat èpovMiÖn, «*  criwóv 
dvaXaPctv,, Kat iwoc, [ioxocj awóv frfTtoato éyŷ  etvai itffc a<m>ü fóaeooc,. . . . . 
194Wee kennen uit het werk van de redenaars drie mannen met deze naam: a. een politieke leider die in 
tachtigerr jaren actief was, cf. Lys. XXVL 13 e.v. b. een admiraal, cf. D. XVuT, 73,77-78; c. Leodamas 
vann Acharnai, een bekende redenaar, cf. Aeschin. in, 139, D. XX, 146, 147. Waarschijnlijk is de 
Leodamass met wie Hegesandros een verhouding heeft gehad, de redenaar. Zie Schater (18862) p. 331. 
1955 Misschien concluderen de scholiên dit op basis van par. 110/111. Anders hebben ze nog andere 
informatiee tot hun beschikking gehad. 
196Aeschin.. I, 70: öonc, avtóv KaTfloxwe jtpoc, 'HYnoav5pov, ov 6OKCÏ tynv icpoc, tov itopvov 
rcenopveüaOai; rcenopveüaOai; 
197Lett op de uitdrukking atitóv KOT̂ OXUVC die doet denken aan uitdrukkingen als au.apxaveiv eic, 
èaucóvv en xfrv üPpiv tfjv eic, xö éavroü oxöua. Cf. voetnoot 2 en Appendix V. 
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opp de een of andere manier meende hij (Hegesandros) dat Timarchos ongeveer dezelfde 
natuur/aardd had als hijzelf."

Ditt betekent niet dat Hegesandros, volgens Aischines, doorheeft dat zij beiden 
homoseksuelee neigingen hebben, maar dat zij beiden hoerig van aard zijn en tevens in 
hunn lustgevoelens geen grenzen hebben. 
Zee vormden een bekend stel in Athene; wellicht minder bekend dan Aischines de jury 
will  laten geloven, maar blijkbaar waren ze vaak op de delicatessenmarkt te vinden 
enn waren ze betrokken bij rumoerige nachtbrakerijen en knokpartijen, die menig 
Athenerr uit zijn slaap hebben gehouden (par. 65). 
Aischiness komt nog met een andere indirecte getuigenis van een situatie van ca. 
vijftienn jaar geleden. Terwijl hij de jury uitgebreid kond doet van de schandelijke en 
brutee wijze waarop Hegesandros en Timarchos de slaaf Pittalakos mishandelden en 
monddoodd maakten, merkt hij terloops op dat in de tijd dat Hegesandros en zijn broer 
inn de volksvergadering bekende figuren waren en Hegesandros met een zekere 
Aristophonn een polemiek voerde, deze laatste hem de mond snoerde, doordat hij hem 
tenn overstaan van de volksvergadering dreigde voor het gerecht te slepen op basis 
vann eenzelfde aanklacht als waarmee Aischines Timarchos vervolgde. Dit voorval 
speeldee zich af terwijl Hegesandros samenleefde met Timarchos. De scholiën 
merkenn op dat dit dreigement betrekking had op de verhouding die hij met Leodamas 
hadd gehad.'» Dit lijk t waarschijnlijk, als tenminste de anekdote op waarheid berust. 
Aristophonn van Azenia was een bekend politicus, die in 363/62 strateeg was 
geweest.2000 Het dreigement had hoogstwaarschijnlijk politieke achtergronden en 
voorzoverr we weten is het bij een dreigement gebleven.201 

Aischiness doet een poging Hegesandros te laten getuigen (zie par. 69) om te 
bevestigenn dat hij eenzelfde soort relatie met Timarchos heeft gehad als met 
Leodamas.. Maar tevergeefs. Hegesandros verschijnt niet, hetgeen begrijpelijk is, 
aangezienn deze getuigenis voer aan zijn vijanden zou geven. Deze vijanden waren er 
zeker,, want Hegesandros was, via zijn broer Hegesippos, net als Timarchos aan de 
anti-Makedonischee partij gelieerd. Nu de spanningen met Philippos hoog opliepen en 
eenn dokimasia ton rhetoron op grond van prostitutie daadwerkelijk uitgevoerd werd, 
wass het wellicht veiliger voor hem niet openlijk voor dergelijke handelingen uit te 
komen.. Maakte hun vriendschap soms deel uit van een hetaireiaf Beiden waren op 
hett moment van hun verhouding politiek actief. Aan het begin van de jaren zestig was 
dee dreiging van Makedonië nog niet relevant, maar wellicht zullen zij andere 
gemeenschappelijkee politieke belangen hebben gehad.202 

Hegesandross is de laatste in de reeks van in die tijd bekende Atheners die Aischines 
mett naam en toenaam als object van Timarchos' hoererij bespreekt. Hoelang de 
verhoudingg tussen Timarchos en Hegesandros heeft geduurd wordt niet meegedeeld, 
well  heeft Timarchos inmiddels, aldus Aischines, zijn schoonheid, maar niet zijn 

1988 Aeschin. I, 57: Kal jaoq [laoacj avcóv fiyiioato evyuc, eivat xifc avtoü ÎJOEÜÏC,. 
1999 De scholiën meiken dit op naar aanleiding van é9opvpf|aaTe in par. 69. 
200Ziee noot 51 van dit hoofdstuk. 
2011 Als er daadwerkelijk een proces hierover gevoerd was, dan had Aischines dit ongetwijfeld vermeld. 
Dee opmerking die Aischines in par. 154 over Hegesandros maakt, bevestigt dit: 'O 8' 'HyTiouvSpoc, e* 
tivoovv éotiv éJtiTT|5et^dxü}v; ÈK touicov d xóv npd^otvta ol vóuoi anayopeijouoi ur| SnuTryopeïv. 
Mogenn we hieruit concluderen dat Hegesandros nog in de jaren om en nabij het proces politiek actief 
was?? Ook het feit dat Aischines Hegesandros wil laten getuigen, wijst erop dat Hegesandros geen 
burgerr zonder time was, want anders had hij dat niet mogen doen. Cf. D. LDC, 27-28. 
^ I nn de redevoering van Demosthenes tegen Konon (D. LIV, 14, 17, 20, 34, 39) is sprake van clubs 
vann jongemannen wier bijeenkomsten konden uitlopen op seksuele orgiën. Ze noemen zich de 
IthyphalliIthyphalli of Autolecythi (avToXriKÜBoi, hetgeen in dit verband mijns inziens betekent 'de 
zelfbevredigers')) en ze initiëren elkaar door anale penetratie (TCÓ Idv+dAJUp, par. 17). Ze vertonen 
masochistischee trekken (20; ze urineren over slaven, 4). 
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lustgevoelenss verloren.m Toen niemand dus een cent meer voor hem over had, ging 
hijj  noodgedwongen over tot het verbrassen van zijn vaderlijk erfdeel (par. 95). a* 
Bovendienn zou hij aan geld zijn gekomen door ongeoorloofde praktijken.203 Deze 
lustgevoelenss worden nergens meer expliciet met homoseksuele activiteiten in 
verbandd gebracht. Hij besteedde zijn geld aan zijn politieke carrière (par. 106, 107), 
aann hetairen (115) en aan drank (95). Op Andros vierde hij zijn geilheid straffeloos 
(wantt hij was er zelf de hoogste magistraat!) bot op vrije vrouwen (107). Nergens 
wordtt verteld dat hij zijn geld aan hoerenjongens besteedde. Ook Timarchos' eigen 
activiteitenn als pontos krijgen in het vervolg van het betoog van Aischines na het 
relaass over zijn relatie met Hegesandros weinig aandacht meer. Er worden slechts 
enkelee toespelingen gemaakt. Naar aanleiding van een tegenargument van 
Timarchos'' advocaten suggereert Aischines in par. 120 dat Timarchos tijdens de 
gezantschappenn waaraan hij overal in Griekenland had deelgenomen, gehoereerd 
zouu hebben. Deze opmerking is volslagen oncontroleerbaar en zal op een jury weinig 
invloedd hebben gehad. In par. 124 zegt de redenaar dat hij door het gemak waarmee 
hijhij  zijn 'vak' in praktijk bracht, vele huizen tot bordeel heeft gemaakt. Binnen het 
kaderr van zijn argument van de betrouwbaarheid van het gerucht confronteert 
Aischiness in par. 130 de jury met de gewoonte van het volk dat zodra de naam van 
Timarchoss viel, er gevraagd werd: 'Welke Timarchos? Die pornos soms?' Tijdens een 
komedieopvoeringg gedurende de plattelands-Dionysia in Kollytos zou de acteur 
Parmenon,, volgens Aischines, tegenover het koor in een anapest de uitdrukking 'grote 
Timarchos-hoeren'' (jiópvmx; neydXot*; Tiuap%óoei<;) gebruikt hebben. Iedereen had toen 
Timarchoss aangekeken, en niet zijn veel jongere naamgenoot, een neef van de 
beroemdee generaal Iphikrates (par. 157). Deze opmerkingen hebben weinig 
bewijslast,, maar met name de laatste twee zullen de jury eraan herinnerd hebben dat 
Timarchoss onder het volk bekendheid als pornos genoot. 
Tott zover het verslag van Aischines over Timarchos en zijn leven als prostitué. 

4.2.2.. Hetairesis en porneia 

Dee redevoering van Aischines geeft duidelijk te kennen dat de Atheners in de vierde 
eeuww zeer bekend waren met het verschijnsel van de mannelijke homoseksuele 
prostitutie.. Er waren hoerenkasten (oixrrpaTa) waar jongens achter gesloten deuren, 
zoalss Aischines zegt in par. 74, hun praktijk uitoefenden. Deze bordelen werden geleid 
doorr pooiers (nopvopooxoi). Er waren jongens die vrijwilli g deze levenswijze hadden 
gekozen,, zoals Timarchos (cf. par. 188), maar er waren natuurlijk ook veel slaven die 
tott dit beroep gedwongen werden.206 Iedere Athener wist wat er in die huizen 
gebeurde.. Er waren kybeia of andere gelegenheden waar mannen jongens konden 
oppikken.. Er waren plaatsen in de openlucht waar mannen aan hun gerief konden 
komen.. Het-was mogelijk dat er contracten, bij wijze van een werkovereenkomst, 
werdenn afgesloten (par. 160-165).207 Bovendien is er sprake dat er een belasting 

^Vergelijkk ook par. 61, waar gezinspeeld wordt dat Timarchos zijn schoonheid gaat verliezen: OÜTICO 
udd Ata akmep vvv dpyaXéoi; <ov -rijv öyiv, dXX' ëti xpf|oiuo£... 
2044 Aischines is inconsequent in zijn verslag wanneer Timarchos zijn vaderlijk erfdeel heeft verbrast. Zie 
voetnoott 169. 
2055 Hij zou steekpenningen hebben aangenomen (par. 107), staatsgeld hebben ontvreemd (par. 113) en 
20000 drachmen bij het opstellen van de census-lijsten hebben getoucheerd (par. 114/115). 
20SCf.. Aeschin. I, 74: Óvtoi ucvroi ÖTOV «póq xfi dvdyicn taütn yiyva>vTai, öuooq Tipó ye xf\$ 
aioxuvTy;; rcpoPdJ&ovrai xi Kai avyKXftotxn zac, Oüpac,. 
2077 Aischines bestrijdt dat bij homoseksuele prostitutie het contract wettelijk verplicht en gebruikelijk 
was.. Het eerste zal waar zijn, maar waarschijnlijk is zijn voorstelling van zaken wat betreft de mate 
waarinn een contract werd opgesteld voor langdurige verhoudingen op basis van prostitutie enigszins 
overtrokken,, omdat hij zich op dit punt tegen Demosthenes verdedigt die de jury zal voorhouden dat 
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bestondd voor mannelijke en vrouwelijke prostituees, die onder de 
verantwoordelijkheidd viel van de Boulè. Deze werd ieder jaar opgehaald. Rijke 
mensenn konden deze belasting afkopen en deze zelf bij de betreffende personen 
ophalenn (par. 119), een systeem dat burgers tegen elkaar opzette, de sociale controle 
vergroottee en in ieder geval het prostitutie-bedrijf tot gemeengoed maakte.208 

Wee kunnen concluderen dat het bedrijf van de mannenprostitutie in Athene 
ontwikkeldd was. Er waren allerlei voorzieningen, ze was opgenomen in het 
belastingsysteem,, de wetgeving had erop betrekking en er waren verscheidene 
vormenn van prostitutie. 
Aischiness wekt de suggestie alsof er een absoluut onderscheid bestond tussen twee 
vormenn van prostitutie: de hetairesis en porneia. Tot aan par. 52 spreekt Aischines 
uitsluitendd over de hetairesis met uitzondering van par. 29, waar hij de dokimasia ton 
rhetoronrhetoron voor het eerst formuleert en zonder commentaar vermeldt dat de wet naast 
elkaarr de woorden rtejtopvevuivoc. en r\xa\.pT\Kee, gebruikt. In par. 52 zegt hij echter het 
volgende: : 

Ikk wil het niet hebben over onbeschaafde lieden als Kedonides, Autoklides en Thersander. Maar 
alss ik nu in julli e herinnering terugroep en bij name noem hen bij wie hij in huis opgenomen is 
geweest,, zal ik aantonen dat hij niet alleen bij Misgotas zijn lichaam voor geld heeft aangeboden, 
maarr ook bij een ander en bij weer een ander, en dat hij van hem naar een ander is vertrokken, dan 
zouu ik zeggen dat hij blijkbaar niet alleen maar een vaste verhouding heeft gehad (ftrcupniccüq), 
maarr - bij Dionysos, ik weet niet hoe ik er de hele dag omheen kan blijven draaien - dat hij een 
professionelee hoerenjongen (Ttercopve-uufvoc,) is geweest. Wie dit in het wilde weg doet en met 
velenn en voor geld, die lijk t mij hieraan schuldig te zijn.209 

Aischiness doet het in deze passage voorkomen dat er een scherp onderscheid is 
tussenn hetairesis en porneia. Hij suggereert dat het verschil met drie zaken te maken 
heeft:: 1. het verrichten van de daad eiicfi, dat wil zeggen: 'lukraak', dus a-selectief; 2. 
hett aantal contacten; 3. de aard van de vergoeding. Het is niet helemaal helder wat hij 
mett het eerste criterium bedoelt. Is de betekenis dat diegene pas een pornos is, die 
zichh aan een ander zonder aanzien des persoons verkoopt, terwijl hetairesis zou 
inhoudenn dat iemand bepaalde gevoelens voor de persoon in kwestie zou hebben? Dit 
iss mogelijk, maar als criterium tamelijk vaag en juridisch onbruikbaar. 
Ookk aan het derde criterium kleven onduidelijkheden. De vraag is of we de woorden 
KQLL uic6ou als een criterium moeten opvatten om porneia van hetairesis te 
onderscheidenn of dat het slechts een toevoeging die niet meer wil zeggen dan ' en 
natuurlijkk voor geld'. In par. 51 direct voorafgaand aan de hierboven geciteerde 
passagee zegt Aischines namelijk: 

Burgerss van Athene, als Timarchos hier nu bij Misgolas was gebleven en niet een ander had 
genomen,, dan zou hij fatsoenlijker hebben gehandeld - als althans in een dergelijk geval nog van 

wanneerr er geen contract is opgesteld iemand niet als een pornos bestempeld kan worden (par. 160). 
Aischines'' argument dat een contract als juridische bescherming zinloos is omdat, in geval van een 
conflict,, zowel de prostitué als de 'huurder" voor het gerecht in detail verslag zouden moeten doen van de 
gepleegdee handelingen en daarmee zelf aantonen dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan hetairesis, 
wordtt door het voorbeeld van Diophantos (par. 158) enigszins weerlegd. Deze had een vreemdeling 
(£évcOO voor het gerecht gesleept, omdat deze de vier drachmen vergoeding voor zijn 'diensten' niet had 
betaald.. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat hij geen Athener was. Hij had de bijnaam 'Wees'. 
Lysiass ÜI, 22 vermeldt ook een contract tussen een zekere Simon en Theodotos, een jongen uit Plataiai, 
ziee voetnoot 2. 
^Eenn voorbeeld van iemand die belasting ophaalt (maar niet de hoerenbelasting) en zich daarmee 
onpopulairr maakte, is Androtion. Cf. D. XXII , 47 e.v.) . . . -
209Aeschin.. I, 52: ó yctp eiicri TOVXO KCU rcpöq noXXovx; jipdirarv KCU utoOoti, cwrep u.oi Soicei TOVWO 
êvoxot;; elvcti. 
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fatsoenn kan worden gesproken - en ik zou niet hebben geaarzeld hem slechts te beschuldigen van 
watt de wetgever onomwonden een betaalde verhouding/prostitutie (Ttxaipnicévai) noemt. Degene 
diee dit doet met één man en er geld (utoOó) voor vraagt, lijkt mij hieraan schuldig te zijn. 

