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APPENDIXX I. 

VERTALINGE NN ARCHAÏSCH E POËZIE 

1.. Vertaling van het Tweedee Boek uit het corpus Theognideum (ed. West) 

BijBij  de vertaling ben ik uitgegaan van de tekst van West (19892); ben ik hiervan afgeweken, dan heb ik 
datdat aangegeven. 

1231-1234 4 
Hardvochtigee Eros, godinnen van de waanzin hebben je opgenomen 
enn gaven je de borst; door jou viel Troje's burcht, 
enn Aigeus' zoon, de grote Theseus, en Aias, 
dee edele zoon van Oileus,- door jouw roekeloosheid vielen ze.' 

1235-1238 8 
Jongen,, luister naar mij en bedwing jezelf.1 

Wantt mijn woorden zullen je hart overtuigen en strelen. 
Probeerr wat ik te zeggen heb nu eens goed tot je door te laten dringen: 
jee hoeft niets te doen wat niet naar je zin is. 

1238a-12400 (1238a-b = 1151-2) 
Laatjee nooit door minderwaardige mensen wijsmaken 
datt je de vriend die je hebt, moet laten vallen en naar een ander moet zoeken. 
Zee zullen toch vaak loze woorden bij mij over jou spreken 
enn bij jou over mij; luister niet naar hen.3 

1241-1242 2 
Jee zult met vreugde terugdenken aan de vriendschap die voorbij is, 
maarr van de vriendschap die nu aan het verlopen is, zul je niet langer meester zijn. 

1243-1244 4 
Latenn we nu vrienden zijn voor lange tijd; daarna mag je met anderen omgaan, 
jij,, met je sluwe inborst, de keerzijde van trouw. 

1245-1246 6 
Waterr en vuur zullen zich nooit vermengen: 
zoo zullen ook wij nooit eikaars trouwe vrienden zijn. 

1247-1248 8 
Denkk goed na over mijn grenzeloze haat4 en besef goed 
datt ik je misstap op alle mogelijke manieren zal straffen. 

1249-1252 2 
Jongen,, je bent zonder meer een paard: nu je van gerst bent verzadigd, 
benn je weer teruggekeerd naar onze stal, 
voll verlangen een goede berijder te vinden, een prachtige weide, 
eenn koele bron en bossen vol schaduw. 

1253-1254 4 
Gezegendd is hij die houdt van jongens, van eenhoevige paarden, 
vann jachthonden en vrienden van elders.3 

1255-1256 6 

'Ikk handhaaf de lezing van het handschrift ofjioiv, pace West die fjioiv heeft geschreven. 
2Of:: 'Jongen, luister, nu je mijn hart hebt bedwongen' (zie Vetta ad loc.) 
3Westt beschouwt 1238a en b als een apart epigram. 
4Of:: 'over mijn haat en je overtreding jegens mij' (zie Hudson-Williams ad loc). 
sGezienn 1255-6 is het niet zo waarschijnlijk om ${Xoi al attribuut te nemen bij itaïSec,. Sommigen, zoals 
Harrisonn (p. 110) en Frankel (p. 264), vertalen xatSec. met 'kinderen'. Gezien de plaats van dit epigram in 
hett tweede boek lijkt me dit niet juist. In ieder geval heeft degene die dit epigram in deze verzameling 
heeftt geplaatst, of het nu de dichter of iemand anders is geweest, ftcü6ec, opgevat als 'jongens'. 
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Wiee niet van jongens houdt en niet van eenhoevige paarden 
enn niet van honden - diens hart is nooit zielsgelukkig. 

1257-1258 8 
Jongen,, in temperament ben je gelijk aan losgeslagen gevaren, 
omm nu eens met deze en dan weer met die bevriend te zijn. 

1259-1262 2 
Jongen,, je bent wel mooi om te zien, maar om je hoofd 
ligtt een stevige krans van onvermogen te oordelen;6 

jee hebt immers de aard van een wispelturige wouw in je borst: 
jee gaat immers steeds in op wat andere mensen zeggen. 

1263-1266 6 
Jongen,, je weldoener heb je met kwaad vergolden, 
enigee dank voor mijn goedheid is er bij jou niet te vinden; 
ikk heb nog geen enkel profijt van je gehad; al dikwijls 
deedd ik je goed, maar vond geen greintje respect. 

1267-1270 0 
Jongenn en paard komen in mentaliteit overeen: geen paard 
treurtt om een berijder die in het stof ligt, 
maarr eenmaal volgevreten van gerst draagt het de volgende man; 
nett zo houdt ook een knaap alleen van de man die voorhanden is. 

1271-1274 4 
Jongen,, door geilheid heb je je edele mentaliteit verloren 
enn voor onze vrienden ben je een schande;7 

onss heb je even verfrist8, aan de stormen ontkomen 
enn opgejaagd door het vallen van de avond, ben ik stilletjes voor anker gegaan. 

1275-1278 8 
Opp het juiste moment verschijnt ook Eros, precies wanneer 
dee aarde bloeit en groeit van lentebloemen. 
Dann verlaat Eros het prachtige eiland Cyprus, 
gaatt naar de mensen en brengt vruchtbaarheid over de aarde. 

1278a-1278bb (= 1101-2) 
Wiee jou van advies heeft gediend over mij en jou geprest 
heeftt de vriendschap met mij op te geven en ervandoor te gaan ... 

1278c-1278d(== 949-950) 
Zoalss een leeuw, vertrouwend op zijn kracht, een jong onder de hinde vandaan rukt, 
zoo heb ik (jou) met mijn voeten ingehaald, maar ik heb van je bloed niet gedronken.' 

1279-1282 2 
Ikk wens je geen kwaad te doen, mooie jongen, zelfs niet 
alss dat van godswege voor mij beter zal uitpakken. 
Overr kleine vergrijpen matig ik mij namelijk geen oordeel aan, 
err bestaat toch geen mooie jongen meer die niet ontrouw is.I0 

1283-1294 4 

6Of:: 'krans van ongevoeligheid'. 
7Ditt vers valt op twee manieren op te vatten: 'onze vrienden spreken schande van je'; óf: 'door je gedrag 
hebb je onze vrienden te schande gemaakt'. 
8Of:: 'je hebt ons aan land getrokken'; maar vergelijk Sappho 48, 2 öv 5' ëyu^ac, euav <J>péva Kcuouévav 
róÖcp. róÖcp. 
'Wanneerr de verzen 1278a t/m d als één epigram worden genomen, zoals Young doet, is het object van 
Kcrcaudpvac,, niet 'jou', maar degene die het advies heeft gegeven (öortO-
,0Dee lezing van het handschrift is ouxooetovt' GCSIKODV. Young en West plaatsen deze woorden inter cruces. 
Vettaa leest: ovuc, è«' (=èiteanv) en Carrière in navolging van Welcker oünc, ët" OÜK dSiröv. De lezing 
vann Welcker en Carrière lijkt mij zeer waarschijnlijk, ook gezien de teneur van de klacht van de erastes. 
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Jongen,, wees me niet ontrouw"  - ik wil nog steeds 
tegemoett  komen - en hoor  dit opgewekt aan.12 

Jee zult me niet met een list te slim af zijn of me bedriegen; 
wantt  je hebt al gewonnen en bent voortaan in het voordeel, 
maarr  ik zal j e verwonden als je mij  ontvlucht, zoals naar  men zegt, 
ooitt  de dochter  van Jasios, het ongetrouwde Jasioskind, 
all  had ze de leeftijd ervoor, het huwelijk weigerde 
enn wegliep. Ze deed haar  gordel om en verrichtt e een zinloze Ha^ t 

toenn ze het huis van haar  vader  verliet, de blonde Atalanta. 
Zi jj  ging naar  de hoge bergtoppen, op de vlucht 
voorr  een heerlijk huwelijk , de gave van de gouden Aphrodite. 
Haarr  resolute weigering ten spijt leerde ze deze tenslotte kennen. 

1295-1298 8 
Jongen,, maak me niet zo vreselijk verdrietig, 
laatt  mijn liefde voor  jou me niet wegvoeren naar  het paleis 
vann Persephone. Heb ontzag voor  de wrok van de goden 
enn het praten der  mensen en kom tot vriendelijk e gedachten. 

1299-1304 4 
Jongen,, hoe lang zul j e me nog ontwijken? Want ik loop j e na 
enn zoek je. Ik hoop echter  dat ik ooit de grens bereik. 
Hierr  hoor  j e thuis. ' 3 Door  j e onmatig en trots karakter 
loopp je van me weg, met dé wrede aard van een wouw. 
BlijfBlijf  bij  me en wees me terwille; want niet lang meer 
zull  j e in het bezit zijn van de gave van de op Cyprus geborene met haar  viooltjeskrans. 

1305-1310 0 
Inn het besef dat de bloem van de felbegeerde jeugd 
snellerr  voorbij  gaat dan een stadionloop, met dat inzicht moetje 
mee uit mijn boeien bevrijden, anders zal ook ji j  ooit overweldigd worden, 
geweldenaarr  onder  de jongens, 
enn met het pijnlij k optreden van de godin van Cyprus geconfronteerd worden, 
zoalss ik nu in jouw geval. Pas daarvoor  op, 
enn zorg datje niet van net zo'n slechte jongen het slachtoffer  bent. ' 4 

1311-1318 8 
Dee weet datje liegt, jongen, want ik zitj e dicht op de hielen;15 

mett  wie j e nu in vriendschap verenigd bent, 
enn voor  wie ji j  de vriendschap met mij  als van geen enkele waarde 
hebtt  opgegeven, met hen was ji j  in ieder  geval vroeger  niet bevriend, 
maarr  ik dacht dat ik jou, meer  dan wie ook, tot mijn trouwe vriend 
konn maken. Vooruit , moge je nu dan ook een ander  als vriend nemen; 
De,, j e weldoener, lig verslagen; moge geen enkele man 
nuu hij  jou ziet, jongens willen beminnen. 

1318a-bb (=1107-8) 
Ach,, arme ik. De ben werkelij k een vreugde voor  mijn vijanden 
enn een last voor  mijn vrienden geworden door  mij n ongeluk. 

"Of ::  'wij s me niet af, zie hoofdstuk 3.1.4. 
,2I kk  interpreteer  deze verzen anders dan West: hij  beschouwt de woorden ëTL..PoiiXoucu niet als een 
parenthesee en laat zodoende ouveic, aansluiten bij  povXouai. Dit levert de volgende vertaling op (in mijn 
woorden)::  'ik wil nog steeds je zin doen, aangezien ik met opgewekte vreugde dit (je bedrog) doorzien 
heb,, want je kunt niet door  middel van bedrog aan mij  ontkomen of mij  bedriegen'. 
,3I kk  volg Young, die de lezing van het handschrift handhaaft en leest: of| ooi yfj ; hij  verklaart de 
uitdrukkin gg als volgt: 'tua tibi terra' . Het bezwaar  dat Vetta aanvoert, namelijk de afwezigheid van 
enjambement,, lijk t me niet doorslaggevend. West noteert in de tekst een crux en suggereert in zijn app. 
crit.crit. oöpiy;. 
14Dee tekst is onzeker. Het handschrift leest JtmSmSn. KQKÓTIV; . Mij n vertaling gaat uit van de lezing naiSóc; 
\<yt\.\<yt\. De waarschuwing die de erastes geeft betreft het geval dat de jongen later  zelf als erastes verliefd 
wordtt  op een jongen. 
15Dee vertaling volgt een andere interpunctie dan die van West; 1312-1316 (icioróv) beschouw ik als één 
zin. . 
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1319-1322 2 
Jongen,, omdat de godin van Cyprus jou verleidelijke bekoring 
heeftt  gegeven en jouw schoonheid de aandacht van alle jongemannen trekt , 
moett  je luisteren naar  wat ik hier  zeg en neem ze omwille van mij  ter  harte, 
inn het besef dat het Uefdesverlangen pijnlij k is voor  een man om uit te houden. 

1323-1326 6 
Opp Cyprus geborene, maak een eind aan mijn ellende, 
laatt  de zorgen verdwijnen, die vreten aan mijn hart, laat mij  het plezier  weer  zien. 
Maakk een einde aan mijn ellendig getob en sta toe dat ik, 
nunu ik mijn jeugd achter  me heb gelaten, blijmoedig in wijsheid leef. 

1327-1334 4 
Mij nn jongen, zolang je een gladde wang hebt, zal ik nooit 
ophoudenn j e als een hondje na te lopen, al wordt het mijn dood16. 
Voorr  jou is het nog steeds mooi/gepast om te vragen, omdat je geeft, 
voorr  mij  is het niet schandelijk te vragen, omdat ik liefheb;17 

wel,, ik smeek je bij  mijn ouders:18 

ontziee mij , (...) jongen, en verleen'mij  een gunst, want ook ji j  zult ooit 
dee gave van de op Cyprus geborene met de viooltjeskrans 
verkrijge nn en vol verlangen naar  een andere jongen gaan; moge de godin 
err  dan voor  zorgen dat j e hetzelfde antwoord te horen krijgt . 

1335-1336 6 
Gezegendd is hij  die zich oefent in het liefhebben, nadat hij  thuis gekomen is 
omm te slapen met een mooie jongen, de hete dag lang.19 

1337-1340 0 
Dee ben niet meer  verliefd op een jongen, ik heb zware kwellingen 
vann me afgeschopt en aan pijnlijk e beproevingen ben ik gelukkig ontsnapt, 
ikk  ben verlost van verlangen afkomstig van de godin van Kythera met de mooie krans, 
enn jij , jongen, je hoeft geen greintje vriendelijkheid meer  van mij  te verwachten. 

1341-1344 4 
Achh ach, ik ben verliefd op een jongen met zachte huid 
diee mij  voor  al mijn vrienden hevig te kij k zet, zelfs tegen mijn wil . 
Ikk  zal veel onvrijwillig e beledigingen slikken zonder  ze geheim te houden,20 

wantt  het bleek geen schandelijke jongen te zijn, die mijn meester  is. 

1345-135021 1 

Knapenliefdee is iets heerlijks, want ooit werd op Ganymedes 
ookk Kronos'zoon zelf verliefd, de koning der  onsterfelijken; 
hijj  roofde hem mee naar  de Olympos en maakte hem 
eenn god met de lieflijk e bloem van de jeugd. 
Weess daarom niet verbaasd, Simonides, dat ik ervoor  uitgekomen ben 
overmeesterdd te zijn door  de liefde vooreen mooie jongen. 

I6Ikk  handhaaf met Hudson-Williams, Young, Carrière, hier  de lezing van het handschrift oaivcov. West en 
Vettaa lezen, onnodig, o' aivdöv: 'ik zal nooit ophouden jou te prijzen' . 
17Hudson-Williamss stelt voor  te lezen: 5i6óm xi en hij  vat het aiteiv in beide gevallen op als het otixeïv 
vann de erastes en in beide gevallen als subject. Hij  vertaalt: 'my suit is a compliment to you the giver  of 
favours,, and to me the lover  no disgrace.' 
l8Dee conjectuur  van Ahrens yóvoov ... T|8è xep&v 'ik smeek bij  je knieën en handen' is aantrekkelijk , 
vergelijkk  Ilias XXIV , 478 en Alc. 44, 7. Zie verder  het commentaar  van Vetta ad loc. 
19Dezee vertaling volgt de lezing van het handschrift (EÜSEIV). West leest etiSmv: 'Gezegend is hij  die, 
zodraa hij  thuis is gekomen, zich oefent in de liefde, slapend met een mooie jongen, de hele dag lang.' 
Bekkerr  heeft twee emendaties voorgesteld: hij  leest oïicaSe (8") èXQwv en in 1336 e-öcci i.p.y. eüöeiv. Dit 
geeftt  de volgende vertaling: 'Gezegend is de minnaar  die het gymnasion bezoekt en na thuis gekomen te 
zijnn slaapt met een mooie jongen, de hele dag lang.'  Carrière volgt Bekker. 
20I kk  volg niet de interpunctie van West, die na Kpvyotc, een hoge punt leest, ydp (1344) verklaart mijns 
inzienss xXrjooum. Zonder  hoge punt kunnen de woorden dexovota rcoXXa plena object zijn van Kpüyac.. 
211 Het lijk t mij  beter, pace West, de verzen 1345-1350 als een apart epigram te nemen en niet met het 
voorgaandee samen te voegen. 
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1351-1352 2 
Jongen,, houd op met het deelnemen aan een komos en luister  naar  een oude man, 
hett  is voor  een jonge man niet gepast om aan een komos deel te nemen. 

