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`Gender'-onderzoek in de studie van de Oudheid*

De laatste jaren neemt de cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis van
de antieke wereld steeds meer afstand van de traditionele geschied-
schrijving. Nu de belangstelling uitgaat naar nieuwe thema's, dan
wel naar nieuwe interpretaties van gevestigde thema's, leeft duide-
lijk de behoefte om de eigen positie te verantwoorden, zowel ten
opzichte van het verleden als van de gangbare historische visies.
Het onderzoek naar de betekenis van sekse speelt in deze ontwikke-
ling een belangrijke rol. Daarvan bieden de publikaties die hier ter
recensie staan een uitstekende indruk. Elk berust op een andere
aanpak in theoretisch opzicht en in methodologie, terwijl ze teza-
men de voornaamste tendenties vertegenwoordigen in de manier
waarop het 'gender'-onderzoek in de studie van de Oudheid is gein-
tegreerd.

Before Sexuality verwijst in de titel uitdrukkelijk naar het theore-
tisch uitgangspunt dat in de inleiding nader wordt toegelicht. De
visie van Michel Foucault, zoals uiteengezet in zijn Histoire de la
sexualite (I, 1976; II en III, 1984), bepaalt hier het begrip 'seksuali-
teit'. Foucault beargumenteert dat vanaf de tweede helft van de
achttiende eeuw de opvatting is gaan overheersen dat seksualiteit
een specifieke categorie is van het menselijk bestaan en handelen.
De seksualiteit werd onderscheiden van andere sferen waarin de
mens zich uit, en is aldus ontwikkeld tot een categorie van kennis:
iemands seksuele voorkeur en praktijk geven een bijzonder inzicht
in zijn of haar wezenlijke natuur. Zo wordt ieder individu object van
vertogen over de seksualiteit die hij of zij ook internaliseert tot zelf-
kennis: het individu wordt een geseksueerd subject. De sociale
instellingen wijzen vervolgens aan de hand van deze kennis het
subject ook maatschappelijk een plaats toe. Foucault beschouwt
het vertoog een stringente, in (een deel van) de samenleving
erkende manier van spreken over de werkelijkheid als een vorm
van machtsuitoefening, die (bewust of onbewust) een bepaalde
opvatting en praktijk tot stand wil brengen. Zijn analyse betreft in
de eerste plaats de betekenis van de homoseksualiteit. Daarom
staat in deel II, L'usage des plaisirs (Nederlandse vertaling Het
gebruik van de lust(SUN, Nijmegen 1984)) het klassieke Griekenland
centraal, al eeuwen de fantasietuin van de Griekse liefde. Foucault
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stelt dat het moderne onderscheid tussen homo- en heteroseksuali-
teit in de klassieke praktijk geen rol speelde. De vertogen die de
klassieke erotiek bepaalden hadden als kern het verschil tussen
mannelijk en vrouwelijk, actief en passief, beheersing (zelfbeschik-
king) en mateloosheid (overgave). Binnen deze kaders konden vrije
mannen (van vrouwen weten we niet alleen minder, maar zij interes-
seerden Foucault ook niet werkelijk) de afrodisia genieten met man-
nen of vrouwen, afhankelijk van leeftijd, voorkeur of het moment.

De receptie van Foucault in de oude geschiedenis was voorbereid
door de publikatie van de gerenommeerde graecus K. J. Dover,
Greek Homosexuality (Oxford 1978), waarvan Foucault ook uitvoe-
rig gebruik heeft gemaakt. Dovers werk was in veel opzichten baan-
brekend. De Griekse homoseksuele praktijk was lange tijd door
gevestigde oudhistorici als onderwerp gemeden, en had eigenlijk
alleen een plaats gehad in antropologisch georienteerd onderzoek
naar initiatie en zogenaamde `Männerbunde'. Dovers vlekkeloze
reputatie en de hoge kwaliteit van zijn boek brachten het onderwerp
'sekse' in het centrum van de cultuurhistorische belangstelling en
hielpen het onderwerp 'seks' te bevrijden van enerzijds nerveus
gegiechel, anderzijds van zijn historisch-marginale positie. Dover
liet namelijk zien dat de normen inzake homoseksuele praktijken
nauw verweven waren met de standpunten over iemands rol als bur-
ger. Daarmee was het verband tussen seksualiteit en politiek
gelegd, en was seks geevolueerd van petite histoire of Sittenge-
schichte tot een onderwerp van erkend historisch belang.

Foucaults interpretatie van Dover bestaat in wezen uit twee ele-
menten, die zowel gecombineerd als ook onafhankelijk van elkaar
zijn geevolueerd tot nieuwe thema's. Ten eerste de visie op seksua-
liteit: de plaats van homoseksuele praktijken en normen in de (aan-
zienlijke) mannelijke burgerij; de afwezigheid van een wezenlijk,
kwalitatief verschil tussen homo- en heteroseksuele gevoelens en
betrekkingen; en de betekenis van normen ten aanzien van seksueel
gedrag en gevoel zoals enkrateia (zelfbeheersing), ook in relatie tot
andere normen zoals die ten aanzien van burgerschap. Ten tweede
de specifieke methodiek van Foucault, die uiteraard verwantschap
vertoont met andere theorieen en perspektieven uit het post-
structuralistische Frankrijk. Zijn begrip 'vertoog' is inmiddels zulk
gemeengoed geworden en niet zelden ook verwaterd tot 'opvatting'
of 'publieke opinie' dat het iets van zijn oorspronkelijke analytische
kracht heeft verloren. Dat neemt niet weg dat Foucaults werk veler-
lei onderzoek heeft gestimuleerd, met name in de Verenigde Staten,
dat door zijn gemeenschappelijke achtergrond een duidelijke stro-
ming vormt.

