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CONCLUSIE E 

Deell  I van deze studie over Griekse homoseksualiteit heeft voornamelijk betrekking 
opp de praktijk van homoseksueel gedrag in Athene vanaf de zesde tot en met de 
vierdee eeuw voor Christus. Over homoseksualiteit bij de Grieken en in het bijzonder 
inn de stad Athene bestaan veel misvattingen. Het is een onderwerp dat menig 
geleerdee nog steeds in verlegenheid brengt en waarover nog steeds idealiserende 
denkbeeldenn naar voren worden gebracht. Sinds de studie van K. J. Dover uit 1978 
wordtt herhaaldelijk benadrukt dat homoseksueel gedrag in het klassieke Griekenland 
weinigg overeenkomsten zou vertonen met homoseksualiteit in de moderne westerse 
landen.. We hebben in de inleiding op deze studie duidelijk gemaakt dat het 
verwarrendd is homoseksueel gedrag in de oudheid te bestuderen vanuit het begrip 'de 
modernee homoseksueel', omdat dit concept niet eenduidig is. 

Wee gaan ervan uit dat de diachronische benadering geen vruchtbare methode is om 
inzichtt te krijgen in de manier waarop homoseksualiteit in Athene vanaf de zesde 
eeuww gestalte heeft gekregen. Het initiatieritueel dat, volgens Ephoros, op het eiland 
Kretaa plaatsvond, heeft niets te maken met de homoseksuele praktijk in Athene. De 
inscriptiess die gevonden zijn op rotsen op Thera en Thasos hebben evenmin een 
relatiee met de seksuele gewoontes in Athene en lijken bovendien weinig met initiatie 
vann doen te hebben. 
Ditt onderzoek heeft zich toegespitst op de volgende vragen: 
1.. In hoeverre had een homoseksuele relatie, zoals vaak wordt beweerd, een 
pedagogischee functie? 
2.. Was de ongelijkheid in leeftijd een noodzakelijke voorwaarde voor een 
homoseksuelee relatie? Moest de erastes ouder zijn dan de eromenos en waren er 
noodzakelijkk grote verschillen in de rolpatronen die beiden vervulden? 
3.. Was intercrurale copulatie de enige wijze waarop een erastes tot een orgasme 
kwamm bij zijn jongere vriend? En was het uitgesloten dat de eromenos zelf erotische 
enn seksuele gevoelens koesterde voor zijn erastes? 
4.. In hoeverre was de kinaidos slechts een constructie, een beeld om de Atheense 
mann te waarschuwen voor de grenzen van zijn seksualiteit en gender, of was de 
kinaidoskinaidos daarentegen een bekend verschijnsel in Athene? 
5.. Bestonden er in Athene netwerken van een subcultuur van homoseksuele mannen? 
6.. In hoeverre speelden sociale structuren een belangrijke rol als verklaring voor 
verschillenn of veranderingen in seksueel gedrag, of het vertoog daarover? 
7.. Was homoseksueel gedrag exclusief gekoppeld aan de aristocratische 
levenswijze? ? 
Err zijn weinig bronnen die gewag maken van een pedagogische functie van de 
homoseksuelee relatie. Uitsluitend de niet-erotische gedichten van boek 1 uit het 
corpuscorpus Theognideum en de teksten van Plato en van Xenophon met betrekking tot 
Sokratess spreken nadrukkelijk over een opvoedkundige rol van de erastes; met name 
dee laatste twee beschrijven aretè als hét doel van een homo-erotische relatie. Verder 
lijk tt ons de opvatting, die we veelal bij archeologen bespeuren, namelijk dat de 
geschenkenn van de erastes aan de eromenos op vaasafbeeldingen een verwijzing 
zoudenn inhouden naar deze pedagogische functie, zeer dubieus. De geschenken 
wordenn voldoende verklaard vanuit het 'do-ut-des'-principe. Naast de 'economische1 

waardee lijken ze vaak ook een erotische boodschap te bevatten. Bovendien laten we 
zienn dat de meerderheid van de afbeeldingen waarop geen geschenken een rol spelen 
inn de verleidingsscène, betrekking heeft op de praktijk van de homoseksuele relatie. 