1353-1356 6 
Bitterr  en zoet, en aantrekkelijk en wreed, Kymos, 
iss voor  jongemannen de liefde, zolang zij  krachtig 'vs.22 

Wordtt  zij  namelijk beantwoord, dan wordt zij  iets zoets. Blijf t zij 
echterr  onbeantwoord ondanks de achtervolging, dan is ze het pijnlijkst e van alles. 

1357-1360 0 
Knapenminnaarss ligt altij d het juk op de schouders, 
eenn juk dat moeilijk is te dragen, een pijnlijk e herinnering aan hun gastvrijheid. 
Degenee namelijk die bij  een jongen moeite doet voor  diens vriendschap 
moett  als het ware zijn hand in het vuur  steken van de takken van de wijnstok. 

1361-1362 2 
Al ss een schip heb je een rots geramd, nu je mijn vriendschap verspeeld hebt, 
mij nn jongen, en je hebt een kabel gegrepen, die verrot is. 

1363-1364 4 
Nooitt  zal ik, zelfs nu ik weg ben, je pij n doen, en niemand ter  wereld 
zall  mij  zover  krijgen dat ik niet van je houd. 

1365-1366 6 
Mooistee en begerenswaardigste van alle jongens, 
blij ff  daar  staan en luister  naar  mijn woorden, het zijn er  niet veel. 

1367-1368 8 
Vann een jongen ondervind j e dankbaarheid. Voor  een vrouw is niemand 
eenn trouwe makker, maar  zij  houdt altij d alleen van de man die voorhanden is. 

1369-1372 2 
Dee liefde voor/van een jongen • haar te hebben is goed, naast zich neer te leggen ook; 
hett is veel gemakkelijker haar te verwerven dan tot voltooiing te brengen. 
Immenss is het kwaad dat ermee is verbonden, immens ook het goed, 
maarr dat is juist de charme ervan.M 

1373-1374 4 
Nogg nooit ben je gebleven terwille van mij, maar onder druk van elke aankondiging 
vann iets serieus ga jij er altijd vandoor. 

1375-1376 6 
Gezegendd is de knapenminnaar die de zee niet kent, 
enn die zich midden op de open zee geen zorgen maakt om het vallen van de avond. 

1377-1380 0 
Jee bent mooi, maar de laagheid van je vrienden 24 doet je met 

"Voorr de betekenis van xéXeioc. hier, zie Waanders (1983) par 198-211. Van der Valk (1956) p. 122 
vertaalt:: 'As long as love is perfect for the young man' i. e. 'as long as he enjoys his youth.' Maar de 
betekeniss 'perfect' strookt niet met regel 1353, waarin juist ook de negatieve kanten van eros worden 
vermeld.. De meesten vertalen ó$pct téXeioc, ëfl, met 'totdat zij beantwoord wordt', maar de betekenis 
'totdat'' voor 5$pa + praescns is erg ongelukkig. 
23Dee woorden êv toi tcruTTU van het handschrift geven problemen. West plaatst dan ook een crux voor 
tavrm.. Mijn vertaling volgt de lezing van Adrados: ëv xoi nrónp. 
24Dee Griekse tekst is hier onzeker. Het probleem bij de conjectuur KaïcÓTnti $iXa>v (zo o.a. West) is, zoals 
Krolll (1955 p. 79) al opmerkte, dat de opmerking een doublure is met wat erop volgt: SeiXoïow ó^iXeli; 
tivSpdoi;tivSpdoi; bovendien verwacht je na de woorden KOAOC, éeöv eerder een andere eigenschap van de jongen 
diee hem in het verderf stort. De conjectuur van Nauck (KaKÓTnra ^iXöv) is aantrekkelijk, ook gezien de 
kleinee verandering die deze inhoudt ten aanzien van de tekst van het handschrift. Het enige bezwaar is dat 
eenn tweede participium bij ó\ixkelq geen voorbeeld is van elegant taalgebruik. De vertaling luidt dan: 'je 
bentt mooi maar je voorliefde voor slechtheid doet je ...' etc. 
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minderwaardigee mannen omgaan hetgeen jou een schandelijke naam bezorgt, 
mij nn jongen. Tegen mijn wil heb ik jouw vriendschap verspeeld, 
maarr  ik profiteerde ervan: ik handelde als een vri j  man.23 

1381-1384 4 
Dee mensen dachten dat ji j  met een geschenk van de kant van de 
goudenn Aphrodit e gekomen was ... 
hett  bezit van het geschenk van Aphrodit e met haar  krans van viooltjes 
.... blijk t voor  mensen een zeer  zware last, 
tenzijj  de op Cyprus geborene verlossing uit de moeilijkheden geeft 

1385-1388 8 
Opp Cyprus geboren, listenvlechtende godin van Kythera, aan u 
heeftt  Zeus als een bijzondere eer  dit geschenk gegeven:  M 

uu bedwingt het scherpe verstand van mensen en niemand 
iss zo sterk of verstandig dat hij  aan u kan ontkomen. 

2.. Erotische gedichten uit het Eerste Boek van het corpus Theognideum 

87-92 2 
Hebb mij  niet met woorden lief, maar richt  je 
gedachtenn en j e hart ergens anders naar  toe, 
alss j e van me houdt en als je trouw bent. 
Jee moet óf van me houden zonder  aan iemand anders te denken, 
óff  je moet ruzie maken en mij  afwijzen 
mett  onverbloemde haat. 
Wantt  wie met één tong twee gedachten heeft, 
datt  is een vriend voor  wie j e moet oppassen, Kymos. Je kunt hem beter 
alss vijand dan als vriend hebben. 

101-104 4 
Laatt  niemand van de mensen jou overtuigen 
eenn slechte man als vriend te hebben, Kymos. 
Watt  is het voordeel van een minderwaardig man als vriend? 
Hi jj  zal jou geen bescherming kunnen bieden tegen pijnlijk e inspanning en rampspoed. 
Enn als hij  iets goeds heeft, is hij  er  niet toe bereid datje daarin deelt. 

237-254 4 
Ikk  heb je vleugels gegeven, waarmee je met gemak 
overr  de eindeloze zee 
enn de hele aarde kunt rondvliegen; bij  alle feesten 
enn maaltijden zul je aanwezig zijn en je naam zal op veler 
lippenn liggen; daar  zullen aantrekkelijk e jongemannen, 
begeleidd door  heldere hobo's, in goede harmonie 
mooiee en heldere melodieën over  j e zingen. En wanneer 
j ee naar  de diepten van de donkere aarde afdaalt, naar 
hett  huis van Hades, waar  veel gejammerd wordt, zul j e zelfs in de dood 
nooitt  j e roem verliezen, maar  j e zult altij d 
bekendd zijn bij  de mensen door  j e onvergankelijke naam, 
Kymos,, en j e zult reizen door  heel Griekenland en 
dee visrijke , onmetelijke zee oversteken op je weg van eiland naar  eiland; 
niett  zittend op de rug van een paard -
neee integendeel: de schitterende gaven van de Muzen 
mett  viooltjes in hun haar  zullen j e reis mogelijk maken. 
Voorr  allen die daar  belangstelling voor  hebben, ook voor  hen 
diee nog zullen komen, later, zul j e een lied zijn, 
zolangg aarde en zon bestaan. 
Maarr  ik, ik krij g van jou geen greintje respect, 

25Hett  is ook mogelijk om êpSoov bij  oóvrjuiiv te trekken (pace West): 'maar  ik profiteerde ervan in mijn 
handelen::  want ik was (eindelijk) een vri j  man.' 
26Ikk  lees ooi ti in plaats van ooi ti . 
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j ee bedriegt mij  met j e woorden alsof ik een klein kind ben. 

371-372 2 
Geeff  mij  niet tegen mijn wil met geweld de sporen en drij f mij  niet onder  het juk , 
Kyrnos,, door  mij  te ver  mee te slepen in je vriendschap. 

595-598 8 
M' nn beste, laten we op afstand makkers zijn van elkaar, 
behalvee rijkdom  krijg t een mens op den duur  van alles genoeg. 
Latenn we voor  lange tij d ook vrienden zijn; maar  zoek omgang 
mett  andere mannen, die jouw mentaliteit beter  kennen. 

599-603 3 
Ikk  weet heel goed dat j e het pad bewandelt datje ook vroeger 
beging,, terwijl  j e onze vriendschap verraadt. 
Loopp naar  de hél: de goden haten j e en de mensen vertrouwen j e niet, 
ji jj  had altij d al een koude gevlekte slang in je borst 

695-696 6 
Ikk  kan jou, mijn hart, niet alles geven wat passend is; 
houu vol; je bent niet de enige die mooie jongens/dingen begeert. 

877-878 8 
Geniett  van j e jeugd, mijn hart; binnenkort zullen er  weer  andere mannen zijn, 
enn ik zal, gestorven, zwarte aarde zijn. 

949-954 4 
Zoalss een leeuw, vertrouwend op zijn kracht, een jong onder  de hinde vandaan rukt , 
zoo heb ik (jou) met mijn voeten ingehaald, maar  ik heb van j e bloed niet gedronken. 
Ikk  heb hoge muren beklommen, maar  de stad niet verwoest; 
ikk  heb paarden ingespannen, maar  de wagen niet bestegen; 
ikk  heb gehandeld en niet gehandeld, ik heb volbracht en niet volbracht, 
ikk  voerde uit en voerde niet uit, ik heb bereikt en niet bereikt. 

959-962 2 
Zolangg ik zelf van de bron met het zwarte water  dronk, 
vondd ik het water  lekker  en goed; 
nuu is het vertroebeld en water  wordt met water  vermengd; 
ikk  drink dus van een andere bron of rivier. 27 

991-992 2 
Dee ene keer  zul j e geërgerd zijn bij  wat je ondergaat, een andere keer 
zull  j e genieten bij  watje doet: iemands vermogen is nooit constant. 

1017-1022 2 
Dadelijkk  stroomt onnoembaar  veel zweet langs mijn lichaam, 
Ikk  ben opgewonden bij  het zien van de bloem van mijn leeftijdgenoten, 
evenn aangenaam als mooi. Duurde deze maar  langer! 
Dee kostelijke jeogd is echter  als een korte droom; 
dee vervloekte en wanstaltige 
ouderdomm hangt ons meteen al boven het hoofd. 

1063-1068 8 
Inn je jeugd kun j e de hele nacht slapen met je leeftijdsgenoot 
enn j e verlangen stillen naar  daden van liefde; 
j ee kunt op een feest een lied zingen begeleid door  een fluitspeler, 
err  bestaat niets verrukkelijker e 
voorr  mannen en vrouwen. Wat interesseren mij  rijkdo m en gêne? 
Genott  gecombineerd met vrolijkhei d overwint alles. 

1069-1070 0 

27Overr  deze verzen, zie Harrison (1902) p. 258 en Van Groningen ad. loc. 
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Domm en onnozel zijn de mensen die wel huilen om de gestorvenen, 
maarr niet om het verloren gaan van de bloem der jeugd. 

1091-1094 4 
Mijnn hart heeft het moeilijk met jouw vriendschap: 
ikk kan haten, noch liefhebben, 
nuu ik weet dat het moeilijk is te haten wanneer iemand een vriend heeft, 
enn dat het moeilijk is degene lief te hebben die niet wil. 

3.. Solon (ed. West) 

fr.. 23 <=Theognis 1253-4) 
Gezegendd is hij die jongens als vriend heeft, eenhoevige paarden 
enn jachthonden bezit en een vriend van elders. 

fr.. 24 (= Theognis 719-728) 
Heus,, hij die veel zilver, 
goudd en vlakten van tarwevoortbrengend land, 
paardenn en muilezels heeft, is even rijk als degene aan wie voorhanden is wat nodig is 
omm aan maag, zijden en voeten verwend te worden28 

doorr een jongen en een vrouw en wanneer ook nog daarbij komt: 
jeugdd en jeugdige kracht die hierbij past. 
Datt is rijkdom voor de stervelingen: want niemand komt met al zijn overvloedige 
bezittingenn de Hades binnen. 
Ookk niet door losgeld te betalen, kan hij aan de dood 
off aan ernstige ziekten ontkomen of aan het naderen van de ellendige ouderdom. 

fr.25 5 
Zolangg hij in de liefelijke bloem van zijn jeugd jongens bemint, 
verlangendd naar dijen en een zoete mond. 

4.. Anakreon (ed. Campbell) 

3477 (Gent. 71-73) 
enn van je haar, dat een schaduw wierp 
overr je fijne hals; 
maarr kijk, nu ben je kaal: 
jee lokken, in ruwe handen gevallen, 
zijnn geheel en al in het donkere stof terechtgekomen, 
rampzaligg ten offer gevallen 
aann de schaar. Ik word door weerzin 
verscheurd:: want wat kan iemand doen 
wanneerr hij zelfs niet geslaagd is ten behoeve van Thrakië?29 

3577 (Gent. 14) 
Heerser,, met wie Eros, de bedwinger, 
dee Nimfen met donkerblauwe ogen 
enn de stralende Aphrodite 
samenn spelen, wanneer u rondzwerft 
overr de hoge toppen der bergen; 
ikk smeek u: kom met een welwillend hart naar mij toe 
enn laat mijn gebed voor u welkom zijn en luister ernaar: 
weess voor Kleoboulos 
eenn goede raadgever, Dionysos, 
zodatt hij mijn liefde aanvaardt. 

28Westt leest na nctOeïv een komma, mijn vertaling gaat ervan uit dat de woorden Jtm6óq t' f|Sè YWCUICÓC, 
directt met het voorafgaande zijn verbonden. 
29Ikk ga ervan uit dat de verzen 11-18 een nieuw gedicht vormen, zie Campbell. 
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3599 (Gent. 5) 
Kleobouloss begeer  ik 
opp Kleoboulos ben ik gek 
naarr  Kleoboulos kij k ik aldoor.30 

3600 (Gent. 15) 
Jongenn met de blik van een meisje 
ikk  zoek je, maar  j e luistert niet,31 

omdatt  j e niet weet dat ji j 
dee teugels van mijn ziel in handen houdt 

3666 (Gent. 3) 
Welaan,, driemaal verzadigde 
Smerdiës. . 

3788 (Gent. 83) 
Kijk ,, ik vlieg omhoog op lichte vleugels naar  de Olympos 
doorr  toedoen van Eros; want (de jongen) wil zijn jeugd niet met mij  delen.32 

3866 (Gent 88) 
Ikk  zag Simalos bij  de dans33 met een mooie pektis. 

3877 (Gent 89) 
Ikk  vroeg Stratus, de parfumist34, of hij  zijn haar  zou laten groeien. 

3888 (Gent 82) 
Terwij ll  hij  vroeger  een hoed, een strakke muts, droeg 
enn houten ringen in zijn oren had en om zijn lij f 
eenn kale runderhuid, 
hett  ongewassen omhulsel van een armzalig schild enn terwij l hij  verkeerde 
mett  broodverkoopsters en gewillige boerenjongens, die schurk Artemon, 
zijnn brood op frauduleuze wijze verdiendend, 
terwij ll  hij  vaak zijn nek op een schandpaal legde, vaak op een rad, 
enn vaak zijn rug bewerkt was met een leren zweep en zijn hoofd-
enn baardharen uitgetrokken waren; 
rijdtrijdt  hij  nu op een vrouwenwagen en draagt hij  gouden oorringen, 
déé zoon van Kukè,35 en draagt hij  een ivoren parasol, 
zoalss in overeenstemming is met vrouwen. 

3966 (Gent. 38) 
Brengg water, breng wijn , slaaf/jongen, en breng ons kransen 
rijkrijk  aan bloemen; vlug een beetje, zodat ik met Eros op de vuist kan. 

4000 (Gent 35) 
Dee ben opnieuw naast Pythomandros 
neergedokenn in een poging om aan Eros te ontkomen. 