Geldd is dus niet een exclusief kenmerk van porneia. Toch is Aischines, waarschijnlijk 
opzettelijk,, in het voorafgaande niet consequent geweest in zijn weergave in hoeverre 
hett gebruikelijk was dat er voor de activiteit van het éxaipeïv werd betaald. In het 
gevall  van wet A2, bij de formulering waarvan Aischines de term éxaipelv gebruikt, 
wordtt door hem gesuggereerd dat degene die de jongen prostitueert, geld ontvangt en 
hijj  die de jongen 'gebruikt', voor de diensten van de jongen betaalt.210 De formulering 
vann de wet BI bevat geen enkele directe verwijzing naar een betaling of vergoeding, 
nochh de weergave van Aischines, noch die van het ingevoegde citaat (par. 19-21). Dit 
doett Blass concluderen dat de wet op de hetairesis geen beperkende toevoegingen 
inzakee betaling kende en dat het begrip é-raipetv dit niet zou impliceren.2" Gezien het 
belangg van dit aspect in het betoog van Aischines lijk t het zinvol nader de rol van 
betalingg bij de activiteit van het è-ccupeïv te bekijken. 
Bijj  de vermelding van de dokimasia ton rhetoron in par. 29, waar de woorden 
jiejtopve\juévoc,, en rrcaipniaóq naast elkaar zijn genoemd, wordt indirect met de woorden 
nexpaieóTaa en dnoScóaeodai een toespeling gemaakt op betaling van degene die deze 
dienstt verleent. Blijkbaar maakt de dokimasia ton rhetoron geen scherp onderscheid 
tussenn porneia en hetairesis en worden beide als een mercenaire omgangsvorm 
beschouwd,, waarbij het principe van het reciprociteit een centrale rol speelt. Ook in 
hett vervolg van zijn redevoering na par. 52, waarin Aischines juist de gedachte aan 
eenn scherp juridisch onderscheid lijk t oproepen, is zijn formulering minder strikt, zodat 
gesuggereerdd wordt dat hetairesis wel met betaling gepaard gaat. Zo laat Aischines 
inn par. 163, waarin hij reageert op de mogelijke tegenwerping van de tegenpartij dat 
eenn contract noodzakelijk is voor hoererij, zien dat bij een proces een dergelijk 
contractt weinig bescherming biedt. Hij legt de 'huurder', die zich voor het gerecht zou 
verdedigen,, de volgende woorden in de mond: 

Atheners,, ik heb Timarchos betaald voor zijn diensten als mijn vaste betaalde vriend: het staat in 
hett contract dat bij Demosthenes thuis ligt.212 

InIn deze passage vermijdt Aischines niet het financiële aspect te koppelen met de 
activiteitt van het èxaipetv.213 Ook in par. 165 wordt dit verband duidelijk gelegd. 

Dee zal jullie verklaren hoe het verhaal dat sommigen ooit onder contract een vaste betaalde vriend 
geweestt zijn (firaipnaav), is ontstaan en gemeengoed is geworden. Een van ons - zijn naam zeg 
ikk niet, ik wil geen wraakacties - schijnt zonder zich tevoren de consequenties, die ik zoeven heb 
genoemd,, gerealiseerd te hebben, zich als vaste betaalde vriend te hebben aangeboden 
(fitaipnicévai)) volgens een schriftelijke overeenkomst die bij Antikles in deposito ligt. Hij was 

210Aeschin.. 1,13; de term (éic)uioOó(D wordt in deze passage vijfmaal gebruikt. 
2111 Blass (18982) p. 175. Het werkelijke criterium voor hetairesis zou, volgens hem, gelegen zijn in de 
tegennatuurlijkheidd van de daad (cf. par. 18S). 
2l2Aeschin.. I, 163: ènioecooaunv, <5 av5pe<; 'A6nvaïoi, Tiuxipxov ètaipetv éuavcqi KOTO TÖ 
Ypauuateiovv TÓ icapa AnjiooDévei teetuevov 
2l3Ookk de tegenpartij zou deze woorden wellicht gebruikt kunnen hebben, vergelijk par. 160, maar dit is 
geenn voldoende verklaring voor het feit dat Aischines de term éiaipeïv gebruikt. Ook in par. 164 
formuleertt Aischines:"Avfpec, SiKaorat, éuioOóaaTÓ u£ èraipeïv éauuö apvupiou óono5ivtoTOiiv 
Hijj  had in zijn commentaar op het mogelijke argument van de tegenpartij ook de term «opveiiew 
kunnenn gebruiken. Per slot van rekening is de issue het al dan niet hanteren van contracten en niet de 
vraagg of geld een rol speelt. Ook in par. 87-88 koppelt hij indirect betaling aan de wet op hetairesis, die 
niett expliciet wordt genoemd, maar wel opgeroepen door de vermelding van de doodstraf en de 
vermeldingg van de term üppic,. 
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geenn gewoon burger, maar actief in de politiek. Dat werd hem verweten en zo is het in onze stad 
gangbaarr geworden om die uitdrukking te gebruiken; en mensen vragen daarom of de 'daad' 
volgenss contract is uitgevoerd. Maar de wetgever bekreunt zich niet over de wijze waarop de daad 
iss voltrokken, hij veroordeelt alleen de dader tot schande in het geval dat er op een of andere 
manierr betaling (uiodaxnq) heeft plaatsgevonden. 

InIn deze passage onderstreept Aischines dus dat het cruciale punt waar het de 
wetgeverr om te doen is, gelegen is in de betaling en niet in de manier waarop de seks 
wordtt bedreven. 
Ookk in andere redevoeringen uit de vierde eeuw wordt de term éxmpeïv gekoppeld 
aann het aspect van de betaling.214 Vier passages zijn van belang voor het aspect van 
dee betaling. In de Mysteriis van Andokides valt de redenaar een zekere Epichares, 
eenn van zijn aanklagers, aan naar aanleiding van diens insinuaties over zijn politieke 
intrigess (éxaipeict). Andokides zegt dat Epichares daarentegen zich niet met één 
persoonn maar met ieder die zich aanbood, voor weinig geld heeft geprostitueerd.215 In 
dee redevoering van Demosthenes tegen Stephanos (XLV ) suggereert Apollodoros 
datt Phormion burgers gehuurd zou hebben voor prostitutie.216 In de redevoering tegen 
Androtionn gebruikt Diodoros, de aanklager, telkens wanneer hij naar aanleiding van 
hett seksuele gedrag van Androtion aan het wettelijk kader refereert, de term 
éxcapeiv/èTaipTicu;.. In par. 58 zegt hij vervolgens van Androtion: 

Talrijkk zijn de brutaliteiten en beledigingen waaraan hij zich heeft moeten onderwerpen toen hij in 
gezelschapp van mensen verkeerde die hem niet beminden maar in staat waren zijn prijs te 
betalen.217 7 

Dee spreker benadrukt dus dat er in het geval van éxaipiimq geen sprake was van 
vriendschap/liefde,, dit in tegenstelling tot de implicatie van het eerste criterium op 
grondd waarvan Aischines in par. 52 porneia en hetairesis onderscheidt. Voor de 
vierdee passage, die uit de redevoering van Lysias (III) , verwijs ik naar de volgende 
alinea.. Al met al mogen we concluderen dat bij de activiteit van het éxaipetv het 
mercenairee aspect niet hoeft te ontbreken en dat er in dit opzicht geen duidelijk 
onderscheidd tussen hetairesis en porneia bestond. Ik denk zelfs dat veel juryleden bij 
dee formulering van de wet op de hetairesis, waarbij Aischines de financiële kant van 
dee prostitutie onvermeld laat, automatisch ervan uit zijn gegaan dat de wet betrekking 
hadd op iemand die zich voor geld verhuurde. Waarom heeft Aischines in zijn 
formuleringg van de wet dit achterwege gelaten? Er zijn hiervoor verschillende 
redenenn aan te geven die ik in het verloop van deze paragraaf zal geven. In ieder 
gevall  heeft hij met een onvolledige weergave van de wet op de hetairesis de 
bedoelingg gehad een scherp contrast aan te brengen tussen enerzijds hetairesis en 
anderzijdss porneia ten einde er zeker van te zijn dat de juryleden het seksuele gedrag 
vann Timarchos als een ontoelaatbare, uiterst verwerpelijke vorm zouden veroordelen. 

214Inn de volgende passages wordt éxaipetv of éxaipn,aic, in homoseksuele zin gebruikt: And. de 
MysteriisMysteriis 100; Lys. ffl,  24; Isoc.m, 56; D.XXII , 21, 29, 30,61,73, XLV, 79, 
2155 And. de Mysteriis 100: öc, évi uèv oii>x Tixaipticac, (icaXüq yap av aoi ei%e)t Jipaxxóuevoc, 5' ov 
ÏCOAA)) dpyvpiov xóv (Jo-uXóuevov dvGpawccov, ax; ovzoi loacav, éiti xoïc, aiaxiaxoic, ëpyon; ë£ft<;. Kal 
xaöraa ovno uox(fr|pÓ£ <3v XTJV iSéav. 
216D,, XLV, 79: ctXXa xiv', <S «Dopuicov, xóv TCOXVTOÜV éxaipéïv, düonep cni, ueuiaOcouai; 
217D.. XXII , 58: noXka yap iippioxai Kal nponenr\XdKiaxai avvèv OÜK ÖYCWKÜCIV aüxóv 
dvdprócoic,,, dXXd Soüvai paaOöv Swauévoic/ 
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Hett tweede criterium, van het aantal contacten, lijk t het meest houvast te bieden.21* 
Maarr zou het Grieks werkelijk het onderscheid tussen een eenmalig contact en 
veelvuldigee contacten op deze manier willen en kunnen weergeven? De betwijfel het. 
Inn de Rede tegen Simon van Lysias (par. 22) zegt de spreker dat Simon, de aanklager, 
beweerdd had dat hij een overeenkomst met de jongeman Theodotos had gesloten, 
namelijkk dat hij tegen betaling van 300 drachmen voor hem beschikbaar zou zijn.m 

Dee spreker van dit betoog wordt ervan beschuldigd de jongeman van Simon te 
hebbenn afgepakt. Hij verklaart echter dat dit onwaar is, te meer daar Simon zelf zijn 
helee bezit op 250 drachmen had geschat en zegt: 

hett is toch gek als hij degene die hem zou 'vergezellen' (éxaiprjaovxa) voor meer dan hij zelf 
bezat,, gehuurd had!220 

Gebruiktt de spreker het werkwoord éxatpelv om aan te geven dat de jongeman 
uitsluitendd met Simon 'contact' zou hebben, terwijl de spreker omstandig in het begin 
vann de rede de jury heeft verteld dat de jongeman bij hem woonde en door Simon op 
brutalee wijze werd opgeëist? Het gebruik van het werkwoord in plaats van rcopveiieiv 
heeftt eerder te maken met het vermijden van grof taalgebruik. De jongeman is ook 
hett object van de begeerte van de spreker. Deze wil de jongeman onder geen beding 
zwartt maken, want dan had hij het woord pontos gebruikt.221 

Oorspronkelijkk en in strikte zin bestond er wel een onderscheid tussen hetairesis en 
porneia.porneia. Gezien het bestaan van jcopvopooxoi en de ïiopwicöv xéXoc,, ook in het geval van 
mannelijkee hoeren, is een pornos eerder de hoer die in een bordeel als employé van 
eenn pooier werkzaam is.222 Veelal zullen dat geen vrije jongens geweest zijn, maar 
slaven.2233 Hetairesis lijk t deze associatie niet te hebben, maar heeft vooral betrekking 
opp het zich uit eigen wil prostitueren, waaruit al dan niet langere verhoudingen 
voortkwamen.. Bovendien lijk t het verbum èxaipéiv door de verwantschap met de term 
éxaïpoc,,, dat meestal niet in erotische zin wordt gebruikt, ook een niet-seksuele 
connotatiee op te roepen, zoals die van kameraadschap en 'het met elkaar optrekken'. 
Dee term heeft dus een groter bereik, namelijk alles tussen aseksuele vriendschap en 
mercenairee prostitutie.224 In de betekenis van prostitutie is het strikt genomen te 
onderscheidenn van porneia, maar kan er ook mee samenvallen.225 Zo laat de rede 
tegenn Androtion van Demosthenes zien dat er tussen beide termen weinig tot geen 
onderscheidd hoeft te zijn. In deze redevoering wordt, zoals we eerder hebben 

218Dee scholiën (ad par. 52) vattenn het onderscheid tussen beide termen op deze manier op: xöv uèv ouv 
iifiif  évóc, KctTcuoxwöévxa T|xavpflKévai $noi, xöv 6è vnb noUxov nejcopveöoöai. 
219Lys.. m, 22: èxóXunoe yap eijcetv ax; aüxóq uèv xpiaicooiac, Spaxudc, ëöwice 0eo5óxa>, a\)v6r|icac, 
Jtpóc,, cróxóv Jtoinaauevoc,, èycb 5' emfiovkexxjaq ditéoxnoa auxo\> xö ueipdiciov. 
220Lys.. UI, 24: Kaixot Öauuaoxov ei xóv èxaipiiaovxa nXeióvcov èuiatioxraxo (5v avcöq xvyxdvei 
KEKTnuévog. . 
2211 Ook de woorden in And. de Mysteriis 100 houden niet in dat de activiteit alleen op één persoon 
betrekkingg kan hebben. De woorden suggereren juist eerder dat het subject van nxaipnoas, Epichares, 
zichh door meer mensen voor geld heeft laten gebruiken. Ook in D. XLV, 79 is het niet noodzakelijk dat 
dee term èxaipéïv uitsluitend op één persoon betrekking heeft: dat het object in het enkelvoud staat hoeft 
niett te betekenen dat Phormion het slechts met één burger heeft gedaan. 
222Hett Griekse werkwoord nopveveoOai had te maken met nepvctvcti 'voor export verkopen'. Voor een 
goedd hoofdstuk over prostitutie in Athene, zie Halperin (1990) pp. 88 e.v. 
223Dee hoerenbelasting zal in ieder geval voor hoeren in een bordeel hebben gegolden; dezen waren 
waarschijnlijkk als zodanig geregistreerd. Van jongens die bij een man gingen inwonen was het veel 
moeilijkerr vast te stellen dat zij hiermee geld verdienden en daadwerkelijk een prostitué waren. Aan zo'n 
relatiee werd dan ook een andere naam gegeven. 
^ D ee rekbaarheid en het enigszins eufemistische karakter van de term waarvan Aischines gebruik 
maakt,, zorgen ervoor dat het vertalen van de term niet gemakkelijk is. 
^Zowell  Hesychios als de Suda stellen beide termen aan elkaar gelijk (zie Hesychios: lemma 
ètaipiioo^/éxaxpticT>^èxatpi6<ov;; Suda: lemma 'ExcapioduevocJ. 
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opgemerkt,, telkens de term èraipeïv/éTaipno-i<; gebruikt, wanneer naar de wet wordt 
verwezen.. Toch noemt de aanklager Androtion ook een pornos (par. 73), of 
suggereertt dat hij hetzelfde ambacht uitoefent als pornai (par. 58).m Hun denotatie 
kann hetzelfde zijn, maar ze verschillen duidelijk in connotatie. Hetairesis heeft een 
sterkk eufemistisch karakter, sterker dan de term hetaire in de betekenis van een 
heteroseksuelee prostituee. Wel bestaat er een duidelijke overeenkomst tussen het 
gebruikk van de term pornos en dat van de term pornè. Het is illustratief om de 
toepassingg van deze termen door Aischines te vergelijken met de subtiele wijze 
waaropp in de rede Contra Neaeram de termen hetaire en porne worden 
gehanteerd.2277 Deze redevoering kan in de periode 343-340 worden gedateerd, dus 
ongeveerr in dezelfde tijd als het proces tegen Timarchos. 
InIn de rede Contra Neaeram wordt Neaira bijna gedurende de hele redevoering een 
hetairehetaire genoemd, ongeacht of de spreker, Apollodoros, haar contacten met mannen 
beschrijft,, terwijl ze in dienst is van Nikarete (par. 24, 25, 28, 49), later bij mannen 
inwoontt (par. 48), of zelfstandig in Megara woont, nadat ze van Phrynion is 
weggevluchtt (par. 37). Pas in de peroratio, in par. 107, gebruikt hij voor het eerst het 
woordd jte7iopve\)névTivf

228 nadat hij een lang betoog heeft gehouden over hoe belangrijk 
hett bezit van het burgerrecht is en volgens welke procedures en hoe zelden de 
Athenerss aan vreemdelingen het burgerrecht verlenen.229 En wanneer hij de Plataiers, 
diee op grond van de grootste weldaden en trouw jegens de stad Athene na 427 dit 
uitzonderlijkee voorrecht verworven hebben, afzet tegen Neaira, die zich ongestraft als 
eenn burgeres kan voordoen, gebruikt hij het werkwoord nopveiieiv om het contrast 
tussenn de Plataiers en haar aan te scherpen. Vervolgens komt Apollodoros te spreken 
overr de burgeressen: zij zullen boos zijn, als zij horen dat van een vrouw als Neaira 
wordtt getolereerd dat zij aan dezelfde rechten deel heeft als zij. In deze passage 
doemtt pas het woord jiópvn op, nu Neaira afgezet wordt tegen deugdzame 
burgeressen.2300 Als Neaira vrijgesproken zou worden, zouden prostituees (nópvai) de 
vrijheidd hebben om samen te leven met wie ze willen en wie dan ook de vader van 
hunn kinderen te noemen. Bovendien komen de dochters van arme burgers die niet 
kunnenn trouwen, omdat zij zich geen bruidsschat kunnen veroorloven, in de verleiding 
zichh aan het beroep van een hoer Otópvn) over te geven.231 Als Neaira, die op vele en 
obscenee manieren (doeA/yüq) elke dag met vele mannen naar bed is geweest, niet 
veroordeeldd wordt, suggereert Apollodoros dat de Atheners haar, die hoer (nópvii), 
evenveell  waarderen als hun echtgenotes, dochters en moeders. De retorische 
waardee van de term jtópvn is duidelijk: de prostituee wordt door het gebruik van het 
woordd enerzijds in een slecht daglicht geplaatst, anderzijds accentueert de term de 
niet-vrijj  e, de niet-burger-status van een prostituee. 

