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Gedachten
naar aanleiding van het
hedendaagse onderzoek
inzake homoseksualiteit
in het oude Griekenland.

Verscheidene publicaties zijn in de laatste jaren gewijd aan homoseksualiteit in de
Griekse wereld. In tegenstelling tot vroeger is het opvallend, hoezeer de belangstelling
voor dit aspect van de Griekse samenleving in de laatste jaren is gegroeid, maar
tegelijkertijd doen de standpunten die door verschillende auteurs worden ingenomen,
de lezer soms versteld staan. Met name dit aspect zal in dit artikel aan de orde komen.
Engeland en Duitsland
Er is een duidelijke verschuiving te constateren in de opinie over homoseksualiteit in
de oudheid in de loop van de laatste twee eeuwen. In de 19e eeuw werd met name in
Engeland hoog opgegeven van de door Plato beschreven vriendschappen en streefde
men naar navolging, zij het zonder de bijbehorende lichamelijke contacten op de
voorgrond te plaatsen. In monografieën over de kostscholen en over de studie van de
classics in de Victoriaanse tijd zijn daarover talrijke interessante gegevens te vinden. De
Engelse aristocratie kreeg op de public schools vooral onderwijs in de klassieke talen;
aan andere talen of aan de exacte vakken werd vrijwel geen aandacht besteed. De
opleiding, waarin ook sport een belangrijke rol speelde, was niet zozeer gericht op de
verwerving van kennis als op een training in sociale vaardigheden. Ook het
universitaire onderwijs vertoonde veel van deze kenmerken.1 In de eregalerij van
homoseksuele politici, kunstenaars en geleerden van A. L. Rowse - een discutabel,
maar daarom niet minder interessant boek - treft men vele personen aan die mede door
hun klassieke vorming, althans in de visie van Rowse, bepaald zijn in hun
levenshouding en -wijze, bijvoorbeeld Lord Byron, A. E. Housman en de
vazenspecialist Sir John Beazly.2
In Maurice van E. M. Forster krijgt de gelijknamige hoofdpersoon van zijn eerste
vriendje Clive, een medestudent in Cambridge, Plato’s Symposium en Phaedrus te
lezen. Deze werken hadden op Clive een grote invloed uitgeoefend: Never could he (=
Clive, EMM) forget his emotion at first reading the Phaedrus. He saw there his malady
described exquisitely, calmly, as a passion which we can direct, like any other, towards good
or bad (hoofdstuk 12, p. 69 in Penguin uitgave).
Ook in Duitsland bestonden dergelijke mannenvriendschappen, geïnspireerd door
de klassieke vorming, al is het verschijnsel niet zo sterk gecultiveerd geweest als in de
Engelse upper class. Classici als E. Bethe, H. Licht en H. Herter hadden kontakt met
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het Institut für Sexualwissenschaften van Magnus Hirschfeld, de pionier op het
gebied van het onderzoek omtrent homoseksualiteit.3 Sommigen publiceerden in
diens Jahrbücher für sexuelle Zwischenstufen artikelen over de oudheid.4 Zij hielden er
liberale ideeën op na en beschreven de Griekse liefde geenszins in afkeurende zin. Het
artikel Die dorische Knabenliebe. Ihre Ethik und ihre Idee van Erich Bethe uit 1907 is niet
alleen fundamenteel om zijn rijkdom aan gegevens, het ademt tevens een opvallend
vrije sfeer. De eerste pagina’s laten zich lezen als een apologie van, ja zelfs een loflied
op de homoseksualiteit. Enige regels ter illustratie.5
Die Griechen bedürfen keiner Entschuldigung. Für das antike Mittelalter, das siebente, sechste und
den grösseren Theil des fünften Jahrhunderts ist Knaben- und Mädchenliebe bei vielen Griechen
keine Schande, kein Laster, sondern wie nur je die geschlechtliche Liebe neben der Sinnenlust auch
eine lautere Quelle zarter inniger Empfindungen, aufopfernder Hingabe, idealer Erhebung. Es muss
doch einmal offen ausgesprochen werden: die gleichgeschlechtliche Liebe ist es, die den Griechen die
Herzen geöffnet, ihre erotische Poesie hervorgebracht hat. (...) Es ist doch etwas scltsames dicse
griechische Knaben- und Mädchenliebe, vielleicht das Seltsamste an dieser wunderbaren
griechischen Gultur. Ueberall in der Welt giebt es gleichgeschlechtliche Liebe, und sie fängt nicht
erst beim Menschen an, der gewaltige Naturtrieben erzwingt sie in der Noth. In allen Formen, von
der harmlos zarten Neigung der unbewussten noch knospenden Jugend bis zur sinnlichen Glut derer,
die vom Baume der Erkenntnis gegessen, lebt sie heutc noch ebenso wie jemals bei uns und überall.

In de volgende zeventig jaren werd het onderwerp zelden afzonderlijk behandelde
maar vinden we het opgenomen in grotere studies als Paideia van Wemer Jaeger,
Sittengeschichte Griechenlands van Hans Licht en in de artikelen Knabenliebe en
Lesbische Liebe van W. Kroll in de grote encyclopedie van Pauly en Wissowa.6 In
algemene boeken over het dagelijks leven in Griekenland wordt homoseksualiteit soms
niet, soms terloops genoemd, nooit echter krijgt hij de plaats die hij verdient.
Een frisse visie
Greek Homosexuality werd in 1978 door Sir Kenneth Dover gepubliceerd.7 Voor het
eerst hebben we de beschikking over een overzicht van de bronnen, litterair zowel als
iconografisch, inzake de homoseksualiteit in klassiek Griekland. Het boek vormt de
basis voor verdere studie gezien de rijke verzameling gegevens en de vaak zeer heldere
interpretaties van antieke teksten. Helaas is de inventarisatie niet erg overzichtelijk en
is het boek moeilijk toegankelijk voor wie snel een beeld wil krijgen van de
problematiek. Dover matigt zich geen oordeel aan over het verschijnsel
homoseksualiteit en bakent dit begrip evenmin af. Zijn benadering is die van de
ouderwetse, degelijke Altertumswissenschaftler die zo compleet mogelijk het materiaal
op een bepaald terrein bijeen gaart, waarbij het lijkt of het onderwerp als zodanig er
niet zo toe doet. Betrokkenheid in negatieve ofpostieve zin kan nauwelijks worden
afgelezen in zijn boek dat daardoor de status krijgt van een nuchter wetenschappelijke
bronnenverzameling.
Hoewel de titel meer suggereert, ligt de nadruk op de Atheense samenleving in de
zesde, vijfde en vierde eeuw v. Chr. Zonder meer origineel zijn de hoofdstukken over
het schoonheidsideaal en de seksuele praktijk en beleving. Dover benadrukt sterk de
passieve rol van de eromenos (de passieve, meestal jongere partner) die weinig of zelfs
geen genoegen zou beleven aan het seksuele contact met de erastes (de actieve partij in
de relatie). De talrijke voorstellingen op Grieks vaatwerk uit de zesde en vijfde eeuw
zouden daar blijk van geven, omdat de jongeren meestal afwerende gebaren maken en
hun gezicht niet ontspannen. Ook in enige teksten zouden volgens Dover aanwijzingen
te vinden zijn. Wat betreft de figuratieve voorstellingen heeft de Engelse geleerde het
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niet bij het rechte eind. Het uitdrukken van gevoelens van vreugde of verdriet komt
pas in de loop van de vierde eeuw in de Griekse kunst op en is met name karakteristiek
voor de kunst van het hellenisme. De gezichten op de vaasschilderingen verraden nog
zelden emoties, ook niet gevoelens van genot. De onjuiste observatie van Dover is niet
ingegeven door subjectieve overwegingen, maar kan verklaard worden door de
mindere bekendheid met de beeldende kunst die deze eminente filoloog klaarblijkelijk
bezit.
Wat is homoseksualiteit eigenlijk?
Alvorens in te gaan op de subjectiviteit die in andere studies dan die van Dover te
proeven is, moeten enige kanttekeningen worden gemaakt over de terminologie. Het
lijkt voor de hedendaagse lezer misschien overbodig om ‘homoseksualiteit’ te
definiëren. Iedereen reageert op een bepaald verschijnsel overeenkomstig de hem
vertrouwde conventie en gewoonte. Per tijdsperiode en per cultuur kunnen grote
verschillen bestaan. Wie zou zich in het vijfde-eeuwse Athene bijvoorbeeld om
vrouwenemancipatie bekommeren, of wie in Saoudi-Arabië bezwaren opperen tegen
polygamie? Ook zijn verschuivingen in vorm, functie en betekenis van zaken als
huwelijk, democratie en politieke satire (om maar eens drie ook in de oudheid bekende
begrippen te noemen) van niet te onderschatten belang. Telkenmale moet men zich
realiseren dat het moderne begrippenapparaat niet zonder meer toepasbaar is op een
historische situatie. Dit geldt zeer zeker voor homoseksualiteit.8 Misschien ten
overvloede zij eraan herinnerd dat in de oudheid geen speciaal begrip bestond) omdat
homoseksualiteit een gewoon onderdeel van de liefde en de seksualiteit was. J. Boswell
ziet deze terminologie slechts in societies which regard gay people as bizarre or
anomalous.9
Vanaf het einde van de vorige eeuw hebben geleerden als Hirschfeld getracht
verklaringen te zoeken voor het ontstaan en de ontwikkeling van ‘tegennatuurlijke’
relaties tussen personen van het eigen geslacht. Tot op de dag van vandaag is
homoseksualiteit ook binnen de homobeweging een niet compleet afgebakend
begrip.10 Steeds vraagt men zich af welke
specifieke kenmerken daarin besloten
liggen. Dat het niet alleen om erotiek of
seksualiteit gaat, maar om meer, vinden
de meesten duidelijk, maar tegelijkertijd
wordt beweerd dat het eigenlijk onzin is
om mensen in categorieën als ‘hetero’ en
‘homo’ in te delen. Beslist een hachelijke
onderneming is het om zich een voorstelling te maken van homoseksualiteit in andere periodes, hetgeen moge
blijken uit een voorbeeld uit recent
onderzoek. Theo van der Meer heeft in
zijn boek over processen in de achttiende
eeuw tegen lieden die verdacht werden
van homoseksuele handelingen, uitgebreid aangegeven waarom het woord
‘homoseksueel’ niet van toepassing kan
zijn op de beklaagden. Veelal betrof het
1) Zwart-figurige schaal (midden zesde eeuw),
incidentele contacten van gehuwde,
Bochum.
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soms vader zijnde mannen die door die escapades nog niet gekarakteriseerd kunnen
worden als homoseksueel.11 Volgens Van der Meer is die term van toepassing op
personen die in hun voorkeur uitsluitend gericht zijn op mensen van hetzelfde
geslacht; in het door hem bestudeerde materiaal zijn daar weinig of geen aanwijzingen
voor. Een dergelijke redenering kan ook gelden voor de talrijke jongens- en
mannenvriendschappen in de reeds genoemde Engelse kostschoolcukuur van de
negentiende en twintigste eeuw.
Wanneer we naar de publicaties over de oudheid terugkeren, moeten we vaststellen
dat er vaak een opmerking van deze aard gemaakt wordt, maar dat de auteurs nooit een
definitie van de door hen behandelde - om maar zo te zeggen - vorm van
homoseksualiteit geven. Het begrippenapparaat is veelal ongelukkig en er bestaat
verwarring tussen homoseksualiteit, pederastie en pedagogische eros, soms aangeduid
met de term ‘Griekse liefde’ of ‘Griekse beginselen’. Deze laatste meer litteraire
termen zijn ongelukkig, omdat zij in het hedendaagse spraakgebruik de moderne
homoseksualiteit gelijk stellen aan die van de oudheid. De auteurs van studies over die
periode lijken in zoverre een duidelijk beeld voor ogen te hebben, wanneer zij zeggen
dat de homoseksualiteit zoals die hedentendage wordt gepraktiseerd, niet heeft
bestaan. Het gaat volgens hen ‘gelukkig’ alleen om pederastische verhoudingen met
opvoedkundig oogmerk. De vooringenomenheid waarvoor wetenschappers zich
gewoonlijk zo gaarne trachten te hoeden, hoeft bij dit onderwerp klaarblijkelijk niet te
worden verholen.
Pederastie of homoseksualiteit?
In 1982 verscheen Die griechische Knabenliebe van Harald Patzer. De auteur begint met
een algemeen exposé over de onderzoeken op het terrein van homoseksualiteit in de
naoorlogse periode; een nuttig verhaal voor wie niet ingevoerd is. Met name de
resulaten van de Amerikaanse sexuoloog Kinsey die op grond van uitgebreid
onderzoek verschillende vormen en gradaties van (homo)seksuele geaardheid heeft
willen vaststellen, krijgen aandacht. De zogenaamde noodhomoseksualiteit in typische
mannengemeenschappen als kazernes is voor Patzer een aanknopingspunt voor zijn
overdenkingen over de Griekse oudheid. Maar vooraleer daar nader op in te gaan haalt
hij antropologische studies aan over culturen die met Griekenland vergelijkbare, als
het ware cultuurgebonden homoseksuele patronen rijk zijn. Op dit gebied heeft Gisela
Bleibtreu-Ehrenberg belangrijk werk verricht.12 Patzer gaat niet zover als Bethe die
ongenuanceerde, antropologisch betwistbare vergelijkingen met andere volkeren
maakte, maar gebruikt deze studies om de Griekse situatie aan parallelle verschijnselen
te toetsen.
In zijn overzicht van werken over de Griekse liefde in engere zin laakt hij zeer
nadrukkelijk de negatieve opmerkingen dienaangaande in wetenschappelijke werken
als Von Eros der Hellenen van Albin Lesky uit 1976. Het is frappant te lezen hoe tot ver
in de jaren 70 met geheimzinnigheid of zelfs onverholen afkeer werd geschreven over
de contacten tussen mannen en jongens. Patzer concentreert zich op Dovers studie en
prijst het boek om zijn neutrale opstelling. De titel is volgens de Duitse classicus
verkeerd: in het boek zou immers uitsluitend de pederastie aan de orde komen en dat is
niet hetzelfde als homoseksualiteit. Dit verwijt is onjuist. Dover behandelt inderdaad
op uitvoerige wijze het pederastische systeem in de Atheense samenleving. Hij noemt
evenwel ook andere relatievormen zonder ze aan een nadere analyse te onderwerpen.
Het boek van Patzer brengt de lezer in dit opzicht overigens niet verder, omdat het
compleet handelt over de ‘Knabenliebe’, zoals de titel reeds doet vermoeden. Nieuw
ten opzichte van Dover is het deel over de oorsprong van de pederastie. Deze wordt op
grond van antropologische vergelijkingen geïnterpreteerd als een uitgebreide initiatie
278