402aa (Gent 23) 
enn ik verlang ernaar  te delen in je jeugd, 

^Di tt  gedicht is door  Herodianus geciteerd als een voorbeeld van een polyptoton. 
3'W ee lezen met Bergk ou KOCÏC. (cod. A ouKaietcJ. 
32Inn de laatste regel ontbreken in het Grieks twee lettergrepen. Er  staat: ov yöp éuoi;.. GéXei o-uyijPav. 
Porsonn stelt voor  te lezen xaic. éÖéXei. Himerius (Or. 48.4) vertelt dat Anakreon eens op een mooie jongen 
verliefdd was geworden, maar  dat de jongen geen aandacht aan hem besteedde. De dichter  dreigde dat als 
dee Eroten de jongen niet direct zouden verwonden, hij  nooit meer  een lied ter  ere van hen ten gehore zou 
geven.. Himerius citeert twee gedichtregels van Anakreon, gericht tegen de Eroten: 'Julli e zijn geweldadig 
enn roekeloos en julli e weten niet naar  wie julli e je wapens zullen slingeren.'  Er  zou in fragment 378 sprake 
kunnenn zijn van een afwijzing door  een jongen. 
33Of:'i nn het koor" . 
^Of ::  de liermaker  (Hephaestion Enck. 15.20 leest Xupotcoióv, Pollux 7.177 uuponoióv). 
"Campbelll  plaatst de woorden «aic, KÜKT K  inter cruces. 
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wantt  je hebt een prachtig karakter.M 

402cc (Gent. 22) 
wantt  van mij  houden jongens misschien wel om mijn woorden; 
lieflij kk  zing ik namelijk en lieflij k weet ik te spreken. 

4077 (Gent 43) 
Kom,, wees vrijgevig,37 

vriend,, met j e slanke dijen. 

4144 (Gent. 26) 
Jee hebt de onberispelijke bloem van j e zachte haar  afgeknipt 

4166 (Gent 99) 
Ikk  haat 
allenn die een knorrig e en lastige 
natuurr  hebben; maar  ik heb ervaren, Megistes, 
datt  ji j  tot de categorie behoort die zich gedeisd houdt 

4222 (Gent. 81) 
schuddendd zijn Thrakische haar.38 

4244 (Gent. 54) 
enn de slaapkamer, waarin hij  niet de bruidegom was, maar  de bruid 

Elegiee 2 (West 2, Gent. 56) 
Dee houd niet van iemand die zuipend naast het volle vat 
overr  conflicten en tranenrijk e oorlog vertelt 
maarr  van ieder  die door  de glanzende gaven van Muzen en Aphrodit e 
tee combineren herinnert aan liefdevolle vrolijkheid . 

5.. Pindaros 

Enkomionn 123 (Snell-Mahler) 
Jee zou op het juiste moment de vruchten van de liefde moeten plukken, 
mij nn hart, zolang j e nog jong bent39 

Wi ee door  verlangen niet wordt voortgedreven, wanneer  hij 
Theoxenos''  stralen uit diens ogen heeft zien flikkeren , diens donker  hart 
iss gesmeed uit staal of ijzer 

inn het koude vuur, en hij  is, door  Aphrodit e met haar  levendige blik veracht 
óff  met grove kracht in de weer  om geld te vergaren 
dann wel sleept zich met vrouwelijk e overmoed voort langs elke weg waarbij  hij  zijn diensten aanbiedt. 

Ikk  daarentegen, gebeten, smelt weg door  toedoen van de godin 
alss was van bijen40, zo vaak als ik kij k naar 
dee jeugd van jongens met hun jonge leden. 
Ookk op Tenedos huizen Overreding en Charme 
inn de zoon van Agesilaos.41 

36Campbelll  plaatst de laatste woorden ëxeiq f̂ 9oc, inter cruces. 
37Inn het Grieks staat: dXXd npómve. De scholiast (Pind. 01. 7. Sa), die deze twee regels citeert geeft aan 
datt  het werkwoord hier  gebruikt is in de betekenis van xapi£ou<u. 
38Hett  Grieks geeft aan dat het 'schudden' gedaan wordt door  een man/jongen. Het is mogelijk dat het gaat 
omm Smerdies die uit Thraki ë kwam, vergelijk fr . 414 en Ant. Pal .7. 27,6. 
39Of::  'in overeenstemming met de leeftijd' . 
^Mij nn voornaamste bezwaar  tegen de conjectuur  van Bergk (ëXc: tpöv) is dat mij  de zin van het gebruik 
vann ipdv als predikaat bij  ueXioodv in de context van dit gedicht ontgaat 
411 Van Groningen maakt bezwaar  tegen de Griekse tekst van de laatste regel zoals hij  is overgeleverd 
(Xdpic,)::  het werkwoord ëvctiov heeft al in év TevéScp een plaatsbepaling en kan daarom niet nog een 
objectt  in de accusativus bij  zich hebben (uiöv); vandaar  dat hij  leest xdpio'. Op zich geeft dit een goede 
betekeniss ('et y fait Ie gracieux cadeau du fil s d'Hagésilas'), maar  de verandering lijk t me onnodig: a. het 
ox^uaa rcivSapiKÓv is zeer  gebruikelijk bij  Pindaros; b. vaico kan geconstrueerd worden met een 
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Fr.. 127 (Snell-MShler) 
Mogenn zowel het liefhebben als het aan de liefde 
terwill ee zijn op het juiste moment te beurt vallen. 
Streeff  niet, mijn hart, de daad na 
diee uitgaat boven het juiste getal. 

prepositiebepalingg év- maar  ook met een accusative als object; c. Êvatov kan, juist gezien de plaats die 
hett  woord in het vers heeft, dito KOIVO Ü geconstrueerd zijn bij  beide zinsdelen; d. op deze wijze 
geconstrueerdd is het laatste vers verrassend, e. FIei0<ó en Xdpic, komen vaker  in het gezelschap van 
Aphrodit ee als paar  voor. 
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APPENDIXX II . 

HOMO-EROTISCH EE VOORSTELLINGE N OP ROODFIGURIG E VAZE N OP 
BASISS VA N ANALOGI E MET ANDERE BEELDVLAKKE N 

R144 (op kant A vindt duidelijk een verleiding plaats tussen een man en jongen, die een bloem van zijn 
erastess krijgt aangeboden. Op de binnenkant van de schaal staat een jongen voor een herme. Op kant B 
staann twee jongens tegenover elkaar; de linker jongen staat in dezelfde houding als de eromenos op kant 
A.. Dat beide afbeeldingen dezelfde thematiek uitbeelden, wordt eens te meer bevestigd doordat op beide 
eenn paard is afgebeeld en door het feit dat er oogcontact is tussen de rechter jongen op kant A en de 
linkerr jongen op kant B, die door het handvat worden gescheiden), R34 (op deze fragmentarische krater 
zijnn twee mythologische erotische scènes afgebeeld: Zeus achtervolgt Nikè en Zeus achtervolgt 
Ganymedes.. De verschillende gesprekken tussen man en jongen op de hals van de krater lijken 
daardoorr een erotisch karakter te hebben), R36 (kant B stelt een heteroseksuele verleidingsscène voor; 
wellichtt heeft de linker man op kant A, die dezelfde lotusbloem in zijn hand houdt als de hetaire op kant 
A,, ook erotische interesses; voor hem staat een citerspeler en een andere man; luisteraars naar muziek 
hebbenn echter vaker een bloem in hun hand, dus een erotische interpretatie is niet dwingend), R40 (kant 
AA stelt een homo-erotische verleiding voor: beide personen hebben een bloem in hun hand; ook op kant 
BB staan een jongen en man tegenover elkaar; de verleiding is minder expliciet), R44 (naar analogie van 
kantt A, waarop twee paren van ieder een jongeman en vrouw bij een loutron in een erotische context 
staan,, is ook de andere zijde waarop twee paren van een man en jongen eveneens bij een loutron met 
elkaarr converseren als een verleiding te bestempelen; de rechter man staat in de bekende houding waarin 
hijj laat zien dat hij iets van de jongen wil), R51 (kant A: een heteroseksuele verleiding; kant B: drie 
jongens,, van wie er twee tegenover elkaar staan en met elkaar converseren), R53 (op kant A van de 
kraterr is een symposion afgebeeld waarop twee volwassen mannen aandacht hebben voor een 
volwassenn fluitspeler; de twee buitenste jongens op kant B hebben aandacht voor de jongen die tussen 
henn in staat; de rechter staat in de leunhouding), R63 (op kant A maakt een man contact met een hetaire; 
opp kant B spreekt een jongen een kleine jongen aan die naakt is), R75 (kant B toont een homo-erotische 
scène:: twee jongens koesteren grote belangstelling vooreen andere jongen; één van hen biedteen flesje 
aann en er hangt een haas; kant A toont hetzelfde iconografische patroon: weer drie jongens, van wie de 
buitenstenn in de 'leunhouding' staan; ze willen iets van de jongen die tussen hen in staat), R123 (op kant 
BB vinden homo-erotische verleidingen plaats. Naar analogie hiervan zou de conversatie van de mannen 
opp de andere zijde van de kylix een homo-erotische strekking kunnen hebben), R145 (de scène met de 
hetairenn maakt de voorstelling op de andere zijde ondubbelzinnig tot een homo-erotische verleiding), 
R1700 (twee parallelle afbeeldingen: voor een jongen staat een jongeman in de 'leunhouding' met een 
takjee in zijn hand; op kant B is het aanbieden van het takje erotisch bedoeld; naar analogie hiervan kan 
hetzelfdee het geval zijn op kant A, waar de jongen op zijn lier speelt), R171 (de afbeeldingen op kant A 
enn B vertonen hetzelfde patroon als op de kylix R170), R175 (de afbeeldingen vertonen hetzelfde 
patroonn als op de kylikes R170 en R171; hier wordt de homo-erotische interpretatie versterkt door de 
aanwezigheidd van het geldbuideltje op kant B en de afbeelding in de tondo: een jongen met haas), R179 
(kantt B beeldt hetzelfde uit als kant A, alleen is het diergeschenk afwezig), R188 (kant B toont drie 
parenn van een man met hetaire; kant A heeft hetzelfde iconografische patroon en de gesprekken tussen 
dee erastai in 'leunhouding' en de eromenoi moeten erotisch geïnterpreteerd worden), R190 (de 
afbeeldingenn vertonen hetzelfde patroon als op de kylikes R170 en R171), R199 (op kant A van de 
pelikèè staat een vrouw temidden van een man en een jongen; als deze afbeelding een verleidingsscène 
voorsteltt is hetzelfde het geval met de afbeelding op kant B waar een man in gesprek is met een jongen. 
K.. Stanley, A Generation of Antiquities, The Duke Classical Collection 1964-1994, Durham (North 
Carolina)) (1994) p. SO suggereert een dergelijke interpretatie), R232 (als op kant B, een vrouw tussen 
tweee mannelijke personen, een verleidingsscène is, dan is het tafereel van drie jongemannen op kant B 
ditt ook), R233 (kant B toont drie jongens in gesprek, waarvan de rechter een bloem vasthoudt; de 
parallellee afbeelding op kant A lijkt hierdoor ook een homo-erotische verleiding te bevatten), R235 (op 
éénn van de zijden van de schaal vindt een verleidingsscène plaats, waarbij drie jongens zijn betrokken; 
opp de binnenkant zijn twee jongens in gesprek met elkaar; heeft dit gesprek daardoor ook een erotisch 
karakter?),, R239 (op kant A biedt een jongen een ander een lier aan; de parallelle voorstelling op kant B, 
waaropp twee jongens alle aandacht hebben voor een ander, zou ook erotisch te duiden zijn), R241 (kant 
AA en B vertonen parallelle afbeeldingen: een jongen temidden van twee mannen, van wie de rechter zit; 
opp kant A heeft de linker man een bloem in zijn hand en staat de jongen op het punt zijn himation af te 
leggen;; ook de voorstelling op kant B met minder duidelijke erotische tekens kan derhalve een 
verleidingsscènee weergeven; zie ook Olmos (1993) p. 166), R242 (kant A toont een homo-erotische 
verleidingg door middel van geld, kant B zonder een geschenk; de erastes staat in de 'leunhouding'), 
R2488 (op kant A biedt een erastes een jongen een zak aan; op kant B kijkt een jongen in de leunhouding 
naarr een andere jongen, die zijn borst ontbloot heeft; in de tondo staat een jongen die zijn himation heeft 
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opengeslagenn zodat zijn lijf en geslacht zichtbaar zijn. Ook in Studi MisceUani 14 (1968/69) nr. 11, p. 17 
wondenn de afbeeldingen op beide zijden erotisch geïnterpreteerd), R249 (op de binnenkant en kant A 
staann scènes met hetairen afgebeeld die klanten werven; zo kan in ieder geval het tafereel met de twee 
jongenss links op de andere zijde een verleidingsscène zijn), R254 (als de scène op kant A, waarop een 
jongen,, gehuld in een mantel, tussen twee vrouwen bij een zuiltje staat, een verleiding voorstelt, dan 
geldtt hetzelfde voor de parallelle afbeelding op de andere zijde), R255 (twee parallelle voorstellingen: op 
dee ene wordt een jongen door een man met een vleesgeschenk en door een andere jongen benaderd; de 
anderee zijde biedt hetzelfde iconografische patroon, met uitzondering van het vleesgeschenk; ook 
Beazleyy (1928) pp. 39-40 interpreteert deze afbeeldingen erotisch), R257 (kant A toont, gezien het 
geschenkk van de haas, onmiskenbaar een homo-erotisch tafereel; naar analogie hiervan kan de 
voorstellingg op kant B, waarop een jongen zijn himation losmaakt, ook zo geïnterpreteerd worden), 
R2599 (op de binnenkant van de schaal is een vrouw afgebeeld; om haar heen vliegen twee eroten die 
haarr een krans en lint aanbieden. Op een van de zijden van de buitenkant staan vijf jongens. Twee zijn 
bezigg zich af te schrapen. Eén van hen wordt omringd door twee jongens, gehuld in een mantel. Een 
vann hen heeft de 'leunhouding' aangenomen. Het zijn geen trainers, maar jongens die een speciale 
aandachtt voor de zich afschrapende jongens hebben.), R269 (op kant A benaderen twee volwassen 
mannenn met respectievelijk een foedraal voor de auloi en een lier twee jongens, hetgeen een 
verleidingsscènee zou kunnen zijn; op de andere zijde genieten twee jongens de aandacht van een jongen 
enn een man, beiden in de 'leunhouding'. Wellicht is deze afbeelding nog eerder erotisch te interpreteren 
dann de andere zijde), R287 (de kylix lijkt twee verleidingsscènes te bevatten: één door middel van een 
geschenkk - de foudraal van de auloi - en één zonder geschenk), R299 (twee parallelle afbeeldingen: een 
jongenn benadert een andere jongen, hetgeen door een derde wordt gadegeslagen; op kant A heeft de 
erastess een geldbuideltje in zijn hand, terwijl de erastes op kant B in een 'leunhouding' het object van zijn 
verlangenn bekijkt; ook de afbeelding op de binnenkant van de vaas, waarop een jongen in de 
'leunhouding'' een andere jongen opdringerig aanstaart, kan een erotische strekking hebben), R301 (op 
beidee zijden staat telkens tussen twee jongens in de leunhouding een derde jongen; in de tondo kijkt een 
jongenn in de leunhouding (rechts) naar een andere jongen; om deze afbeelding heen is in de tondo een 
symposionn aangebracht van vijf vrouwen, allen met ontbloot bovenlijf. De aanwezigheid van de hetairen 
maaktt een erotische interpretatie van de andere scènes waarschijnlijk, of het moest zijn dat de schilder 
bedoeltt dat de hetairen het onderwerp vormen waarover de jongens praten), R302 (de beide zijden aan 
dee buitenkant geven onderhandelingen met hetairen weer; naar analogie is de voorstelling op de 
binnenkant-- een jongeman is in de 'leunhouding' op een jongen aan het 'inpraten' - ook erotisch te 
duiden;; de interpretatie wordt ook door C. Landes &  A.-F. Laurens (eds.), Les vases a mémoire (tent 
Muséee Archéologique de Lattes), Lattes (1988) p. 98 gegeven), R304 (twee parallelle voorstellingen: op 
kantt B wordt een jongen door een man, die hem een zak aanbiedt, en door een andere jongen benaderd, 
terwijll op kant A dezelfde figuren zijn afgebeeld, maar hier heeft de man geen geschenk bij zich. Op 
beidee zijden zijn de figuren bekranst en is het woord KOXÓC, geschreven), R311 (op kant A van de krater 
achtervolgtt Eos Kephalos), R318 (twee in een mantel gehulde jongens; op de andere zijde verleidt een 
jongenn een hetaire met geschenken), R326 (twee parallelle voorstellingen van telkens twee paren 
jongens:: op kant B biedt bij één paar de ene jongen de andere een aryballos en strigilis aan; naar analogie 
hiervann kan de scène op de andere zijde ook een erotische strekking hebben), R333 (de krater lijkt een 
verleidingsscènee te bevatten: één door middel van een geschenk en één door middel van de kracht van 
hett woord), R339 (de binnenkant bevat een jongen met een haas; op één van de andere zijden van de 
buitenkantt staan twee jongemannen in de 'leunhouding' elk een jongen te bewonderen en te overreden), 
R3555 (de heteroseksuele verleiding op kant B van de krater maakt dezelfde voorstelling op kant A, maar 
nuu van een jongen en jongeman tot een verleiding). 
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APPENDIXX III . 