Al ss het juist is dat de termen hetairesis en porneia alleen in hun strikte toepassing 
kunnenn verschillen, zoals hierboven is aangegeven, maar in de praktijk elkaar 
overlapten,, dan probeert Aischines ook met deze termen de jury enigszins te 
misleidenn om Timarchos zo zwart mogelijk te maken. Aischines doet alsof er een 
scherpp onderscheid is tussen hetairesis en porneia, maar de criteria die hij geeft zijn 

2266 In par. 61 van dezelfde redevoering staan beide termen naast elkaar: xoü 5è xöv rcctxép' fixcupnicévai, 
toüü 6e tf|v uiycépa nenopveüaOai zonder mijns inziens een verschil in betekenis. Waarschijnlijk was 
hett ongebruikelijk het werkwoord étaipéiv van een vrouw te zeggen. 
2277 Voor de datering van de rede Contra Neaeram, zie Patteson (1978) pp. 6-8. 
22SD.. LIX , 107: tf|v Sè jcepi^avtöc, èv ditaan TTJ 'EXXÖ8I jcejtopvevuévriv, OÜTCO; aiaxpcaq ïcai 
óUYCöpüx;; èdaete ufïpi^owav ei<; tfiv itóXiv <ai doefkruaav ei$ to\x; öeow; dTinoópnxov, f\v oüce 
ott npóvovoi darfiv KaxéXiJiov ovè' ó 8fpo<; JioAauv ènoiT|oato; 
2299 In de paragrafen 88-107 wijdt Apollodoros hierover uit. 
^Cf.par.. 112,113 en 114. 
2311 In par. 113 gebruikt Apollodoros de woorden rcópvrt en êraipa naast elkaar. 
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niett geldig. In strikte zin is Timarchos geen pornos, omdat hij niets met een 
pornoboskospornoboskos of bordeel te maken heeft Omdat de term hetairesis een rekbare term 
wass en er waarschijnlijk vormen waren waaraan de Atheners geen aanstoot namen, 
wass het voor de bewijsvoering van belang dat Aischines de jury kon overtuigen dat 
Timarchoss een abjecte pornos was-232 Op die manier was er geen twijfel mogelijk dat 
dee wet op hem van toepassing zou zijn.233 

Err is nog een ander doel dat Aischines wilde bereiken door de termen nopveveiv en 
nópvo;; op Timarchos toe te passen, z* Aischines mobiliseert de associaties die het 
woordd pornos bij een jury oproept, namelijk dat zo iemand geen vrij burger is, maar 
eenn slaaf. De jury moet ervan doordrongen raken dat de adviezen die het volk van de 
rhetorrhetor Timarchos krijgt, adviezen zijn afkomstig van iemand die eigenlijk de status 
vann een slaaf heeft. Par. 123, waarin Aischines anticipeert op de verdediging die 
Demostheness voor Timarchos heeft gemaakt, laat dit duidelijk zien: 

Maarr  de argumenten die Demosthenes jou verleidt uit te spreken passen niet in de mond van een 
vri jj  man (dv5póq èXeuOépou), maar  in die van een hoer  (rtópvou). 

Dee tegenstelling is hier zo suggestief dat de associatie tussen pornos en slaaf vanzelf 
bijj  de jury opkomt. Ook wanneer Aischines bij wijze van de weergave van de wet 
verscheidenee keren herhaalt dat het iemand die zich heeft geprostitueerd 
(jKjiopvevuevo?)) niet geoorloofd is het volk toe te spreken, houdt hij de jury voor dat de 
wett dit vanzelfsprekend verbiedt, aangezien nu eenmaal iemand met een natuur die 
eigenn is aan een slaaf nooit en te nimmer deze politieke rol mag vervullen.235 

4.2.3.. De wet en de praktij k 

Vanuitt juridisch oogpunt was homoseksuele prostitutie in vele gevallen in Athene 
geoorloofd.. Voor metoiken en slaven was het geen enkel probleem om als prostitué 
werkzaamm te zijn.236 Verder bepalen de wet op de hetairesis en de dokimasia ton 
rhetoronrhetoron dat prostitutie voor Atheense burgers verboden is, uitsluitend in het geval dat 
zijj  politiek actief (willen) zijn.237 We kunnen dus niet zonder meer stellen dat in Athene 
prostitutiee voor burgers verboden was.238 In zijn rede tegen Androtion geeft 
Demostheness een toelichting op de wet op de hetairesis. Solon zou deze wet hebben 
opgesteldd vooral met het oog op de jtoXixeia, en niet zozeer op de verbetering van de 
moraall  van de burgers (par. 30). Hij zag dat alle burgers het recht hadden om te 
spreken,, maar dat de meesten daarvan geen gebruik maakten. Dus de wet was naar 
zijnn eigen oordeel niet zo erg en hij had vele zwaardere straffen kunnen opleggen, als 

2322 Uit And. de Mysteriis 100 blijk t dat wanneer  iemand de vaste betaalde vriend was van één iemand 
(éxaipeïv),, dit enigermate respectabel zou zijn (KOAOX; vap av ooi eïxe). 
^Le tt  op het geraffineerde gebruik van het woordje 5rpto\> in de omschrijving in par. 52. Aischines doet 
overigenss in par. 130 en 157 alsof ook andere Atheners Timarchos als een pornos beschouwen en alsof 
hijj  deze gedachte niet van een vreemde heeft. 
^ D ee term itópvoq komt voor  in par. 70, 123,130,157; het werkwoord nopveréiv in par. 70,79, 119, 
154,188,189. . 
2355 Aeschin.1,119 en 154; vergelijk par. 188 waar  Aischines erop wijst dat politici , pT|Tope<; nooit uit de 
rijenrijen  der  nenopvevuevoi gerecruteerd zouden mogen zijn.. 
2366 Vergelijk de opmerking van Aischines aan het slot van zijn redevoering (par. 195): to\x; Sè xcöv vécov 
öooii  pQt5iooq dXioxovrai 9n.pevtdq övxaq eic, xoxx; Jjévovq Kal xouq UETOIKOVK ; tpéneoéai Keteuete, 
ïvaa UTTI ' ÈKelvoi tff c npoaipéoecoq dnoareptövrai jifiG ' tiueïq pXdrcTnoOe. 
^Doverr  (1978) pp. 29-30 heeft dit als eerste duidelij k geformuleerd. Zie ook Halperin (1990) pp. 94-
955 en Winkler  (1990) pp. 54 e.v. 
^Te nn onrechte wordt dit nog zo geformuleerd door  bijv . Ober  (1989) p. 257, Cohen (1991) p. 176, 
Hansenn (19922) p. 100 en von Reden (1995) p. 197. 
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hett hem te doen was geweest om burgers voor immoreel gedrag te straffen. Maar dat 
wass niet Solon's doel: de wet kwam voort uit bezorgdheid voor de Atheners en de 
Atheensee staatsinstelling.m 

Dezee passage bevestigt de formuleringen van de wetten in de rede tegen Timarchos: 
dee wet had dus alleen betrekking op mensen die politiek actief waren. Maar uit het 
commentaarr van Demosthenes blijkt dat de wet niet van toepassing was op Atheners 
diee deelnamen aan de besluitvorming in het algemeen, alleen op hen die een 
vooraanstaandee rol, dat wil zeggen: de rol van adviseur speelden.3*  De wet was dus 
alleenn bedoeld voor rhetores, de politieke experts. Dit was slechts een handjevol 
mensen.2411 Aischines probeert daarentegen de jury ervan te overtuigen dat de 
strekkingg van de wet de fundamenten van de Atheense samenleving raakt, omdat zij, 
zoo stelt hij althans, een algemene opvoedkundige waarde heeft die in principe op alle 
burgerss betrekking heeft. Hij haalt de wet uit zijn zeer beperkte context en doet alsof 
dee wet een veel breder bereik heeft, en op vele burgers betrekking heeft.242 Zo 
suggereertt hij enkele keren dat Timarchos niet de enige in Athene is die deze 
praktijkenn uitvoert.243 Hier gaat het ongetwijfeld niet zozeer om andere rhetores, als 
well  in het algemeen om Atheners die zich hebben geprostitueerd. Deze retorische 
verwarringg versterkt wellicht bij de jury het gevoelen dat het noodzakelijk is om de 
wett toe te passen. 
Tochh is hier nog niet alles gezegd over de praktijk van de prostitutie in Athene. We 
hebbenn duidelijk gemaakt dat Aischines het proces tegen Timarchos in eerste 
instantiee voert om een uiterst gevaarlijke politieke tegenstander uit de weg te ruimen. 
Bovendienn gebruikt Aischines het proces om zich te rehabiliteren bij het Atheense 
volk:: niet zijn tegenstanders, maar hij is de ware democraat, die de democratie voor 
haarr ondergang behoedt. De aanleiding tot de aanklacht tegen Timarchos heeft in 
principee niets te maken met het feit dat het in Athene rhetores verboden was zich 
geprostitueerdd te hebben. Dit blijkt niet alleen uit het belang van de veroordeling van 

2399 D. XXII , 30-31: "A^iov xoivuv, <3 avSpeq 'AÖnyaïoi, Kai xöv Oévxa xóv vóuov è^exdom EóXaïva, 
icaii  6edo~aa6ai öanv ïtpóvoiav ènoietTO èv anaovv ol<; èxiOei VÓUOK; xiv; nofoxeiac,, Kai öaq> Tcepi 
XOOTOVV udAAov écnio'uöaCev r\ rcepi xoö icpdyuaxoQ ovi xi9ei.ii xöv vóuov. JtoXXaxóèev uèv ow av 
xiqxiq ï5oi xoüxo, or»x ^Kiaxa 6' ÈK XOVUOU XOV vóuoi), uïjxe Xéyeiv \IT\TE ypd^eiv é^etvai xoi<; 
f|xaipTiKÓaiv.. écópa yap éiceïvo, öu xoï<; noXKoiq üucöv é£öv Aéyeiv ot) Xéyexe, ©oxe xovx' oüSèv 
fiyeÏTOO (Japii, Kat nóXk' dv elxev, el ye KoXd^eiv é(Jov>Xexo xovroix;. xcAEitcóxepa Geivai. dXX' o\> 
xoOx""  èoicouöaaev, dXld TOOT" diceïnev wtèp v\wv Kai xfjc, noXixeiaq. Demosthenes legt vervolgens 
uitt dat de mensen die een slecht leven hebben geleid, het gevaarlijkst voor de democratie zijn. Want in 
dezee staatsvorm zouden deze mensen macht kunnen gaan uitoefenen en het volk misleiden. 
240Cf.. D. XXII , 32: xfiv o\iv dpxnv xoü; toiovxoiq drceïne \ii\  uexéxeiv xoü cruuPouXeveiv, ïva u.f| 
$evaKia6ei<;; ó 8f\uo? è^audpxoi p/n5év. 
2411 Volgens de berekeningen van Hansen (1984) waren niet meer dan 10 a 20 beroepsredenaars telkens 
actief.. Ober (1988) p. 108 acht dit misschien iets aan de weinige kant, maar denkt ook dat het er niet veel 
geweestt kunnen zijn. Men vermoedt dat er in de 82 jaar die de 'nieuwe democatie' duurde, minder dan 
1000 rhetores in strikte zin actief geweest zijn. 
2422 De opmerking die Aischines bijvoorbeeld aan het slot van zijn rede in par. 195 maakt, namelijk dat de 
wett geen onderzoek instelt naar privépersonen (iSuaxeuóvxecJ, maar naar mensen die politiek actief zijn 
(TtoXixeuouévous)) is misleidend, omdat de term noXixe-uouévoi veel ruimer opgevat kan worden (en 
doorr hem ook als zodanig bedoeld is) - in principe kan deze term slaan op elke burger die betrokken is 
bijj  het politieke reilen en zeilen van de stad, dat wil zeggen: geregeld de volksvergadering bezoekt - dan 
alleenn rhetores. Cf. Hansen (19922) pp. 79,268,271. 
M3Cf.. Aeschin. I, 89: Kal ydp ëuoiye öotcel Tijiapxoq, <& öv8pec, 'Aönvatoi, ov>x vmèp aüxoy 
uóvovv éoTtouöaKéval, aXka Kat nept xöv aXXxov xöv xavxd SicmCTpaypivüiv avwö. Par. 158: riepi 
öèè xöv óuoxpÓTtoiv T<5V Tijidpxov, v xdc, ditexOeiaq, <5v fpcioxa uot uéXei ^viio6f|aoum. Par. 
194:: oi 6è xdiq fiXiidai? Kai xoïc, èawcüv oéuaoi oii KaXöq Kexpflj-uivoi, Kai 8e5ióxeq oii *epi 
Tiudpxou,, dAJÜa «epi éavtaiv Kai xdüv enitriSeuudxayv \vé\ note etq Kpiatv Kataarcóaiv Ook het 
argumentt dat de Atheners door creaturen als Timarchos uit hun midden te verwijderen, de jeugd weer 
opp dpexTj kunnen richten en een hechte basis voor orde en netheid zullen leggen, impliceert dat de jeugd, 
volgenss Aischines, geneigd was zich aan zulk gedrag over te geven (par. 191-192). 
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Timarchoss voor het levensbehoud en carrière van Aischines, maar ook uit een aantal 
anderee feiten. We hebben gezien dat Timarchos zich volgens het verslag van 
Aischiness niet alleen als naïq of als ueipdKiov had geprostitueerd. Veel later, als 
dertigplusser,, toen hij al volop in de politiek actief was (Boulè-lid), had hij een 
verhoudingg met Hegesandros.244 Het volk liet zich door Timarchos adviseren in de 
volksvergadering,, terwijl men wist dat Timarchos zich door andere mannen had laten 
onderhouden.2*55 Bovendien was Timarchos in ieder geval vanaf zijn eerste 
lidmaatschapp van de Boulè in 361/360 tot en met het proces (345) een belangrijk en 
bekendd politicus (rhetor). Het volk accepteerde hem zelfs voor een tweede maal als 
lidd van de Boulè. Maar de situatie is nog frappanter. Aischines vertelt ons dat 
Pamphiloss aan het licht bracht dat Timarchos en Hegesandros 1000 drachmen uit de 
staatskass hadden gestolen. Maar Aischines vermeldt daarbij dat deze fatsoenlijke 
Pamphiloss al eerder moeilijkheden met Timarchos had gehad en op gespannen voet 
mett hem leefde. Bovendien blijkt uit Aischines' woorden dat Pamphilos op de hoogte 
wass van de aard van verhouding van Timarchos en Hegesandros. Waarom heeft 
Pamphiloss niet een aanklacht ingediend tegen Timarchos op grond van de dokimasia 
tonton rhetoron of de wet op de hetairesisl Dit lag toch voor de hand, als er wetten 
warenn die door Timarchos zonneklaar werden overtreden? Waarom heeft Pamphilos 
ditt niet aangedurfd? Voorzover we weten, is het proces tegen Timarchos althans in de 
vierdee eeuw het enige proces dat op grond van deze wetten is gevoerd.146 We kennen 
alleenn enkele voorbeelden waarbij gedreigd werd met zo'n proces. In de rede tegen 
Timarchoss noemt Aischines zelf het voorbeeld van Aristophon, die in een conflict met 
Hegesandross dreigde dat hij deze politicus op grond van dezelfde aanklacht als 
waarmeee Aischines Timarchos voor de jury heeft gebracht, zou vervolgen (par. 64). 
Tijdenss het proces van Diodoros tegen Androtion waarin de aanklacht van een ypa ï̂ 
napavóiiofvv centraal staat, wordt, zoals we hebben gezien, gedreigd met de toepassing 
vann de wet op de hetairesis.W7 Maar ook daar blijf t het bij een dreiging, want nergens 
inn de rede van de aanklager wordt aangetoond dat Androtion zich werkelijk aan 
prostitutiee schuldig heeft gemaakt. Een zekere Epichares, die onder de Dertig in de 
Boulèè had gezeten, had zich volgens Andokides geprostitueerd. Andokides voegt 
eraann toe dat Epichares zich dus niet had mogen verdedigen.248 Daarnaast zijn er 
namenn van Atheners bekend die zich geprostitueerd hadden, maar van wie we 
vooralsnogg niet met zekerheid weten of ze politiek actief waren. Aischines noemt 
Diophantoss die zich had geprostitueerd met een vreemdeling en een proces tegen 
dezee vreemdeling begon omdat deze het gevraagde geld (vier drachmen!) niet had 
betaald.2499 Verder noemt hij Kephisodoros en Mnesitheos.2» In par. 165 vertelt 
Aischiness als verklaring hoe het gerucht dat sommigen ooit onder contract hebben 
gehoereerd,, ontstaan is, dat een zekere Athener - zijn naam wil hij niet noemen uit 
angstt voor wraakacties - volgens een contract, dat bij Antikles in deposito lag, zich 
geprostitueerdd had. Deze Athener was politiek actief en als we Aischines mogen 