Verderr constateren we dat in de meeste teksten géén enkele verwijzing wordt 
gevondenn naar een pedagogische rol van de minnaar. Opvallend hierbij is de 
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afwezigheidd ervan in de gedichten van het tweede boek van het corpus Theognideum, 
dee andere archaïsche poëzie en de redevoering van Aischines Contra Timarchum. In 
dee laatste tekst probeert Aischines de jury ervan te overtuigen dat de kloof tussen 
homoseksuelee prostitutie en de pederastie onoverbrugbaar was. Er wordt in de 
beschrijvingg van de pederastie, die de redenaar zelf belijdt, met geen woord gerept 
overr een begeleidende of opvoedkundige rol van de erastes. Onze conclusie is dan 
ookk dat de pedagogische functie geen algemeen kenmerk was van de pederastie in 
Athenee en dat deze met name door de teksten van Plato en Xenophon, die de figuur 
vann Sokrates in dit opzicht probeerden te rehabiliteren, naar voren is geschoven. Het 
iss daarom onjuist om deze teksten te gebruiken voor een reconstructie van de 
homoseksuelee praktijk in Athene of als een kader voor het interpreteren van de 
vaasafbeeldingen. . 

Dee algemeen geaccepteerde opvatting dat de ongelijkheid in leeftijd een 
noodzakelijkee voorwaarde is voor een homoseksuele relatie in Athene is onjuist. De 
termm pederastie voldoet niet als een definiërende beschrijving van het homoseksuele 
gedragg in Athene. In de archaïsche poëzie vinden we al toespelingen op seksualiteit 
tussenn leeftijdsgenoten, maar de vaasafbeeldingen met hofmakerij-scènes en komoi 
latenn onmiskenbaar zien dat de Atheense cultuur al vanaf ca. 560 vertrouwd is met 
homoseksualiteitt tussen volwassen mannen en tussen jongemannen van gelijke 
leeftijd.. Vooral het werk van de Affecter is in deze zeer informatief, maar ook andere 
schilderss hebben laten zien dat homoseksueel gedrag niet uitsluitend gelijk is aan 
pederastiee en we moeten constateren dat er verschillende vormen van 
homoseksualiteitt voorkwamen. Hier komt bij dat de vaasafbeeldingen duidelijk 
makenn dat ook de rolverdeling niet altijd het traditionele patroon tussen een erastes en 
eromenoss vertoont. Gelijkheid in leeftijd biedt de mogelijkheid van een verhouding 
tussenn gelijkwaardige partners. Verder is het opvallend dat de vaasafbeeldingen de 
volwassenn man die door een ander in een erotische context benaderd wordt niet op 
eenn andere manier weergeven. De schilder heeft in de uitbeelding van deze mannen 
geenn enkele denigrerende toespeling gemaakt als zou het om kinaidoi gaan. Dat er 
meerr vormen van homoseksualiteit voorkwamen, wordt door de redevoering van 
Aischiness Contra Timarchum uit de vierde eeuw bevestigd. Onze analyse van deze 
redevoeringg toont aan dat het in Athene van de vierde eeuw niet ongebruikelijk 
geweestt moet zijn dat volwassen mannen samenwoonden en een seksuele 
verhoudingg hadden. Bovendien laat het zich aanzien dat zo'n verhouding weinig 
aanleidingg gaf tot kritiek of serieuze klachten. Prominente Atheners konden, terwijl ze 
politiekk op de voorgrond traden, verwikkeld zijn in een dergelijke relatie. Hierbij 
schroomdee men niet om seksuele verhoudingen aan te gaan met andere Atheense 
mannenn van dezelfde status. De veronderstelling van het zogenaamde 'sociale 
constructiemodel'' (zie hoofdstuk 1, par. 8), dat seksualiteit in Athene zeer nauw 
gekoppeldd was aan de sociale rol en de sociale status van iemand, en dat Atheners 
diee tot dezelfde sociale groep behoorden eigenlijk geen seksuele relatie met elkaar 
kondenn hebben, omdat sex altijd zich zou afspelen tussen een meerdere en een 
mindere,, is dus onjuist. 

Dee opvatting dat de Atheense eromenos een bedeesde, bescheiden jongen is, die zich 
terughoudendd zou opstellen en eigenlijk geen interesse zou hebben voor of zich zelfs 
ongemakkelijkk zou voelen tegenover de avances van de erastes, is onjuist. De 
bronnenn schetsen vaak het beeld van een eromenos die geen verzet toont, die weet 
watt hij wil, door de wol is geverfd en bij de verleiding zelfs het initiatief neemt. Het op 
afbeeldingenn tot de kin toe in een mantel gehuld zijn blijkt niets te maken hebben met 
eenn ingetogen houding. Ook wordt de eromenos zowel in de literatuur als op 
afbeeldingenn voorgesteld als iemand die promiscue gedrag nastreeft. 