DEE 'ANAKREONTISCHE ' KOMAST 

Inn het kader  van de ambiguïteit van Dionysos wil ik in het kort de zogenaamde Anakreontische vazen 
bespreken.. In 1954 bracht Beazley 28 voorbeelden van deze 'Anakreontische' vazen bijeen, waarmee hij 
dee lijst van Buschor  aanvulde.1 De twee belangrijkste studies over  deze vaasafbeeldingen sinds Beazley 
zijnn mijns inziens het artikel van Frontisi-Ducroux en Lissarague, en de bijdrage van Boardman, die de 
lijs tt  van Beazley heeft uitgebreid en in totaal 46 voorbeelden geeft, stammend uit de periode van 520-
450.2 2 

Beazleyy ging ervan uit dat er  een verband was tussen deze komasten en de dichter  Anakreon, en op 13 
afbeeldingenn was volgens hem 'Anakreon' aanwezig. De naam Anakreon verschijnt op drie vazen.3 Op 
dee scherf van een krater  van de Kleophradesschilder, die afkomstig is van de zijde waarop vier 
komastenn zijn afgebeeld, lezen we op een van de armen van de barbitos (of barbiton) de naam 
Anakre[on]]  en vóór  de figuur  is een letter  A te lezen, die afkomstig zou kunnen zijn van dezelfde naam. 
Anderee fragmenten van dezelfde zijde laten zien dat de komasten een kleine tulband en een lange chiton 
dragen.. Een van hen heeft een parasol bij  zich. Of de komast met de barbitos op dezelfde wijze getooid 
was,, weten we niet. Bovendien is het niet zeker  dat de naam op de barbitos bedoeld is als de naam van 
dee komast, ook al is dit niet onwaarschijnlijk . Op de lekyth van de Galesschilder  draagt de figuur  naast 
wiee de naam Anakreon staat, een lange chiton, een himation, bespeelt de barbitos en draagt of een 
hoofddoekk of een sakkos (er  is een beschadiging). Op de kyli x van Oltos draagt Anakreon alleen een 
himation,, een krans in zijn haar  en bespeelt de barbitos. In deze voorstelling vertoont Anakreon 
nauwelijkss overeenkomsten met de komasten op de Anakreontische vazen. Op de laatste twee 
afbeeldingenn komt wel een eigenschap van Anakreon naar  voren die we ook uit zijn gedichten kennen: 
hijj  is op beide afbeeldingen in het gezelschap van twee jonge jongens. De relatie tussen Anakreon en de 
zogenaamdee Anakreontische vazen wordt verder  versterkt door  zijn gedicht over  Artemon.4 Het laat 
zichh aanzien, zoals we in onze bespreking ervan hebben gesteld, dat Artemon en Anakreon tot dezelfde 
krin gg behoorden. In ieder  geval is de overeenkomst tussen de beschrijving van Artemon (oorbellen, een 
soortt  tulband en een parasol) met de komasten op deze vazen erg opvallend. Toch lijk t me de conclusie 
vann Boardman juist , om het 'lydopathische' karakter  van deze komasten niet geheel op het conto van 
Anakreonn te schrijven, ook al komt de datum van de eerste afbeeldingen van dit type (ca. S20) overeen 
mett  de dood van Polykrates in 522, waarna Anakreon naar  Athene verhuisde.3 In ieder  geval is het beter 
omm in de komasten een 'type' te zien en niet met Beazley Anakreon in een groot aantal komasten te 
willenn herkennen. 
Beazleyy rekent terecht af met de theorie dat deze komasten een onderdeel zouden uitmaken van een 
religieuss feest, zoals het feest van de Parasols.6 Maar  om wat voor  een type gaat het? Het betreft in ieder 
gevall  mannen.7 Ze dragen een lange chiton (nooit een peplos), met daar  overheen vaak een himation. 
Opp hun hoofd hebben ze een kleine tulband en soms de sakkos, een typische dracht voor  vrouwen.8 

Verderr  lopen velen op laarzen, de kothornoi, waarvan de bovenkant is omgeslagen. Een enkele keer 

11 Beazley (1954) pp. 56-61. 
22 Frontisi-Ducroux en Lissarague (1990); hun artikel verscheen al in 1983 in Annali del seminaria di studi 
deldel mondo classico, Sezioni di archeologia e storia antica 5, pp. 11-32. De bijdrage van Boardman is een 
onderdeell  van het artikel Kurz & Boardman (1986). De studie van Price (1990), die probeert aan te tonen 
datt  de zogenaamde Anakreontische komasten komische acteurs zijn of deel uitmaken van een koor  dat 
eenn rol speelt in de komedies, kan mij  niet overtuigen. Verder  heb ik over  dit onderwerp geraadpleegd: 
DeVriess (1973), Boardman (1976), Hoesch (19922), Delavaud-Roux (1995). Het artikel van M. C. Mille r 
"Reexaminingg Transvestism in Archaic and Classical Athens: the Zewadski Stamnos"  in: American Journal 
ofof Archaeology 103 (1999) pp. 223-253 is mij  te laat onder  ogen gekomen om het te verwerken in mijn 
besprekingg van deze komasten. 
33 1. Roodfigurige krater  van de Kleophradesschilder, Kopenhagen MN 13365, ARV2 185, 32; Boardman nr. 
55 (ca. 500); 2. Roodfigurige lekyth van de Galesschilder, Syracuse 26967 (ca. 510-500) 3. Roodfigurige 
kyli xx van Oltos, Londen El8 (ca. 520-510). 
4Anacr.. 388 (Gentili 82). Vergelijk mijn bespreking in hoofdstuk 3.4. 
55 Kurt z &  Boardman (1986) pp. 69-70. 
66 De theorie was geopperd door  Buschor  ("Das Schirmfest"  in: Jahrbuch des deutsccn archüologischen 
InstitutsInstituts 38/39 (1923/1924) pp. 128-132), overgenomen door  Papaspyridi-Karouzou (1942/1943). Indirect 
weess Beazley (1954) p. 60 ook de theorie van Deubner  (Attische Feste, Berlij n (1932) pp. 40 e.v. en pp. 
132-133)) af, namelijk dat deze komasten verbonden waren met de Lenaia. 
77 Dat het om vrouwen zou gaan, die zich als man hebben verkleed is zeer  onwaarschijnlijk . Zo Keuls 
(1985)) p. 257. Het ziet er  niet naar  uit dat de baarden onecht zijn, pace Price (1990) pp. 141-142. 
**  Voor  het niet altij d even duidelijk e verschil tussen een mitr a en een sakkos, zie Kurz &  Boardman 
(1986)) p. 55. De sakkos bestaat uit één stuk en is vaak voorzien van stippen. 
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dragenn de komasten een oorbel.9 Als attributen zijn de barbitos kenmerkend, en de parasol.10 Bovendien 
houdenn ze vaak een kylix , skyphos, of in een enkel geval een oinochoe of een rhyton in hun hand. Soms 
begeleidenn ze hun dans met de castagnetten. Ook dragen ze vaak een staf bij  zich. Soms verkeren de 
komastenn in het gezelschap van vrouwen die óf muziek maken (met de barbitos, cither, aulos) óf 
meedansen,, waarbij  ze zich ritmisch begeleiden op de castagnetten. Ook zien we hen een enkele keer  in 
hett  gezelschap van een andere man of jonge jongens. 
Dee Vries en Boardman hebben overtuigend laten zien dat we deze komasten op grond van hun kleding 
niett  mogen bestempelen als mannen die als vrouw verkleed zijn."  Het zijn geen travestieten. '2 Hun 
kleding,, in het bijzonder  de lange chiton, de laarzen, de kleine tulband, de parasols en de oorringen, 
vindenn hun oorsprong in Oost-Griekenland en met name bij  de rijke  Lydiërs. Al vóór  520 vinden we in 
dee Griekse kunst sporen van deze oosterse invloed. Alleen de sakkos die aangetroffen wordt op enkele 
Anakreontischee vaasafbeeldingen aan het einde van de serie is een typische vrouwendracht. Bovendien 
iss het opvallend dat de mannen nooit een peplos dragen en zich niet geschoren hebben, zoals Agathon in 
dee Thesmophoriazusae van Aristophanes."  De lange chiton is trouwens als kleding voor  mannen op 
vazenn niet ongewoon. Zo gaan bijvoorbeeld goden, zoals Dionysos, en oudere mythologische figuren 
opp vazen hierin gekleed. Toch maken de komasten in hun totale uitdossing een vrouwelijk e indruk . 
Boardmann schrijft : 'Still , they look lik e women - too readily perhaps to modem scholars, who react 
instinctivelyy to the combination of funny hats, long dresses, parasols, and earrings. And they would 
havee looked rather  lik e women even to their  contemporaries in Athens, who were nevertheless more 
naturall yy aware that some men wore long dresses and hats, had worn and no doubt still did wear 
earrings,, and that the Great Kin g sat under  a parasol. Giving the setting of wine and song and the 
effeminacyy attributed to those areas from which this dress and behavior  derived, it is likely enough that 
thee feminine aspect became emphasized or  even sought after, especially once the sakkos was adopted. 
Butt  this was not true transvestism and may never  have become so.'I 4 Boardman onderstreept terecht dat 
eigentijdsee Atheners een andere associatie gehad kunnen hebben met deze Lydische en Oost-Griekse 
kleding.. Dit wordt bevestigd door  een passage uit Herodotos. Wanneer  Kyro s op het punt staat de 
Lydiër ss als slaaf te verkopen, laat Herodotos Kroisos tegen hem zeggen dat hij  een decreet moet 
uitvaardigenn dat wapenbezit verbiedt, 

enn beveel dat ze onder  hun kleding een chiton dragen en kothurnen aantrekken en draag hun op 
hunn zonen te leren de cither  te bespelen, op de snaren te tokkelen en te sjacheren. Dan zul je snel 
zien,, koning, dat ze in plaats van mannen vrouwen zijn geworden, zodat j e helemaal niet bang 
hoeftt  te zijn dat zij  zich tegen u zullen verzetten.1S 

Off  dit de gedachten van de Lydiër  Kroisos zelf zijn geweest, is natuurlij k twijfelachtig , maar  in ieder 
gevall  kunnen we in deze woorden Herodotos' opvatting weerspiegeld zien. In ieder  geval blijk t dat de 
chiton,, kothurnen en de cither  mannen feminien maken. De Lydiër s werden in het algemeen als 
verwijf dd beschouwd.16 Bovendien hadden citherspelers de naam verwijf d te zi jn. "  Voor  de Griek 
goldenn parasols als een typisch attribuu t van vrouwen, waarmee ze hun huid tegen de zon konden 
beschermen.. Er  zijn enkele voorbeelden van een hooggeplaatste persoon uit het Oosten onder  een 
parasol.'«« In Athene daarentegen werden mannen die net als de vrouwen hiermee rondliepen, naar  het 
zichh laat aanzien, als verwijf d beschouwd. In het gedicht van Anakreon over  Artemon slaan de woorden 
inn de laatste regel 'in overeenstemming is met vrouwen' in ieder  geval op het ivoren parasolletje dat 
Artemonn bij  zich draagt. Hierbi j  kan de nadruk niet liggen op 'ivoren' , immers, dat zou betekenen dat de 
Grieksee vrouwen gewoonlijk een ivoren parasol hadden! Het laat zich aanzien dat de komasten op de 

99 En wel op twee vazen: Boardman nr. 19 en nr. 33, zie Kurz &  Boardman (1986) pp. 61-62. 
100 Op één uitzondering na (nr. 19 Boardman) is het de barbitos waarop zij  spelen. Maar  lang niet altij d 
dragenn ze een instrument bij  zich. Een enkele keer  hebben ze het foudraal van de aulos bij  zich. Er  is 
echterr  geen enkele afbeelding waarop zij  deze bespelen. 
111 DeVries (1973), Kurz &  Boardman (1986) pp. 65 e.v. DeVries' argumenten tegen de travestie-
interpretati ee zijn niet geheel vri j  van een vooroordeel (p. 34): Most generally, transvestite dinner  parties, 
evenn among a restricted clique, are hard to imagine in the context of the intensely male Greek society of 
thee time.' 
122 Zo bijv . Slater  (1978) pp. 189 e.v. 
,3Ar.77iMm .. 191 en 218-219. 
144 Kurz &  Boardman (1986) p. 65. 
155 Hdt 1,155. 
16Cf.. Athen. Deipn. XII , 515d-516d: KCÜ xéXoc, xdc. yuxoc. dmoenXuveévrec. rftXdfym o TOV raw -yuvaiKcov 
Blov(515f.). . 
' 77 Cf. Aeschin. I, 41, waar  duidelijk wordt dat citherspelers paihici zijn. Zie hfdst. 8.4.2.1. In het Symposium 
vann Plato 179d4-5 wordt het feit dat Orpheus een KiöapcoSoq is als reden gegeven voor  zijn jiaWkïKoq-zijn . 
Ziee deel 2, hfdst 2. 
l8Ziee Kurt z &  Boardman (1986) p. 64. 

349 9 



'Anakreontische''  vazen in de ogen van de gemiddelde Athener  een verwijfd e indruk gemaakt moeten 
hebben.'» » 
Dee komasten zijn doorgaans in beweging: ze lopen of dansen.30 Onder  invloed van wij n en begeleid 
doorr  de muziek van de barbitos, de cither  of de aulos vormen ze een komos in dienst van Dionysos.21 

Hett  verband met Dionysos is sterk.22 Op meer  dan de helft van de 'Anakreontische' vazen wordt een 
kyli xx of een skyphos meegedragen. Het dansen lijk t gestimuleerd te worden door  de benevelende 
werkingg van de wijn . Maar  er  is ook op een andere manier  een connectie met de god. Ook Dionysos 
zelff  is vaak gekleed in een lange chiton en speelt soms de barbitos.23 Bovendien wordt hij  ook zelf met 
eenn kleine tulband afgebeeld.24 Verder  wordt de Dionysische context gesuggereerd, doordat op de ene 
zijdee van een pelikè een 'Anakreontische' komast staat met tulband en barbitos, gekleed in een lange 
chiton,, terwij l op de andere zijde wellicht de god Dionysos is afgebeeld.23 Een zijde van een krater  toont 
eenn komast in een lange chiton met een barbitos, die zijn hoofd naar  achteren in zijn nek heeft gelegd; op 
dee keerzijde ervan draagt een ityphallische sater  een reusachtige krater. M 

Err  zijn nog twee andere opvallende iconografische overeenkomsten met Dionysos. Wanneer  we andere 
komastengroepenn op vazen met de 'Anakreontische' komasten vergelijken, valt op dat de 
'Anakreontische''  niet naakt zijn, terwij l juist het kenmerk van veel komasten die onder  invloed van wijn 
dansenn uitvoeren, al dan niet na een symposion, hun ongeneerde naakte houding is. Die is geheel 
afwezigg bij  de 'Anakreontische' komasten. Vaak zijn ze wel aan het dansen en lijken ze beneveld door  de 
wijn .. Ook de god Dionysos is niet naakt, wanneer  hij  omringd is door  de naakte saters en mainaden. 
Eenn ander  typisch kenmerk van de komasten is dat ze nooit enige erotisch contact zoeken met elkaar  of 
mett  de vrouwen in hun gezelschap. Ze lijken veelal in zichzelf gekeerd, bezig met hun eigen dans of 
handeling.. Ook Dionysos is niet in erotische zin op zijn mainaden gericht. Zij n aanwezigheid lijk t 
slechtss functioneel, indicatief en niet interactioneel. Zo is er  ook geen spanning tussen de komasten en 
dee vrouwen. Ze staan niet tegenover  elkaar, maar  lijken eerder  één geheel te vormen. De vrouwen, die 
opp dezelfde manier  als de komasten gekleed gaan, worden niet als heel andere wezens gekenschetst. 
Vanuitt  het perspectief van de Atheense man is dit opmerkelijk . De aanwezigheid van de vrouwen 
onderstreeptt  de vrouwelijk e kant van deze mannen: de 'Anakreontische' komasten zijn van dien aard dat 
err  geen dichotomie wordt aangebracht tussen man en vrouw. In hun aanwezigheid zijn vrouwen geen 
'anderen',, maar  in feite van dezelfde soort. Al s Dionysische dansers nemen de komasten de seksuele 
indifferenti ee van hun god over. Ze vereenzelvigen zich met hun god in die mate dat ze in de ogen van de 
Griekenn zich zowel uiterlij k als innerlij k aan hem assimileren. Ze vertonen zijn kenmerkende 
ambiguïteit::  het zijn mannen met mannelijke kenmerken (baard), maar  tegelijk geven ze uiting aan 
vrouwelij kk  gedrag. Ze zijn Dionysisch pur  sang. 
Mett  deze karakterisering is echter  nog niet alles gezegd over  de 'Anakreontische' komasten. Op een 
kyli xx in München staat naast de 'Anakreontische' komast een naakte man die alleen over  zijn schouders 
eenn himation draagt.27 Hij  heeft geen tulband of sakkos in zijn haar. Beide mannen hebben een kyli x bij 
zich,, de 'Anakreontische' komast houdt verder  een staf vast en de foudraal van de aulos. Zij n open 
mondd duidt erop dat hij  zingt en hij  maakt dansende bewegingen. De naakte man draagt een grote 
amfoorr  bij  zich. De kylix , en dus de wijn , verbindt de twee mannen en hun gezichten, beide met 
eenzelfdee baard, kijken in dezelfde richting . Maar  tegelijk is het contrast tussen beide mannen erg groot: 
dee 'Anakreontische' komast is geheel gekleed, bezig met een extatische dans; zijn uiterlij k vertoont 
vrouwelijk ee kenmerken. De ander  is in zijn naakte virilitei t rustiger  in zijn bewegingen. Wil de schilder 
mett  het verschil in dynamiek tussen beide figuren ook het verschil in gender  tussen beiden markeren? 