van de adolescent in de samenleving. Ook voor meisjes hebben dergelijke riten
bestaan.13 De Dorische tentgenootschappen zijn een illustratief voorbeeld en er wordt
terecht gewezen op de merkwaardige gewoonte op Kreta, waar een oudere een jongen
als het ware uit huis ontvoert en enige tijd meeneemt de bergen in. Na terugkeer is de
jongen als volwassene te beschouwen. Aan Athene besteedt Patzer eveneens uitvoerig
aandacht. De schrijver benadrukt de pedagogische eros die zo uitvoerig en uitbundig
in de dialogen van Plato wordt gepropageerd, en gaat niet in op zijn eerdere kritische
opmerkingen met betrekking tot Dover. Aan het slot van zijn betoog meent hij te
kunnen vaststellen dat homoseksualiteit in de moderne zin van het woord niet heeft
bestaan in Griekenland, maar dat we alleen te maken hebben met de op ontwikkeling
en opleiding gerichte coaching van adolescenten door volwassen mannen. Dat daarbij
lichamelijk contact heeft bestaan, neemt Patzer op de koop toe; ook hij heeft goed naar
de mooie plaatjes in het boek van Dover gekeken. Als ik nu beweer dat ook Patzer ten
prooi is aan de vaak te constateren afschuw van homoseksualiteit, is dit omdat hij zijn
conclusie volledig vindt stroken met het ideale beeld dat hij van de Griekse oudheid
koestert: edele lieden die uitsluitend gericht zijn op het hogere, daarbij driftig met
Plato en Aristoteles in de hand orerend tegen jonge pupillen die zo nu en dan een aai of
kusje voor de aandacht krijgen. Illustratief in dat verband moge zijn dat Patzer dé
passages omtrent relaties tussen volwassen mannen in Dover verzwijgt, waar hij
verder zo nauwkeurig ingaat op diens studie.
Nog bonter maakt Félix Buffière het in zijn dikke boek Eros adolescent. La pédérastie
dans la Grece antique, in 1980 verschenen bij de gerenommeerde uitgeverij Les belles
lettres te Parijs. Buffière behandelt in een inleiding eveneens de studies van Kinsey en
herhaalt de verschillende vormen van homoseksualiteit in onze samenleving. Deze
opmerkingen vormen het opstapje naar het eigenlijke onderwerp dat, zo stelt de
schrijver met klem vast - en hij herhaalt dat een paar keer -, niet te vergelijken is met de
moderne situatie: onze hedendaagse aberraties van menselijke samenlevingsvormen
hebben de antieke maatschappij gelukkig nooit besmet; neen, er zij met gepaste lof
gesproken over het pederastische opvoedingssysteem dat zo bepalend is geweest voor
de ontwikkeling en de bloei van Athene in de zesde en de vijfde eeuw v. Chr. Een
passage uit de inleiding (p. 5) moge dit illustreren.
Le mot ‘pédérastie’ sonne mal à nos oreilles: parce que nous Ie confondons avec homosexualité; parce
que nous y associons des rapports chamels.
Mais eet amour des enfants, ou plûtot des adolescents, n’a rien à voir, dans son principe, avec des
relations anormales et vicieuses entre personnes du meme sexe.
L’amour grec, comme on l’appelle parfois, se veut lié au culte de la vaillance, de la beauté et du
savoir.