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Bovendienn lijk t de algemene opinie dat de eromenos geen seksueel genot zou ervaren 
off  zelfs zou mogen ervaren aan zijn contact met de erastes, zeer twijfelachtig. Het 
argumentt dat hiervoor meestal wordt aangevoerd, namelijk dat de jongen op 
vaasafbeeldingenn nooit met een erectie zou worden afgebeeld, is niet waar. 
Weliswaarr wordt dit zelden weergegeven, maar dat heeft te maken met een 
algemenee gêne om seksualiteit tussen mannen weer te geven. Ook de erastes wordt 
namelijkk zelden met een erectie afgebeeld. Ook de schilders gebruiken, net als de 
archaïschee dichters wanneer ze spreken over seksuele handelingen, eufemismen. Zo 
moett het gebaar van de erastes waarbij hij het scrotum van de jongen betast of 
ernaarr wijst, geïnterpreteerd worden als een poging om de jongen op te winden. 
Bovendienn heeft deze handeling iconografisch gezien vermoedelijk een prospectieve 
functie,, een middel dat de schilders in dit soort afbeeldingen veel gebruikten. De 
beschouwerr vult zelf aan hoe de emoties van beide deelnemers aan de verleiding hun 
beslagg krijgen. Van belang is dat de schilders de verleidingsscènes veelal vanuit het 
perspectieff  van de erastes hebben geschilderd. Zijn emoties, zijn verlangens staan 
centraall  en de beschouwer dient zich met hem de identificeren. 
Wee hebben laten zien dat de intercrurale copulatie op de vaasafbeeldingen 
waarschijnlijkk een eufemisme is voor anale penetratie, zoals ook de term 6iauiipi<;eiv 
inn de literatuur. Veel vaasafbeeldingen, zowel de voorstellingen met komasten als ook 
dee hofmakerij-scènes, geven blijk van een erotische belangstelling voor de billen. 
Bovendienn zijn er enkele afbeeldingen die anale penetratie onverbloemd laten zien of 
waaropp een dildo wordt gehanteerd, die getuigt van een gerichtheid op anale 
copulatiee en van het bewustzijn dat degene die deze vorm van penetratie ondergaat, 
err genot aan beleeft. Veel van deze afbeeldingen staan in een Dionysische context (de 
godd is zelf aanwezig, er wordt wijn gedronken, klimopbladeren of wijnranken 
omgevenn degenen die aan het verleidingsritueel deelnemen, of op de keerzijde van de 
vaass is een Dionysisch tafereel afgebeeld). We hebben laten zien dat Dionysos zelf 
ambiguee is op het terrein van de seksualiteit. In de Prosymnos-mythe wordt verhaald 
hoee de god zichzelf anaal penetreerde met een tak op het graf van Prosymnos. De 
phalluss binnen de Dionysische cultus is voor de man blijkbaar niet alleen een teken 
vann geilheid en het verlangen om te penetreren, maar ook om gepenetreerd te 
worden.. Verscheidene bronnen laten zien dat de god kan staan voor beide seksuele 
verlangens:: 'hij doet wat eigen is aan mannen en ondergaat wat eigen is aan 
vrouwen'.. Ook de Anakreontische komast blijkt niet alleen een sterk verband te 
hebbenn met Dionysos, maar ook dezelfde seksuele ambiguïteit te vertonen. De cultus 
vann Dionysos kende feesten waarbij mannen of jongens onder invloed van de wijn 
zichh overgaven aan allerlei homoseksuele handelingen en waarbij beide rollen, zowel 
dee actieve als de passieve rol, werden vervuld. De Dionysische komast assimileerde 
zichh aan de god zelf. 
Inn verband hiermee moeten we constateren dat het niet voldoende is, zoals veel 
modernee studies over Griekse homoseksualiteit keer op keer herhalen, dat de 
kinaidos,kinaidos, degene die zich openlijk vrouwelijk gedraagt en zich ook op seksueel gebied 
dee vrouwelijke rol heeft eigen gemaakt, door de Atheners verguisd werd en als een 
afschrikwekkendd toonbeeld aan de Atheense mannen werd voorgehouden. Er zullen 
inderdaadd bepaalde mannen geweest zijn, zoals de komediedichter Aristophanes, die 
zichh in hoge mate aan dit type man hebben geërgerd, maar we moeten bovendien 
vaststellenn dat de pathicus een bekend en gedoogd fenomeen in Athene is geweest en 
eenn plaats heeft gehad in de stadscultuur. 