"I kk  acht het onwaarschijnlijk dat Hoesch (19922) p. 278 gelijk heeft met haar  theorie dat deze komasten 
afkomstigg zijn uit de adel en dat het onder  de aristocraten aan het einde van de zesde eeuw een 
modeverschijnsell  was om zich in deze 'Anakreontische' luxe, verwijfd e kleding uit te dossen. 
200 Op de kalpis Kassei, Hessisches Landesmuseum A Lg 37 (Boardman nr. 4) ligt de man (met tulband en 
langee chiton) aan naast een grote krater. Aan de andere zijde ligt een jongeman. De man is bezig het 
kottabosspell  te spelen. 
211 Zie Frontisi-Ducroux &  Lissarrague (1990) pp. 220 e.v. en pp. 230 e.v. Ze verwijzen naar  fragment 442 
(fr .. Gentili 123) van Anakreon: Kcaud̂ et 6è dx; av 6eï Aióvuooq. Cf. ook Delavaud-Roux (1995). 
22Ookk Henrichs (1982) p. 158 brengt deze komasten in verband met Dionysos. 
233 Zo op een roodftgurige kyli x in Parijs, Cabinet des Médailles 576, zie Pfuhl (1923) fig. 426, Frontisi-
Ducrouxx &  Lissarrague (1990) 7.38. 
244 Op een roodfigurige kantharos van de Nikosthenesschilder, Boston 00.334, Pfuhl (1923) fig. 320, en op 
eenn zwartfigurig e skyphos, Laon 371001; CV A 1, pi. 24.7, 9. Zie Kurt z &  Boardman (1986) p. 53. Het is 
wellichtt  in dit verband van belang te constateren dat de Grieken geloofden dat Dionysos zijn wortels onder 
meerr  in Lydië had. Vergelijk E. Ba. 13. 
255 Roodfigurige pelikè, Florence 3987, Boardman nr. 6, zie Frontisi-Ducroux &. Lissarrague (1990) 7.37, p. 
230,, en CV A Firenze III , 1, tav. 31.1 en 33.1-2, waar  de figuur  op de keerzijde niet met Dionysos wordt 
geïdentificeerd. . 
""  Roodfigurige krater  van de Panschilder  (bier), Zurich, Hirschmann G56, Boardman nr. 27. 
277 Roodfigurige kyli x München 2647; Boardman nr. 15. Zie ook Hoesch (19922) pp. 276-277. 
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Vormenn ze wellicht een paar? Dit blijven voor ons vragen, maar deze afbeelding geeft aanleiding tot een 
anderr perspectief voor het beschouwen van de 'Anakreontische' komasten. 
Wee hebben gezien dat er twee, en wellicht drie vaasafbeeldingen zijn waarop Anakreon voorkomt. 
Wanneerr we de voorstelling van Oltos vergelijken met die van de Galesschilder, valt op dat één en 
hetzelfdee individu enerzijds als een 'Anakreontische' komast in een lange chiton afgebeeld kan worden, 
anderzijdss als een 'gewone' komast in een himation, zelfs zonder een tulband of een sakkos. Ook het 
beeldd van Anakreon uit ca. 440 stelt de dichter naakt voor met alleen een himation over zijn schouder en 
eenn haarband.28 Nu zijn er verscheidene vaasafbeeldingen van komasten die aan de 'Anakreontische' 
komastt doen denken, omdat ze wel een kleine tulband of sakkos dragen en een barbitos bij zich hebben, 
maarr naakt zijn met al dan niet een himation over hun schouders. w Het is opmerkelijk dat Beazley en 
Boardmann dergelijke figuren niet hebben opgenomen in hun lijst. Zij zien blijkbaar geen continuïteit 
tussenn de eigenlijke 'Anakreontische' figuren en de komasten zonder chiton.x Dit lijkt me niet terecht. 
Hett voert te ver al deze afbeeldingen te bespreken. Waar het in het kader van dit hoofdstuk om gaat is 
datt op deze afbeeldingen de komast vaak in een sterk erotische setting wordt geplaatst. Het gaat met 
namee om afbeelding g., h., i. en eventueel d. Op het fragment i. is de komast bezig een jongen te 
verleiden.. Voor de geopende mond van de komast lezen we het woord KOXÓĈ  waarmee hij de jongen 
aanspreekt311 Op de kylix van de Epeleiosschilder (g.) zijn twee mannen, van wie één een komast is met 
eenn kleine tulband, en vijf jongens afgebeeld. Twee paren strelen elkaar en zijn duidelijk in een 
verleidingg verwikkeld.32 Tussen de komast en een andere jongen staat een grote krater. De komast strekt 
zijnn handen naar voren waarmee hij de lier vasthoudt. Het gebaar is niet geheel duidelijk. Overhandigt 
hijj de lier aan de jongen als een geschenk? Hoe het ook zij, onze komast bevindt zich in een gezelschap 
datt zich onder invloed van de drank tot homoseksueel gedrag laat verleiden. De kylix van de 
Hegesiboulosschilderr (h.) laat zes komasten zien, allen met een kleine tulband en een opengeslagen 
himation:: twee bespelen een barbitos, twee anderen dansen op het ritme van de castagnetten. De twee 
rechtss op de afbeelding lopen op elkaar af; de linker houdt een skyphos in zijn hand, de ander strekt zijn 
rechterhandd naar voren. In zijn andere hand houdt hij een dildo vast Het is duidelijk wat de schilder wil 
suggererenn en waarop deze komos zal uitlopen. 
Dee 'Anakreontische' komast komt dus ook in een seksuele context voor waarin de rolverdeling niet 
vastligt.. Hij weerspiegelt dezelfde seksuele ambiguïteit die we bij de god Dionysos onderkend hebben: 
hijj doet wat eigen is aan mannen en hij ondergaat wat eigen is aan vrouwen. 

288 Kopenhagen, Ny Carlsberg 491, Boardman (1985) ill. 235. 
299 Voorbeelden zijn: a. zwartfigurige oinochoè van Kleisophos, Athene, Nationaal Museum 1045 (CC691), 
Pfuhll (1923) 254 (nr. RK32); b. zwartfigurige kylix, Berlijn 2100, Hoppin (1924) p. 137, Pfuhl (1923) fig. 
275;; c. zwartfigurige kylix, München, Staaüiche Antikensammlungen 2050, Hoesch (19922) nr. 44.5.a-b; d. 
zwartfigurigee amfoor, Galatin collectie, CVA pi. 3, 2; e. zwartfigurige 'mastotd-cup', Madison, Elvehjem 
Museumm of Art 1979.22, Price (1990) pi. 9a; f. lekyth van de Haimonschilder. New York Metropolitan 
Museumm of Art 41.162.13, CVA pi. 7.8, Price (1990) pi. 9b; g. roodfigurige kylix van de Epeleiosschilder, 
München,, Staaüiche Antikensammlungen 2619A (nr. RK59); h. roodfigurige kylix van de 
Hegesiboulosschilder,, New York, Metropolitan Museum of Art 07.286.47 (nr. RK90); i. fragment van een 
roodfigurigee kylix, München Staaüiche Antikensammlungen 8703, Hoesch (19922) nr. 44.3; j . roodfigurige 
kylix,, Parijs, Louvre G4bis, Frontisi-Ducroux & Lissarrague (1990) nr. 7.13; k. roodfigurige kylix, Wenen, 
Kunsthistorischess Museum 1777, CVA 1, pi. 3.1. 
300 Boardman maakt wel melding van dit soort voorstellingen: Kurtz & Boardman (1986) pp. 54-55, noot 
109. . 
311 Ook Hoesch (19922) pp. 277-278 interpreteert de afbeelding homo-erotisch: 'Es gilt zweifellos dem 
Jüngling,, urn den der Sanger - möglicherweise vergebens - wirbt.' Waarom de avances tevergeefs zouden 
zijn,, is mij niet duidelijk. 
"" Lissarrague (1990/2) p. 33 duidt alleen het rechterpaar (man-jongen) aan als 'a scene of homosexual 
seduction.' ' 
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APPENDIXX IV 

DEE PROCEDURE IN HET GEVAL VAN DE GRAFÈ HETAIRESEOS EN DE 
DOKIMASI AA TON RHETORON 

Overr de procedurele gang van zaken en over de strafmaat in het geval van de wet op de hetairesis heerst 
verschill van mening. In deze appendix zal ik onderzoeken wat de meest waarschijnlijke procedure is 
geweest.. In de rede Tegen Androtion van Demosthenes (D. XXII, zie 8.1.1) is ook sprake van ó TT\C, 
èxaipfioEGx;; vóuoc,.1 Nergens in deze redevoering wordt de wet echter zo in extenso weergegeven als 
Aischiness heeft gedaan. Het volgende wordt in de redevoering van Demosthenes vermeld als verboden 
activiteitt voor een fixaipT|K(ó<;: par 24: ovK-.-Xeyevv ov&è xd éwoua; par. 29: ei ypd^eic, nxatpriKoóc,; 
par.. 30: unxe Aéveiv uiyce ypd^eiv é^eivoci xoic, n.xaipiiicóoiv (zie ook par. 32); par. 32: xf|v^ovv 
dpxnvv toic, xoioiixoic, dwetïte \ii\  netéxeiv xoö auupO'uXe'uei.v; par.47: ndvxa uaXXov r\ èv 
SrinoKpaxicii JioAaxeueaOai éJiixf|8eiov övx' avtöv 5eî a>; par. 73: Kai o\> xö aoöu.' TixaipuKÓxoc, OÜK 
écioavv ot vóuoi etc, xd lepd eiaiévai. Verscheidene punten van de verboden activiteiten die Aischines 
vermeldtt komen hier dus terug. De beperkte formulering van de wet in de rede Tegen Androtion is 
ongetwijfeldd te verklaren vanuit de directe aanleiding voor de aanklacht tegen Androtion, namelijk dat hij 
-opp onwettige wijze- een voorstel had ingediend (ypd^eiv) in de volksvergadering. De toevoeging aan 
hett einde van de redevoering in par. 73 dat iemand die zich geprostitueerd heeft, de tempels niet mag 
betreden,, bevestigt dat de wet hier wellicht in verkorte vorm wordt geciteerd, omdat deze toevoeging 
gemaaktt wordt op het moment dat zij functioneel is binnen het kader van de beschrijving van de 
wandadenn van Androtion. We kunnen concluderen dat de weergave van de door de wet verboden 
activiteitenn door Aischines (par. 19-20) niet in strijd is met de formulering door Demosthenes.2 Een 
groott verschil echter tussen de weergave van wet op de hetairesis door Aischines en die door 
Demostheness is de strafmaat. Aischines noemt zelf bij de formulering van de wet geen specifieke straf, 
maarr zegt dat de wetgever voor het overtreden ervan, xd uéyioxa éjuxiuia heeft opgelegd en de 
ingevoegdee wettekst vermeldt de doodstraf.* Gesteld dat Aischines hier de juiste formulering geeft van 
dee straf, dan laat de wet het aan de jury over om per geval te bekijken welke concrete straf toegepast 
diendee te worden. Zo zouden onder de term xd uÉvioxa èrcixiuta confiscatie van het bezit, verbanning 
enn de doodstraf kunnen vallen. Demosthenes daarentegen zegt in par. 30 van de redevoering Tegen 
Androtion,Androtion, waarin hij een toelichting geeft op de motieven van de wetgever voor het instellen van deze 
wet,, dat de wetgever zag dat de meeste burgers geen gebruik maakten van hun recht om in het openbaar 
tee spreken en dat hij, als hij de overtreders had willen straffen, vele zwaardere straffen had kunnen 
opleggen.. Maar daar was het hem niet om te doen.4 Hier treffen we dus een opvallende discrepantie aan. 
Dee passage uit Demosthenes impliceert duidelijk dat de wet op de hetairesis niet de zwaarste straffen 
eiste.. Bovendien is er geen reden te geven waarom Demosthenes in deze redevoering een verkeerde 
voorstellingg van zaken over de strafmaat zou geven. Om deze discrepantie te kunnen oplossen, moeten 
wee de procedure van de wet op de hetairesis nader bespreken. 
Overr de procedure zijn twee opmerkingen relevant: in par. 20 zegt Aischines zelf: édv Sé xic, napd 
xavxaa npdxxrj, ypa^dc, éxaipficecuq ïteitoirive Kai xa uiytaxa éjiixiuia éïcéOriicev (subject is de 
wetgever)) Deze formulering is erg kort en daardoor niet erg duidelijk. De laatste zin van de ingevoegde 
wettekstt heeft een iets andere formulering. Deze lijkt dubbelzinnig: édv 8é xic, <napd> xaüxa noifi 
KaxaYvwaOévToc,, aüxoü éxaipelv Bavaxco £nuio,ua6o) kan betekenen: 'als iemand die dingen zal 
overtredenn (het uitvoeren van openbare functies en het toespreken van de volksvergadering), moet hij 
mett de dood gestraft worden, nadat hij veroordeeld is vanwege hetairesis', of: 'als iemand die dingen zal 
overtredenn nadat hij veroordeeld is vanwege hetairesis, moet hij met de dood gestraft worden.' Volgens 
dee laatste vertaling zou het iemand pas verboden zijn politiek actief te zijn, niet nadat hij zich 
geprostitueerdd had, maar pas nadat hij naar aanleiding hiervan veroordeeld was. Dit zou een andere 
volgordee inhouden: eerst wordt van een Atheens burger die politiek actief is, voor een juryrechtbank 