De auteur ontkent soms en verdoezelt elders de seksuele contacten tussen de twee
partners en gaat niet in op het bestaan van relaties tussen volwassen personen als
homoseksuele vriendschappen. In het boek vinden we de litteraire bronnen omtrent
liefde voor jongens uitgebreid beschreven en zijn in het kort ook afbeeldingen op vazen
behandeld. Niet alleen Athene, ook Sparta en Boeotië komen aan de orde. Uitgebreid
gaat Buffière in op de filosofische beschouwingen van de vierde en derde eeuw, waarbij
hij de veroordelingen in het volle licht plaatst. Het is onbegrijpelijk, hoe hij steeds in
prijzende bewoordingen de inmiddels bekende erastes-eromenosrelaties beschrijft,
waaraan hij een hoge waarde hecht voor de Griekse samenleving, terwijl hij
tegelijkertijd voortdurend blijft roepen over de afkeurenswaardigheid van
homoseksualiteit. Eerlijk gezegd zou ik mij nooit aan een onderwerp wagen, als dat me
voortdurend afkeer zou inboezemen; althans niet in een studie met wetenschappelijke
pretenties. Het is natuurlijk ook niet nodig, misschien zelfs onwenselijk, zich te
vereenzelvigen met het onderwerp) maar enige affiniteit of op zijn minst
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onbevangenheid is gewenst. Buffière citeert een enkele keer Dover, maar geeft over
diens werk geen oordeel. Wellicht heeft hij pas in een laat stadium van Dover kennis
kunnen nemen. Het belang van Buffière is, ook wanneer de vooringenomenheid door
de vingers wordt gezien, niet groot. Illustratief voor de bekrompen benadering van
Buffière moge tenslotte een van de weinige afbeeldingen in het boek zijn: een klein deel
van een Attische amfoor in het Martin-von-Wagnermuseum in Würzburg. In de tekst
behandelt hij het stuk wel, maar hij ziet blijkbaar niets in het afbeelden van de gehele
voorstelling.
De ikonografische bronnen
Vrij van vooroordelen is Knabenliebe und Tier geschenke. Ihre Bedeutung im
päderastischen Erziehungssystem Athens van Gundel Koch-Harnack (Berlijn 1983). In
dit boek vinden we een niet op litteraire bronnen gestoelde benadering van de
problematiek. De afbeeldingen op vazen vormen nu de hoofdmoot. Opnieuw ligt de
nadruk op klassiek Athene. Mevrouw Koch analyseert de verschillende geschenken
die door de erastai aan hun eromenoi worden gegeven. De jongens op deze vazen, alle
te dateren in de archaïsche en vroeg-klassieke tijd (7e-5e eeuw v. Chr.), worden
gepaaid met geschenken in de vorm van een levend of een dood dier of zelfs een stuk
vlees, dan wel met een ander voorwerp. Die cadeaus hebben verschillende
betekenissen en kunnen inzicht geven in het systeem van hofmakerij en van opvoeding
dat van de pederastie een zo belangrijk element vormde. Het accepteren van een
geschenk betekende niet dat de ontvanger de positie van een prostitué innam; dat zou
alleen het geval zijn, indien het om geld ging* Wel stond hij daarmee seksuele omgang
toe. De prijs van het geschenk schijnt soms een rol te hebben gespeeld, want op
sommige voorstellingen wordt een jongen door meer mannen omringd en kiest hij voor
het kostbaarste cadeau. Zeer chique was de cheetah, een soort klein luipaard dat uit
Klein-Azië werd geïmporteerd en als jachtdier dienst deed. Hanen en hazen waren
daarentegen de meest voorkomende en vermoedelijk goedkoopste geschenken.
Naast deze eerste en voor de hand liggende functie hebben de geschenken een
diepere betekenis. Veel dieren zijn met de jacht te associëren: als prooi (ree, haas,
vogels) of als drijver (cheetah, hond). De jacht gold als een belangrijk onderdeel van de
opvoeding en als voorbereiding op de oorlog. Mevrouw Koch weet zelfs nog
nuanceringen aan te brengen: dode dieren zijn zelfjachtbuit, levende dieren kunnen
door degene die het geschenk krijgt, als zodanig worden gebruikt. Dieren gelden
voorts als aanduiding van seksuele begeerte. Hazen en vissen dichtte men grote
erotische gaven toe.14 Op verschillende vazen jagen dieren elkaar na en stellen zij de
erastes en de eromenos voor. In de poëzie en het proza uit dezelfde en van latere tijd is
dit thema eveneens terug te vinden. De combinatie van liefdes- en oorlogsscènes is een
neerslag van het idee dat strijd kan omslaan in liefde. Men denke bijvoorbeeld aan
Achilles die op het moment dat hij de koningin der Amazonen, Penthesileia, doodt, in
liefde voor haar ontvlamt.
Opvallend is, zo geeft Koch terecht aan, de agressiviteit van goden tegenover hun
liefdeskandidaten. Dover dacht aan wishful thinking; ook mevrouw Koch komt tot de
slotsom dat hier projectie in het spel is. De mensen laten aan de hand van de goden zien
hoe ze zelf graag de macht over hun eromenoi zouden willen uitoefenen.
Foucaults nieuwe visie
Nieuw inzicht verschaft de filosofisch-antropologische studie van Michel Foucault,
L’usage des plaisirs dat het tweede deel vormt van diens Histoire de la sexualité. Het
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boek verscheen tegelijk met het derde deel over de Romeinse tijd. Le souci de soi, in het
voorjaar van 1984, (Gallimard, Parijs; Ned. vert. Nijmegen 1984-1985), kort voor het,
overlijden van de Franse filosoof. Foucault tracht vast te stellen welke standpunten de.
Grieken innamen inzake seksualiteit, waar zij moraliserende regels nodig achtten en
waarin - om de terminologie van Foucault te gebruiken - de problématisation de l ‘usage
des plaisirs bestaat. De belangrijkste
bronnen zijn de vijfde- en vierde-eeuwse
medische auteurs Hippocrates en Diodes en de filosofen Plato en Aristoteles.
Voorts zijn Xenophon en Diogcnes
Laërtius alsmede Plutarchus van belang.
Foucault bepaalt zich tot genoemde
periode en wijkt daarin dus niet af van de
eerder genoemde geleerden. Seksualiteit
heeft in deze periode nog geenszins de
connotatie ‘vies’ of ‘verborgen te houden’ die ons in het Westen zo vertrouwd
is door het christelijk denken. Seks is
niet voorbehouden aan gehuwde partners, laat staan uitsluitend bedoeld voor
de voortplanting. Het genot is minstens
zo belangrijk als het aspect van de
procreatie. Pas de christelijke auteurs
2) Rood-figurige schaal van Makron en Hiëron
vanaf de tweede eeuw (Tertullianus
(± 490)> Bochum
bijvoorbeeld) zullen deze oude zienswijzen afwijzen en een in christelijke zin kuis leven propageren, waarin seksualiteit een
noodzakelijk kwaad is, een instrument dat het voortbestaan van ons geslacht
waarborgt. Over de geleidelijke ontwikkeling van deze moraal, die reeds bij auteurs als
Plutarchus en Seneca kan worden waargenomen, handelt het genoemde Le souci de soi,
waarop ik in het kader van dit artikel niet kan ingaan.15
De problématisation bestaat volgens Foucault in de mate en de wijze van het genieten
van de seksuele praktijk. Het hoe, waarom en met wie is niet relevant. Men moet
evenwel matigheid betrachten en bij dergelijke aansporingen vindt men in de
bronnen vergelijkingen met eten en drinken en met lichamelijke inspanningen. Het is
bijvoorbeeld opvallend dat in medische tractaten seks alleen behandeld wordt in
verband met de algemene dieetleer en niet in hoofdstukken over medisch-technische
aspecten van het lichaam. Men ervaart het niet als een probleem om naast een huwelijk
andere relaties te onderhouden. Het spreekt vanzelf dat in deze redeneertrant
uitsluitend de man een rol speelt: een vrouw bestiert het huishouden, is daar de baas,,
maar behoort geen eigen initiatieven te ontplooien. Voor de man is het daarentegen^
goed buitenshuis zijn contacten te zoeken. De vriendschappen met mannen leiden,
zoals we vaak in de Platoonse dialogen kunnen lezen, tot verdieping en veredeling van
geest en ziel en zijn dan ook van cruciaal belang.
De wijze van seksueel contact levert wel problemen op die met de superioriteit van
de man te maken hebben. Reeds Dover wijst op de negatieve oordelen over oraal en,
anaal geslachtsverkeer tussen mannen. Het zijn wijzen van verkeer die de eromenos»
die de handelingen ondergaat, de vrouwenrol opleggen en zodoende inferieur maken.
De positie van de eromenos is dus problematisch: enerzijds moet hij in de relatie met
de erastes tolerant zijn en ontvangen (ik bedoel ook in pedagogische zin), anderzijds
moet hij er blijk van geven zich te ontwikkelen tot een goede man - en derhalve tot een
goede erastes - en mag hij zich niet ondergeschikt maken. Foucault geeft met de
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heldere analyse van de morele tegenstrijdigheden in de relatie tussen mannen wellicht
de sleutel voor het verdwijnen van dit verschijnsel in de hellenistische tijd. Hij stelt
vast dat reeds Plato in zijn geschriften een verschuiving van opvattingen te zien geeft,
en dat Aristoteles negatief oordeelt over de onderdanige rol van een eromenos. De
volstrekt onorthodoxe benaderingswijze van Foucault leidt tot nieuwe inzichten die,
met gebruikmaking van de reeds bestaande studies, belangrijke vruchten kunnen
afwerpen in verder onderzoek.
Mannenparen
Het is merkwaardig dat in studies als die van Patzer voorbij gegaan wordt aan
vriendschappen die niet het karakter hebben van de relaties tussen erastes en
eromenos. Banden tussen volwassen mannen worden soms aangehaald, omdat zij in de
schriftelijke bronnen vermeld worden, maar zij lijken nooit te stroken met het
vertrouwde beeld van de ‘Griekse liefde’. Heel anders derhalve dan het idee van de
Griekse cultuur van iemand als Johann Joachim Winckelmann, die, toen hij door de
restaurateur Casanova ‘betrapt’ werd tijdens een vrijage met een Romeinse jongen,
zich verdedigde met de bewering dat hij op die manier een belangrijk aspect van de
Griekse samenleving aan den lijve kon ervaren.16
De wereld van auteurs als Patzer en Buffière lijkt uitsluitend bevolkt door filosofen
die de mensheid belerend toespreken en zo op het rechte pad houden. Dat
Aristophanes er vaak anders over dacht, vergeten zij niet, maar zijn beweringen
gelden, als zo vele andere, voor hen slechts als satirische steken op politici die nu en dan
van dat rechte pad afwijken.
Het is een w-at potsierlijke discussie of Patroclus en Achilles een liefdespaar
vormen, de ouden schijnen daar reeds over te hebben geredetwist en Patzer geeft
voldoende argumenten om tot een negatieve conclusie te komen. Zeker weten we het
nodige uit de klassieke tijd in Athene. Interessant is bijvoorbeeld het verhaal over de
tyrannendoders Harmodius en Aristogiton in de geschiedenis van Thucydides. Deze
twee zouden nooit tot hun heldendaad zijn gekomen, als zij zich niet gesterkt hadden
geweten door de liefde voor elkaar. Ja, de directe aanleiding tot de moordaanslag op
Hipparchus zouden zelfs diens avances in de richting van Harmodius zijn geweest.
Politieke motieven speelden, aldus Thucydides, slechts een ondergeschikte rol.17 Het
zal duidelijk zijn dat een aanslag niet kan zijn gepleegd door een paar waarvan de een
nog niet volwassen is.
Vergelijkbaar is de situatie in het Boeotische leger dat in het midden van de vierde
eeuw de hegemonie van Thebe wist te bewerkstelligen. Nadrukkelijk vinden we in de
schriftelijke bronnen vermeld, hoe de keurtroepen waren samengesteld uit
vriendenparen. Sneuvelde een van de twee, dan zocht de partner de dood. Dergelijke
paren verhoogden de strijdkracht, omdat naast het staatsbelang ook de partner moest
worden verdedigd. Het is in deze situatie natuurlijk niet vast te stellen in hoeverre die
paren ook in vredestijd en in burger als zodanig leefden. De meesten zullen tegelijk een
gezin hebben gehad, maar toch is het niet ongegrond om vast te stellen dat het om
andere relaties tussen mannen gaat dan de zuiver pederastische. Ook in de mythologie
zijn voorbeelden aan te halen. Theseus en Pirithoüs en Herakles en lolaüs kunnen
worden genoemd evenals Zeus en Ganymedes die alleen zo jong bleef, omdat de
oppergod hem de eeuwige jeugd schonk.
In de Thesmophoriazousae beschrijft Aristophanes de contacten van de
tragedieschrijver Agathon die zich als een ware nicht door Athene beweegt, opvallend
opgemaakt en gekleed. De spot geldt vooral deze mietjes-achtige uitmonstering, maar
betekent geenszins een afkeuring van de man of van zijn werk. Al zijn van zijn tragedies
282