Dee vraag of er netwerken waren van een homoseksuele subcultuur, zoals Van der 
Meerr aantoont voor verschillende steden van de Republiek in de achttiende eeuw, is 
moeilijkk te beantwoorden. Het bronnenmateriaal is eenvoudigweg te beperkt om zich 
vann dit aspect een scherp beeld te vormen. De Atheense cultuur kende wel bepaalde 
plaatsenn of instituties waar homoseksueel gedrag werd gepraktiseerd, zoals de 
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symposia,, komoi en gymnasia. En ook vermoeden we dat bepaalde hetaireiai zich 
mett homoseksueel gedrag verbonden hadden. Maar het laat zich aanzien dat de term 
'netwerkenn van een subcultuur' hierop niet van toepassing is. Met name de term 
subcultuurr is onjuist. We weten bijvoorbeeld dat er een nauw verband bestond tussen 
homoseksualiteitt en sporttraining. Athene kende drie gymnasia en er zijn ons geen 
berichtenn bekend dat homoseksuele cruising in een van deze gymnasia verboden 
was.. De vaasafbeeldingen laten duidelijk zien dat seksuele handelingen in de 
gymnasiaa niet in afzondering werden verricht. Vaak staan om het copulerende paar 
anderee mannen en jongens. Verder horen we niet dat mannen zich hebben gestoord 
aann de homoseksuele activiteiten in de sportscholen. Het ziet er dus naar uit dat de 
relatiee tussen sportbeoefening en homoseksualiteit in Athene zo nauw was dat 
homoseksueell  gedrag in de gymnasia standaard was. We kunnen dus niet spreken 
overr netwerken van een homoseksuele subcultuur maar van openbare 
ontmoetingsplaatsenn van een homoseksuele cultuur. In bepaalde facetten van de 
Atheensee cultuur domineerde homoseksualiteit of had een gelijkwaardige plaats 
naastt heteroseksualiteit. 
Wee hebben aangetoond dat homoseksualiteit niet uitsluitend een gedragspatroon is 
geweestt van de aristocratie, zoals vaak is beweerd. Integendeel, al in de zesde eeuw 
moett homoseksueel gedrag ook door andere bevolkingsgroepen, aanvankelijk 
wellichtt als een bewuste nabootsing van de aristocratische levensstijl, in praktijk zijn 
gebrachtt Verder laat ons onderzoek zien dat de vaasafbeeldingen met homoseksuele 
verleidingsscèness gelijkelijk verdeeld zijn over de periode van ca. 560 - ca. 450. Dit 
betekentt dat de invoering van het democratische bestel aanvankelijk geen ingrijpende 
veranderingg betekende in de houding van de Atheense maatschappij tegenover 
homoseksueell  gedrag. Dat het verdwijnen van de pederastische scènes op vazen te 
makenn zou hebben met anti-aristocratische en anti-tirannieke gevoelens die 
opkwamenn onder de democratie, is een onhoudbare stelling. 
Vanaff  500 v. Chr. doet het geldzakje zijn intrede in de verleidingsscènes tussen man 
enn vrouw en in homo-erotische afbeeldingen. Op deze laatste afbeeldingen 
functioneertt het als een geschenk onder de geschenken en is er geen verschil tussen 
dee jongens die zich voor geld laten verleiden en degenen die een ander geschenk in 
ontvangstt nemen. Er treedt een grensvervaging op tussen de prostitués en de 
doorsneee eromenoi. Omdat het geldzakje vanaf ca. 450 nagenoeg verdwijnt van de 
homo-erotischee afbeeldingen is het waarschijnlijk dat de wet op de hetairesis, 
waarvann wij voor het eerst horen in een komedie van Aristophanes die in 424 is 
opgevoerd,, kort na 450 is ingesteld. Deze wet stelt dat als een Atheens burger zich 
heeftt geprostitueerd, hij geen openbare functie mag bekleden of de volksvergadering 
magg toespreken. Doet hij dat toch, dan wordt dit met atimia bestraft. Verder 
constaterenn we dat in vergelijking met de zwartfigurige keramiek er op de 
roodfigurigee homo-erotische afbeeldingen een grotere terughoudendheid wordt 
betrachtt in het weergeven van seksuele toespelingen, van erotiek tussen mannen en 
vann expliciete tekens om homoseksuele verleidingen aan te duiden. Verder maken de 
vaasafbeeldingenn duidelijk dat vanaf ca. 500 op grote schaal de grenzen van de 
pederastiee worden doorbroken - éénderde van de homo-erotische afbeeldingen 
betreftt een contact tussen jongens van gelijke leeftijd. Wij interpreteren dit gegeven 
alss een aanduiding dat veel homoseksuele verhoudingen zich in het algemeen niet 
meerr aan de pederastische code hielden en dat een deel van de mannelijke 
burgerbevolkingg zich ook op latere leeftijd als homoseksueel manifesteerde. Verder 