'Inn par. 21 van deze redevoering wordt voor het eerst een toespeling op deze wet gemaakt, waarbij de 
woordenn ó xiy; éxaipnoecoc, vóuoc, worden gebruikt. 
2Ookk in Ar. Eq. 876-880 wordt een toespeling op deze wet gemaakt (zie hoofdstuk 7.7). Zo valt de term 
pî xopec,.. De verzen zouden dus ook een verwijzing naar de dokimasia ton rhetoron kunnen inhouden. De 
termm é^aXeiyac, (877) duidt waarschijnlijk op atimia als strafmaat; bovendien geeft de term aan dat het in 
ditt geval niet gaat om een automatische vorm van atimia, maar dat iemand anders voor het opleggen van 
dee straf verantwoordelijk is. 
3Dee strafmaat voor de overtreding van de nomos les hetaireseos wordt als doodstraf opgevat door Lipsius 
(1905-1915)) II p. 437, Harrison (1968) p. 172. Dover (1978) p. 27, Meier & de Pogey-Castries (1980) p. 73, 
Cantarellaa (1992) p. 49 
4D.. XXII, 30-31: écópa yap éieeïvo, öxi xoi; woXJbolc, fyuov è^öv Xéyeiv ov Wyexe, ©ore xoüx" oti&èvifreixo 
jïapii,, Kai icóXX' av ei%ev, eï ye roXd^eiv éftoüXexo toiixotx;, xaXenóxepa 8eïvai. dXX oü xoüx' 
èoKotöaoev,, aXXa xavt' öneijtev ünèp üuöv Kai xfjq JcoXaxeiac.. 
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aangetoondd dat hij  zich geprostitueerd heeft, hetgeen met atimia wordt gestraft en waarna het hem 
verbodenn is politiek actief te zijn. Wanneer  hij  dat toch doet, kan hem een proces worden aangedaan en 
eenn zeer  zware straf, waaronder  de doodstraf, tegen hem worden geëist. De verkorte weergave van de 
wett  door  Aischines in par. 20 zou deze gang van zaken niet hoeven tegenspreken. Vaak wordt echter 
dezee wet geïnterpreteerd alsof de atimia automatisch in werking treedt, wanneer  degene die zich 
geprostitueerdd heeft, politiek actiefis.5 Er  zijn dus drie mogelijke interpetaties van de procedure van de 
wet t 
1.. Als een Atheens burger  die zich aan prostituti e schuldig maakt en tegelijk politiek actief is in een 
process wegens hetairesis tot atimia is veroordeeld, maar  vervolgens politiek actief blijft , kan hem in een 
volgendd proces een zeer  zware straf worden opgelegd. 
2.. Als een Atheens burger  zich schuldig maakt aan prostituti e en politiek actief is, heeft hij  automatisch 
dee status van atimos. In een proces kan hem vervolgens een zeer  zware straf worden opgelegd. 
3.. Als iemand zich schuldig maakt aan prostituti e en hij  is tegelijk politiek actief, kan hem als epitimos 
directt  in een proces een zeer  zware straf worden opgelegd. 
Argumentenn die tegen interpretati e 2 zijn in te brengen, zijn de volgende: 
a.. Aischines' eigen formulerin g van de wet op de hetairesis geeft, afgezien van de opmerking over  de 
straffen,, hiertoe geen aanleiding. 
b.. De formulerin g van deze wet en de toespelingen erop in de rede Tegen Androtion wijzen in geen 
enkell  opzicht in de richting  van deze interpretatie. 
c.. In de rede Contra Tunarchum maakt Aischines, wie er  alles aan gelegen is om Timarchos in een zo 
lastigg mogelijke situatie te manoeuvreren en hem de zwaarste straffen te laten ondergaan, nergens een 
toespelingg alsof Timarchos gedurende al die jaren dat hij  politiek actief is geweest, de status van atimos 
had.. Deze observatie lijk t zwaar  te wegen. 
d.. De talrijk e passages uit de redevoering Contra Timarchum die een of andere verwijzin g inhouden 
naarr  een juridische procedure, bevatten geen duidelijk e en ondubbelzinnige aanwijzingen dat de Athener 
diee zich heeft geprostitueerd en politiek actief is geweest, automatisch van zijn belangrijkste 
burgerrechtenn beroofd zou zijn.6 

e.. Als interpretati e 2 de juiste was, is de opmerking over  de straf inzake de wet op de hetairesis in de 
redevoeringg Tegen Androtion niet te begrijpen, terwij l er  geen reden is voor  de aanklager  in dit proces 
omm de straf lichter  voor  te stellen dan hij  in werkelijkheid was. 
f.. De passage uit Aristophanes Equites (867-880) suggereert dat atimia via een proces wordt toegekend, 
eerderr  dan automatisch.' 

3Zoo Lipsius (1905-1915) II  pp. 436-437, Harrison (1968) pp. 171-172, Hansen (1976) pp. 54 e.v.. Halperin 
(1990)) pp. 94-95. Hansen (1976) pp. 66-67 stelt dat de Atheense wetgeving een duidelijk onderscheid 
maaktee tussen 'automatic atimia' en 'atimia by sentence'. Aan 'automatic atimia', door  Halperin 'formal 
atimia'atimia' genoemd, zou geen proces voorafgaan. Hansen (p. 66) moet toegeven dat 'thi s distinction is not 
statedd in principl e anywhere in the sources, but its existence can be demonstrated by a comparison of, for 
example,, Dem. xxiv, 22 and Dem. xxiv, 103-5.'  In het geval van de wet op de hetairesis zou het volgens 
hemm gaan om een 'total atimia', hetgeen het verlies van een aantal belangrijke politieke rechten inhield 
(pag.. 61 e.v.), welke min of meer  samenvielen met de voor  een prostitué verboden handelingen die 
Aischiness en de ingevoegde wettekst vermelden. Niemand van degenen die deze interpretati e van de wet 
onderschrijven,, laat zien dat deze verklarin g uit de tekst van Aischines, hetzij  in par. 19-20, hetzij  in 
anderee passages uit deze redevoering, volgt 
6Dee volgende passages bevatten een opmerking over  de juridische procedure: Aeschin. I, 40, 46, 51, 64, 
72,, 119, 122, 154, 160, 165, 186, 195. Vaak is het niet duidelijk of Aischines over  de nomos tes hetaireseos 
off  over  de dokimasia ton rhetoron spreekt. Drie passages verdienen in dit verband de aandacht. In par. 122 
legtt  Aischines Timarchos zelf in de mond, dat als hij  een leven zou hebben geleid dat maar  enigszins 
overeenkomtt  met de beschuldigingen, hij  zou moeten erkennen dat hij  het niet verdient verder  te leven. 
Aischiness refereert aan de doodstraf, maar  niet aan het feit dat Timarchos een atimos is. In par. 160 vraagt 
Aischiness in het kader  van de bespreking in hoeverre de wet vereist dat een contract aanwezig moet zijn, 
dee juryleden TOVC, nept xf)̂  éxaipTJoecoc, vóuouc, uit hun geheugen op te diepen. 'Daarin,'  zegt Aischines, 
'reptt  de wetgever  met geen woord over  contracten. Het ging hem er  niet om uit en te na te onderzoeken of 
iemandd zichzelf te schande heeft gemaakt volgens een schriftelijk e overeenkomst, neen, kort en krachtig 
verordentt  hij  dat wie iets dergelijks heeft gepraktiseerd, niet aan staatszaken mag deelnemen. Dat is 
begrijpelijk .. Want wie als jongen vanwege zijn lage lusten nagelaten heeft de moreel juiste dingen na te 
streven,, moet, volgens de wetgever, als volwassene niet de status van ènmuoq hebben.' Het is niet uit te 
makenn of deze passage interpetatie 1 of 2 van de wet vooronderstelt. Dezelfde onduidelijkheid treffen we 
aann in par. 165: "Maar  de wetgever  bekreunt zich niet over  de wijze waarop de daad is voltrokken, maar  in 
hett  geval dat er  hoe dan ook betaling heeft plaatsgevonden, heeft hij  degene die de daad heeft verricht de 
straff  van aioxüvij  opgelegd.' 
7Ziee mijn bespreking van deze passage in hoofdstuk 7.-7. Het is niet helemaal duidelijk of deze passage 
betrekkingg heeft op de wet op hetairesis of de dokimasia ton rhetoron. 
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g.. Als interpretati e 2 de juiste was, zou er  een zeer  grote discrepantie zijn tussen enerzijds de wet op de 
hetairesishetairesis en anderzijds de dokimasia ton rhetoron. Terwij l beide op dezelfde misdaad betrekking 
hebben,, is de straf ongelijk. De straf die de dokimasia stelde was namelijk atimia* 
h.. Timarchos heeft als straf dxiui a gekregen, en niet een of andere zwaardere straf. Demosthenes 
vermeldtt  in par. 257 en 284 van de falsa legatione (XIX ) dat Aischines ervoor  gezorgd heeft dat 
Timarchoss zijn uuiï heeft verloren.9 Als interpretati e 2 de juiste formulerin g van de wet geweest zou 
zijn ,, dan is het zeer  verwonderlij k dat Timarchos niet een zwaardere straf heeft gekregen, aangezien 
Aischiness overtuigend aantoont dat Timarchos zich aan prostituti e schuldig heeft gemaakt en dat hij 
gelijktijdi gg daarmee en daarna als rhetor  actief is geweest. De straf die hij  heeft gekregen, is dezelfde die 
hijj  volgens interpretati e 2 automatisch al onderging. Dat atimia ook tijdens het proces de straf was die 
beoogdd werd, laat par. 134 zien: wanneer  Aischines anticipeert op de verdediging van Demosthenes en 
dee jur y inlicht dat Demosthenes een generaal als getuige gebruikt, laat Aischines deze man tegen een 
mogelijkee veroordeling van Timarchos het volgende inbrengen (par. 134): 

inn de ogen van de generaal is het niet consequent van julli e als jullie , voordat je zoon is geboren, 
allemaall  hopen dat hij  een goed mens, knap van gestatte en een waardevol burger  mag worden, 
maarr  dat wanneer  hij  dan eenmaal geboren is als sieraad van de stad, wanneer  hij  door  zijn 
opvallendee schoonheid op enkele mannen diepe indruk heeft gemaakt met het gevolg dat er 
hartstochtelijkk  om hem werd gevochten, julli e hem klaarblijkelij k zijn burgerrecht willen 
ontnemen,, aangezien ene Aischines julli e daartoe heeft aangezet. 

Ookk hier  valt de term dxiuow, zoals in de redevoering van Demosthenes (XTX 257 en 284). Het is in 
dezee passage niet helemaal duidelij k wiens woorden dit zijn, omdat Aischines op een mogelijke 
verdedigingg van Demosthenes anticipeert.I0 We weten dus niet met zekerheid of de term öxiuoöv een 
uitdrukkin gg van Aischines zelf is geweest of van Demosthenes, maar  dit maakt voor  het argument niet 
veell  uit. Als een zeer  zware straf de wettelijke strafmaat geweest zou zijn, dan had Demosthenes door 
dezee te noemen medelijden bij  de jur y kunnen opwekken. 
Dezee bezwaren overwegende lijk t mij  interpretati e 2 van de wet zeer  onwaarschijnlijk . 
Overwegingenn e, f en g pleiten ook tegen interpretati e 3 en maken mijn inziens deze interpretati e minder 
waarschijnlij kk  dan interpretati e 1 van de wet. Een ander  bezwaar  tegen interpretati e 3 is de volgende: we 
zullenn zien dat Aischines de jur y op alle mogelijke manieren ervan probeert te overtuigen dat Timarchos 
dee doodstraf verdient. Hij  koppelt verschillende wetten aan elkaar  (zie hieronder) om aan het einde van 
zijnn redevoering de indruk te wekken dat Timarchos zich aan de ergste misdaden schuldig heeft 
gemaakt.. Hi j  spreekt in par. 184 nogal onverwachts over  souteneurs, van wie hij  op dit punt in zijn 
redevoeringg weet te melden dat de wetgever  tegen hen de doodstraf eist om vervolgens in par. 188 een 
vergelijkin gg te trekken tussen Timarchos en pooiers. Binnen het kader  van deze retorische strategie zou 
hett  voor  de hand liggen dat hij  de jur y opnieuw de wet op de hetairesis voorhoudt, omdat de overtreding 
ervan,, zoals hij  in par. 20 had gesuggereerd, de doodstraf vereist. Waarom doet Aischines dit niet, maar 
vermeldtt  in de laatste minuten van zijn betoog alleen de dokimasia ton rhetoronV1 Het laat zich aanzien 
datt  hij  de wet op de hetairesis aan het einde van zijn rede niet meer  kan gebruiken. Zou deze dan toch 
niett  op Timarchos van toepassing zijn? 
Al ss interpretati e 3 de juiste zou zijn, zou er afgezien van de straf procedureel in feite geen verschil zijn 
tussenn de wet op de hetairesis en de dokimasia ton rhetoron. Wellicht om aannemelijk te maken dat er 
well  een verschil bestaat tussen de twee wetten (en dat ze dus beide een bestaansrecht hebben), doet 
Aischiness het echter  voorkomen dat de wet op de hetairesis speciaal van toepassing is op jongemannen 
vanaff  het moment dat ze als burger  geregistreerd staan in het register  van de deme (meirakia). Dit klopt 

«Vergelijkk  Lipsius (1905-1915) H p. 281, Todd (1993) p. 107 n.5 en p. 116 n. 15. 
9D.. XIX , 257: dvOpontoc. icoXXd Kai èeivd JipEofiewac., Kal x<ópa<; èic5e5a>K<BC, év ale, tow; Oeow; itf -óucöv 
vaii  raw auuudxcav TiuaaOai npooipcev, Trtiutooev wcaKOÜoavxd uv' avxoü Kcmnropov. Par. 284: dXX' ó uèv 
xaXaijicüfxx;;  avöpoMKx; Trtiuanai , ÖTI tovtov el6' dSiKOwca, Tovnp 5' dOcpcp 8oóoct'  elvai; 
"W cc weten niet precies op grond waarvan Aischines deze anticipaties heeft gemaakt: óf hij  heeft de tekst 
vann de verdedigsrede van Demosthenes onder  ogen gehad, óf hij  wist alleen dat een bepaalde generaal als 
getuigee zou optreden en heeft zelf bedacht wat deze zou aanvoeren. Verder  is het mogelijk dat Aischines 
zijnn redevoering, die hij  waarschijnlij k wel vóór  het proces had uitgeschreven, daarna bijwerkt e voor 
publicatie.. Zo zijn er  opmerkingen van Demosthenes die naar  deze redevoering van Aischines verwijzen, 
maarr  niet in onze versie vermeld staan. Volgens Demosthenes (XIX , 283) zou Aischines bijvoorbeeld 
gezegdd hebben dat de jur y geen medelijden met Timarchos' oude moeder, of kinderen, of wie dan ook 
moestt  hebben. Deze opmerking zou Aischines echter  ook al improviserend gemaakt kunnen hebben. Cf. 
Blasss (18982) III 2 pp. 200-201. 
"Aeschin.. I, 186: Tl va 5' ëxcov ëicaaToc, •ójieav yvcóunv éwöveiaiv oïicaSe èic xoü Sixaornpiov; oüxe ydp ó 
Kpivóuevoc;; d^cmy;, dXXd yvcópiuoq, oü6' ó vóuoc. ó Jiepi TTJC, teöv piyróptov 6oKiuaaia<^$auXo^, dXAd 
KÖJUuotoq,, TO x' épéoOoi TOÏC. waioi Kat xoï$ ueipavioiq xouc, eaorajv ouceiouc,, önax; xó Jipayua KÉKpitai, 
jipoxeipov. . 