niet meer dan een paar titels en losse regels over, toch moet hij succesvol zijn geweest
en hogelijk gewaardeerd. Het Symposium dat Plato en Xenophon beschrijven is juist
aangericht ter gelegenheid van Agathons eerste prijs voor zijn tragedies.
Ook andere relaties tussen volwassen mannen worden in het werk van Plato en
Aristophanes genoemd. De kritiek van Aristophanes geldt, zoals gezegd, niet de
relaties als zodanig, als wel het opvallende gedrag dat sommigen daaraan menen te
moeten verbinden, en de slippertjes die vooraanstaande lieden maken; of de objecten
van die uitstapjes nu mannen of vrouwen zijn, doet daarbij niet ter zake.
Ook ten aanzien van homoseksualiteit geldt dat onze bronnen een beperkt beeld te
zien geven. De geschriften die uit de oudheid tot ons zijn gekomen stammen uit
beperkte kring en schetsen de toestand van die groep, aristocratie en intelligentsia,
zonder inzicht te geven in de opvattingen van de gewone man; zelfs in de stukken van
Aristophanes is deze moeilijk terug te vinden. Het pederastische systeem is een
aristocratisch fenomeen: alleen de rijke vrijgestelden die geen dagelijkse arbeid hoeven
te verrichten, hebben tijd om veel aandacht te besteden aan een pupil. Een pupil die
zelf door zijn afkomst in staat is naar school te gaan en sport te bedrijven. Op de
vaasschilderingen is dat duidelijk gesymboliseerd door het feit dat de erastes op een
stok leunt: dit is niet omdat hij oud zou zijn, maar omdat hij rustig de tijd heeft voor
aangenamere zaken.
Dergelijke relaties moeten veel geld
hebben gekost. De erastes betaalde vaak
bij aan het loon van de leraren en
bekostigde de uitrusting van zijn eromenos) bijvoorbeeld wapenrusting en rijdier op het moment dat deze in dienst
moest, en hij overlaadde hem met
geschenken (vgl. het besproken boek van
mevrouw Koch-Hamack). Door de
individualisering van de maatschappij in
de vierde eeuw (kenmerk van het
hellenisme) en de verdere democratisering die wellicht uitmondde in een
nivellering, zou de gewoonte om een
pupil onder je hoede te nemen, zijn
afgenomen en gaandeweg verdwenen.
Plutarchus beschrijft deze verhoudingen
al als iets in de verleden tijd en in de
Anthologia Palarina is nooit sprake van
dergelijke relaties. De rijke bloemlezing
3) Zwart-figunge amfoor van de Phrynosbevat met name in boek XII talrijke
schilder (± 550), Würzburg
epigrammen van Strato van Sardes.
Deze dichter beschrijft slechts vluchtige relaties en belicht daarbij zowel de zijde van
de erastes als die van de eromenos. De laatste moet vooral genieten, voordat het te laat.
is. Er is een duidelijk andere benadering van seks waar te nemen dan in de
moraliserende werken van Plato en Aristoteles waarover hierboven de interessante
observaties van Foucault vermeld zijn. P. G. Maxwell-Stuart geeft een goede analyse
van Strato’s epigrammen en, in tegenstelling tot wat denigrerende woorden als distaste
in de inleiding doen vermoeden, is hij daarbij niet preuts of depreciërend.18 De
gedichtjes illustreren dus op duidelijke wijze de veranderde opvattingen overseksualiteit. Foucault en de epigrammen van Strato ten spijt is het niet duidelijk
geworden hoe zich de situatie na 400 ontwikkelde. Het is niet vast te stellen tot
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wanneer pedagogische relaties bleven bestaan en in hoeverre alleen de erotiek een rol
speelde. De langzame norm verschuivingen die misschien al bij Plato en Aristoteles te
proeven zijn, zijn waarschijnlijk van invloed geweest op het verdwijnen van dergelijke
relaties. Helaas zijn die verschuivingen zelf evenmin duidelijk verklaarbaar. Het werk
van Foucault geeft misschien aanzetten tot een begrip daarvan. Maar met dit alles
blijft in het duister hoe andere maatschappelijke groeperingen deze relatievormen
ervoeren en praktiseerden. Konden daar de erastes-eromenos-relaties niet bestaan,
voor het overige gold dezelfde seksuele moraal als voor de geprivilegieerde groep, zoals
Foucault heeft geschetst.
Het zal moeilijk zijn om voor veel van de hier opgeworpen problemen een
bevredigende oplossing te vinden. Toch is het op grond van het vele werk dat in de
laatste jaren verricht is, te verwachten dat we een beter inzicht zullen kunnen
verwerven in dit belangrijke aspect van de Griekse samenleving. In het onderzoek zal
rekening moeten worden gehouden met verschillende vormen van homoseksualiteit,
zowel per culturele eenheid (Athene, Sparta) als binnen een samenleving (pederastie
naast ‘echte’ homoseksualiteit) en mag de chronologische ontwikkeling niet buiten
beschouwing worden gelaten. Degene die zich aan het onderwerp waagt, moet in ieder
geval niet behept zijn met een vooringenomen standpunt, laat staan een negatief
vooroordeel. Dit zal hopelijk duidelijk zijn geworden in dit verhaal.19
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Danae
en de
gouden regen
een regen van interpretaties

Jan Erftemeijer
Het onderwerp ‘Danae en de gouden regen’ is in de loop der eeuwen op zeer
verschillende manieren uitgewerkt in de literatuur en beeldende kunst.1 Dit motief
bevat allerlei elementen, waardoor het zich leent voor diverse vergelijkingen,
toespelingen en symbolen. Tot in onze eigen eeuw komt het - telkens in andere
contekst - regelmatig voor, zodat we aan de hand van dit voorbeeld een inzicht kunnen
krijgen in de uitwerkingsmogelijkheden van mythologische onderwerpen. Het zal
blijken dat het vooral het ‘veelzijdige’ karakater van het Danae-verhaal is - en
waarschijnlijk van mythen in het algemeen - dat benaderingen vanuit telkens andere
invalshoeken mogelijk maakt.
Het verhaal
Het verhaal over Danae is eigenlijk heel eenvoudig.2 Acrisius, koning van Argos, hoort
van het orakel dat zijn dochter Danae een zoon zal krijgen die hem zal doden. Uit angst
sluit Acrisius zijn dochter op in een bronzen toren (volgens andere lezingen: in een
bronzen kamer onder de grond), om haar zo te beletten omgang te hebben met een
man. Een oude baker krijgt opdracht om voor haar te zorgen. Danae wordt echter toch
zwanger, omdat niemand minder dan Zeus zijn oog op haar heeft laten vallen en haar
benadert in de vorm van een gouden regen die door de spleten van het dak in de schoot
van het meisje stroomt. Zo baart zij een zoon: de toekomstige held Perseus, die vele
monsters zal doden en andere heldendaden zal verrichten totdat hij bij een
sportwedstrijd per ongeluk met een discus zijn grootvader dodelijk treft, zodat de
voorspelling toch is uitgekomen.
Welke elementen bevat dit verhaal? Om op deze vraag een antwoord te vinden
moeten we het standpunt innemen dat onder andere door G. S. Kirk werd geopperd,3
namelijk dat mythen in wezen zeer complexe verhalen zijn waarin meerdere
componenten zijn opgenomen, zoals sprookjes-achtige, verhaal-technische, historische, sociale, morele, religieuze, kosmologische, psychologische. Door deze
complexiteit van in elkaar verweven elementen hebben de mythen zo’n boeiend en
vaak ook raadselachtig karakter. Welke elementen zijn er nu in het verhaal over Danae
en de gouden regen aan te wijzen?
1. De goddelijke afkomst van een heros.
2. De dreigende orakelspreuk over een onheil-brengend kind dat geboren zal worden.
Dit is een verhaal-technisch motief of: het Griekse ‘noodlot-thema’.
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3.
4.
5.
6.

De verboden liefde (erotisch element).
De opgesloten maagd: een vorm van gedwongen kuisheid.
De bevruchting van een aardse sterfelijke vrouw door een goddelijk wezen.
De god Zeus in de gedaante van gouden regen: een sprookjesachtig element dat zich
echter tevens leent voor talrijke interpretaties.
Volgens sommigen is de ‘gouden regen’ in het verhaal afkomstig van Zeus’ oude
functie als regen- en vruchtbaarheidsgod,4 of zou het motief ontstaan zijn als
verklaring voor een natuurverschijnsel namelijk een regen van vallende sterren.5
Volgens A. Baumeister6 verbeeldt Perseus de zonnegod, die opkomt nadat de wolken
(Zeus) uitgerekend zijn op de dorstige aarde (Danae). Het onderaardse vertrek waarin
Danae is opgesloten, betekent volgens hem: de cisternen, waarin het water zich
verzamelt. Volgens Kirk7 zou het kunnen berusten op ondergrondse graansilo’s en
komt het motief van de opsluiting overeen met een Mesopotamische mythe over de
moeder van Gilgamesh. Kirk veronderstelt dat de Perseus-mythe uit de bronstijd
dateert, hoewel het orakelmotief later moet zijn: uit 1100 v. Chr. of later. Hij vindt de
vermomming van Zeus als gouden regen een ‘powerful conception’ en is daarom van
mening dat dit geen latere toevoeging aan het verhaal is, maar deel uitmaakt van de
oude kern van de mythe.

3. Jupiter bij Danae. Illustratie uit: receuil dés
Histoires de Troye, 1495. (Paris Bibl. Nat,
Ms. Fr. 22552).
2. Danae en de gouden regen. Uit de casa della
Caccia Antica in Pompeji. (Napels inv. no,
9549).

Er is nog een afwijkende interpretatie van de ‘gouden regen’ waarbij deze verklaard
wordt als steekpenningen, waarmee een man (waarschijnlijk Proetus, broer van
Acrisius) de bewakers van Danae omgekocht heeft, zodat hij toegang kreeg tot het
opgesloten meisje en met haar sliep.8 Deze uitleg wordt door Kirk als een typische
‘rationalisatie’ beschouwd: de gouden regen is volgens hem juist een oorspronkelijk
element van de oude mythe.9
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De Griekse literatuur
Hoe komt dit onderwerp in de klassieke literatuur voor?
Het opmerkelijke is, dat de grote schrijvers en dichters deze mythe nooit helemaal van
begin tot eind vertellen. Zij vinden dat niet nodig: een half woord was genoeg.
Zie bijvoorbeeld Homerus, Ilias XIV 319 e.v.: Hera, die de verliefdheid-opwekkende
gordel van Afrodite draagt, tracht Zeus’ aandacht af te leiden van het strijdgewoel.
Zeus ontsteekt in begeerte en hij zegt:
Maar laat ons,/ kom, te samen gaan slapen en ons in liefde verheugen./ Want
nog nooit werd mijn ziel zo geketend, in wellust bedolven,/ noch door een
vrouw noch godin, zelfs niet toen ik eertijds verliefd was,/ zoekend de vrouw
van Ixion, die later Pirithous baarde, goden-gelijkende veldheer. Of toen ik
naar Danae smachtte,/ meisje bekoorlijk van enkels, Acrisius’ dochter, die
Perseus/ baarde, van alle mensen ’t beroemdste, of toen ik beminde Phoenix’
dochter... (er volgen nog: Semele, Alcrncne, Demeter, Latona).10
Homerus, onze vroegste bron, noemt helaas de gouden regen niet, maar blijkbaar
beschouwt hij het verhaal over Danae en Perseus en de andere liefdesavonturen van
Zeus als algemeen bekend. Het volstaat om er een korte verwijzing naar te geven. De
mythe wordt op deze wijze ook door de andere grote dichters gebruikt: als een
‘exemplum’.
Na Homerus noemt Hesiodus in zijn gedicht Het schild van Heracles 216-217
Danae terloops:
‘Erop afgebeeld was het kind van de schoongelokte Danae, ridders Perseus...’
Ook Pindarus maakt vrijelijk gebruik van de Danae-mythe. In één van de Pythische
Oden (XII 15 e.v.) lezen we:

4. Danae als allegorie van Pudicitia. Illustratie uit: Fulgentius Metaforalis, 14e eeuw. (Rome Bibl. Vat.
Cod. Pal. Lat. 1066).
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‘... toen het hoofd van Medusa weggenomen werd door die zoon van Danae,
die - wij verzekeren het u - door een regen van goud werd verwekt’.
In deze éne bijzin wordt de mythe samengevat. De tekst van de ode gaat namelijk
over de uitvinding van de fluit, waarmee een sissend geluid kon worden gemaakt, dat
geleek op het gesis van de slangen die Medusa’s hoofdhaar vormden.
Ook in Sophocles’ Antigone 944-952 komt het Danae-verhaal voor: als Antigone
naar het ondergronds verblijf gebracht wordt waar zij de hongerdood moet sterven,
wordt een vergelijking met Danae gemaakt:
‘Ook Danae moest het licht van de hemel ruilen (voor duisternis) in een met
brons beslagen vertrek. In het verborgene werd zij in een graf als bruidsvertrek
opgesloten. Toch was zij edel van afkomst (...) en bovendien behoedde ze (in
haar schoot) de door gouden regen verwekte zoon van Zeus; maar geducht is de
macht van het noodlot’.
Afgezien van deze korte verwijzingen bij de grote dichters ontstond (vooral in de
Hellenistische periode) behoefte aan wetenschappelijke commentaren op de oudere
dichters en aan volledige mythografieën. Hierin wordt het verhaal van Danae en de
gouden regen wèl helemaal van het begin tot het eind verteld, in een zakelijke droge
stijl. Deze mythografieën hebben soms het karakter van schoolboeken, zoals de
Bibliotheek van Pseudo Apollodorus (waarschijnlijk uit de 1e of 2e eeuw n. Chr.), waarin
we de meest uitgebreide versie (inclusief enkele varianten) van de Danae-mythe
vinden.
De Romeinse dichters
De grote Romeinse dichters maken eveneens op vrije wijze gebruik van de mythe. We
vinden het verhaal over Danae en de gouden regen in een inleiding van een
moralistische beschouwing door Horatius, Carmina III 16:
‘Een bronzen toren, eiken deuren en de strenge bewaking met honden hadden
de opgesloten Danae beschermd tegen nachtelijke geliefden, ware het niet dat
Jupiter en Venus hadden gelachen om Acrisius, de angstige bewaker van het
verstopte meisje. Want zij wisten dat de weg vrij zou zijn en open, als de god;
veranderd was in goud.
Goud houdt ervan dwars door stenen te gaan en door rotsen te breken, want
het is machtiger dan bliksem: het huis van de Argivische ziener ging wegens
goud te gronde en verviel tot ruïnes...’ (De tekst beschrijft verder de grote
macht van goud, met andere woorden: van aardse rijkdom, maar waarschuwt
vervolgens voor de gevaren daarvan, met als besluit een wijze les: gelukkig is
hij, aan wie de godheid met gulle hand gegeven heeft ‘wat voldoende is’: niet te
veel en niet te weinig dus).
Tot slot geef ik enkele citaten van Ovidius. Hij was voor latere tijden de belangrijkste
bron voor kennis van de klassieke mythen. (Met name geldt dit voor beeldende
kunstenaars in Renaissance en Barok: Ovidius. Metamorphosen werd wel ‘de
schildersbijbel’ genoemd). Behalve in boek IV over Perseus komt het Danae-motief
voor in de Metamorphosen VI 114 e.v. (over Arachnc: ze weeft voorstellingen over
Zeus’ liefdesavonturen:)
‘... hoe hij als goud Danae verschalkte, als vuur de dochter van Asopus, als
herder Mnemosyne, als gevlekte slang Deos’ dochter...’
Ook het verhaal van Midas (Met. XI 117 e.v.) roept een associatie met Danae op:
‘... zelfs toen hij zijn handen waste in helder water, zou dat water, stromend uit
zijn handen, Danae hebben kunnen misleiden...’
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Het is op deze plaats van belang om op te merken dat enkele waarschijnlijk zeer
belangrijke uitwerkingen van de Danae-mythe verloren zijn gegaan11: het schijnt dat
Sophocles een Acrisius heeft geschreven, Euripides een Danae en een Dictys, Sannirion
en Allophanes een komedie, Livius Andronicus en Naevius een tragedie over Danae.
Alleen van de laatstgenoemde twee zijn uiterst kleine fragmenten bewaard gebleven.
Aeschylus schreef een satyrspel Dictyulci, dat begint met het aanspoelen van de kist,
waarin Danae en het kindje Perseus in zee geworpen zijn. Dit is wel bewaard gebleven.

De beeldende kunst
Bezien wij nu hoe het verhaal over
Danae en de gouden regen in de
beeldende kunst is verwerkt. Vooral in
de periodes na de oudheid is het motief
op zeer veel manieren en voor zeer
verschillende doeleinden uitgebeeld.
We vinden het reeds afgebeeld op een
Griekse vaas uit de 5e eeuw v. Chr.12, op
een zeer compacte manier (Afb. 1:
omslagfoto). Het meisje zit op bed en
5. Danae en de gouden regen. Houtsnede uit:
kijkt omhoog in de richting vanwaar een
Defensorium inviolatae virginitatis, (uitgave
van Joh. Eyssenhuth), Regensburg 1471.
aantal druppels in haar schoot vallen.
Rechts van haar staat geschreven:
Danae. De scène is in zeer beknopte beeldtaal weergegeven, zonder bijkomstigheden
of sentiment. Ook op enkele Romeinse wandschilderingen is het verhaal afgebeeld13
(Afb. 2). Op één daarvan wordt de gouden regen door een zwevende Eros uit een beker
op de schoot van Danae uitgegoten, terwijl een bliksemschicht de aanwezigheid van
Jupiter aanduidt. Op een andere zien we de gouden regen in Danae’s schoot stromen,
terwijl Jupiter merkwaardigerwijs tegelijkertijd ook in zijn menselijke gedaante
aanwezig is, namelijk zittend op bed naast Danae14. Deze Romeinse schilderingen
maken deel uit van grotere dekoratieve ensembles.
Erwin Panofsky, die een grondige iconografische studie schreef over de
uitbeeldingen van de Danae-mythe, beeldt een reliëf af, dat wellicht in de 4e eeuw n.
Chr. gedateerd moet worden en waarop een mannenkop met een cirkel eromheen te
zien is in de wolk daaruit de druppels in Danae’s schoot stromen.15 Men veroorlooft
zich dus reeds vroeg grote vrijheden in het uitbeelden van het onderwerp.
Vanaf dan tot in de late middeleeuwen, dus gedurende ongeveer duizend jaar, is er
voor zover ons bekend geen enkele afbeelding van Danae en de gouden regen gemaakt.
Pas vanaf de 14e eeuw zien we haar weer verschijnen, maar dan wel in een heel andere
gedaante! In een 15e eeuws novellistisch geschrift, een afschrift van de Receuil des
Histoires de Troye zien we de mythe omgewerkt tot een elegant ridderavontuur16 (Afb.
3). Het motief van de gouden regen is in een voorafgaande miniatuur17 geïnterpreteerd
als een marskramersdoos vol juwelen, waarmee de als koopman vermomde Jupiter de
bewakers van het kasteel heeft omgekocht. Vervolgens treedt hij als een koning het
slaapvertrek van de schone prinses Danae binnen. ‘Le roy Jupiter’ en ‘Danée’ staat
erbij.
In een andere middeleeuwse interpretatie18 (Afb. 4) wordt Danae boven op de toren
afgebeeld en ondanks de wel zéér zware bewaking door vele gewapende ridders wordt
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6. Titiaan, Danae, 1554 (Madrid, Prado).

haar kuisheid jammerlijk geschonden door een gouden regenbui... Deze afbeelding
staat in een 14e eeuws afschrift van John Ridewall’s Fulgentius Metaforalis, een boek
met vele mythe-moralisaties. De antieke goden en mythische figuren worden er - in
sommige gevallen op zeer gekunstelde wijze - geïnterpreteerd als personificaties van
deugden.19 Danae verbeeldt hier de Pudicitia (de Kuisheid). Overigens is de toren in
de middeleeuwen ook in andere gevallen vaak een symbool van de kuisheid van een
maagd) zoals bij St. Barbara en bij sommige Annunciatie-uitbeeldingen.20 Het motief
van de gouden regen wordt in de Fulgentius Metaforalis op de eerste plaats beschouwd
als de schending van de kuisheid van Danae, en zijzelf - in opgesloten en bewaakte
toestand - als de verpersoonlijking van het Pudicitia-ideaal.
Het meest extreme voorbeeld van middeleeuwse interpretatie is naar mijn mening
de gedachte om Danae te laten fungeren als een prefiguratie (= voorafbeelding) van de
maagdelijkheid van Maria21 (Afb. 5). ‘Als Danae dooreen regen van goud zwanger van
Jupiter vermaard is, waarom zou dan de maagd Maria niet baren, zwanger van de
Heilige Geest?’ zo luidt het kommentaar bij de 15c-ecuwsc houtsnede, waar - om het
wonderbaarlijke aspect te versterken - de gouden regen is vervangen door een straling
van licht. Hier is het motief dus geheel in de christelijke gedachtenwereld
ingesponnen.
In de schilderkunst van Renaissance en Barok was de Danae-mythe een zéér geliefd
onderwerp: het sloot blijkbaar uitstekend aan bij de heersende smaak, doordat het een
wonderlijke mengeling van geheimzinnige erotiek en symboliek bevat en niet in de
laatste plaats omdat het de gelegenheid bood om een naakte vrouw in wulpse houding
af te beelden. Pigler somt in zijn iconografisch lexicon22 maar liefst 126 uitbeeldingen
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7. Correggio, Danae, ca 1534, (Rome, Villa Borghese).

van ‘Danae en de gouden regen’ op, alle uit de 16e, 17e en 18e eeuw. Hieronder
bevinden zich werken van de allerberoemdste kunstenaars, zoals Titiaan, Primaticcio,
Tintoretto, Veronese, Jan Gossaert, Annibale Carracci, Orazio Gentilschi, Tiepolo,
Spranger, Goltzius, Rubens, Jordaens, Rembrandt, Poussin, Boucher, Greuze en
Fragonard. Bij het ontstaan van deze traditie is zeer grote invloed uitgegaan van
Titiaan, die enkele verschillende versies van het onderwerp schilderde: de vroege in
een geïdealiseerde, evenwichtige, klassieke vormgeving, de latere in een persoonlijke,
dramatische interpretatie23 (Afb. 6), De oude baker lijkt hysterisch van schrik en tracht
de regen in haar rokken op te vangen terwijl de Danaefiguur in een uiterst sensuele
houding de god tot zich laat komen. Dramatisch licht verhevigt de spanning van de
voorstelling. Deze inventies van Titiaan werden veelvuldig nagevolgd. Een andere
traditie van koele, classicistische uitbeeldingen werd voorbereid door de Danae’s van
Correggio (Afb. 7) en Annibale Carracci (de laatste inspireerde zich weer op het
vroege, klassieke werk van Titiaan). Rembrandt zette zich weer af tegen de klassieke
vormgeving van Carracci, maar ontleende er tegelijk toch de houding van de Danaefiguur aan die hij aanpaste aan zijn eigen verlangens. Hij schilderde een meesterlijke en
zeer persoonlijke versie van het onderwerp waarin de gouden regen nog niet neerdaalt,
maar zich reeds aankondigt door een zeer geheimzinnig licht dat de slaapkamer van
Danae binnenvalt24 (Afb. 8), Zijzelf ligt ontkleed op bed en maakt met haar arm een
gebaar dat zowel verwondering, vreugde als tegelijk afweer en schrik uitdrukt.
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Rembrandt heeft zich geheel verwijderd van het voorbeeld van Carracci en hij heeft de
ontmoeting tussen de god en de mens uitgebeeld als een zeer plechtige, heilige
gebeurtenis, bijna als een bijbels mysterie. Daarmee staat hij ver af van de erotische
Danae-voorstellingen van de Renaissance en Barok en is hij weer dichter bij de
middeleeuwse interpretaties gekomen. We zien aan dit alles dat er een behoorlijke ‘rek’
zit in de vormgevingsmogelijkheden van zo’n mythe, maar dat de kern van de zaak
steeds behouden blijft, namelijk: een vrouw die bevrucht wordt door een god in de
gedaante van een gouden regen (of: licht).