^O ff  Timarchos in deze verhouding zich gedroeg als een prostitué, dat wil zeggen: of hij  door 
Hegesandross betaald weid, kunnen we niet met zekerheid vaststellen. 
^Vergelij kk  de anekdotes die Aischines vertelt over  voorvallen in de volksvergadering: par. 82-85 en 
110-111. . 
^Alleenn de toespeling in Ar. Eq. 877 wijst in de richting  van een met succes gevoerd proces tegen een 
zekeree Gryttos. De Equites werden in 424 opgevoerd. Zie hoofdstuk 7, par. 7. 
^ D .. XXII . 
2488 And. 1,100. 
^Aeschin.. I, 1S8. Deze Diophantos zou dezelfde kunnen zijn als de rhetor Diophantos van de deme 
Sphettos,, die we kennen uit Demosthenes (D. XTX 86,198,297; XX 137, XXXV , 6). 
^Aeschin.. I, 158. Voor  Kephisodoros, zoon van Molon, vergelijk Kirchner  (1901) nr. 8346. We weten 
verderr  niets van hem. Ook over  Mnesitheos zijn ons verder  geen gegevens beschikbaar. 
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gelovenn gaf zijn gedrag wel aanleiding tot verwijten.251 Uit Demosthenes weten we 
datt een zekere Phormion zich had geprostitueerd.252 In de falsa legatione (par. 233) 
horenn we van een vader, een zekere Phrynon, die zijn zoon, aldus Demosthenes, voor 
schandelijkee doeleinden naar Philippos had gestuurd. De redenaar laat zien hoe 
inconsequentt Aischines is door Phrynon niet te vervolgen, maar wel Timarchos. 
Winklerr benadrukt op grond van deze laatste groep mensen dat er dus Atheners 
warenn die ervoor gekozen hadden niet de politiek in te gaan ten einde zonder de 
bedreigingg van een proces het beroep van prostitué te kunnen uitoefenen.253 Een 
dergelijkee groep Atheners zal er zeker geweest zijn, maar het is op grond van de 
beperktheidd van onze documentatie over het politieke bedrijf in de vierde eeuw goed 
mogelijkk dat de mensen die hierboven genoemd zijn, net zoals Timarchos politiek 
actieff  zijn geweest. Bovendien is de groep mensen van wie wij zeker weten dat ze 
aann het politieke bedrijf hebben deelgenomen en zich hebben geprostitueerd, 
interessanter.. Het proces tegen Timarchos is het enige dat ons is overgeleverd en we 
krijgenn de indruk dat eindelijk iemand het in Athene heeft aangedurfd de wet, die 
langee tijd niet was toegepast, toe te passen.254 Op grond hiervan mogen we vaststellen 
datt er in Athene in ieder geval op het gebied van de seksualiteit een grote divergentie 
bestondd tussen de normen die de wet stelde en de seksuele praktijk. De wettelijke 
normenn in deze waren blijkbaar geen nonnen voor het dagelijks leven. Afgezien van 
hett feit dat het de Atheners geoorloofd was geld te accepteren voor seksuele 
diensten,, zolang ze zich niet politiek op de voorgrond traden - en dit waren er volgens 
Demostheness velen -, laat deze analyse van de rede tegen Timarchos zien dat de 
Athenerss de hoge normen die de wetten aan hun politieke leiders stelden en die door 
Aischiness het volk worden voorgehouden, niet in praktijk brachten.255 

Wee kunnen nu beter begrijpen waarom Aischines alle retorische zeilen moet bijzetten 
omm het volk te confronteren met deze gang van zaken: hij stelde tegelijk het 
normenpatroonn van het volk zelf aan de kaak! De normen die de Atheners 
hanteerdenn strookten niet (meer) met de wetten die Solon (?) voor hen had opgesteld 
enn die de basis van hun democratie vormden. Aischines moest de ernst van de situatie 
overdrijvenn en de eigenlijke (persoonlijke) aanleiding voor zijn aanklacht verdoezelen 
tenn einde de jury te laten geloven dat een politicus die zich als een prostitué had 
gedragenn een reeèle bedreiging vormde voor de Atheense staat. Blijkbaar was de 
strekkingg van de wet, namelijk dat degene die geld accepteert voor zijn lichaam ook 
opp andere gebieden te koop is, geen gemeengoed voor het volk. 
Hett is niet moeilijk in te zien waarom deze wet zo weinig werd toegepast: afgezien 
vann de juridische problemen iemand van prostitutie te betichten en harde bewijzen 
hiervoorr te leveren, waardoor anderen tegelijk gecompromitteerd werden, heeft het 
err alle schijn van dat we de belangrijkste verklaring moeten zoeken in het seksuele 

"'Aeschin .. I , 165: OIJK Ü>V <5'> ISICÓTTV; , óXka Jtpóc, xd icoivd jcpooimv Kal Xoiöoplaic, 
7tepiïii7ct(ov,... . 
^ D .. XLV , 79. 
^Winkle rr  (1990) pp. 63 en 64. 
2544 Aischines' opmerking in par. 119, dat hij  de euvele moed heeft gehad om een aanklacht op deze grond 
tegenn Timarchos in te dienen, zal derhalve geen overdrijvin g zijn ('Onóxe 8fi ovv TeTÓXjrnic a 
dvTiypdyaaöaii  Ji£7topveuueva> Tiudpxcp...). Het is dus niet juist dat Demosthenes een fout heeft 
begaann door  Timarchos bij  zijn aanklacht tegen Aischines te betrekken, zoals Blass veronderstelt (zie 
voetnoott  30). De wet was zó in onbruik geraakt - er  werd alleen mee gedreigd -, dat we niet kunnen 
sprekenn van een verkeerde inschatting van Demosthenes. We zouden misschien zelfs de redenering 
kunnenkunnen omdraaien: het feit dat een doorgewinterde redenaar  als Demosthenes Timarchos in de aanklacht 
liett  participeren, betekent dat het uiterst verrassend en ongebruikelijk was dat Aischines op basis van de 
dokimasiadokimasia rhetoron een proces voert. 
2555 De opmerking van Aischines in par. 3 dat het Timarchos' eigen schuld is dat hij  terecht staat, omdat 
hijj  Aischines heeft aangeklaagd, suggereert dat het seksuele verleden van Timarchos op zichzelf geen 
redenn was om hem voor  het gerecht te dagen. 
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gedragg en het seksuele normenpatroon van de Atheners. Prostitutie was blijkbaar 
voorr de Atheense jongens en jongemannen geen ongebruikelijke vorm van 
seksualiteit.. De verklaring hiervoor vinden we in dezelfde redevoering van Aischines 
tegenn Timarchos. 

43.. Prostituti e versus pederastie. 

Wee hebben in par. 2.4 van dit hoofdstuk gezien dat Aischines' eigen reputatie als 
erasteserastes een complicerende factor is in zijn bewijsvoering van de wetsovertreding van 
Timarchos.. Voor het succes van het proces en om zichzelf te vrijwaren van elke 
verdachtmakingg die in de richting zou wijzen dat hij in zijn seksuele gedrag niet veel 
anderss was dan Timarchos, is het dus van bijzonder groot belang dat hij de jury ervan 
kann overtuigen dat er een grote kloof is tussen enerzijds de prostitutie, waaraan 
volgenss hem Timarchos zich heeft schuldig gemaakt, en anderzijds de edele vorm van 
homoseksuelee eros, waarvan Aischines zelf een respectabele vertegenwoordiger is. 
Dee tegenpartij zal het Aischines echter op dit punt niet gemakkelijk maken. Uit zijn 
redevoeringg krijgen we indruk dat zij hem op twee punten het vuur aan de schenen 
legt: : 
a.. De tegenpartij laat een generaal als getuige optreden die de loftrompet zal afsteken 
opp de homoseksuele eros. Hij zal de Atheners voorhouden dat beroemde mannen uit 
hunn verleden deze hebben bedreven en hij zal beweren dat Timarchos niet anders is 
dann andere Atheense jongens, die door hun schoonheid erotische gevoelens bij 
mannenn hebben opgewekt. Iedere Athener wenst zich toe, aldus de generaal, dat zijn 
zoonn mooi is, hetgeen inhoudt dat hij bemind zal worden.256 Hij zal ter ondersteuning 
vann het vervagen van het onderscheid de termen èpaorrjc, en époóuevoq gebruiken, die 
Aischiness tot dusver bewust heeft vermeden. Verder zal de generaal betogen dat 
Aischiness zelf niet veel anders is: als erastes heeft hij achter zeer veel jongens 
aangezeten.2""  En moet Timarchos zijn burgerrecht verliezen, omdat nu uitgerekend 
dezee Aischines de burgers daartoe aanzet? We kunnen hieruit destilleren dat de 
generaall  de grenzen tussen de wijze waarop Timarchos aan zijn homoseksueel 
gedragg gestalte heeft gegeven en de gangbare vormen van homoseksuele eros zal 
doenn vervagen. 
b.. De tegenpartij zal de jury voorhouden dat prostitutie zich duidelijk laat 
onderscheidenn van de gangbare vormen van homoseksuele eros op grond van twee 
duidelijkee criteria: 1. belasting voor prostitué(e)s (xö nopvucóv xéAxx;);258 2. het contract 
datt bij prostitutie gebruikt zou worden.259 

Aischiness zit door deze argumenten in een zeer lastig pakket. Op het eerste argument 
(a)) van de tegenpartij gaat hij nauwelijks meer in, omdat hij al in zijn narratio (par. 37-
71)) voldoende materiaal heeft aangereikt op grond waarvan de jury overtuigd zal zijn 
datt Timarchos niet met één enkele man een liaison als betaalde vriend heeft gehad, 
maarr zich met velen heeft afgegeven en zo zich daadwerkelijk van prostitutie zijn 
beroepp heeft gemaakt. Hij houdt zich derhalve vanaf par. 119 voornamelijk bezig de 
juryy ervan te overtuigen dat er wel een sterke grens valt te trekken tussen prostitutie 

^Aeschin.. 1,132-134. 
^Aeschin.. 1,135: ...èrcepcDioöv ei OIJK aioxvvoum avtóq uèv èv zoïq Yvuvaoioiq óxA.Tipö<; <3v Kal 
nXeiCTKoyy èpaarfiq yeTfovax;,... Hier  valt overigens voor  het eerst in de redevoering het woord épaoTTiq. 
^Aeschin.. I, 119-120. Aischines ontkent dit criteriu m niet. Hij  suggereert alleen dat het zeer  gênant 
voorr  de stad zou zijn, als hij  de namen van alle plaatsen waar  Timarchos als hoerejongen 'zat', zou 
noemenn en als al diegenen opgeroepen moeten worden die hoerenbelasting van hem hebben geïnd! 
^Aeschin.. I, 160 e.v. Aischines' repliek hierop is, zoals we hebben gezien, dat lang niet altij d een 
contractt  nodig is en gebruikt wordt. 
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enn de 'edele' vorm van homoseksuele eros, maar dat deze grens op een andere 
manierr getrokken moet worden dan de tegenpartij suggereert. 
Nadatt Aischines kort heeft verteld wat de generaal naar voren zal brengen, erkent hij 
(par.. 135) dat hij zelf inderdaad voor deze vorm van eros persoonlijk vatbaar is 
geweestt en nog steeds is en dat hij zelfs bij jaloerse knokpartijen met rivalen over 
jongenss betrokken is geweest. Van de liefdesgedichten die, hij volgens de generaal, 
voorr jongens heeft geschreven en waarvan deze er enkele aan de jury zal 
voordragen,, zijn er sommige van hem, maar andere hebben, aldus Aischines, zijn 
vijandenn van strekking veranderd. 
Vervolgenss gaat hij over tot het definiëren van de ëpox; Siicaioc,.260 Dit betoog wekt een 
watt vreemde indruk. Waarom vindt Aischines het nodig uitgebreid aan een jury van 
Athenerss duidelijk te maken wat het verschil is tussen homoseksuele prostitutie en 
homoseksuelee eros? De juridische procedure vereiste geen betoog over de juiste 
vormm van de homoseksuele eros: Aischines heeft voldoende bewijzen op tafel gelegd 
datt 1. Timarchos voor seksuele diensten geld had aangenomen en 2. dat hij politiek 
eenn vooraanstaande rol had gespeeld. 
Aischiness geeft de volgende omschrijvingen om het verschil duidelijk te maken.261 

al.. Het minnen van mooie en ingetogen jongens is een aandoening van een menslievende en 
verstandigee ziel. 
a2.. Het bedrijven van losbandigheid met iemand die voor geld is ingehuurd, is het werk van een 
mann die een bruut is en geen ontwikkeling heeft/onbeschaafd is.262 

bl.. Het op een niet-verdorven wijze bemind worden is goed. 
b2.. Het zich door geld laten verleiden en zich prostitueren is schandelijk.263 

cl.. De wet staat toe dat een vrij burger liefheeft/verliefd wordt, omgang heeft264 en achtervolgt; dit 
geeftt blijk van zijn ingetogenheid. De wetgever meende dat dit geen schade aan de jongen 
toebrengt.. Zolang hij nog onvolwassen is en niet in staat te onderscheiden wie hem werkelijk 
welgezindd is en wie niet, stelt de wet beperkingen aan de minnaar: gesprekken over de 
liefde/vriendschapp moeten uitgesteld worden, totdat de jongen de jaren des onderscheids heeft 
bereikt.. De wetgever meende dat het achtervolgen en toezien de beste waarborg en de grootste 
beschermingg voor ingetogenheid is.265 

Naarr aanleiding van het gebruik van Homeros en andere dichters door de tegenpartij 
(par.. 133), voert Aischines ook zelf het oordeel van de goede en nuttige dichters aan 

^Doverr (1978) p. 45 wijst erop dat de uitdrukking ëpwq Öiicaux; ook in de fragmenten van 
Demokritoss voorkomt: DK 73: Siicaioc, êpca; dvuf5pioxca£ è$ieo6ai tcöv icaXdav. Dit geeft aan dat de 
uitdrukkingg niet nieuw was; meer conclusies kunnen we uit deze parallelplaats niet trekken. Aangezien 
wee geen context hebben, is het fragment van Demokritos moeilijk te interpreteren. Het zou gezien de 
termm üfJpn; bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op liefde voor vrouwen, waarbij echtbreuk 
vermedenn wordt (zie Fisher (1992) p. 105), of op een hartstocht voor jongens zonder ze te willen 
verkrachten. . 
2611 Hij gebruikt zelf het woord ópi£oum (par. 137). 
^Aeschin.. I, 137: TÓ uèv èpav xdiv KaXcov Kal aoxjtpóvaiv <taXav6pawcoi) ndöoc, Kaï evyvoóuovoq 
\jruxf\q,, xö 8è daeXyaiveiv dpyupiou uva uiaOouuevov üppiaxoö icai önaiSevrou dvSpóc, êpyov 
eivai. . 
^Aeschin.. I, 137: xai xö (ièv dSiafdópcoc, èpaoOai $rpi KOXÓV eivai, xó 8' éitapeévxa luaOtp 
JtenopvcöoOaii  aioxpóv. 
^Hett Grieks schrijft ójiiXetv, een vage term die zowel naar seksuele als niet-seksuele omgang kan 
verwijzen. . 
^Aeschin.. I, 139: 'AXX' oü xöv éXe\J9epov éKtóXuoev èpav Kal óuiXetv icai dicofon>6eiv, oiiSè 
fJXdpTivv xq> Jiavöi, dXXd uapxvpiav ocotfrpooiivTic, frfrtoaxo o~uu|3aiveiv. 'Aicupou 5' oluai xai 
döuvdxovv êxi övxoq ïcptvai xóv ovxcaq etfvouv icai UTJ, xóv èpóvxa aco$povt£ei, Kal xoix; xfjc, fyikiaq 
XóyovqXóyovq eiq xfjv $povoüaav Kat rcpeafkrtépav filiicia v dvapdXXexar xó 8' éïcaKoXauÓeïv Kal 
é<fropavv ^povpdv Kal v̂XaKfjv aootpoownc, Tryfjaaxo eivai ueviaxny. 
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terr  ondersteuning van zijn argumentatie. Wanneer  de jur y acht zal slaan op hun 
oordeel,, zal duidelij k worden hoe groot het onderscheid naar  hun mening is tussen: 

dl .. de ingetogenen en zij  die hun gelijken liefhebben 

d2.. zij  die geen maat weet te houden in alles wat verboden was en de bruten/verkrachters.266 

Ookk Euripides gaat er  van uit dat (in Aischines' eigen woorden:) 

e.. het op ingetogen wijze liefhebben een van de mooiste dingen is die er  bestaan. 