354 4 



echterr  niet Ten eerste spreken Aischines, wanneer  hij  de wet in eigen woorden formuleert, als ook de 
ingevoegdee wettekst van TU; 'AÖnvaiaw (par. 19) of u<; 'AGnvaioq (par. 21). Bovendien is een aantal 
vann de politieke functies die in de wet genoemd worden, pas toegankelijk wanneer  men de leeftijd van 
dertigg heeft bereikt12 Deze wet is dus door  de wetgever  niet specifiek voor  meirakia opgesteld.13 

Mett  interpretati e 1 van de wet hoeft er  geen discrepantie te zijn tussen de rede Contra Timarchum en die 
tegenn Androtion . Demosthenes spreekt dus over  de eigenlijke wet, niet over  de fase waarin iemand, 
reedss veroordeeld, zich nog niet aan de regelgeving houdt. Mij n conclusie is dus dat in het geval van de 
wett  op de hetairesis de procedure als volgt verliep: wanneer  een Atheens burger  zich aan prostituti e 
schuldigg maakte en tegelijk politiek actief was, kon hij  in een proces veroordeeld worden tot atimia; 
wanneerr  hij  echter  vervolgens politiek actief bleef, kon hem in een volgend proces een zeer  zware straf 
(confiscatiee van bezit, verbanning, doodstraf) worden opgelegd. 

l2Menn kwam bijvoorbeeld pas in aanmerking voor  een ambt (apxA) als m en dertig jaar  oud was, cf. 
Hansenn (19922) p. 227. 
13Dcc prostituti e zal in veel gevallen door  meirakia zijn uitgevoerd, maar  de mogelijkheid om iemand later 
opp grond hiervan te straffen, bleef gelden, ook al had men de leeftijdsgrens van een meirakion 
overschreden.. Dit blijk t uit de vermelding van de wet als dreigement tegen Androtion, die op het moment 
vann het proces al meer  dan dertig jaar  politiek actief was geweest (D. XXII , 66). 
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APPENDIXX V 

TIMARCHO SS VERSUS DEMOSTHENES: SEKSUALITEI T EN GENDER 

Dee theorie van de 'sociale constructie' stelt dat de Grieken de mensen niet naar hun seksuele identiteit, 
maarr naar hun genderrol hebben ingedeeld (zie hoofdstuk 1.8). De graad van mannelijkheid en 
vrouwelijkheidd en de actieve en passieve rol vormden het enige citerium om mensen binnen het kader 
vann de seksualiteit te beoordelen. Deze rollen werden gekenmerkt door dominantie en onderdanigheid en 
zoudenn gekoppeld zijn aan respectievelijk de status van burger en die van de niet-burger of die van de 
vrouw.. De seksuele rol zou parallel lopen aan de genderrol en deze zou min of meer parallel lopen aan 
dee rol in de maatschappij. We zullen deze stellingname toetsen aan de hand van de redevoering van 
Aischiness tegen Timarchos. 
Hett is zeer opmerkelijk dat er een groot verschil is tussen de wijze waarop Aischines Timarchos 
karakteriseertt als iemand die homoseksuele handelingen verricht, en de wijze waarop hij Demosthenes 
inn dit verband kenschetst. We zullen zien dat dit verschil ons dwingt de uitgangspunten van het sociale 
constructiee model te corrigeren. We zullen eerst bekijken hoe Aischines de seksuele-/genderrol van 
Timarchoss weergeeft en vervolgens die van Demosthenes. 

1.. De homoseksuele rol van Timarchos 

Aischiness wilde aantonen dat Timarchos zich als een prostitué had gedragen. Dit vormt naast de 
beschuldigingg van het verbrassen van het erfdeel de kern van zijn aanklacht en dus ook van zijn 
redevoering.. Het was voor Aischines dus zaak dat hij de jury ervan kon overtuigen dat Timarchos de 
passievee seksuele rol vervulde in zijn contacten met mannen als Misgolas, Antikles, Pittalakos en 
Hegesandros,, want dan zou het bij de jury waarschijnlijker overkomen dat Timarchos geld van hen had 
ontvangen.. Hoe maakt Aischines duidelijk dat Timarchos deze rol heeft gespeeld? 
Aischiness bedient zich voornamelijk van zeer eufemistisch taalgebruik, wanneer hij spreekt over de 
seksuelee rol van Timarchos.1 De meest voorkomende uitdrukkingen zijn: eic, xö acöuct xö éctuxoö 
duapxaveww en éavtóv Kaxctiaxuveiv.2 Verder hebben we gezien dat Aischines vaak de uitdrukking 
èauxövv üppi^eiv of een variant hierop gebruikt om de indruk te wekken dat Timarchos zich schuldig 
heeftt gemaakt aan een overtreding volgens de wet op de hybris? Het gebruik van dergelijke 
eufemistischee uitdrukkingen lijkt aan te sluiten bij Aischines' geveinsde imago van preutsheid en 
gepastheid.. Maar dit is slechts schijn. Hij heeft er een andere bedoeling mee. Deze uitdrukkingen zullen 
voorr de jury twee associaties hebben gehad. Enerzijds koppelt Aischines de uitdrukkingen aan het voor 
geldd verhandelen van het lichaam. Degenen die 'fouten jegens zichzelf hebben begaan', worden 
gelijkgesteldd aan degenen die zich hebben geprostitueerd. Op deze manier probeert Aischines de jury op 
indirectee wijze in te prenten dat Timarchos een pornos is. In par. 1S9 hanteert Aischines de term oi 
rcenopveuuévoircenopveuuévoi naast degenen die jegens zichzelf fouten hebben begaan. In par. 40 noemt hij als object 
vann Kaïatoxóveiv zowel xö acöua xö éauxoö als xfrv KOA.IV. Hier ligt de nadruk op het aspect van 
'omkoopbaarheid'' inzake wat het meest dierbaar aan iemand is en inzake de belangen van datgene 
waarvoorr een Atheens burger verantwoordelijkheid droeg. Aischines wil aangeven dat beide zaken dicht 
bijj elkaar liggen. Anderzijds maken, zoals we al eerder hebben aangegeven, deze uitdrukkingen een 
toespelingg op de passieve seksuele rol. Deze associatie wordt versterkt door het verband met de term 
üPpic^^ die de connotatie van geweldpleging kan hebben.4 Naast het gebruik van deze uitdrukkingen laat 
Aischiness door middel van het woord rcóoxeiv in contrast met TCOÓTXEIV zien dat Timarchos bereid was 

'Wanneerr Aischines spreekt over homoseksuele handelingen, betracht hij een overdreven 
terughoudendheid.. Aischines doet zijn best bij de jury over te komen als iemand die zich schaamt 
expliciett en in het openbaar te spreken over seksuele handelingen. Hij vermijdt de handeling bij zijn naam 
tee noemen en excuseert zich wanneer hij ongepaste termen lijkt te gebruiken. Het imago van een 
ingetogenn Athener staat in dienst van zijn poging over te komen als een burger die zich aan de regels en 
normenn van de democratische eukosmia en sophrosune houdt. Zie par. 37, 38, 52, 55, 70, 76, 120. 
2Voorr de eerste uitdrukking toegepast op Timarchos zie par. 39 en 185; toegepast op anderen: par. 159 en 
195;; voor de tweede uitdrukking toegepast op Timarchos zie par. 40, 54; in het algmeen toegepast: par. 87, 
90,, 160. Variaties op deze uitdrukkingen zijn: par. 31 Kaxayékamax; uèv Kexpnuevou xcp éctuxoü oóucm; 
par.. 55 KCÜ. xoiaüxa auaptfiuaxa Kai xoiavtac, üppeic, èy& dief(icoa yeyovévai ünó xoü avOpcónoru xoüxou 
eic,, xó ocoua xö Tiudpxov; par. 76 dvxl toüxoov T|6ovdc. xivac. JiapaoTcevd^eiv xoïc, xó öpyupioy 
icpoavaXioKoucnv;; par. 154 u£uio6apvnKcbq tip oeóuati; par. 188 xöv aioxpox; OÏKOI Pefhaneóxa; par. 194 oi 
5èè xcdc, TiXuciau; Km xotc, èauxdiv ocóuaoi ov KOXÓÖC. Kexpiiuévoi. 
3Vergelijkk de paragrafen: 29, 55, 62, 87, 108, 116, 137, 141, 185, 188. In par. 55 (zie vorige voetnoot) 
koppeltt Aischines de term ufrnc, en dudpxnua in de seksuele zin aan elkaar. 
4Cf.. Fisher (1992) pp. 109-111. 
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tott  het vervullen van de passieve rol. Dit doet hij  slechts tweemaal binnen het kader  van de verhouding 
diee Timarchos met Misgolas had, namelijk in par. 41 en 46. Maar  ook deze termen zijn eufemismen en 
zeggenn niet direct wat ze bedoelen te zeggen. 
Waaromm drukt Aischines zich zo vaag uit, terwij ll  het voor  zijn bewijsvoering van groot belang is dat hij 
kann aantonen dat Timarchos zich heeft laten betalen door  mannen die hun seksueel gerief bij  hem wilden 
halen?? Het probleem is dat slechts enkele feiten van Timarchos' gedrag te controleren waren. Aischines 
noemtt  ze zelf in par. 75/76: 

Nett  zo moeten julli e de gangen van Timarchos nagaan en niet vragen of iemand hem/het gezien 
heeft;;  het gaat er  alleen om of hij  de daad heeft verricht . God nog aan toe, Timarchos, wat is 
hieropp nog te zeggen? Wat zou ji j  zelf van een andere man die van zoiets beschuldigd wordt, 
vinden?? Valt er  nog wat te zeggen wanneer  een jonge jongen die het vaderlij k huis heeft verlaten, 
inn andermans huizen overnacht, een opvallende knappe jongen, die van luxueuze maaltijden geniet 
zonderr  een bijdrage te geven, die fluitspeelsters en de duurste hetairen onderhoudt en die dobbelt 
enn zelf niets betaalt, maar  een ander  voor  zich laat betalen? (par. 76) Moet daarvoor  soms een 
helderziendee komen? Als je bepaalde lieden zulke dingen laat doen, moet j e vast en zeker  zelf in 
rui ll  daarvoor  bepaalde seksuele diensten (f|5ovóq) verlenen aan diegenen die jou ervoor  geld 
geven. . 

Dee feiten zijn dus dat 1. Timarchos zijn vaderlij k huis heeft verlaten; 2. bij  andere mannen overnacht; 3. 
bijzonderr  knap van uiterlij k is; en ten slotte 4. een luxueuze levensstijl erop nahoudt. Uit de combinatie 
vann deze feiten leidt Aischines af dat het niet anders kan dat Timarchos een pontos geweest moet zijn. 
Voorr  de seksuele rol die Timarchos heeft gehad, zijn geen duidelijk e aanwijzingen of bewijzen. 
Aischiness is dus gedwongen te speculeren, maar  doet, zoals we kunnen verwachten, alsof het ook wat 
ditt  aspect betreft om feiten gaat. Langs de weg van associaties wekt hij  de indruk dat Timarchos 
daadwerkelijkk  de passieve rol heeft gespeeld, ten einde het waarschijnlij k te maken dat hij  zich als een 
pontospontos heeft gedragen. 
Slechtss tweemaal is Aischines meer  expliciet over  Timarchos' gender. In par. 111 verwijst hij  naar  een 
voorvall  in de volksvergadering toen Timarchos in de Boulè zat (zie pag. 61). Samen met Hegesandros 
zouu Timarchos 1000 drachmen uit de staatskas ontvreemd hebben. Een zekere Pamphilos zou toen 
woedendd in de volksvergadering gezegd hebben: 'Mannen van Athene, een man en een vrouw stelen 
samenn 1000 drachmen van jullie! '  Pamphilos gaf als uitleg hiervan dat Hegesandros de man en 
Timarchoss de vrouw was. Deze passage is op twee manieren opmerkelijk . Aischines zegt niet zelf, maar 
bijj  monde van een ander  dat Timarchos de genderrol van een vrouw heeft vervuld. Wanneer  hij  dus 
voorr  het eerst in zijn rede hierover  duidelijk e taal spreekt, zijn het niet zijn eigen woorden. Verder  laat hij 
ditt  punt rusten. Waarom heeft hij  dit voorval niet eerder  bij  zijn bespreking van de verhouding tussen 
Timarchoss en Hegesandros vanaf par. 57 aangehaald? Pas aan het slot van zijn redevoering (par. 185) 
laatt  hij  zichzelf expliciet uit over  de gender  van Timarchos: 

Zoo oordeelden julli e voorvaderen nu over  goed en kwaad. Maar  wat doen jullie ? Julli e gaan 
Timarchos,, die verdacht is van de schandelijkste praktijken , vrijspreken! Een man notabene die in 
eenn mannenlijf steekt, maar  behept is met vrouwelijk e ondeugden. Wie van julli e zal dan nog zijn 
vrouww (kunnen) straffen als hij  haar  op een overtreding betrapt? Anders gezegd: wie zal niet de 
indrukk maken verstoken van ontwikkelin g te zijn, als hij  wel op een vrouw die in een natuurlijk e 
opwellingg een misstap begaat, kwaad is, maar  zich door  een man die zichzelf op tegennatuurlijke 
wijzee heeft misbruikt , adviezen laat geven?3 

Nuu waagt Aischines eindelijk duidelijker e taal te spreken, althans daar  lijk t het op. Timarchos heeft als 
mann fouten gemaakt die vrouwen begaan, doordat hij  tegen de natuur  die bij  een man past, zich heeft 
latenn verkrachten. Deze woorden zijn door  anderen, die zich met deze tekst hebben beziggehouden, 
zonderr  meer  opgevat alsof zij  louter  betrekking hebben op de passieve seksuele rol van Timarchos.6 

Dezee woorden laten echter  nog een andere interpetatie toe. In par. 183 spreekt Aischines weer  over 
Solonn die ook wetten heeft opgesteld voor  het juiste gedrag (euKoouia) van vrouwen. De redenaar  laat 
zienn welke straffen Solon vrouwen oplegt die betrapt worden op overspel. Zo verbiedt hij  ze onder  meer 
aann religieuze plechtigheden deel te nemen om te voorkomen dat ze andere vrouwen, die nog vri j  zijn 
vann zo'n verkeerde handelswijze, aansteken. Vervolgens spreekt Aischines in par. 184 over  souteneurs: 

5Aeschin.. I. 185: "EJEEI6 ' oi uèv Jtatépê  üuóv OVKÖ nep'i toav aioxpaiv «ai KCtXöv 8ieviYva>aKOV, ijueïc, 5è 
Tiuapxovv tóv TOÏI ; aioxioroi^  éftiTnöeüuaoiv êvogov d^oexe; TÓV avSpa uèv KCU öppevo tó CKOUO, 
YVvaiKëïaa 8è djiaprrjuax a fiuapxnKÓxa; xi; ovv vuóav yuvaiica Xafkbv dStxovoav tiuoopiïoexai; f[ Tiq owe 
dnalSevtoc,, elvoi 5ó£ei tfj  uèv icatd füoiv duapxavoüoq xaXenaiva>v, xc5 Öè Jiapd $iiaiv èauxöv 
üfipioavxii  cruufioiiXo) xpcóuevoq; 
6Doverr  (1978) pp. 60 en 67-68, Buffière (1980) p. 602, Cantarella (1992) p. 52. 
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zijj  hebben tegen betaling aan mensen, die ernaar  verlangen overtredingen te begaan (è^apxxptriveiv), 
gelegenheidd geboden prostituti e te bedrijven. Het è^cuuxpiaveiv heeft in dit geval geen betrekking op 
eenn bepaalde seksuele rol, maar  op het aanzetten tot prostitutie. Hierna komt Timarchos voor  het 
voetlicht.. Fouten die vrouwen begaan, zijn in dit verband dus fouten die op grond van erotische 
verlangenss worden gepleegd en tevens de betreffende e\)Koouia met voeten treden. Timarchos heeft de 
verleidingg niet kunnen weerstaan zijn lichaam voor  geld te verkopen (èavtöv -u|3pi£eiv). Vrouwen zijn 
vann nature niet in staat zich te beheersen en geven toe aan hun verlangens. Mannen daarentegen zijn in 
staatt  sophrosune te betrachten. Daarom heeft Timarchos tegen zijn natuur  gehandeld. Zij n füSeXvpia is 
onstuitbaarr  en overschrijdt alle grenzen. Beide interpretaties zijn mijns inziens door  Aischines bedoeld 
enn de passage is wellicht ook door  de juryleden zo opgevat. 
Waaromm is deze passage en overigens alle toespelingen van Aischines op de seksuele rol van Timarchos 
eufemistischh of dubbelzinnig? Het antwoord op deze vraag is tweeledig: enerzijds omdat Aischines, als 
hijj  niet in eufemismen zou spreken, iets zou beweren dat hij  niet kan aantonen; anderzijds omdat de 
persoonn van Timarchos daartoe geen aanleiding gaf, met andere woorden: omdat hij  geen stereotiepe 
kinaidoskinaidos was.7 Het is opmerkelijk dat Aischines nergens in zijn rede deze term of andere termen die 
onverbloemdd verwijzen naar  een passieve rol in de seksualiteit en de daarmee verbonden associaties, 
zoalss de term dv5póvtivoc„  toepast op Timarchos. In par. 105 somt Aischines alle slechte eigenschappen 
vann hem op: 

Inn plaats van de erfenis heeft hij  zijn geilheid overgehouden, en ook chantage, brutaliteit , 
losbandigheid/zuchtt  naar  luxe, lafheid, schaamteloosheid, onvermogen om nog te blozen over 
wandadenn - in één woord alles waardoor  iemand de slechtste en meest nutteloze burger  wordt.8 