8. Rembrandt, Danae, 1636 (Leningrad, Hermitages).

9. Gustav Klimt, Danae, 1906-7.

Ook in de Romantiek en in de 19e-eeuwse Symbolistische kunst komen we Danae af
en toe weer tegen. Een representatief werk voor de kunst rond de eeuwwisseling is de
Danae door Gustav Klimt (1906-7)25 (Afb. 9), waarin vooral het erotische element
weer sterk naar voren komt, in een volkomen on-klassieke vormgeving van golvende
lijnen en dekoratief bewerkte vlakken. Het lichaam van de vrouw is bijna shockerend
dicht bij de beschouwer en de werking van het geheel is weer even sensueel als de
versies van Titiaan en Correggio.
Conclusies
Aan het eind van deze verkenning kunnen we tot enkele conclusies komen omtrent de
Danae-mythe en de wijze waarop dit motief in de loop der tijden gebruikt is. Het
verhaal wordt in de vroegste geschriften van de oudheid reeds bekend verondersteld:
het stamt dus uit de pre-literaire periode waarin de mythen mondeling overgeleverd
werden. De grote Griekse en Romeinse dichters maken er op vrije wijze gebruik van,
ze verwijzen er naar, soms terloops in een bijzin: ze gebruiken het motief als
‘exemplum’. In de schilderkunst van middeleeuwen tot heden zien we hoe het
onderwerp gebruikt is voor zeer uiteenlopende idealen en symbolen. We kunnen
zeggen dat de vele elementen die de Danae-mythe bevat en die we in het begin van dit
artikel opsomden, alle wel een keer aan bod zijn gekomen in de loop der tijden. Het
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verhaal maakt - evenals vele andere motieven en thema’s uit de klassieke mythologie deel uit van een arsenaal onderwerpen die telkens opnieuw bruikbaar zijn voor de
kunsten, juïst doordat ze zoveel verschillende elementen in zich verenigen. Het is dit
essentiële kenmerk van de mythen dat hen de eeuwen deed trotseren.
Noten
1.

2.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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25.
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De macht
van de muze
Vergilius’ derde Ecloga

H. W. A. van Rooijen-Dijkman
Een venijnige woordenwisseling tussen de herders Menalcas en Damoetas loopt uit op een
zangwedstrijd. Bij de wisselzang, waar Menalcas steeds het door Damoetas aangegeven thema
overneemt en aanvult, lijkt alle vijandigheid vergeten. Motieven uit hatelijke opmerkingen in het
begin keren in vreedzame vorm terug in het lied en versterken de suggestie, dat muziekbeoefening tot
vrede en harmonie leidt.

Men. Zeg me, Damoetas, wie behoort dit vee? Aan Meliboeus?
Dam. Welnee, aan Aegon. ’t Is me onlangs toevertrouwd door Aegon.
Men. Ach arme schapen, eeuwig ongeluksvee! Terwijl je meester
Neaera liefheeft en maar bang is, dat ze mij zal kiezen
melkt deze vreemde hoeder hier tweemaal per uur de schapen,
en daardoor wordt het vee zijn vocht, de lammeren melk onttrokken.
Dam. Pas op! Dat soort verwijten dien je mannen te besparen!
Wij weten ook wie jou..., terwijl de bokken zijlings loerden,
en in welk heiligdom... - maar ja, de Nymphen lachten goedig.
Men. ’t Was zeker, toen ze zagen hoe ik ’t olmenhout van Micon
en ook zijn jonge ranken met een schadelijk snoeimes insneed.
Dam. Of toen je hier bij de oude beuken Daphnis’ boog en pijlen
gebroken hebt, sadist Menalcas; want het trof je pijnlijk
toen je bemerkte, dat ze aan die knaap geschonken waren,
en ’t zou je dood geweest zijn, als je ze niet had beschadigd.
Men. Wat richten eigenaars nog uit, als dieven zoiets durven:
heb ik jou, grote schurk, niet onlangs een van Damons bokken
zien vangen in ’t geheim, terwijl Lycisca heftig blafte?
En toen ik luide uitriep: ‘Zeg, daar neemt er een de benen!
Haal terug die kudde, Tityrus!’, zat jij in ’t riet verscholen.
Dam. Moest hij, mijn mindere in zang, me dan mijn prijs niet geven,
de bok, die door mijn fluit met musiceren was gewonnen?
Als je ’t niet wist: die bok behoorde mij, en Damon kende
hem zelf mij toe, beweerde toen, dat hij hem niet kon geven.
Men. Jij hém in zang de baas? Werd ooit voor jou met was een rietfluit
aaneengevoegd? Jij stumper, die zo vaak op drukke punten
met snerpend rietje jammerlijk een melodie vermoordde!
Dam. Je wilt dus, dat wij tweeën eens om beurten onderzoeken
wat ieder kan? Ik bied je deze vaars - voordat je weigert:
ze leven tweemaal daags haar melk, voedt bovendien twee jongen.
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Zeg jij nu, met welk onderpand je tegen mij wilt strijden.
Men. Een kuddedier als dat van jou durf ik niet in te zetten.
Thuis wacht mijn vader, weet je, en mijn bitse tweede moeder;
dat paar telt tweemaal daags het vee, één bovendien de bokjes.
Maar ik - geef dat maar rustig toe - ik bied je iets veel beters
(als jij zo graag een dwaas wilt zijn): twee beukenhouten bekers
met houtsnijwerk van Alcimedon, kundig als de goden.
Met snelle beitel legde hij daarop een soepele wijnstok
die wijd haar ranken overtrekt met bleekgetinte klimop.
In ’t midden twee portretten, Conon en... wie was die ander,
die voor de mensheid met zijn stift ’t heelal heeft uitgetekend
en ’t juiste tijdstip voor de maaier en gekromde ploeger?
Nooit bracht ik ze nog aan mijn mond, ik houd ze goed verborgen.
Dam. Diezelfde Alcimedon maakte ook voor mij twee bekers,
de handvaten omringde hij met zachte acanthusranken
en Orpheus plaatste hij middenin met zijn gevolg: de bossen.
Nooit bracht ik ze nog aan mijn mond, ik houd ze goed verborgen.
Nee, vergeleken bij een vaars zijn bekers te versmaden.
Men. En tóch ontkom je me nu niet; ik zwicht voor al je eisen.
Alleen een luisteraar ontbreekt... maar kijk! daar komt Palaemon.
Nu zorg ik, dat je nooit meer iemand uitdaagt in de zangkunst.
Dam. Zing op dan, als je iets weet - ik zal niet voor vertraging zorgen
en ’k ga voor niemand op de loop; maar, beste buur Palaemon,
schenk hier nu heel je aandacht aan - ’t is geen geringe kwestie.
Pal. Laat horen, nu we toch in ’t zachte gras zijn neergestreken.
Dit is de tijd dat elke boom, elk veld weer gaat ontkiemen,
nu hullen bossen zich in loof, nu is het jaar het mooiste.
Damoetas, jij begint, en jij, Menalcas, neemt het over.
Draagt verzen voor in wisselzang: zo willen het de Muzen.
Dam. Bij Jupiter begin ik, vol van Jupiter is alles;
hij hoedt de aarde. Muzen, hem gaat ook mijn lied ter harte.
Men. En mij mint Phoebus; steeds geef ik aan Phoebus zijn geliefde
geschenken: lauwertakken en zacht blozende hyacinthus.
Dam. Een appel werpt naar mij het dartele meisje, Galatea,
dan vlucht ze naar de wilgen en wil zelf het eerst gezien zijn.
Men. Mij daarentegen biedt zich aan, spontaan, mijn vlam Amyntas,
zodat hij bij mijn honden zo bekend is als Diana.
Dam. Geschenken vond ik voor mijn Venus, want ik heb persoonlijk
een plaats bespeurd, waar hemelhoog twee duiven zijn genesteld.
Men. En ík - ik plukte van een boom in ’t bos twee gouden appels
en zond ze aan mijn jongen; morgen stuur ik hem weer nieuwe.
Dam. O wat voor woorden en hoe vaak spreekt tot ons Galatea!
Gij winden, brengt een deel daarvan ter ore aan de goden.
Men. Wat baat het me, Amyntas, dat jijzelf me goed gezind bent,
als ik op netten passen moet, terwijl jij jaagt op zwijnen?
Dam. Stuur Phyllis naar me toe, ’t is mijn geboortedag, lollas.
Wanneer ik voor ‘t gewas een vaars ga offeren, kom dan zelve.
Men. Van Phyllis houd ik ’t allermeest; ze huilde toen ik wegging
en zei maar steeds ‘M’n knappe vriend, vaarwel, vaarwel’, Iollas.
Dam. Een ramp is voor de stal de wolf, voor ’t rijpe koren noodweer,
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voor bomen stormwind, en voor mij is ’t Amaryllis’ woede.
Men. Een vreugd is vocht voor ’t zaaigoed, voor ’t ontspeende vee arbutus,
voor ’t moederdier de soepele wilg, voor mij alleen Amyntas.
Dam. Ons herderslied, al is het boers, kan Pollio bekoren;
gij Muzen, mest een vaars voor hem die uw gezangen uitdraagt.
Men. Ook Pollio zelf dicht nieuwe verzen; mest voor hem een stier die
reeds met zijn horens stoot en ’t zand uiteenjaagt met zijn hoeven.
Dam. Wie, Pollio, u mint, dele uw geluk dat hem zo deugd doet!
Hem vloeie honing toe, hem schenke amoom de ruwe braamstruik.
Men. Wie Bavius niet haat mag, Macvius, jouw gedichten prijzen,
ook mag hij vossen voegen onder ’t juk en bokken melken!
Dam. Hé, jongens, die daar bloemen plukt en lage aardbeivruchten,
vlucht hiervandaan: een kille slang ligt in het gras verscholen.
Men. Hé, schapen, niet te ver! ’t Is onverstandig te vertrouwen
op de oever; zelfs de ram ligt nu nog steeds zijn vacht te drogen.
Dam. Drijf, Tityrus, de geiten weg van ’t water waar ze weiden;
ikzelf zal ze allen bij de bron op ’t juiste tijdstip wassen.
Men. Haal terug die schapen, jongens; als hun melk verdroogt van hitte
zullen we, zoals laatst, vergeefs met kracht hun uiers persen.
Dam. Helaas! Hoe mager is mijn stier ondanks de weelde aan wikke!
Dezelfde liefde is fataal voor ’t vee en voor zijn hoeder.
Men. Maar déze hier - vel over been - bezwijken niet aan liefde:
het een of andere boze oog behekst mijn tedere lammeren.
Dam. Zeg, waar ter wereld ’t hemelruim zich slechts drie ellen uitstrekt,
niet verder - en je zult voor mij de grote Apollo zelf zijn.
Men. Zeg, waar ter wereld bloemen groeien met twee vorstennamen
erop geschreven en je krijgt op Phyllis het alleenrecht.
Pal. Ik voel me niet bevoegd zo’n strijd voor jullie te beslechten.
Joú komt de vaars toe, maar ook hém, en ieder die de liefde
in al haar zoetheid vrezen zal of bitter zal ervaren.
Sluit nu de sluizen, jongens; ’t weiland heeft genoeg gedronken.
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Menalcas schrijft zichzelf ironisch een misdrijf van Damoetas toe.
Tityrus is blijkbaar de hoeder van Damons kudde.
Over Alcimedon is niets naders bekend. Een gefingeerde naam?
Conon: beroemd astronoom, afkomstig uit Samos, 3e eeuw v. Chr.
Die ander: volgens de Vergiliuscommentator Servius is de astronoom en wiskundige
Eudoxus van Cnidus bedoeld, 4e eeuw v. Chr.
Lauwertakken en hyacint verwijzen naar Daphne en Hyacinthus, die door Apollo bemind
werden.
De appel is gewijd aan Venus.
Diana: godin van de jacht.
Menalcas is uit liefde bereid bij de jachtpartij het saaie werk te doen!
Verwijzing naar de Ambarvalia, een ernstig en sober reinigingsfeest.
Arbutus: aardbezieboom.
Pollio: dichter, redenaar, geschiedschrijver en criticus. Vriend en begunstiger van
Vergilius.
Amomum: zeldzame geurige plant van Indische herkomst.
Bavius en Mevius: tegenstanders van Vergilius.
In de oudheid zag men in deze verzen een toespeling op een zekere Caelius uit Mantua, die
zijn erfdeel er door had gejaagd en slechts plaats voor zijn graf - drie ellen - over had.
Men ontdekte in de oudheid op de bladen van de hyacint de letters A en I of Y. Deze
zouden Aiax en Hyacinthus, twee vorstenzonen kunnen aanduiden.
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Al bladerend
in familiepapieren
uit het
Oude Egypte
P. W. Pestman
Een van de aantrekkelijke kanten van de ‘Papyrologie* is wel dat men bij het
bestuderen van papyri met zoveel verschillende aspecten van de samenleving in het
Oude Egypte te maken krijgt. Of men nu belangstelling heeft voor religie en magie of’
voor economie, voor de tijd van de Pharao’s of voor de periode van de Romeinse
heerschappij: papyri bieden voor elk wat wils. En dat geldt zeer zeker ook voor Classici
en Rechtshistorici die, zoals in het laatste nummer van Hermeneus (p. 258) terecht
werd benadrukt, hun hart kunnen ophalen aan de ‘bestudering van literaire en zuiver
juridische papyri’. Juist bij deze beide categorieën van teksten wil ik even stil staan,
want soms kan men vaststellen dat een dergelijke tekst uit een bepaald archief komt en
dan zien we dikwijls zo’n tekst aan betekenis winnen doordat er, als het ware, een derde
dimensie aan wordt toegevoegd.
Juridische teksten in familiearchieven
Laten wij allereerst, voor wat betreft de categorie van de ‘zuiver juridische papyri’, een
tekst bezien uit het archief dat bekend staat als ‘het archief van Totoes’ (een
familiearchief wordt genoemd naar de laatste eigenaar, dat is in dit geval dus Totoes).
In het jaar 134 v. Chr. maakt een inheemse notaris een akte op waarbij een vader,
Smanres genaamd, aan zijn zoon Totoes een deel van zijn vermogen geeft. Deze
Smanres is priester van een tempel van Hathor en als zodanig doet hij gedurende 56
dagen per jaar dienst, waartegenover hij recht heeft op het daarmee corresponderende
deel van de inkomsten van de tempel. Het ‘vermogen’ van de priester Smanres bestaat
derhalve uit ‘56 dagen’. Van deze 56 dagen geeft hij er nu, bij deze akte, 54⁄5 aan Totoes,
waarbij hij vermeldt wat hij, bij andere akten, met de rest heeft gedaan: 23 dagen heeft
hij gegeven aan Pikos en de zijnen, de oudste zoon geboren uit een vorig huwelijk (de
naam van de eerste vrouw - die overleden is - is ons niet overgeleverd), 12 dagen aan
drie dochters geboren uit het tweede huwelijk en 151⁄5 aan Tanoufis, zijn tweede
echtgenote:
...