Hett  citaat dat Aischines vervolgens geeft luidt : 
Daarentegenn wordt de eros die tot ingetogenheid en deugd leidt, 
doorr  mensen tot wie ik mijzelf graag reken, hogelijk bewonderd.267 

Omm zijn omschrijvingen voor  de jur y te verduidelijken gaat hij  over  tot het noemen 
vann namen van individuen die tot een van de twee categorieën behoren. Hij  omschrijf t 
dezee groepen als volgt: 

fl .. oudere mannen die julli e bekend zijn en jongemannen en jongens, die deels vanwege hun 
schoonheidd veel minnaars gehad hebben, deels ook nu nog in de bloei van hun jeugd zijn: tegen 
niemandd van hen zijn ooit beschuldigingen uitgebracht zoals nu tegen Timarchos. 
tl.tl. mannen die zich op schandelijke en openlijke wijze geprostitueerd hebben.368 

Naa het noemen van een groot aantal namen van degenen die onder  f l vallen en 
vervolgenss de namen van dri e notoire voorbeelden van f2, formuleert hij  die twee 
categorieënn nog eens kernachtig: 

gl.. degenen die omwille van hun ingetogenheid bemind worden; 
g2.. degenen die tegen zichzelf fouten begaan (d.w.z. zij  die zich hebben geprostitueerd).269 

Vervolgenss behandelt hij  het punt van de contracten dat door  de tegenpartij  naar 
vorenn gebracht zal worden en legt uit dat een contract geen noodzakelijke 
voorwaardee voor  prostituti e is. In par. 166 besluit hij  deze bespreking over  het 
onderscheidd tussen prostituti e en de juist e vorm van homoseksuele eros met de 
opmerkingg dat het onderscheid nu duidelij k is vastgesteld.270 

I nn de karakteriserin g van Aischines van de homoseksuele eros die tegenover  de 
prostituti ee geplaatst wordt , staan de woorden épöv en oo^pooüvn centraal. Uitsluitend 

266Aeschin.. 1,141: to-uc, oxótpovac. Kal x<5v óuoicov èpdövxa?, Kal xcóq dKpaxeï? wv oti XPT| *ai to\x; 
vppioraq.. Het lijk t mij  niet nodig om met Reeve dKpaxeü; te atetheren. 
267Aeschin.. 1,151: 'O 8' ei<; xö a<a$pov én' dpetf|v t'  öytov ëpcoq 

£nXa>xó<;;  dvöpamoioiv, ©v elny êycó. 
Ditt  is een fragment uit de Stheneboia (Nauck fr. 672), waarin Euripides de juiste eros contrasteert met 
dee bandeloze begeerte van de titelheldin van deze tragedie. 
2688 Aeschin. 1,155: "Iv a 6è p.f| uctKpoXoyaJ Jiepi x<öv Jioinxüiv SieJjuóv, öv5p<öv èpa> npeapvcépcov icai 
yv(opi|xü>vv \jjn v óvóuaxa Kal ueipaicicav Kal itaiSav, (5v xoic, uév Sta xf|v eüitpéneiav itoAAoi 
yeyóvaoivv épaorai, évioic, 8è xdiv év T|X.iKiq ëxi Kat vüv eiatv, i v oü&eic, ncwiox' ei? xöc, auxcu; 
aixia?? d îKxa i Tiudpxcp- Kai ndXiv i>ulv dvxiSié^eiui dv6pawctüv neicopvevuivoav aioxpax; ïcai 
ijiavepc*;;  óvóuaxa,... 
269Aeschin.. I, 159: 'Enei5t| Sè eraxepoov icpoeAóuevoi xivaq Ste^eXnXv6auev, %(opii; uèv xcix; 8ia 
ooâ tpoovvTtqq èpcouévouq, xcopiq 8è xoüc, eic, èauxoüc, è^auapxdvovtac,, \>u£t<; ffir\  xovx' épümiöévxec, 
djtotcpivaaéee npöq éu£, eic, ónoxépav <xf|v> xd£iv Tiuapxov Kaxavéuexe, xóxepa eiq xoix; 
épcouévoix;;  f\ eic, xotic, Tcenopveuuévo'uc,. 
270Aeschin.. I, 166; 'AiX  ÖUDC, oiSxeo aa&aq xovcwv Öicopiauévcov... 
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opp deze vorm zijn de termen èpóv en êpojq van toepassing. Zo vallen pas vanaf par. 133 
voorr het eerst deze termen.271 We zullen zien dat Aischines aan deze termen, die op 
allerleii  vormen van seksualiteit en liefde van toepassing zijn, op slinkse wijze een zeer 
specifiekee betekenis toekent door ze aan de term ao^poown te koppelen. Dit woord, 
datt wij in de vertalingen van de passages hebben weergegeven met 'ingetogenheid', 
keertt telkens in zijn beschrijvingen van de juiste vorm van homoseksuele eros terug 
enn andere woorden die hij gebruikt, zoals dSiâ Oópox; (bl), duiden ongeveer op 
hetzelfdee aspect272 Deze groep mensen wordt gekarakteriseerd door het vermogen 
zichh te beheersen en te matigen in het toegeven aan hun verlangens.273 De 
omschrijvingg van de andere categorie, waartoe Timarchos behoort, wordt vooral 
gekenmerktt door aan de jury inmiddels vertrouwde woorden uiaöó^dpviipiov en 
nopveveiv.. Maar tevens koppelt hij een enkele maal aan prostitutie morele 
kwalificatiess die tegengesteld zijn aan oto^pooiivti: a2. daeXyaiveiv en d2. dicpan.̂ 
Hiermeee suggereert hij dat iemand die zich prostitueert niet in staat is zich te 
beheersenn maar tot losbandigheid vervalt.274 Over dit onderscheid moeten we een 
aantall  opmerkingen maken. 
1.. In par. 137 wekt Aischines de indruk een exacte definitie te gaan geven van zowel 
eenn erastes als van een eromenos, ook al vermijdt hij deze woorden te gebruiken. Bij 
beidee categorieën is een goede vorm en een slechte vorm te onderscheiden. Het is 
opvallendd dat hij in het vervolg zich grotendeels concentreert op de erastes. De wet 
opp de hetairesis heeft betrekking op degenen die zich prostitueren en niet op degenen 
diee gebruik maken van prostitués en het zou daarom voor de hand gelegen hebben dat 
hijj  het gedrag van Timarchos afzet tegen de moreel verantwoorde eromenosrol. 
Voordatt hij echter overgaat tot het geven van namen van degenen die het object van 
eros/lustgevoelenss zijn, heeft hij eigenlijk slechts eenmaal (bl/2) een omschrijving 
vann de eromenos gegeven. Maar ook in dit voorbeeld (bl) wordt de 'eromenos' 
omschrevenn vanuit het perspectief van de erastes. De nadruk in zijn bespreking ligt 
duss op de rol van de erastes. Wel maakt hij mede aan de hand van een tweede citaat 
vann Euripides aan de jury duidelijk dat iemand is zoals de mensen met wie hij 
omgaat.2733 De redenering is dus dat het karakter van een jongen aan het gedrag en 
karakterr van de erastes met wie hij omgaat, te herkennen is. 
2.. Waarom deze nadruk op de erastes? Dit heeft natuurlijk te maken met het feit dat 
hijj  de term épdv zo'n centrale rol in de definitie van de juiste vorm van de 
homoseksuelee eros heeft gegeven. Maar hier stuiten we op een eigenaardigheid van 
zijnn definitie. Hij pretendeert een definitie te geven van de ëpooc, Sixcuoc, (par. 136), 
maarr geeft als kenmerkend verschil tussen deze vorm en de prostitutie de 

"'Cf .. Dover  (1978) p. 42. 
^Mi jn ss inziens bedoelt Aischines met dit woord dSia^Öópox; (lett. 'zonder  dat verderf aangericht 
wordt' )) te zeggen dat een minnaar  een jongen op zo'n manier  moet beminnen dat de jongen niet leert 
teveell  aan bepaalde seksuele verlangens toe te geven, omdat hij  eenmaal daaraan gewend niet anders 
meerr  zou willen. In deze zin duidt Aischines met deze term op hetzelfde als oco^pooiivn,. Voor  een 
anderee betekenis, zie het vervolg van deze paragraaf. 
2733 Cf. Dover  (1974) pp. 66-69. Over  de precieze betekenis van de term kom ik nog te spreken. 
2744 Vergelijk het gebruik van de term dKÓAxtoroq in par. 194, waar  Aischines het woord toepast op 
hoerenlopers. . 
^Aeschin.. 1,152: Het tweede fragment van Euripides (uit de Phoinix; Nauck fr . 812), waarin Phoinix 
aann het woord is om de valse aantijgingen van zijn vader  te weerleggen, luidt : 'Al in veel geschillen koos 
menn mij  tot middelaar/en al veel door  getuigen betwiste en tegenstrijdige/verklaringen over  eenzelfde 
voorvall  heb ik gehoordVDaarom maak ik, en alle wijze mannen met mi j / de waarheid op uit mijn kij k 
opp het karakter/van een mens en zijn dagelijkse leefpatroonTIk zal nooit een man die graag in slecht 
gezelschap/is,, ondervragen, ik weet zo al dat iemand/ net is als de mensen met wie hij  bij  voorkeur 
omgaat.''  Aischines gebruikt dit fragment om de jur y te laten zien dat zijn methode om Timarchos te 
ontmantelen,, en wel bij  gebrek aan getuigen af te gaan op diens karakter  en diens vriendenkring, door 
Euripidess wordt gesteund. 
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aanwezigheidd resp. afwezigheid van ëpax^276 De definiens en definiendum overlappen 
elkaarr dus. De definitie zou deugdelijk zijn geweest, als Aischines het begrip van 
zelfbeheersingg als definiens had gebruikt. Zijn wijze van redeneren is wel zeer subtiel: 
hijhij  brengt nergens expliciet onder woorden dat prostitutie niets met ëpax; van doen 
heeft.. Hij laat zijn toehoorders dat zelf concluderen. Als hij dit wel had gedaan, 
zoudenn zijn conclusies waarschijnlijk bij de jury minder overtuigend geweest zijn. 
Datt in het Atheense spraakgebruik de term épöv wel degelijk zowel voor vulgaire en 
ongeremdee begeerte als voor ingetogen verlangen wordt toegepast, blijkt uit de rede 
ContraContra Simonem van Lysias, waar de verhouding met de jongen, een slaaf, als 
hetairesishetairesis wordt gekenmerkt. De aanklager vertelt dat er een verschil is in de houding 
vann hem en die van Simon jegens de jongen. 

Wijj  beiden, wij voelden immers, leden van de jury, verlangen voor Theodotos, een jongeman uit 
Plataiai,, fk wilde door hem goed te behandelen bereiken dat hij mijn vriend was, maar Simon 
meendee dat hij door grof optreden dat in strijd met de wet is, hem zou dwingen te doen wat hij 
wilde.277 7 

Dee spreker gebruikt eerst het woord éKievueïv om de gevoelens van hen beiden voor 
dee jongen te omschrijven. Maar hij geeft dus aan dat er een verschil is: hij heeft het 
goedd met de jongen voor en wil hem behandelen als een vriend. In par. 39 verbaast de 
sprekerr zich erover dat als hij Simon, zoals deze beweert, had afgetuigd, deze vier 
jaarr lang het niet heeft gedurfd hem aan te klagen, en daar nu pas toe is overgegaan. 

Iedereenn verder die verliefd is en beroofd van het object van zijn verlangen en vol met blauwe 
plekken,, zoekt onmiddellijk in zijn woede wraak, maar hij daar deed dat pas veel later.278 

Dee aanklager gebruikt hier naast éiueuuctv het werkwoord èpav, ook al wordt dit 
gezegdd binnen het kader van hun gevoelens voor een slaaf.279 

Ookk aan het gebruik van het woord erastes kunnen we laten zien dat het zeer 
onwaarschijnlijkk is dat èpav uitsluitend te gebruiken is voor een ingetogen vorm van 
liefdee en niet voor een ongeremde hartstocht of een eenmalig seksueel contact. Uit 
Aischines'' commentaar in par. 135 blijkt dat de tegenpartij in haar poging de manier 
waaropp Aischines zelf de homoseksuele eros bedrijft en die van Timarchos onder één 
noemerr te brengen, het woord erastes gebruikt voor Aischines, die zeer veel 
vriendjess heeft gehad. Het is opvallend dat Aischines zelf in zijn bespreking van de 
eroseros dikaios dit woord vermijdt en pas aan het slot van zijn analyse, wanneer hij het 
verschill  voldoende heeft duidelijk gemaakt, in par. 155 en 156, wanneer hij 
voorbeeldenn van edele knapen noemt, het woord bezigt. De term erastes kan zowel in 

7766 Ook in Aeschin. n, 166 suggereert Aischines indirect dat wat tegengesteld is aan SIKOIOC, êpcoq, geen 
ëpcoc,, is. Voor een bespreking van deze passage, zie Dover (1978) p. 46. 
^Lys.. Dl, 5: 'Hueti; ydp én£(h)u,fjoa|iev, <& PouXfj, ©eo6oxoi), rttaxaiicoü ueipaiciov. Kat èva> uèv 
evev nouüv avtöv ifëiouv elvai uoi +iXov, ofaoc, 5è i>Ppi£cüv ieai Kapavouüv qiexo avaYKdaeiv 
avtovv «oieïv ö xt pótiXovco. 
^Lys.. III , 39: icai oi uèv dXXoi, Ötav épöot KCU cwcootepdövxai eSv èni&uuoüoi Kat ovyicojiaknv, 
ópYi£ó|ievoii  Jtapaxp%ia tiucopéïoéai Cnrovciv, oikoc, 5è xpóvo*? wrtepov. Ook in par. 44 van 
dezee redevoering gebruikt hij het woord épöv. 
2799 De rede van Hypereides tegen Athenogenes betreft de verdediging van een zekere Epikrates, een 
Atheensee boer. Hij wil een slaaf van Athenogenes overnemen, omdat hij op deze verliefd is (zie 8.1.4.). 
Wee hebben slechts één lang fragment van deze rede over. Éénmaal wordt in dit fragment het woord 
ëptoc,, gebruikt Athenogenes neemt een hetaire ter hand om Epikrates zover te krijgen dat hij niet alleen 
dee slaaf, maar ook diens familie en het parfumbedrijfje overneemt. Epikrates gelooft de hetaire. Hij zegt 
vervolgenss (par. 2): ovtoĉ  (bc, ëoiicev, é t̂oTTiovv [óvdpcónou] $wnv êpooc,, JipoaXafkov YW(U[KÖC, 
owepYliav.. Het is onduidelijk waarop ëpooc, betrekking heeft: op zijn gevoelens voor de slaaf of is het 
dee hetaire gelukt hem te verleiden? In beide gevallen gaat het om de gevoelens van een Athener voor 
iemandd van een lagere status. 
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eenn heteroseksuele als homoseksuele context worden gebruikt. Het is illustratief om 
inn dit verband de min of meer gelijktijdige rede Contra Neaeram, die voor hetzelfde 
Atheensee publiek bedoeld was, te raadplegen. Het woord erastes komt achtmaal in 
diee redevoering voor.280 In de meeste gevallen wordt het gezegd van een man die 
seksueell  contact met Neaira heeft, op het moment dat zij werkte voor Nikarete, 
ongeachtt of het om langdurige of kortstondige relaties gaat. In par. 41 duidt de term 
degenee aan die met haar naar bed gaat, terwijl zij bij Stephanos inwoont, maar 
volgenss Apollodoros hetzelfde beroep uitoefent als voorheen. Erastes kan dus als een 
eufemistischee term voor 'hoerenloper' worden gebruikt. Het laat zich aanzien dat de 
manierr waarop Aischines de term bezigt, een zeer specifiek gebruik is, waarmee hij 
dee jury opzettelijk misleidt: de tegenpartij had hem een erastes van zeer veel jongens 
genoemdd en gesuggereerd dat zijn seksuele gedrag in wezen niet verschilde van dat 
vann Timarchos. Door de specifieke betekenis die Aischines aan het woord geeft, stelt 
hijj  zichzelf voor als een ootypcov épacrn,<;. 
3.. De andere term van de definiete omschrijving van de juiste homoseksuele eros is 
aco^pocrwnn en we kunnen de eros dikaios omschrijven als eros sophron. Dover (1974) 
p.. 119 omschrijft de term acxfrpoowri als 'the criterion of which is the overcoming of the 
impulsee to immediate or short-term pleasure or gain.' Op zich is dit een adequate 
omschrijving,, maar het probleem bij deze term is, zoals Irwin opmerkt, dat hij geen 
duidelijkk bereik of duidelijke grenzen heeft.281 De term geeft op zichzelf niet precies 
aann welke graad van matigheid nodig is om ato^poaiivii te verwezenlijken. De 
koppelingg aan het gebruik van iemands gezond verstand biedt hierbij geen hulp. De 
termm is dus nogal rekbaar, vaag en ongeschikt als sleutelterm in een definiete 
omschrijving.. Toegepast op seksualiteit kunnen we ons afvragen of het ideaal van 
aoxfrpoawiii  inhoudt dat er helemaal geen seks wordt bedreven of slechts 'op beheerste 
wijze.'' Wat wil dat dan zeggen? Dat Aischines mijns inziens speelt met deze 
onduidelijkheid,, blijk t uit de dubbelzinnigheid van de term dStaifreópcoc, in de 
omschrijvingg van de 'ideale' eromenos in par. 137: de term kan afgeleid zijn van 
öia<t>eeipeivv 'ten gronde richten', 'bederven', maar ook van de betekenis 'verleiden.' In 
hett eerste geval suggereert Aischines dat de jongen op een zodanige wijze bemind 
wordtt dat zijn karakter niet verpest wordt, waarschijnlijk in die mate dat hij niet de 
lustgevoelenss krijgt die een pornos eigen zijn. In het andere geval lijk t de term te 
suggererenn dat de minnaar de jongen moet liefhebben zonder hem te verleiden, dat 
will  zeggen: zonder seksueel contact met hem te hebben.282 

Bovendienn spelen in het onderscheid dat Aischines maakt tussen de twee vormen 
verschillendee aspecten door elkaar heen. Enerzijds is er het contrast tussen 
mercenairee en niet-mercenaire seksualiteit, dat opgeroepen wordt door de manier 
waaropp Aischines de porneia omschrijft. Anderzijds is er het contrast tussen 
matelooss en beheerst. Aischines suggereert dus dat 1. er slechts twee vormen van 
homoseksuelee eros zijn en 2. de twee eigenschappen bij beide vormen van 
homoseksualiteitt altijd in vaste combinaties samengaan. Beide conclusies lijken 
onjuist.. Als het juist is, zoals we hierboven hebben beweerd, dat er verschillende 
vormenn van prostitutie waren, lijk t hetairesis zoals deze bijvoorbeeld door de 
aangeklaagdee in de redevoering van Lysias in praktijk wordt gebracht, niet 
onverenigbaarr met de sophron eros in de betekenis van een gematigde vorm van 
seksualiteit.. Aischines doet het voorkomen dat termen die zich contrair verhouden -er 