Ookk hier  wordt mijns inziens niet verwezen naar  een 'onmannelijke' seksuele rol noch naar  onmannelijk 
gedragg dat op deze rol zou kunnen duiden.9 

2.. De gender  van Demosthenes 

Vergelijkenn we in dit opzicht de karakterisering door  Aischines van Demosthenes, dan wordt het belang 
vann de afwezigheid van dergelijke toespelingen op Timarchos nog duidelijker . Hoe gereserveerd en 
voorzichtigg Aischines ten opzichte van de seksuele rol van Timarchos is geweest, des te directer  en 
groverr  is hij  in zijn tekening van Demosthenes. Binnen het kader  van de bespreking van de eventuele 
tegenargumentenn van de advocaten van Timarchos richt  Aischines zich persoonlijk tot Demosthenes. 
Opp de volgende wijzen probeert hij  de jur y de indruk te geven dat Demosthenes een pathicus is. 
1.. Al s reactie op het tegenargument van Demosthenes dat er  niets onbetrouwbaarder  is dan de 
volksmondd (par. 125), waarop een groot deel van Aischines' bewijsvoering is gebaseerd, laat Aischines 
zienn (par. 131) welke bijnaam het volk voor  Demosthenes heeft. Zo had deze de bijnaam BaxaXoc,, dat 
stotteraarr  betekent, maar  ook anus (jcpraiccócj.I0 

2.. Aischines onderstreept hiermee, zoals hijzelf zegt, de 'verwijfd e en nichterige manier  van optreden 
vann hem.'11 Hij  noemt Demosthenes dus een KivcuSoc, en deze lijd t aan dvavSpia. Ook in par. 181 
noemtt  Aischines Demosthenes een irivmSo^ 12 In par. 167 zegt Aischines zelfs: 

77 De beste beschrijving van wat een kinaidos was en hoe de Atheners hier  tegenover  stonden, zie Winkler 
(1990)) pp. 45 e.v. 
'Aeschin.. I, 105: 'AXXd xouxcp dvxl xöv jiaxpoxov «epieaxt pSeXupia, cruKCKfravria , Opdooc*  xputö. SeiXia, 
dvaioeia,, TO UTJ ènioraaOai épuÖpidv èiti toic. aioxpoïc; è.% ©v av ó KÓKIOXOC , Kal dXixnxEXéoxaxoc, 
noXiTTv;;  yévoixo. Vergelijk ook par. 189 waar  Aischines naar  aanleiding van de fföeXupia van Timarchos 
zegt::  'Sportlieden herkennen we buiten de sportscholen aan hun goede conditie. Zo is het ook met 
prostitués::  al zien we ze niet aan de gang, toch herkennen we ze aan hun ongegeneerde, onbeschofte 
manierr  van doen.'  Aischines gebruikt hier  ook de termen övctiSeio, en Gpdooc,. 
9Dee term xpu îï verwijst in het geval van Timarchos naar  zijn luxe leventje toen hij  zijn erfenis verbraste 
(cf.. par. 42, 95, 103). 
10Cf.. Eup. 82, Harpocr. 44.9, scholiën ad Aeschin. I, 126: BdxaXoc, 5è ó icivaidoc. Xéyexai. (F.M.Q). 
BdxaXoqq 5é TIC, yéyovev dvf|p avXnxric, f|Taipr)Kcó̂ . Ook heeft het woord volgens de scholiën de associaties 
vann Katcmvycava Kal uaXaKOV. Vergelijk verder  Henderson (19912) p. 203, Dover  (1978) p. 75. Marti n & 
dee Budé (1927) p. 64 merken op dat potato; met één x derrière betekent, met twee x's betrekking heeft op 
hett  stotteren. Ik betwijfel of dit juist is, cf. LSJ. 
"Aeschin.. I, 131: é£ dvavSpiac, Kal KivaiSiac, èveYKduevoc, xouvoua. 
12Ookk in zijn redevoering Over het gezantschap noemt Aischines Demosthenes een xivaiSoc, (par. 88, waar 
hijj  suggereert dat Demosthenes zich verlaagt tot de activiteit van orale seks, 99, 151) en dvSpóywoc, (par. 
127).. Ook Demosthenes (De Corona 242) beschuldigt Aischines eenmaal een kinaidos te zijn: xovxo Sè Kal 
4>tioeii  Kivafioc, xdvSpcónióv éoxiv, oi36èv é̂  dpx^c, vyièc, nercoinKÓc, oiiS' éXeüSepov, aüxoxpaYiKÓc, 
7ri.6rpco£,, dpoupaioq Oivóuao^,, Kapdonjioc, pnxóap. 
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Datt hij van een man gaat kwaadspreken, is nog wel begrijpetijk, al is hijzelf geen man. 

3.. Aischines maakt vervolgens (par. 131) een toespeling op het vrouwelijke uiterlijk van Demosthenes: 

Immers,, als iemand jou ooit die verfijnde manteltjes afhandig zou maken en die snoepen ge 
toiletjess die jij altijd aanhebt tijdens het schrijven van je redevoeringen tegen je vrienden, en als die 
kledingstukkenn aan de rechtbank overhandigd zouden worden, zouden ze daar zonder 
waarschuwingg vooraf vast en zeker in dubio staan of het de kleren van een man zijn of die van een 
vrouw. . 

4.. Demosthenes zou volgens Aischines niet afkerig zijn van erotische omgang met jongens. '4 Zo vertelt 
hijj het verhaal hoe de redenaar een jongen Aristarchos voor zich weet te winnen met de belofte dat hij 
hemm tot een vooraanstaande redenaar zou maken. Volgens Aischines was het uiteindelijke motief voor 
ditt contact het geld dat de jongen bezat13 In de redevoering Tegen Ktesiphon suggereert Aischines dat 
Demostheness een langdurige verhouding heeft gehad met de Plataiër Aristion, een neaniskos, die bij 
hemm in huis woonde. Over de seksuele rolverdeling tussen de twee heren spreekt Aischines zich niet 
expliciett uit, maar hij zegt wel vol venijn: 

watt die jongen daar onderging of verrichtte is een schandaal waarover getwist wordt en het is voor 
mijj ongepast om wat er gebeurde onder woorden te brengen.16 

Aischiness suggereert dus dat Demosthenes zelfs in een verhouding met een jonge prostitué de passieve 
seksuelee rol kon vervullen. 
Demostheness belichaamt, aldus Aischines, alle eigenschappen die stereotiep zijn voor een passieve 
homoseksuelee rol.I7 Er is dus een groot verschil tussen de karakterisering van Timarchos als iemand die 
inn zijn homoseksuele contacten de passieve rol vervult en die van Demosthenes als pathicus. Aan de 
seksuelee rol van Demosthenes wordt een genderrol gekoppeld. Het feit dat Demosthenes zich laat 
penetreren,, wordt door Aischines onder één noemer gebracht met zijn vrouwelijk uiterlijk en vrouwelijk 
gedrag.. De KivaiSia van Demosthenes moet waarschijnlijk enige referentiekader in de werkelijkheid 
hebbenn gehad en dus voor de jury herkenbaar zijn geweest; hoe had Aischines anders de wijze waarop 
Demostheness zich kleedde, hierbij kunnen betrekken? 

3.. Timarchos versus Demosthenes 

Timarchoss is blijkbaar een ander soort man dan Demosthenes. Op deze Athener kan Aischines niet 
ongenuanceerdd het label van een Kivai5o<; plakken. Diens vermeende passieve rol wordt niet 
nadrukkelijkk verbonden met een genderrol. Aischines probeert Timarchos dus wel een stereotiep 
seksueell gedragspatroon in de schoenen te schuiven zonder hem echter met de associaties die 
Demostheness over zich heen krijgt, op te laden. Timarchos wordt echter niet ingedeeld naar gender. Wel 

133 Aeschin. I, 167: duoXoyouuévcoc, ydp eic, dvSpct, icaucep OVK COV aiytbq dvn.p, TOK; f&OKtynuiac, noiYjoetav 
Ookk in II, 148 vraagt Aischines zich af of Demosthenes wel een man te noemen is: <ri>  5è ó du îafhrtoav 
dvnpp eïvcu, o\> ydp dv toAjifjoxnui eineïv ÏDC, dvfip el, éypö̂ Tv; Xuwta^iov... Het is in deze passage 
echterr niet duidelijk of Aischines met deze opmerking een toespeling op de gender van Demosthenes wil 
maken. . 
'"•Vergelijkk ook Athen. Deipn. XIII, 592f. Over deze passage, zie Pellizer (1990) p. 181. 
l3Aeschin.. I, 170-172. Cf. Athen. Deipn. XIII, 592f. Aristarchos zou een politieke vijand van Demosthenes, 
Nikodemos,, vermoord hebben. Cf ook Aeschin. II, 148 en 166. 
I6Aeschin.. m, 162: ofcóc, leote ó veavioicoc. èiépaiv tnv Öyiv Siâ épcov Yevóuevoc, qncnoeBoXw xpóvov év 
'rijj Anjiootiévouc, OÏKICJ, o xi 8è itdoxoov r\ npoVrcoov, diî ifïoXoc, f) aitia, KCÜ vb icpavua otöau&c, eüoxnjiov 
èuoii Xéyew. Ook bestaat er een wat onduidelijk verhaal over een zekere jongen (ueipaxioxo^) Knosion, 
diee Demosthenes in huis nam, terwijl hij getrouwd was. Omdat zijn vrouw zich hierover kwaad maakte, 
gingg zij zelf, volgens Athenaios Xm 593a, met de jongen naar bed. Aischines (Over het gezantschap 149) 
vermeldtt dat Demosthenes zelf deze jongen naast zijn vrouw legde. Cf. de schohën ad Aeschin. II, 149. 
17Doverr (1978) p. 76 merkt naar aanleiding van de passage uit Aeschin. III, 162 op dat 'an active 
homosexuall role was combined in Demosthenes with effeminate tastes in clothing and with various kinds 
off 'unmanliness'.' Dit zou de 'superficial implication' van deze passage zijn. Verder stelt hij dat Aischines 
Demostheness soms als de passieve partner voorstelt en dat als Demosüienes actief was, "he was exploiting 
thee readiness of a shameless youth to prostitute himself as Misgolas exploited Timarchos.' Ik denk dus dat 
Aischiness Demosthenes niet als een actieve partner voorstelt. Met zijn commentaar over de eventuele 
rolverdelingg in de verhouding van Demosthenes met de jongen Aristion wil hij juist suggereren dat de jury 
niett automatisch moet denken dat Demosthenes in zo'n relatie (van een oudere persoon met een jongen) 
dee actieve rol speelde. 
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probeertt  Aischines, zoals we hebben gezien, aan Timarchos' seksualiteit op een bepaalde manier  een 
politiekee rol te verbinden. De impliciete gedachtegang loopt als volgt: 
1.Timarchoss speelt de passieve rol in zijn relaties met andere heren 
2.. Hij  is dus een pontos 
3.. Dus hij  is slaafs in zijn houding en een gevaar  voor  de democratie. 
Stapp 1 was noodzakelijk om aannemelijk te maken dat Timarchos geld voor  zijn diensten had 
ontvangen.. Stap 2 was noodzakelijk om riet slaafse karakter  van Timarchos aan te tonen. De activiteit 
vann het èxaipetv was hiervoor  niet voldoende. Aischines legt dus in het geval van Timarchos niet een 
directt  verband tussen de vermeende onderdanige, passieve rol en diens politieke gezindheid. Het is 
volgenss Aischines het pornos-zijn dat Timarchos ongeschikt maakt om binnen de democratie te 
functioneren.. Aischines neemt voor  zijn politieke interpretati e van de functie van de pontos de wet op de 
hetairesishetairesis en de dokimasia ton rhetoron als uitgangspunt. Hij  interpreteert ze en bouwt op basis van 
dezee interpretati e een heel amalgaam van politieke en seksuele associaties. Er  zijn twee dringende 
redenenn die ons doen vermoeden dat Aischines' bouwwerk echter  een eigen constructie is, die de 
volksmoraall  of de algemene opinie hieromtrent niet weerspiegelde. De inhoud van deze twee wetten 
beantwoorddee niet aan de moraal van de Atheense bevolking. De gedachte, die ten grondslag ligt aan 
Aischines''  constructie, namelijk dat iemand die geld voor  seksuele doeleinden aanneemt, ongeschikt is 
voorr  een politieke rol, leefde derhalve nauwelijks (meer) onder  het volk. Bovendien hebben we gezien 
datt  Aischines' constructie in eerste instantie een persoonlijk doel dient: zijn positie dwingt hem, zichzelf 
tenn koste van Timarchos te redden. Het gaat hem niet om een juiste weergave van de feiten. Het enige 
datt  voor  hem telt, is de juryleden met zijn retoriek zozeer  klem te zetten dat zij  hun stem uitbrengen voor 
dee veroordeling van Timarchos. Want dit is automatisch stemmen voor  de redding van zijn eigen leven. 
Eenn voorwaarde voor  deze redding is ook dat zijn aartsvijand Demosthenes meegesleurd wordt in de 
publiekee vernedering die Timarchos staat te wachten. Dit is natuurlij k de primair e functie van Aischines' 
insinuatiess jegens de gender  van Demosthenes. Door  middel van scheldwoorden als irivaiSoc, probeert 
Aischiness een heel scala aan voor  een Atheense man vernederende associaties op te roepen. Opmerkelij k 
hierbi jj  is wel dat Aischines in de rede Tegen Timarchos nauwelijks politieke begrippen koppelt aan de 
genderroll  van Demosthenes. Alleen in par. 181 maakt hij  indirect een opmerking in deze richting . Naar 
aanleidingg van het voorval in de volksvergadering van de Spartanen, namelijk dat een lid van de Raad 
derr  Ouden de Spartanen voorhield dat zij  hun stem pas mochten uitbrengen, als de spreker  van 
onbesprokenn gedrag was, voegt Aischines vol ironie eraan toe: 

Ongetwijfeldd zou hij  (lid van de Raad der  Ouden) Timarchos en die nicht (KivaiSoc,) van een 
Demostheness in de gelegenheid hebben gesteld politiek actief te zijn... 

Opp indirecte wijze suggereert Aischines dus dat Demosthenes seksueel niet van onbesproken gedrag is 
enn dat hij  onder  één noemer valt met Timarchos. Verder  wordt in de redevoering de gender  van 
Demostheness echter  niet in een politiek kader  geplaatstI 8 

Dee veronderstelling van de theorie van de 'sociale contructie' dat de seksuele rol aan de genderrol werd 
gekoppeldd en deze laatste aan een politieke rol , dient dus genuanceerd te worden. Onze belangrijkste 
bronn voor  dit aspect laat zien dat er  blijkbaar  mannen waren die in hun homoseksueel gedrag moeilijk 
vastt  te pinnen waren op een duidelijk e seksuele rol, laat staan op een genderrol. Bovendien zijn de 
politiekee associaties in het geval van Timarchos verbonden met zijn vermeende rol van pontos: wie zijn 
lichaamm verkoopt, is in staat ook de belangen van de staat te verhandelen. Maar  het laat zich aanzien dat 
eenn dergelijke voorstelling van zaken niet of nauwelijks een rol speelde in het dagelijks bewustzijn van 
dee burgers van Athene, omdat mannen die voor  seksuele handelingen een vergoeding hadden 
ontvangen,, ongestoord een politieke carrière konden nastreven. 

l8Dee opmerking van Aischines in II , 148 dat hij  aarzelt Demosthenes een man te noemen, is gekoppeld 
aann zijn beschuldiging aan het adres van Demosthenes dat hij  ooit aangeklaagd is wegens desertie 
(eypd^Tv;;  Xutoxa£iou). Dus deze opmerking heeft een andere context. II , 127 is de enige plaats waar 
Demosthenes''  gender  een politieke associatie krijgt : ÓUOXOYTIOOV dvSpóyuvoq elvai KCA UT| éXeti0epo<; 
évavriovv xovtoov. Het androgyne karakter  van Demosthenes wordt gekoppeld aan de status van een niet-
vrij ee burger. Het blijf t echter  bij  een losse opmerking, die verder  in deze redevoering tegen Demosthenes 
niett  wordt uitgewerkt 
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