makenn verschillende bronnen duidelijk dat homoseksueel gedrag al in de zesde eeuw 
verbondenn was met promiscuïteit. Wanneer we al deze gegevens combineren, laat 
hett zich aanzien dat de grotere terughoudendheid op vazen met hofmakerij -scènes 
vanaff  ca. 500 te verklaren valt vanuit de gedachte dat homoseksueel gedrag 
dusdanigee vormen had aangenomen dat het in de ogen van de gemiddelde Athener te 
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verr ging. Er ontwikkelden zich namelijk, misschien al vanaf ca. 470, vanuit het grotere 
zelfbewustzijnn van de burgerbevolking na de Perzische Oorlogen, zowel een sterke 
neigingg tot elite-denken binnen de klasse van burgers - ze wilden zich onderscheiden 
vann de andere groepen van de Atheense samenleving - als een vergroting van de 
socialee druk in verband met het functioneren van de democratie. Met deze 
ontwikkelingg breng ik de wet van Perikles uit 451/450 in verband die stelde dat 
uitsluitendd aan diegene het burgerrecht verleend kon worden van wie beide ouders 
Athenerss waren. Deze wet beoogde het aantal Atheners in te perken. De ideologie 
diee aan deze wet ten grondslag lag, sloot aan bij de hierboven gesignaleerde 
ontwikkelingg van de toename van het zelfbewustzijn van de Atheners. Bovendien 
hebbenn we laten zien dat heteroseksuele prostitutie, die vanaf het einde van de zesde 
eeuww steeds algemener wordt, een van de oorzaken ervan is geweest dat de grenzen 
tussenn burgers en niet-burgers, en in het bijzonder metoiken, in de eerste helft van de 
vijfdee eeuw vervaagden, en indirect aanleiding heeft gegeven tot de instelling van de 
wett op het burgerrecht. Een significant aantal Atheners zal het gevoel hebben 
gekregenn dat de alom heersende seksuele vrijheid aanleiding gaf tot gedrag dat niet 
strooktee met de politieke verantwoordelijkheid die op de schouders van de burgers 
drukte.. Binnen dit kader werden ook bepaalde vormen van homoseksueel gedrag als 
excessieff  ervaren; excessief, omdat men ze niet in overeenstemming vond met de 
poltiekee en sociale plichten van een Atheens burger. Binnen dit klimaat werd de wet 
opp de hetairesis ingesteld. 
Opp basis van een analyse van de redevoering Contra Timarchum, uitgesproken in 345, 
kunnenn we stellen dat er in die tijd 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. Timarchos, die zich 
geprostitueerdd had, was jarenlang politiek actief geweest en had belangrijke politieke 
functiess bekleed, ook toen hij zich nog prostitueerde. Bovendien blijkt dat het volk 
hiervann op de hoogte was. Demosthenes en Timarchos hadden Aischines vlak 
daarvoorr aangeklaagd wegens verraad aan de staat, maar deze wachtte het proces 
niett af en diende onmiddellijk een antigraphè tegen Timarchos in om hem uit te 
schakelen.. Aischines zat echter in een lastig pakket: hij stond in de stad bekend als 
eenn pederast en het was dus voor hem van groot belang dat hij de jury ervan kon 
overtuigenn dat er een onoverbrugbare kloof was tussen enerzijds prostitutie en 
anderzijdss pederastie. Het beeld dat hij schetst van de pederastie is dus gekleurd, en 
wee hebben laten zien dat de dichotomie tussen beide vormen van homoseksuele 
gedragg lang niet zo strikt was als hij doet voorkomen. De grenzen tussen mercenaire 
enn niet-mercenaire homoseksualiteit vervagen. Opvallend is dat Aischines het 
pedagogischee aspect niet vermeldt als een component van de pederastie, maar 
tegelijkk hoog opgeeft van het feit dat hij talrijke vriendjes heeft gehad. Pederastie 
werdd blijkbaar gekenmerkt door promiscuïteit. Verder moet het, zoals we hebben 
gezien,, in de vierde eeuw niet ongebruikelijk geweest zijn dat volwassen mannen 
samenwoondenn en een seksuele relatie met elkaar hadden. Homoseksuele prostitutie 
wass een algemeen verschijnsel in de Atheense samenleving. We krijgen sterk de 
indrukk dat de morele en legale restricties die de Atheense samenleving in het midden 
vann de vijfde eeuw aan excessen van homoseksueel gedrag had opgelegd, in het 
middenn van de vierde eeuw met voeten werden getreden. Het is dan ook niet 
verwonderlijkk dat een moralist als Plato zich in felle bewoordingen tegen deze praktijk 
keertt en haar veroordeelt. 
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