^ D .. LIX , 21, 26, 29, 30, 31, 32,41, 64. 
2811 Irwin (19792) p. 19. Vergelijk ook de opmerking van Guthrie (1975) p. 157: 'One reason for our own 
difficultyy in explaining what sophrosyne meant to a Greek is that being a social ideal, it varied at 
differentt times as customs and beliefs altered, and at the same time between different social classes.' 
2822 LSJ geeft bij dSiaO^ópooq deze betekenis niet op. 
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zijnn tussen de twee uitersten allerlei schakeringen mogelijk - zich contradictoir 
verhouden,, dat wil zeggen: dat er slechts twee vormen zijn. Maar dat is bedrog.2*3 

Ditt wordt bevestigd doordat Aischines zich ook tegenspreekt. Allereerst moet hij als 
reactiee op de aantijging die de tegenpartij zal maken dat hijzelf een erastes van zeer 
veell  jongens is geweest, de jury bekennen dat hij voor de liefde vatbaar is geweest en 
datt nog steeds is. Hij ontkent niet dat hij zeer veel jongens heeft bemind. Wanneer hij 
bovendienn namen gaat noemen als voorbeelden van hen die de sophron eros in 
praktijkk hebben gebracht, zegt hij dat een bepaalde groep eromenoi vanwege hun 
schoonheidd veel minnaars gehad hebben (fl) . Blijkbaar was het niet ongebruikelijk 
datt een erastes veel jongens probeerde te versieren en bij hen succes had; en verder 
datt het niet ongepast was dat een jongen veel tot zeer veel erastai (par. 156) verwierf. 
Hoee moeten we nu in beide gevallen het sophron-aspect opvatten? In ieder geval niet 
inn de zin dat de erastai en eromenoi respectievelijk hun eromenoi en minnaars trouw 
zijnn geweest. Anderzijds onderstreept Aischines juist dit aspect aan de hand van zijn 
keuzee van passages over de «friXia en ëpeoc, tussen Achilleus en Patroklos, welke 
besprekingg een onderdeel vormt van zijn betoog over het verschil tussen de twee 
vormenn van homoseksualiteit.284 Achilleus, die ëpcoq koesterde voor zijn vriend, achtte 
idoru;; jegens hem belangrijker dat zijn eigen leven (par. 145). Voor de jury worden de 
aangrijpendee verzen uit het 23ste boek geciteerd, waarin de schim van Patroklos 
Achilleuss smeekt dat dezelfde urn de botten van hen beiden mag bevatten. 
Wederzijdsee trouw en genegenheid zijn, volgens Aischines, kenmerkend voor hun 
verhouding.. Zijn argumentatie is dus tegenstrijdig. Trouw als een kenmerk van de 
sophronsophron eros, in praktijk gebracht door promiscue mannen en jongens! Trouw en de 
sophronsophron eros verkondigd door iemand die zelf niet ontkent zeer veel vriendjes gehad 
tee hebben en wiens reputatie ook door anderen wordt bevestigd.285 

Verderr hebben we gezien dat bij de omschrijving van prostitutie het woord utoOóc, een 
belangrijkee rol speelt. Maar bij de andere vorm rept Aischines in geen bewoordingen 
overr de mate waarin de eromenos iets van de erastes ontvangt in ruil voor de diensten 
diee hij hem verleent Doordat Aischines erover zwijgt, suggereert hij dat de dikaios 
eroseros gekenmerkt wordt door het feit dat vergoeding in welke vorm dan ook bij deze 
vormm van homoseksuele eros afwezig is. Maar nergens formuleert hij dit expliciet. 

2833 Het contrast tussen de beide groepen van 'eromenoi'  wordt door  Aischines versterkt, doordat hij  van 
dee bij  naam genoemde eromenoi als voorbeelden van de dikaios eros zegt dat 'onder  hen niet één 
beschuldigdd is van wat mans Timarchos ten laste wordt gelegd' (par. 155) of 'dat geen mens hun ooit 
ietss kwalij k heeft genomen' (par. 156). Maar  van de soortgenoten van Timarchos toont hij  niet aan dat ze 
mett  dezelfde aanklacht vervolgd zijn als de aanklacht die hij  Timarchos ten laste legt. Het contrast is dus 
opp dit punt schijn. 
^Aeschin.. 1,142-150. 
^I nn een fragment van Deinarchos (fr . 3.4 jeered üuOéou) lezen we: IIöXi v nap' Aiaxivii v 
öno^otrnaac,, napa xovmp 8fjXov öxt xpwïoxoeiv éudvOavev, óXk' ov xó npoKetuevov a\>xa> 
npdxxeivv r\ naaxetv. Het fragment is niet in alle opzichten duidelijk maar  xP^ooxoelv is 
spreekwoordelijkk  voor  nopvsfew (zie Bekker  Anecdota, 316, 3) en ook het naast elkaar  genoemd zijn 
vann JtpóttEiv en nóoxeiv wijst sterk in de richting  van een seksuele betekenis. We zouden het fragment 
duss kunnen interpreteren alsof het aangeeft dat het subject van èuóvOavev van Aischines prostitué leerde 
tee zijn. Zie ook Blass (18982) III 2 p. 175. Ook bepaalde reacties van Demosthenes in de falsa legatione 
wekkenn de indruk dat we in ieder  geval enige scepsis mogen hebben ten aanzien van de hoge seksuele 
enn morele standaard van Aischines en zijn vrienden: par. 285: uf| ydp ovxa> yévovto KCOCGX; xfj  nóXet, 
okn''  'A ôpTJtou icai Aic*xivo\) aco^povtcxóv 8en.6fivai totx; veawépoix; en in par. 287: Kat itepi 
rcopveiaqrcopveiaq ëXeyev, c&  yî  Kat 8eoi, Suotv uèv icn5ecrxatv jiapeaxiiKÓxoiv, ovq i5ovxe<; av ÜUEÏI ; 
dvaKpd-yovte,, Niiciou te xoö pSeXupoö, öc, éavtóv éuiodcooev eiq Aiywtov Xafïpta, Kal xoü 
Kaxapdxovv KvpTifJiaïvos, öq èv xalq icounatc, aveu xoö npocamov KOiud̂ ei . Kat xi xaüxa; dAAa xóv 
dèeX^ovv óptöv 'A^óPnxov. dXXa 6f\x' dva> noxaucüv ètceivri xfj  T|uépa jidvxeq oi nepi nopvetcu; 
éppvnaavv Xoyot. (De beeldspraak in de laatste regel is een toespeling op Eur. Med. 410-411). Het 
verhaall  over  het afranselen van een vrijgeboren Olynthische vrouw, dat Demosthenes met leedvermaak 
inn par. 197-198 vertelt, toont weinig aoo^pooüvn.. Dat Aischines het met deze aantijging door 
Demostheness moeilijk had, blijk t uit II , 4 e.v., 153 e.v. 
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Waaromm niet? Omdat dit hoogstwaarschijnlijk niet juist is. Het beginsel van 
reciprociteit,, dat in veel facetten van de Griekse cultuur een rol speelt, was ook in 
homoseksuelee verhoudingen relevant.286 Het absolute verschil dat Aischines wil 
suggereren,, namelijk dat terwijl bij de ene wel vergoeding in de vorm van geld een rol 
speelt,, dit bij de andere nooit het geval is, is afwezig. Een genuanceerde omschrijving 
vann de dikaios eros in dit opzicht zou de grenzen tussen beide vormen vervagen, 
waarmeee Aischines zijn doel voorbij zou schieten. 
Hett is duidelijk wat Aischines wil bereiken met dit onjuiste, overtrokken contrast 
tussenn de twee vormen van homoseksualiteit, waarvan de een wordt voorgesteld als 
dee uiterst amorele, onbeschaafde en brute vorm en de andere als een bijzonder 
soberee en geïdealiseerde variant. * 

5.. Pederastie en democratie 

5.1.. Terminologie 

Dee term sophrosune loopt als een rode draad door de redevoering van Aischines 
heen.28**  Hij begint zijn betoog ermee en eindigt ermee. North heeft in haar boek over 
SophrosyneSophrosyne laten zien dat dit begrip al in de vijfde eeuw verbonden werd met 
deugdzaamheidd van de burgers in de polis en dat deze betekenis zich verder in de 
vierdee eeuw heeft ontwikkeld.289 Vooral na de verdrijving van de tirannie van de 
Dertigg wordt de term sophrosune gelijkgesteld aan de democratische instelling die 
eenn goed burger betaamt te hebben. Aischin. II , 176 noemt het herstel van de 
democratiee na de verdrijving van de Dertig een actypwv noUteia. In de redevoeringen 
vann Demosthenes en Aischines vinden we vaker de tegenstelling tussen de aotypcov 
democraatt en de onbetrouwbare oligarch. Deze democratische oriëntatie van het 
begripp sophrosune is een typische vierde eeuwse ontwikkeling. Wanneer 
Demostheness in de rede tegen Timokrates zich afvraagt wat eigenlijk het verschil is 
tussenn een bestuur aan de hand van wetten en een oligarchie, verbindt hij sophrosune 
mett democratie: degenen die door wetten geregeerd willen worden, worden als 
sophronessophrones en goed beschouwd, zij die zich willen onderwerpen aan een oligarchisch 
bestuurr als lafaards en slaven.290 Demosthenes legt sophrosune ook uit als het gevolg 
vann gehoorzaamheid aan de wetten.291 In een bekende passage uit Aischines' rede 
tegenn Ktesiphon, waarin Aischines Demosthenes tegenover de jury als een 
antidemocraatt probeert af te schilderen, omschrijft hij wat de aangeboren 
eigenschappenn moeten zijn van ó Situoxiieóc; dvTjp icai aótyxov als tegenpool van ó 
óXiYccpxiKöqq dvepoMtoq icai <|>a\iA.o<;.292 De ware democraat dient over vijf eigenschappen 

^Vergelijkk de uitdrukking die Isaios (X, 25) gebruikt: o\)% iicavóv éaxi Eevatvéxtp TÓV 
'Apiortouévoix;; OIKOV KaxaneTtaiSepaornicévai,... Iemand kon blijkbaar zijn vermogen opmaken aan 
cadeaux/betalingg voor zijn eromenoi! 
2877 In zijn karakterisering van de dikaios eros is Aischines vermoedelijk beïnvloed door het Symposium 
vann Plato. Hug (1874) pp. 439 e.v. toont dit aan door verscheidene passages uit beide werken naast 
elkaarr te leggen. Met name de rede van Pausanias uit het Symposium ligt aan het onderscheid van 
Aischiness ten grondslag. Zie deel 2 van deze studie. 
^Hett woord komt voor in de volgende paragrafen: 3, 6, 7, 9, 11, 20, 22, 25, 48, 121, 122, 123. 137, 
139,, 140, 141,151,156,158,159, 180,181,189. 
^Northh (1966) pp. 121-122 en 135 e.v. De Vries (1943) heeft dit gebruik niet als zodanig 
onderscheiden,, maar spreekt (p. 94) naar aanleiding van Aischines van 'un sens vaguement éthique qu'il 
seraitt impossible de préciser.' 
290D.. XXIV , 75: icai xi 5ii ra>6' oi uèv \mó vóucov éÖéXovxec, dpxeaOai acó^pove? Kal xptl<rroi 
voui£ovxai,, oi 8' vsó x<5v öXiyapxiwv avav5poi Kal SoüXoi. Cf. De Vries (1943) p.96 en North 
(1966)) p. 139. 
»'D.. XXV, 24; XXIV , 210. North (1966) p. 139. 
^Aeschin.. Ill , 168-170. Cf. North (1966) pp. 141-142, Ober (1989) pp.187-190. 
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tee beschikken: zijn ouders moeten Atheners zijn (éteitèepoc,), zijn voorouders moeten 
eenn weldaad verricht hebben jegens het volk, of in ieder geval geen vijandschap 
getoondd hebben, hij moet van nature ató+pow en jiétpioc, zijn in zijn dagelijkse 
levenspatroon,, zodat hij niet ontvankelijk is voor omkoping ten gevolge van 
wellustigheidd (doéXyeia), hij moet een man zijn met een goed oordeel (evyvcóucov) en 
eenn bekwaam spreker, waarbij het goede oordeel altijd belangrijker is dan de 
retorischee talenten, en tenslotte moet hij moedig zijn. Een oligarch wordt door de 
tegenovergesteldee eigenschappen gekenmerkt. Tweemaal noemt hij in deze passage 
hett woord sophron. Wanneer hij dit begrip koppelt aan de term Simonicót; gebruikt hij 
hett ongetwijfeld in de 'politieke' betekenis: iemand die zich aan de wetten houdt en 
gedraagtt zoals het een ware burger betaamt; verder heeft de term ook de betekenis 
vann matigheid, zelfbeheersing ten opzichte van de verleidingen die het dagelijkse 
levenn biedt 
Zoalss we hebben gezien, gebruikt Aischines de term in het exordium van de rede 
tegenn Timarchos binnen het kader van de bespreking van de wetten over het 
seksuelee gedrag dat bij een burger past. In deze passages overheerst de betekenis 
vann zelfbeheersing en matigheid, maar omdat het gebruik ervan gekoppeld is aan een 
besprekingg van de wetten, zal ook de politieke betekenis meespelen. Zo brengt hij in 
par.. 22 de term in verband met ewcoouia: 

Toenn deze wetten waren opgesteld, heeft de wetgever  bekeken hoe wij , verzameld in de 
volksvergadering,, moeten overleggen over  de gewichtigste zaken. En waar  begint hij ? De wetten 
overr  eÜKOOuict, zo zegt hij . Hij  begon dus bij  a<o$poo~óvT|, omdat hij  van mening was dat deze, 
waarr  de grootste eüicoouia heerst, de stad het beste zou besturen. 

SophrosuneSophrosune wordt hier voorgesteld als het meest fundamentele principe van de 
democratie.. Verbonden met eüicoouia treedt zij op de voorgrond als een verplichte 
gedragscodee voor burgers om de polis te besturen; voor Aischines ligt sophrosune als 
democratischh begrip in het verlengde van de toepassing ervan op het seksuele terrein. 
Ookk wanneer hij de term bezigt in het kader van beroemde politici uit het verleden, 
zoalss Perikles, Themistokles en Aristides, in par. 25 naar aanleiding van het gedrag 
tijdenss het spreken voor de volksvergadering, ligt de nadruk wel op de betekenis van 
zelfbeheersingg in een specifieke situatie, maar de associatie met grote voorbeelden uit 
hett democratische verleden maakt dat de toehoorder automatisch de term aan een 
algemenee democratische houding koppelt. In par. 121 doet Aischines Timarchos op 
sarcastischee wijze een suggestie aan de hand voor zijn verdediging: 

Hebb maar  eens het lef om de jur y recht in de ogen te kijken en te zeggen wat een dvf|p odtypwv 
zouu moeten zeggen over  zijn jeugd. 

Ookk hier wordt oó+pcov gebruikt in de betekenis van iemand die zich gedraagt als een 
waree democraat: hij moet de jury op een gepaste en eerlijke wijze laten oordelen 
overr zijn jeugd en de misstappen die hij heeft begaan, en erkennen dat hij het niet 
verdientt verder te leven, wanneer de jury meent dat hij de misstappen heeft begaan 
waarvann hij wordt beschuldigd. 
Wanneerr de sophrosune in de par. 137-159 wordt toegepast op het seksuele terrein 
enn gesteld wordt tegenover de akolasia van een pornos kan het niet anders dan dat 
dee jury de term, ook wanneer de betekenis zelfbeheersing/matigheid in de context 
vann de seksualiteit op de voorgrond treedt, onmiddellijk zal koppelen aan de juiste 
democratischee houding. Dit wordt versterkt doordat Aischines andere politieke 
termenn gebruikt in de seksuele context: 
-- de term evyvcóuov, een van de belangrijkste eigenschappen van een 5tiuoxiicó<;, als 
typeringg van de erastes die de dikaios eros in praktijk brengt (al). 
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-- de term \>pp«mï<;, die iemand aanduidt die een gevaar voor de democratie is, omdat 
hijhij  de wet aan zijn laars lapt; in het bijzonder houdt de term een karakterisering in van 
degenee die zich voor geld verhuurt om zich aan losbandigheid over te geven (a2). 
-- de term d7iai5eiixoq, gezegd van de losbandige prostitué, heeft tevens de connotatie 
vann degene die de wetten niet kent (a2). 
-- aan de éteii6epo<; als tegenpool van de slaaf is op erotisch gebied wettelijk 
toegestaann wat een slaaf is verboden: épdv Kat ÓUMXEÏV Kal dieoXouOetv. Dit zijn de 
activiteitenn die de dikaios eros karakteriseren (par. 139).293 Verder hebben we 
hierbovenn laten zien dat Aischines de pomeia als een typische slaafse activiteit bij de 
juryy wil laten overkomen. 
-- het begrip evvoia is een van de termen die Aischines gebruikt als aanduiding van de 
gevoelenss van Achilleus en Patroklos, welk paar als voorbeeld wordt gesteld voor de 
dikaiosdikaios eros. Maar met etivoia karakteriseert Aischines ook zijn eigen houding ten 
opzichtee van de stad op grond waarvan hij geen andere namen wil noemen van 
jongenss die tot dezelfde categorie behoren als Timarchos (par. 159). 
Dee tegenpartij heeft de generaal Harmodios en Aristogeiton laten opvoeren, met de 
bedoelingg de homoseksuele eros te verheerlijken en te laten zien dat Timarchos 
dezelfdee eros in praktijk bracht (par. 132). Aischines grijpt zijn kans om het tweetal 
voorr zijn doel te gebruiken. Hun vriendschap wordt voorgesteld als de belichaming 
vann sophrosune en zo van dikaios eros. Maar aan de hand van dit tweetal weet hij het 
verbandd definitief vast te leggen tussen deze vorm van eros en de democratische 
houding.. Hun liefde is octypoav iccd ëvvouoq. Deze zin verbindt precies wat Aischines 
voorr ogen heeft: de dikaios eros is democratisch. Of beter nog: deze vorm van eros is 
hett fundament voor de democratie, want de liefde die zij voor elkaar voelden heeft 
henn opgevoed (énaiSeuaev) tot mensen voor wier daden iedere lofprijzing te kort 
schiet.2944 Dit werkwoord duidt op hun daden die hebben geleid tot de instelling van de 
democratie.295 5 

Inn de peroratio onderstreept Aischines nogmaals de antidemocratische implicaties 
vann het seksuele gedrag van Timarchos (par. 189): 

Julliee weten allemaal donders goed wat een beest Timarchos is. Sportlieden herkennen we buiten 
dee sportscholen aan hun goede conditie. Zo is het ook met prostitués: ook al zijn we niet getuige 
vann wat ze uitspoken, toch herkennen we ze aan hun schaamteloze en onbeschofte manier van 
doen.. Als iemand de wetten en de sophrosune in de belangrijkste zaken aan zijn laars lapt, krijgt 
hijj  een mentaliteit waarin de sporen van zijn ongemanierde gedrag duidelijk zijn aan te geven. 