x

Smanres

Pikos
(oudste zoon)
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x

Totoes

Tanoufis

drie dochters

Het vermoeden ligt voor de hand dat Smanres hier zijn nalatenschap aan het
verdelen is onder zijn erfgenamen; en inderdaad moet hij kort hierna zijn overleden,
want hij komt in het archief niet meer voor. Opvallend is niet alleen dat hij zijn tweede
vrouw 151⁄5 dag toekent - en dus zijn weduwe niet onverzorgd achterlaat - maar ook dat
hij daaraan de voorwaarde verbindt dat zij deze dagen uiteindelijk doorgeeft aan hun
beider zoon Totoes. Eigenlijk gaat het hier dus om een deel van de erfportie van de
zoon waarvan de weduwe zolang het vruchtgebruik heeft, een juridische constructie
die sterk doet denken aan ons allernieuwste erfrecht, en aan de wijze waarop daarin de
financiële belangen van de overlevende echtgenoot worden veilig gesteld. Veertig
jaren later, volgens een ander document uit hetzelfde archief, geeft de weduwe
Tanoufis de bewuste 151⁄5 dag inderdaad aan Totoes door.
Kortom, hoe interessant een tekst op zichzelf beschouwd ook is, hij kan nog aan
belang winnen door gegevens van elders uit het archief. Voor wat betreft de zojuist
besproken overeenkomst tussen vader Smanres en zijn zoon Totoes kan men
bovendien nog wijzen op het feit dat zij beiden optreden als gelijkwaardige partijen.
De zoon blijkt hier volledig handelingsbekwaam en rechtsbevoegd te zijn; en dat is
opmerkelijk, omdat wij uit het archief weten dat de zoon op dit moment niet veel ouder
kan zijn geweest dan drie jaar! Een overeenkomstige situatie treffen we aan in een
ander archief, waar sprake is van een Sachperis die in 120 v. Chr. een deel van een huis
koopt. Ook in deze overeenkomst treden de beide partijen als gelijkwaardige partijen
op, hoewel uit andere teksten bekend is dat de koopster Sachperis op dit moment elf
jaar oud is. Men mag hieruit de conclusie trekken dat, althans in deze tijd, jonge
mensen - wij zouden zeggen minderjarigen - rechtsgeldige overeenkomsten konden
sluiten.
Litteraire teksten in familiearchieven
Een familiearchief bevat alles wat een familie aan geschreven teksten bezat en van
belang achtte te bewaren. Dat zijn in de allereerste plaats j uridische documenten, maar
ook wel brieven en, niet te vergeten, teksten van een genre dat wijzelf in boekvorm in
onze boekenkast bewaren: litteraire teksten. Zo vinden wij in het archief van Dioskoros
(6de eeuw n. Chr.) een fraaie collectie van handschriften van klassieke en hellenistische
auteurs, onder wie Aristophanes, Menander en - natuurlijk - Homerus die, blijkens
een statistiek van in Egypte gevonden litteraire papyri, de meest populaire auteur is
geweest. De eigenaar van dit archief, Dioskoros, was een welgestelde advocaat en
notaris, een erudiet die Latijn, Grieks en Egyptisch heeft gekend. Hij moet een
interessant mens zijn geweest die ook nog gedichten schreef, die heden ten dage echter
niet meer door iedereen evenzeer worden gewaardeerd: een critische papyroloog heeft
hem zelfs ooit eens gekarakteriseerd als ‘the worst Greek poet whose works have come
down to us’.
Litteraire papyri worden vaker aangetroffen in familiearchieven. Een interessant
geval is het archief van Ptolemaios, iemand die in de tweede eeuw v. Chr. in het
Serapeum bij Memphis leefde, als een soort van monnik-avant-la-lettre. Hij heeft ons
een uitgebreid archief nagelaten (nu ten dele in het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden bewaard) waarin men behalve rekeningen, brieven en verzoekschriften ook
schooloefeningen en litteraire teksten aantreft. In de verzoekschriften, die Ptolemaios
zelf heeft geschreven, gebruikt hij enkele malen hoogdravende zinswendingen en
deftige uitdrukkingen die eigenlijk slecht passen in de omgangstaal van die tijd en die
in gewone papyri ook maar zelden voorkomen. Op het eerste gezicht een
raadselachtige zaak, maar bij nadere bestudering van de litteraire teksten en
schooloefenmgcn blijkt dat Ptolemaios zich daardoor heeft laten inspireren. Dat
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iemands taalgebruik beïnvloed wordt door hetgeen hij - soms zelfs lang geleden gelezen heeft, is op zichzelf niets bijzonders: Van Dam’s beroemde spreuk ‘Zo komt
Jan Splinter door de winter’ is daar vermoedelijk een voorbeeld van; maar dat men met
betrekking tot iemand als onze Ptolemaios die 2100 jaar geleden heeft geleefd kan
vaststellen waar hij bepaalde uitdrukkingen vandaan heeft is toch wel zeer curieus.
Archiefonderzoek is echter niet alleen voor de hierboven behandelde aspecten van
belang. Al bladerend in familiepapieren uit het Oude Egypte komt men nog veel meer
belangwekkends tegen. In het komende voorjaar zijn wij voornemens in een
lezingencyclus op het Papyrologisch Instituut te Leiden enkele archieven uit
verschillende perioden en handelend over verschillende onderwerpen te bespreken.