5.2.. Aischines: pederast en democraat! 

Hett is duidelijk wat de retorische strategie van Aischines is. Geleidelijk plaatst 
Aischiness het seksuele gedrag van Timarchos in een politiek kader, waarbij hij als 
volgtt redeneert: Timarchos heeft door zijn seksuele handelingen de wetten 
overtreden,, en is alleen al daardoor ondemocratisch. Bovendien heeft hij zich een 

2933 Voor de term èXeóGepoq gekoppeld aan de dikaios eros, vergelijk ook par. 156 en par. 159, waar hij 
steltt dat het duidelijk is tot welke twee categorieën Timarchos behoort, de eromenoi of de pomoi, en 
vervolgenss zegt: "het is je nu wel duidelijk, Timarchos, dat je de gelederen van je oorspronkelijke keuze 
niett mag verlaten om je heil te zoeken in het gezelschap van de vrije burgers.' 
294Aeschin.. I, 140: Tovydpxoi xoüq xfj<; wóXeox; uèv e.ix.pyéxaq, xcü<; 8' dpexctiq imepevnvoxóxaq, 
'ApuóSiovv Kal 'Apioxoyeixova, ó ooó̂ pcöv Kai ewouo ,̂ eïxe ëpcora eïxe <ö vxivo xpónov avxóv 
Xpf\\ npoaeutéiv, xoioiixo'uq èTtaiöetWEv, dxrte xoitq ènaivowtas xd éiceivoov ëpya icaxa8eeoxépouq 
SoKeivv elvai èv xotq évicconioK; x<5v èiceivoiq nenpcryuévwv. Merk op dat Aischines niet aangeeft wie 
vann de twee tirannendoders de eros voelt, dat wil zeggen de erastes is. 
295Datt Atheners hiervan overtuigd waren, blijkt uit de reactie van Thoukydides die in dit gerucht 
aanleidingg zag om de ware toedracht van het verhaal uit de doeken te doen. Zie hoofdstuk 7.5. 
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waree pontos betoond, hetgeen een slaafs karakter en een slaafse instelling verraadt. 
Aischiness probeert de jury ervan te doordringen dat Timarchos in het algemeen een 
instellingg heeft die niet bij een vrij burger past. Het verkwisten van het erfdeel van zijn 
vaderr is hiervan een voorbeeld, maar ook dit is slechts één van de tekenen van zijn 
verdorvenheidd en slaafsheid. Timarchos is een gevaar voor de democratie en dient zo 
snell  mogelijk verwijderd te worden uit de samenleving voordat hij met zijn gedrag 
anderenn weet te besmetten. 
Doorr middel van een subtiele woordenassociatie, maar ook langs de weg van een 
syllogismee (par. 138) weet Aischines de schijn te wekken dat de conclusie 
onvermijdelijkk is dat het seksuele gedrag dat aan dat van Timarchos 
tegenovergesteldd is, democratisch is. Het syllogisme loopt als volgt: 
Maior:Maior:  De voorvaderen van de Atheners hebben bij het opstellen van wetten om de 
gewoontess en natuurlijke behoeften te regelen bepaald dat alles wat vrije mannen 
naarr hun oordeel mochten doen, aan slaven verboden was. 
Minor:Minor:  Nu heeft de wetgever verboden dat een slaaf een liefdesrelatie met de zoon 
vann een vrij burger onderhoudt en hem achternaloopt; doet hij dit toch, dan wordt hij 
publiekelijkk met vijfti g zweepslagen afgeranseld. 
Conclusie:Conclusie: Liefdesbetrekkingen met en het achternalopen van jongens zijn aan een 
vrijj  man dus nimmer ontzegd. 

Afgezienn van het feit dat de eerste premisse onwaar is, is dit syllogisme een 
drogredenering,, omdat het gebaseerd is op de bevestiging van de consequens. Verder 
doett hij het voorkomen dat uit de hier geciteerde wet die slaven verbiedt een 
liefdesrelatiee met een vrije jongen aan te gaan, af te leiden valt van welk karakter een 
liefdesrelatiee tussen een vrije man en vrije jongen zou moeten zijn, namelijk dat een 
vrijee man een jongen mag liefhebben, met hem mag 'omgaan' en hem mag 
achternalopen.2'66 Vervolgens stelt hij in par. 139 dat deze liefdesrelatie gelijk is aan de 
dikaiosdikaios eros en dus de enige toelaatbare vorm is. ̂  Nergens maakt hij duidelijk 
waaromwaarom er maar één goede vorm van homoseksuele eros is en zonder verdere uitleg 
poneertt hij een door de wet schijnbaar gesanctioneerde dichotomie als enige 
mogelijkee realiteit van de homoseksuele praktijk. 
Dezee dichotomie, die ten onrechte als een contradictoire oppositie wordt voorgesteld, 
maaktt het aannemelijk dat de dikaios eros als 'kuise' pederastie bij een vrij burger 
pastt en dus bij uitstek eigen is aan iemand met een democratische instelling. Of 
sterkerr nog de (juiste vorm van) pederastie is democratisch, net zoals homoseksuele 
prostitutiee een gevaar is voor de democratie. 
Aischiness is dus de tegenpool van Timarchos. Deze is een pomos, gedraagt zich als 
eenn slaaf, overtreedt de wetten en is daarmee een gevaar voor de stad; Aischines is 
daarentegenn een oótyxov épaottv;, gedraagt zich als een voorbeeldige vrije burger, kent 
dee wetten van zijn stad, handelt dienovereenkomstig en betoont zich door Timarchos 
tee ontmaskeren als een redder van de stad en een democraat in hart en nieren. Zijn 
weergavee van de homoseksuele norm en praktijk dient een direct persoonlijk doel: de 
aanklachtt tegen Timarchos wordt een pleidooi om het volk te laten zien dat de hem 
doorr Demosthenes aangewreven verwijten van een antidemocratische gezindheid en 
dee rol van landsverrader op geen enkele grond zijn gebaseerd. 

296Par.. 139: èpdv Kal óuxXeïv Kal atcoXouOeïv. Het werkwoord óuiXetv is dubbelzinnig: het kan 
betrekkingg hebben op omgang zonder  een seksuele connotatie en ook op seksueel contact. Het gebruik 
vann dit woord maakt dat ook Aischines' eigen contacten met de jongens gerangschikt kunnen worden 
onderr  de dikaios eros. Bovendien past het eufemistische taalgebruik bij  het imago van een 
hoogbeschaafdee en ietwat preutse burger  dat Aischines ophoudt. 
297Dee dubbelzinnigheid van het woord Siicaioc, - de term kan 'juist' , maar  ook 'wettelijk '  betekenen -
heeftt  ongetwijfeld ertoe bij  gedragen dat de jur y zich door  Aischines heeft laten misleiden. 
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Hett is duidelijk dat zijn verslag over de homoseksuele praktijk vol zit met tegenstrij-
digheden,, verdraaiingen en subjectieve uitlatingen. Het is derhalve methodisch onjuist 
omm Aischines' normatieve beeld van de dikaios eros als uitgangspunt te nemen voor 
eenn beschrijving van de homoseksualiteit in het klassieke Athene, zoals Dover in zijn 
boekk Greek homosexuality heeft gedaan. Het beeld dat hiervan het gevolg is, wordt te 
sterkk in één richting gestuurd, waardoor de gegevens over gedragingen die van de 
normm afwijken, te weinig nadruk krijgen en als niet werkelijk van het toneel worden 
gedrongen.298 8 

5.3.. Pederastie als politieke ideologie 

Inn sectie 8.2.2. is betoogd dat de redenaars niet alleen voor de volksvergadering, maar 
ookk tijdens de processen een bemiddelende rol spelen bij de spanning tussen de elite 
enn de massa en dat deze spanning ook in de rede tegen Timarchos op subtiele wijze 
eenn functie vervult- Aischines gebruikt het aspect van de paideia om zichzelf te 
omgevenn met een zeker aristocratisch elan: hij toont zijn grondige kennis van de 
wettenn en zijn vertrouwdheid met enkele grote dichters. Hij meet zichzelf de elitaire 
roll  van opvoeder en moraalprediker van het volk aan. Maar het vertoon van zijn 
kenniss van de wetten heeft niet uitsluitend de bedoeling zijn persoon boven het volk te 
stellen.. Hij laat hiermee ook zien dat hij de principes van de democratie door en door 
beheerstt en zijn burgerschap dus waardig is. 
Oberr gaat ervan uit dat de pederastie in de vierde eeuw nog sterke aristocratische 
associatiess had en betoogt dat Aischines ook met zijn bekentenis gevoelig te zijn voor 
dee schoonheid van jongens en met zijn verslag over de dikaios eros of sophron eros 
nadrukkelijkk de jury wil laten merken dat zijn gedrag in overeenstemming was met de 
aristocratischee levenswijze.299 Dit is niet juist. Mijn analyse van de redevoering laat 
zienn dat Aischines juist de dikaios eros verbindt met de ideologie van de democratie 
enn niet met die van de aristocratische elite. Door zijn weergave van de juiste vorm 
vann homoseksuele eros positioneert Aischines zichzelf als man met een 
democratischee gezindheid. Nergens blijkt uit zijn betoog dat hij zich in zijn seksuele 
voorkeurr en gedrag wil onderscheiden van het Atheense volk. Integendeel, hij 
probeertt juist langs de weg van de juiste vorm van pederastie, die hij in de sterk 
democratischh getinte terminologie als sophrosune inbedt, de jury ervan te doordringen 
datt hij één van hen is en dat hij hun gedragsnormen vertegenwoordigt. Door de 
koppelingg van prostitutie met de term hybris, een typisch anti-democratische houding, 
probeertt hij daarentegen Timarchos te verbinden met een aristocratische instelling. 
Wee hebben gezien dat in de vierde eeuw veel sleuteltermen van de aristocratische 
ideologiee zoals de begrippen kalokagathia, eugeneia en arete hun typisch 
aristocratischee karakter verloren hebben en dat het volk zich deze toegeëigend heeft. 
Zijj  wordt de nieuwe elite ten opzichte van de niet-Atheners. Vanuit deze ontwikkeling 
iss het waarschijnlijk dat ook allerlei vormen van homoseksualiteit, die oorspronkelijk 
mett de aristocratische levenswijze werden geassocieerd, door het volk gepraktiseerd 
werdenn en niet meer als een distinctief kenmerk van de aristocratische elite werden 

2988 Ook bijv. Thornton (1997) pp. 203-204 beschouwt zonder meer de door Aischines aangebrachte 
dichotomiee tussen de kinaidos en de dikaios eros als een algemene tendens in de homoseksuele 
ervaringenn van de Grieken. Het model van de dikaios eros was volgens hem het culturele ideaal van de 
aristocatiee inzake pederastie. 
^Oberr (1989) p. 283: 'Indeed, he appears to have been eager to demonstrate that he was a participant in 
thiss most aristocratic of pastimes, and his "confession" is couched in self-consciously aristocratic 
terms.'' Direct hierna zegt Ober: 'In short, Aischines attempted to leave his audience with the impression 
thatt he was a member of an aristocratic family and that his behavior was consistent with several 
importantt aspects of the aristocratic code.' 
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gezien.. Aischines onderstreept de gedachte dat de demos zich ook in het 
homoseksuelee gedrag moet onderscheiden van niet-burgers. Helemaal aan het slot 
vann zijn redevoering in par. 195 brengt hij expliciet onder woorden dat de verkeerde 
vormm van homoseksuele eros moet worden overgelaten aan niet-Atheners die zich 
dann ook niet met de Atheense politiek mogen inlaten! 

Voordatt jullie hun (de advocaten van T.) pleidooi aanhoren, moet je maar even denken aan hun 
levenswijzee om daarna de mensen die toch zeker hun eigen lichaam hebben misbruikt, te 
verzoekenn jullie verder niet lastig te vallen, maar hun toespraak tot het volk ogenblikkelijk te 
beëindigen.. De wet stelt geen onderzoek in naar privépersonen, wel naar mensen die politiek actief 
zijn.. Vraag dan aan al die verkwisters van hun erfgoed maar eens aan het werk te gaan en op een 
anderee wijze hun brood te verdienen. En tenslotte de mannen die op de jeugd jagen die zich 
overigenss maar al te graag laat vangen: die moet je verzoeken hun aandacht te beperken tot 
buitenlanderss (̂ évoi) en metoiken, opdat zij hun voorkeur kunnen botvieren zonder jullie tot last 
tee zijn. 

Hett beoefenen van de juiste vorm van de homoseksuele eros is, volgens Aischines, 
ietss dat speciaal weggelegd is voor de burgers onderling en speelt in op hun 
bewustzijnn dat zij een elitaire groep vormen tegenover niet-Atheners. 

6.6. Homoseksualiteit: gedrag en norm 

6.1.. Homoseksueel gedrag 

Dee redevoering van Aischines tegen Timarchos beoogt de juryleden te misleiden en 
tee doen geloven dat er maar twee vormen van homoseksueel gedrag in de Atheense 
maatschappijj  bestaan, waarvan de een zonder meer verwerpelijk en de ander ideaal 
enn moreel verantwoord is. Het sterk retorische karakter van deze tekst maakt hem 
ongeschiktt als een eerlijke en betrouwbare bron van informatie voor homoseksueel 
gedrag.. Een tweede moeilijkheid voor ons is dat we niet weten hoe de juryleden op 
Aischines'' opmerkingen over homoseksualiteit hebben gereageerd. Wel weten we 
datt de jury Timarchos heeft veroordeeld, maar het is voor ons moeilijk in te schatten 
welkee beweegredenen het volk heeft gehad om Timarchos te veroordelen. Was het 
werkelijkk vanuit een onvrede met de seksuele praktijk en moraal in Athene? Of 
hebbenn de nijpende politieke omstandigheden de doorslag gegeven en hebben de 
burgerss daarom een politicus veroordeeld die bewezen had corrupt te zijn (par. 107 
enn 110)? Hoe groot was het aantal voorstemmers en hoe groot het verschil tussen 
dezee groep en degenen die vonden dat Timarchos geen veroordeling verdiende? Het 
enigee dat we zeker weten, is dat Timarchos cVriuaa heeft gekregen. We moeten niet 
vergetenn dat. Timarchos zich, aldus Aischines, ook schuldig had gemaakt aan een 
anderee overtreding waarop de dokimasia ton rhetoron betrekking had, namelijk het 
verbrassenn van zijn erfdeel. Ook hieraan had Aischines een aanzienlijk gedeelte van 
zijnn betoog besteed en hiervoor was hij wel in staat getuigen te laten optreden.300 

Hoewell  Aischines' redevoering, zoals we zagen, niet beschouwd noch gehanteerd 
kann worden als documentair bewijsstuk, heeft onze analyse van zijn betoog toch 
zoveell  inzichten opgeleverd dat we op voorzichtige wijze een aantal conclusies 
kunnenn trekken met betrekking tot de bestaande vormen van homoseksueel gedrag 
enn moraal. 