300

Archeologisch
nieuws
uit
Griekenland
R. B. Halbertsma
Samos
Op het voor de Turkse kust gelegen eiland Samos werden in 1983 onder
leiding van H. Kyrieleis opgravingen
gedaan bij het Heraion, de grote tempel
van Hera aan de zuidkust van Samos, op
geringe afstand van het stadje Pythagorion. Sinds 1910 worden op deze plaats
door het Duitse Archeologische Instituut te Athene opgravingen verricht met
de nodige onderbrekingen. Het onderzoek van 1983 betrof niet zozeer de tempel zelf alswel het uitgestrekte tempelterrein. In de zuidoosthoek van deze
temenos deed men in de vlakte tussen de
tempel en de zee een aantal mooie vondsten, die echter schuilgingen onder een...
vuilnisbelt!
Het betrof gelukkig een vuilnisbelt uit
de 6e eeuw v. Chr. opgebouwd uit duizenden potscherven en een grote hoeveelheid botten, die waarschijnlijk afkomstig zijn van de offerdieren, die bij
de tempel het leven lieten. Onder deze
laag van débris vond men een weg, die in
de 7e eeuw door dit drassige gebied was
aangelegd en in de richting van de zee
liep, de voortzetting van de ερa δÞσ
(heilige weg), die van de hoofdstad Samos (thans Pythagorion) naar het Heraion liep en geflankeerd werd door
tempeltjes, altaren, winkels en openbare
gebouwen. Naast dit nieuwe stuk weg

naar zee, die verhard was met stenen en
gravel, trof men twee putten aan, die gedeeltelijk omgeven waren door een kraag
van platte stenen (afb. 1).

1. Samos, Heraion, Twee putten met kanaaltjes.

Een kanaaltje, geconstrueerd met horizontale en verticale stenen, liep naar
deze putten toe. De schachten zijn gemaakt van natuursteen, als putranden
heeft men de wanden van pithoi gebruikt, grote voorraadvaten van terra301

3. Samos, Heraion. Bronzen beeldje van hert.
Phoenicië, 7e eeuw v. Chr.

2. Samos, Heraion. Griffioensprotoom uit Phoenicië, 7e eeuw v. Chr.

cotta. Oorspronkelijk hebben deze putten gediend voor het verzamelen van
zoet regenwater, dat gebruikt werd bij
rituele wassingen, bijvoorbeeld bij het
betreden van het tempelterrein en bij het
offerritueel. Doch naar de inhoud te
oordelen hadden de putten nog een
andere functie: uit de diepte kwamen
prachtige 7e eeuwse voorwerpen naar
boven: een bronzen relief met een
voorstelling van Heracles met Geryon en
Eurytion, uit het Phoenicische gebied
een griffioensprotoom (afb. 2) en een
beeldje van een hert (afb. 3) en uit
Egypte een bronzen situla (afb. 4) en
twee houten scheepsmodellen. Curieus
is verder een uit Cyprus afkomstig
terracotta kopje van een man. (afb. 5).
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Blijkbaar zijn deze putten op een
bepaald moment gebruikt als depot voor
de vele votiefgaven die Hera mocht
ontvangen. Dat moment ligt waarschijnlijk in de 6e eeuw v. Chr., wanneer dit
terrein afvalhoop wordt en de weg met
de twee putten verdwijnt onder het vuil.
Verdere opgravingen zullen op dit punt
meer duidelijkheid kunnen geven. Uit
de herkomst van de offergaven kan men
verder concluderen dat reeds in de 7e
eeuw Samos intensieve contacten had
met Cyprus, Phoenicië en Egypte. Een
voorafschaduwing van de hegemonie ter
zee die het eiland een eeuw later onder
Polycrates zou bezitten.
Ladochorion (Igoumenitsa)
De Griekse archeoloog I. Vokotopoulou
onderzocht in 1975 bij het kleine NoordGriekse dorp Ladochorion een Romeins
mausoleum uit het begin van de 3e eeuw

5. Samos, Heraion. Terracotta kopje van een
man. Cyprus, 7e eeuw v. Chr.

4. Samos, Heraion. Bronzen situla, Egypte, 7e
eeuw v. Chr.

bevatten, (afb. 6-7). Zijn onderzoekingen zijn onlangs gepubliceerd. Het
mausoleum heeft een vierkante plattegrond en is gebouwd van natuursteen,
afgewisseld met baksteenlagen. Aan elk
der vier zijden stond oorspronkelijk een
sarcofaag, doch deze werden reeds in de
oudheid geplunderd en vernield. Van
één sarcofaag restten nog slechts kleine
fragmenten; deze is bij de schending van
het graf geheel meegenomen. Gelukkig
bleef het uitzonderlijk fraaie beeldhouwwerk van de resterende drie sarco-

fagen gespaard voor de vemielzucht van
de plunderaars. De mooiste sarcofaag
dateert uit het einde van de 2e eeuw n.
Chr. en toont ons in één afbeelding de
belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Achilles voor de muren van
Troje (afb. 8). Wij zien rechts een scène
die passend is voor de decoratie van een
grafkist: het bewenen van de dood van
Achilles’ strijdmakker Patroclus. Centraal is Achilles afgebeeld met zijn nieuwe
wapenrusting. Het lijk van Hector is
achter zijn strijdwagen gebonden. Uiterst links zien wij opnieuw Achilles,
thans jubelend over zijn verslagen tegenstander.
Op het deksel lagen - trouw tot in de
dood - een man en een vrouw. Het deksel
zelf is gedecoreerd met drie metopen in
laag reliëf: een zeethiasos, bestaande uit
Tritons, Nereïden en kleine Eroten, die
op hun dolfijnen gezeten door de golven
duiken.
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6. Ladochorion. Overzicht van Romeins mausoleum na de opgraving.

7. Ladochorion. Dekselfiguur van een der sarcofagen.
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De sarcofagen en de vondsten uit dit
mausoleum zijn tentoongesteld in het
museum van loannina.
Chalkis (Euboia)
Chalkis, de huidige provinciehoofdstad
van Euboia, ligt aan het nauwste punt
van de Europos tegenover het vasteland
van Attica. In de oudheid was de stad
beroemd om haar bronsproductie. Uit
haar werkplaatsen kwamen prachtige
wapens, drievoeten en fijn gevormd
huisraad. Vandaar dat antieke etymologen de naam van de stad in verband
brachten met het Griekse woord voor
brons, χαλκÞσ. Tegenwoordig neigt
men naar een verwantschap met καλχÜ,
de purperschelp, die zovele steden aan
de Middellandse Zee grote welvaart
schonk.
In de 8e eeuw v. Chr. was Chalkis
(zoals meer steden op het eiland Euboia) zeer actief betrokken bij het koloni-

seren. De noordelijke Sporaden en een
gedeelte van het vasteland, dat nu nog
Chalkidike heet, werden vanuit Chalkis
gekoloniseerd. Ook naar Italië voeren de
kolonisten uit: Naxos en Messana op
Sicilië, Rhegion en Cumae op het vasteland. In de 7e eeuw streed Chalkis lange
tijd met Eretria over het bezit van de
Lelantijnse vlakte. Chalkis zegevierde en
werd daarmee de machtigste stad van het
eiland. In het jaar 506 leed Chalkis een
nederlaag tegen de Athcncrs. Na dit
echec speelde zij geen politieke rol van
betekenis meer.
Sinds 1975 vinden hier jaarlijks
Griekse opgravingen plaats, die - hoewel
niet spectaculair - toch een aardig beeld
geven van vooral de latere bewoningsfasen van deze stad. Zo werden fundamenten blootgelegd van Romeinse huizen,
die in een aantal gevallen gebruik maken
van oudere hellenistische funderingen.
Een duidelijke illustratie van de continuïteit die er bestaat tussen de Grieks-

8. Ladochorion. Archilles-sarcofaag. Eind 2e eeuw n. Chr.
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hellenistische en de Romeinse bouwkunst- Ook werden gebouwen blootgelegd, die gegroepeerd lagen in een
orthogonaal stratenplan. Naar bleek uit
de vondsten en de indeling van de gebouwen betrof het hier een industrieel
kwartier van de stad. De meest belangwekkende vondst was een pottenbakkerij, waarvan de inrichting nog compleet
aanwezig was. Zo trof men de basis van
een draaischijf aan, verschillende mallen
voor het realiseren van potvormen en
olielampjes, weefgewichten, dakpannen)
buizen voor de waterleiding en een grote
serie terracotta statuetten. De datering
van deze interessante pottenbakker!) valt
in de 2e eeuw n. Chr.

racotta votiefplaatjes. Deze tonen ons
bekende afbeeldingen: de hcros vorstelijk aanliggend aan een maaltijd,
omringd door zijn bezittingen (het
zgn. ‘dodenmaaF), de heros te paard»
twee ineengeslagen handen (‘dexiosis^)
en verder simpele afbeeldingen van
mensen in aanbidding. Kennelijk werden niet alleen begravingen voortgezet
in en bij de grote grafheuvel maar bevond zich in de directe omgeving ook een
cultusplaats, waarvan thans een votiefdepot is teruggevonden. De datering van
de plaquettes is opzienbarend: tot diep
in de 4e eeuw v. Chr. werd deze heros in
zijn pre-Myceense grafheuvel nog vereerd.

Voidikilia

Polidroson (Volos)

In 1958 startte de beroemde Griekse
archeoloog S. Marinatos de opgraving
van een grote grafheuvel bij Voidikilia
aan de zuidwestkust van de Peloponnesus. Deze tumulus bleek van groot
belang te zijn voor de studie van de
tholos-graven aangezien hij dateert uit
de pre-Myceense periode, dus vóór de
grote tholos-graven, waarvan het zogenaamde graf van Agamemnon bij Mycene het bekendste is. In dit preMyceense tumulusgraf bleek in de LaatHelladische periode een tholos te zijn
geïncorporeerd in de nabijheid van
Vroeg- en Midden-Helladische graven,
die ook in deze grote heuvel lagen.
Kennelijk bezat deze grafheuvel uit de
heroïsche voortijd een grote aantrekkingskracht en wilde men in de nabijheid
van de heros-vorst begraven worden.
Tijdens de opgravingscampagne van
1982 werd onder leiding van de Griekse
archeoloog G. Korres de omgeving van
deze tumulus aan een nader onderzoek
onderworpen. Bij deze opgravingen
deed men een belangrijke vondst. Op
een afstand van tien meter ten oosten van
de heuvel trof men een votiefdepot aan,
bestaande uit een grote hoeveelheid ter-

Sinds jaar en dag werd er in een verweerd bronzen emmertje houtskool gebracht naar het kerkje van het dorp Zagora. Toen deze emmer aan vervanging
toe was gooide men hem niet weg, maar
zorgde voor een plaatsje in de ‘collectie
van het gemeentebezit’, een mooie naam
voor een uitgebreide verzameling streekgebonden curiosa. Op een goede dag bezocht een archeoloog deze collectie en
onderwierp de emmer aan een nader onderzoek met een verbluffend resultaat:
men bleek in het gemeentehuis een Etruskische helm te bezitten! Het is bovendien de eerste helm van dit 3e eeuwse
‘jockey-cap’ type, die compleet in Griekenland gevonden is. Maar hoe is deze
helm hier gekomen? Men vermoedt dat
tijdens de Pyrrhische oorlogen (280-275
v. Chr.) de helm in Italië is buitgemaakt
en als trofee door een trotse veteraan is
meegenomen. Veelal werd zo’n souvenir
als grafgift met de eigenaar begraven.
Wanneer en op welke manier de helm
later weer boven de grond gekomen is en
hoe hij zijn redding te danken had aan de
vrome taak houtskool naar de kerk te
brengen, zal wel voor altijd een mysterie
blijven.
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