^Datt het bedrijven van prostitutie in ieder geval een belangrijk onderdeel van de aanklacht van 
Aischiness is geweest, waarop Timarchos is veroordeeld, blijkt uit de woorden van Demosthenes in D. 
XIX,, 233. 
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Wee dienen hierbij ons te realiseren dat er afgezien van wat Aischines de jury wil doen 
gelovenn vier niveaus te onderscheiden zijn wat betreft de homoseksualiteit: a. de 
wetten;; b. de moraal en verantwoordelijkheid van het volk als jury; c. de moraal van 
hett Atheense volk onafhankelijk van de context van de rechtspraak; d. de 
homoseksuelee praktijk. We hebben duidelijk gemaakt dat de dichotomie tussen de 
tweee enige door Aischines onderscheiden vormen van homoseksueel gedrag, de 
prostitutie,, beoefend door Timarchos en de dikaios eros, in praktijk gebracht door 
Aischiness zelf, een retorisch overdreven contrast is, primair gemaakt om het aanzien 
enn de positie van Aischines zelf veilig te stellen. Bovendien hebben we laten zien dat 
dezee onderscheiding hoogstwaarschijnlijk niet beantwoordt aan de realiteit. 
Vermoedelijkk werd het seksuele gedrag van Timarchos gemiddeld niet erg 
aanstootgevendd gevonden; het was in elk geval tot nu toe getolereerd. Als Aischines 
hemm niet had aangeklaagd, had waarschijnlijk geen Athener aanleiding gezien hem 
voorr de rechtbank te slepen, ook al had hij als vooraanstaand politicus een seksueel 
roerigg verleden achter de rug. We kunnen derhalve de volgende vormen van en 
aspectenn aan homoseksueel gedrag onderscheiden. 
la.. Pederastie impliceerde wisselende contacten, zowel in praktijk gebracht door de 
erastess als door de eromenos. Dit aspect hadden we reeds voor de zesde en vijfde 
eeuww onderkend naar aanleiding van de vaasafbeeldingen (zie hoofdstuk 5 en 6). Om 
zichzelff  te verdedigen brengt Aischines deze promiscuïteit naar voren als een 
kenmerkk van een moreel hoogstaande vorm van seksualiteit. De vraag of dit 
inderdaadd door veel Atheners als zodanig werd gezien, is moeilijk te beantwoorden, 
maarr in ieder geval moet promiscuïteit een herkenbaar en gedoogd aspect van 
homoseksueell  gedrag geweest zijn. 
lb.. Het is veelzeggend dat Aischines in zijn karakterisering van de ideale vorm van de 
pederastiee geen enkele toespeling maakt op een pedagogisch aspect. Naast de 
kenmerkenn van sophrosune en eros wordt niet gesproken over de opvoedkundige 
waardee die een dergelijke relatie zou kunnen hebben. Dit is des te opvallender omdat 
zo'nn functie van een erastes uitstekend zou passen bij de politieke functie die 
Aischiness toekent aan de pederastische relatie. De verwijzing naar het element van 
paideiapaideia die de vrucht is van de eros tussen Harmodios en Aristogeiton (par. 140), 
vindenn we niet terug in de weergave van de eigentijdse vorm van pederastie. 
Blijkbaarr was dit aspect niet aanwezig, hetgeen wordt bevestigd door het promiscue 
karakterr van de pederastie. Paideia behoeft veel tijd en aandacht van een en dezelfde 
volwassene.. Het beeld dat in de Erotikos, al dan niet van de hand van Demosthenes, 
vann een pederastische verhouding wordt geschetst, is dus duidelijk geïdealiseerd en 
heeftt weinig met de werkelijke gang van zaken in de vierde eeuw van doen. 
2.. Het laat zich aanzien dat de grenzen tussen een ingetogen vorm van pederastie en 
prostitutie,, met andere woorden tussen niet-mercenaire en mercenaire vormen van 
homoseksualiteitt niet (altijd) scherp te trekken waren. Onder het begrip ètatpiicn<; 
vielenn verschillende vormen van relaties, die enerzijds kenmerken vertoonden van 
eenn pederastische verhouding en anderzijds konden samenvallen met vormen van 
porneia.porneia. In onze studie van de vaasafbeeldingen hebben we gezien dat ook in de 
vijfdee eeuw een grensvervaging optrad tussen pederastie en prostitutie. 
3.. Het moet niet ongebruikelijk zijn geweest dat volwassen mannen samenwoonden 
enn een seksuele verhouding hadden. Bovendien lijk t het erop dat zo'n verhouding 
weinigg aanleiding gaf tot ernstige kritiek en serieuze klachten. Ik leid dit af uit de 
verhoudingenn die Timarchos met achtereenvolgens Misgolas, Antikles, Pittalakos en 
Hegesandross heeft gehad. Deze verhoudingen vonden plaats terwijl Timarchos 
notabenee politiek op de voorgrond trad, politieke vijanden had en er een wet bestond 
diee zijn gedrag in principe verbood. Dat dergelijke relaties gedoogd werden, wordt 
onderstreeptt door de opmerking van Aischines in par. 42 dat als Timarchos bij een 
leeftijdgenoott was ingetrokken, dit minder erg geweest zou zijn. Het feit dat dit soort 

326 6 



relatiess ook in de zesde en vijfde eeuw voorkwamen zoals we naar aanleiding van de 
vaasafbeeldingenn hebben gezien, bevestigt een zekere continuïteit in de verschillende 
mogelijkhedenn van de homoseksuele praktijk gedurende enkele eeuwen in Athene. 
4.. Uit dezelfde opmerking van Aischines in par. 42 zouden we kunnen afleiden dat 
verhoudingenn van gelijke leeftijd ook bij andere, jongere leeftijdscategorieën 
voorkwamen.. Dit blijf t echter niet meer dan een veronderstelling, die overigens door 
hett grote aantal vaasafbeeldingen uit de vijfde eeuw van jongens/jongemannen van 
gelijkee leeftijd in een homoseksuele verleiding waarschijnlijk wordt gemaakt. 
5.. Atheense mannen schroomden niet seksuele verhoudingen aan te gaan met andere 
Atheensee mannen die van dezelfde status waren als zij. Bovendien werden deze 
verhoudingenn door hun omgeving gedoogd. De gedachte die door het 'sociale -
constructiemodel'' (zie hoofdstuk 1, par. 8) wordt geformuleerd, namelijk dat Atheners 
diee tot dezelfde sociale groep behoorden onmogelijk in een seksuele verhouding tot 
elkaarr zouden kunnen staan, wordt hiermee weerlegd. 
6.. Bovendien wordt de veronderstelling van deze zelfde groep wetenschappers dat de 
seksuelee rolpatronen moesten beantwoorden aan de sociale hiërarchie door 
Timarchos'' verhouding met de slaaf Pittalakos weerlegd. Deze relatie, waarin de 
slaaf,, volgens Aischines, de 'actor' speelde en Timarchos de passieve rol, werd, zover 
wijj  weten, gedoogd. Bovendien laat het zich aanzien dat Timarchos tijdens deze 
relatiee al enige politieke activiteit ondernomen had of een politieke carrière overwoog, 
aangezienn deze verhouding niet lang vóór zijn eerste toetreding tot de Boulè had 
plaatsgevonden.. Dat we verder geen andere voorbeelden hebben van dit soort 
contacten,, hoeft de waarschijnlijkheid dat dit soort relaties meer voorkwamen, niet te 
verminderen.. Hoe weten we wat de seksuele rolverdeling was tussen de drie 
personenn in de redevoering van Lysias, de spreker, zijn aanklager Simon en de jongen 
Theodotoss uit Plataiai? De veronderstelling dat deze jongen bij beide heren een 
passievee rol vervulde, is gezien de relatie van Timarchos met Pittalakos, niet 
noodzakelijkk en wordt gevoed door een al te star en simplistisch denken over 
homoseksuelee verhoudingen en rolpatronen binnen de Atheense samenleving. 
7.. Als mijn interpetatie van de opmerking van Aischines in par. 42 naar aanleiding van 
Timarchos'' verblijf in het huis van Misgolas, juist is, namelijk dat het minder erg 
geweestt zou zijn, indien hij bij een vriend van zijn vader, of zijn voogd was 
ingetrokkenn (zie par. 4.2.1), zou het in Athene een gedoogd fenomeen geweest 
kunnenn zijn dat vaders hun zonen voor seksueel gebruik aan vrienden afstonden, 
wellichtt als een wederdienst. De wet A2 werd van kracht, zodra geld een rol hierbij 
gingg spelen. We kennen echter geen enkel voorbeeld van of toespeling op een proces, 
diee op basis van deze wet is gevoerd. Ook Aischines maakt geen melding van een 
proces,, hoe goed zo'n voorbeeld ook bij zijn morele boodschap zou passen. Het lijk t 
err dus op dat ook binnen het kader van deze wet sprake zal zijn geweest van een 
groott gat tussen enerzijds het feit van het bestaan van de wet, die een morele 
standaardd suggereert, en anderzijds het gedragspatroon van alledag waarop deze wet 
doelt.. Deze morele discrepantie is ook enigszins te begrijpen vanuit de term èraipeïv 
diee ook in de formulering van deze wet wordt gehanteerd. De rekbaarheid en de 
eufemistischee bijklank van deze term maken dat een wetsovertreding niet gauw 
zichtbaarr was. 
8.. Het was aan Atheense mannen en jongemannen (meirakia) bij de wet geoorloofd 
zichh te prostitueren, zolang ze niet politiek actief waren. We hebben echter gezien, dat 
dezee wet in onbruik was geraakt en dat de Atheense samenleving prostitutie van 
volwassenn mannen gedoogde, zelfs op het moment dat ze een vooraanstaande rol in 
dee politiek bekleedden. Bovendien is gebleken dat in het vierde eeuwse Athene 
politicii  daadwerkelijk deze vorm van seksualiteit in praktijk brachten. 
9.. Er zijn aanwijzingen dat het niet ongebruikelijk was dat ook Atheense neipcndcc, dat 
will  zeggen: zij die officeel als burgers geregistreerd waren, geld verdienden als 
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prostituéé zonder dat de Atheense maatschappij zich hiertegen verzette (zie 4.2.1). 
Aischiness wekt in zijn korte bespreking van de homoseksuele hoererij van Timarchos 
alss meirakion niet de indruk dat Timarchos iets heeft gedaan wat volslagen 
verwerpelijkk of heel ongewoon is. Een andere reden die deze veronderstelling 
waarschijnlijkk maakt, is de gewoonte van de promiscuïteit bij pederastische relaties. 
10.. Biseksualiteit wordt op geen enkele manier geproblematiseerd. Timarchos moet, 
volgenss de berichtgeving van Aischines, ook seksuele belangstelling voor vrouwen 
gehadd hebben; hij had een wettige vrouw (kinderen ook), en daarnaast hetairai; hij 
vergreepp zich aan vrouwen op Andros. 
11.. Homoseksuele contacten werden in de vierde eeuw niet alleen opgedaan in 
gymnasiaa en palaistrai, maar ook in bepaalde cafe's (icupeta) en in de openlucht. De 
tweee opmerkingen die Aischines maakt in verband met homosekualiteit namelijk dat 
dee wetgever grote argwaan koesterde tegen duisternis en afzondering (par. 10) en 
datt bepaalde dingen, zoals het soort handelingen van Timarchos, in het geniep 
gebeuren,, op stille plekjes en in privé-huizen (par. 90), gecombineerd met het 
fragmentt 29 van Theopompos Comicus over de Lykabettosheuvel als ontmoetings-
plaatss voor meirakia van gelijke leeftijd voor seksuele doeleinden (zie hoofdstuk 6, 
par.. 7) en enkele vaasafbeeldingen die aangeven dat bosschages gebruikt werden 
voorr verleidingen, doen vermoeden dat homoseksuele contacten, al dan niet als vorm 
vann prostitutie, plaatsvonden in de openlucht en dat er zelfs vaste ontmoetings-
plaatsenn waren, al dan niet op het terreinn van het gymnasion, waar de seksuele daad 
geconsumeerdd kon worden. 

6.2.. De homoseksuele morele code 

Overr de morele code en de homoseksuele praktijk kunnen we de volgende 
opmerkingenn maken. 
1.. We hebben gezien dat er een grote kloof bestond tussen de officiële moraal 
weerspiegeldd in de wetten over homoseksueel gedrag en de seksuele moraal die de 
doorsneee Atheners hanteerden in hun dagelijkse leven. Aan de seksuele gedragscode 
diee ten grondslag lag aan de wet op de hetairesis en de dokimasia ton rhetoron, hield 
menn zich niet; omdat deze gedragscode in wetten was opgenomen, vormde zij wel 
eenn norm voor de burgers om het gedrag van anderen te beoordelen, maar men 
maaktee van de mogelijkheid deze norm in praktijk te brengen geen gebruik. De 
wettenn bevatten een externe code, die als gedragscode noch als evaluatieve norm 
'geïnternaliseerd'' was, dat wil zeggen: een code die het volk zich niet had eigen 
gemaaktt ter regulering van zijn gedrag en ter vorming van zijn normenpatroon.301 

Dee aanwezigheid van deze kloof vormde voor Aischines een grote moeilijkheid. Hij 
moestt tijdens het proces de burgers ervan proberen te overtuigen dat de seksuele 
moraall  die de wetten verwoorden, samenviel met de interne moraal van de burger die 
verantwoordelijkheidd wenste of durfde te dragen voor de politieke situatie van de stad 
enn de grondvesten van de democratie onderschreef. Hij deed als het ware een beroep 
opp de ideale burger die zich boven de praktijk van alledag kon stellen en inzag dat wat 
dee wetten impliceren, goed en rechtvaardig was als normatieve richtlijn voor de 
morelee code van elke individuele burger om het seksuele gedrag van degenen die 
politiekk actief zijn, te beoordelen. Langs drie wegen, die soms op wezenlijke punten 
mett elkaar in tegenspraak zijn, probeerde Aischines deze kloof te overbruggen: 
a.. Door een contrast te creeëren tussen enerzijds de hoogstaande en in onbruik 
geraaktee normen die door de traditionele wetten van Solon verondersteld werden en 
anderzijdss de seksuele praktijk van Athene van zijn tijd, confronteerde hij de burgers 

3011 Voor de terminologie, zie hoofdstuk 1.7. 
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mett de kwalijke seksuele moraal en praktijk in hun tijd en met het grote gevaar dat 
eenn dergelijke verval, belichaamd in de persoon van Timarchos, betekende voor de 
democratie.. Hiermee speelde hij in op het verantwoordelijkheidsgevoel van de 
juryleden:: hij wist het zo te draaien dat het niet zozeer de wetsovertredingen van 
Timarchoss waren die beoordeeld moesten worden (het onderwerp van de wet op de 
hetairesishetairesis en de dokimasia ton rhetoron), maar dat de staat behoed moest worden 
voorr haar ondergang (men handelde niet meer volgens sophrosune). Deze retorische 
overdrijvingg en geraffineerde verschuiving van het onderwerp van het proces stonden 
inn dienst van een poging diep door te dringen tot het morele bewustzijn van de jury ten 
eindee de externe code van de wetten om te zetten - althans schijnbaar - in een interne 
code. . 
b.. Zoals we hebben gezien, hanteerde Aischines allerlei middelen - topoi, 
overdrijvingen,, verdraaiingen, logische onjuistheden, verkeerde weergaven van 
wettenn en van de seksuele praktijk - om een dichotomie in de homoseksuele praktijk 
tee creeëren. Hiermee probeerde hij het volk te overtuigen dat er slechts één juiste 
vormm van homoseksueel gedrag was en dat de meeste Atheners, onder wie hijzelf, 
dezee vorm beoefenden. Bovendien liet hij zien dat deze vorm strookte met de wetten 
vann Solon. Op deze manier bood hij de juryleden de mogelijkheid zich te identificeren 
mett deze moraal. Hij maakte het de juryleden gemakkelijk van zichzelf overtuigd te 
zijnn dat de normen van de wetten hun normen waren. 
c.. Zoals we hebben aangetoond, wendde Aischines alle mogelijke retorische 
middelenn aan om de Atheense jury ervan te doordringen dat de vormen van 
homoseksualiteitt onlosmakelijk verbonden zijn met politieke keuzen. De juiste vorm, 
diee van de sophron e ros, zou met een fundamentele democratische houding 
corresponderen.. De wetten verwoorden de sophron eros, maar zijn tevens de 
principess van de democratie. Hoe kunnen de leden van de jury de principes van hun 
staatsbestell  negeren en de normen die hierin vervat zijn, niet beschouwen als hun 
eigenn normen? De jury werd als het ware klem gezet. 
Hett blijf t natuurlijk de vraag of de juryleden zich hebben laten overtuigen tot de 
opvattingg dat de seksuele gedragscoden neergelegd in de wetten, werkelijk hun 
normenn waren en of zij op basis van deze normen of op grond van andere 
overwegingenn tot een veroordeling van Timarchos zijn gekomen. Dit blijf t een vraag, 
diee we niet kunnen beantwoorden. Wat we wel zeker weten, is dat vóór het proces de 
externee gedragscoden van de wetten niet tot het bewustzijn van veel burgers 
behoorden.. Ook is het waarschijnlijk dat Atheense burgers op het moment dat er op 
henn een beroep werd gedaan verantwoordelijkheid te dragen voor de directe 
toekomstt van hun stad, over bepaalde zaken een heel ander oordeel gehad zullen 
hebbenn dan wanneer ze met dezelfde zaken geconfronteerd werden tijdens het leven 
vann alledag. 

2.. Het lijk t niet waarschijnlijk dat de koppeling van vormen van homoseksueel gedrag 
aann politieke en sociale structuren, een denkwijze was die onder het Atheense volk 
gemeengoedd was. Voor deze veronderstelling heb ik de volgende twee redenen: 
a.. We hebben aangetoond dat het politieke raamwerk, dat Aischines aanbrengt, een 
zeerr sterk persoonlijk doel dient, namelijk om zichzelf vrij te pleiten van elke 
beschuldigingg van ondemocratisch gedrag en zijn eigen persoon vertrouwen-
wekkenderr te maken. 
b.. Als deze politieke en sociale associaties een vertrouwd denkpatroon van het 
Atheensee volk geweest zouden zijn, is de nadruk waarmee Aischines het volk zijn 
doctrinee probeert in te prenten, niet goed te begrijpen. Hij zou dan volstaan kunnen 
hebbenn met enkele verwijzingen of toespelingen. Bovendien zouden in dat geval ook 
dee verdraaiingen en overdrijvingen die Aischines gebruikt om de seksualiteit in het 
keurslijff  van politieke houdingen te steken, niet nodig zijn geweest. 
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