Van de redacteuren van Before Sexuality heeft David Halperin
naam gemaakt met vele publikaties op het gebied van de (antieke)
homostudies (onder meer One Hundred Years of Homosexuality and
Other Essays on Greek Love (New York 1989)), John Winkler (in 1990
overleden) en Froma Zeitlin hebben zich verdienstelijk gemaakt op
het terrein waar klassieke letterkunde, vrouwenstudies en studie
van de Oudheid zijn geintegreerd. Het programma van de redacteu-
ren en de andere auteurs in Before Sexuality is de aan Foucault ont-
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leende opvatting van de seksualiteit en de plaats die deze in de
antieke cultuur innam. De beleving van zeer verschillende gevoe-
lens en normen, en de invloed van maatschappelijke instellingen en
sociaal gedragen kennis bepaalden in samenhang met elkaar de
aard van erotische wensen en ervaring. Deze notie, in de inleiding 'a
cultural poetics of desire' (4) genoemd, betekent een radicale histo-
risering van een aspect van het leven dat vroeger tot de natuur werd
gerekend en dus een overwegend a-historisch karakter werd toege-
schreven. Binnen het gedeelde uitgangspunt is er nog veel variatie,
en dat niet alleen door verschil in specialisatie of periode. De artike-
len die deze 'poetics of desire' exploreren zijn voor het merendeel
eerder gepubliceerd (sommige in het Frans), maar geven zo gebun-
deld een duidelijk beeld van wat deze cultuurgeschiedenis-nieuwe-
stijl vermag. Een selectie.

Winklers 'Laying down the law: the oversight of men's sexual
behavior in classical Athens' laat zien hoe codes van eer en gezichts-
verlies en normen van sociaal gedrag de verlangens van het indi-
vidu bepaalden. Achter de ideale exclusiviteit van mannelijkheid en
vrouwelijkheid school het verontrustende besef dat beide identitei-
ten de uitersten zijn van een glijdende schaal. Griekse mannen dien-
den hun mannelijkheid voortdurend te bewijzen en elke associatie
met verwijfdheid ver van zich te houden. (Deze bezorgdheid over
een ongewenste natuur die achter een vertrouwenwekkend uiterlijk
verborgen ligt, heeft in de tweede eeuw n.C. handleidingen in de
fysiognomie voortgebracht, het onderwerp van M.W. Gleasons arti-
kel, 'The semiotics of gender'.) Winklers nadruk op de ongemerkte
disciplinering van het gedrag plaatst zijn bijdrage dicht bij Fou-
caults begrip van het vertoog. Het artikel is methodisch een voor-
beeld te noemen van 'bricolage', dat in plaats van een analyse per
corpus gebruikmaakt van zeer verschillend tekstmateriaal en op
die manier bij de 'cultural poetics' aansluit. Het is ook opgenomen in
zijn The Constraints of Desire. The Anthropology of Sex and Gender
in Ancient Greece (New York/ Londen 1990). Daarin blijkt, zoals de
subtitel ook aanduidt, hoe zijn visie op de sekse-verhoudingen
evenzeer schatplichtig is aan een antropologische aanpak. In dit
boek heeft Winkler een fraaie beschouwing gewijd aan de Griekse
waardering voor de list: de overtuiging dat schijn bedriegt, ook in de
mannelijkheid van burgers, geeft uitdrukking aan de onderliggende
mentaliteit.

De vraag in hoeverre het begrip en de ervaring van het lichaam
(natuur) afhankelijk zijn van culturele noties, keert in Before Sexua-
lity vele malen terug. Giulia Sissa betoogt in 'Maidenhood without
maidenhead: the female body in ancient Greece' dat partheneia
het parthenos, maagd zijn in de eerste plaats een innerlijke men-
taliteit en eigenlijk geen enkele lichamelijke hoedanigheid betrof
(uitvoeriger in haar Le corps virginal. La virginite feminine en Grece
ancienne(Parijs 1987)). Het eerste gedeelte van deze stelling is inte-
ressant, zeker godsdiensthistorisch, en zal kenners van middel-
eeuwse en contra-reformatorische heiligen bekend voorkomen. De
suggestie dat de Grieken geen idee hadden van iets als een maag-
denvlies is echter niet erg overtuigend en wordt ook (discreet) weer-
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legd in Ann Hansons bijdrage, 'The medical writers' woman'. Dit
artikel biedt een analyse van het medische corpus dat de laatste
jaren sterk in de belangstelling staat als bron voor mentaliteitsge-
schiedenis. Peter Brown laat in 'Bodies and minds: sexuality and
renunciation in early Christianity' beknopt en helder zien hoe de
zelfkennis van lichaam en ziel evolueerde tot de ascese als belicha-
ming van de vrijheid. Ook voor de iconografie is in Before Sexuality
terecht ruimte gemaakt, met name voor F. Lissarrague, wiens onge-
veer gelijktijdig verschenen L' autre guerrier. Archers, peltastes,
cavaliers dans imagerie attique (Parijs /Rome 1990) een fraaie
indruk geeft van de antieke kunstgeschiedenis op Parijse leest
geschoeid. In zijn kleinschaliger The sexual life of satyrs' toont hij
hoe de fantasierijke overdrijving van deze figuurtjes in de Attische
vaasschilderkunst de normen voor mannelijk gedrag in archaisch
en klassiek Athene bevestigde. Bovendien blijken de maenaden in
weerwil van hun extatische losbandigheid uiteindelijk ongenaak-
baar te zijn, zelfs voor satyrs een aspect van de sfeer van Dio-
nysos dat uit de literaire overlevering niet zo is op te maken.

Het is vooral J. Redfields artikel 'From sex to politics: the rites of
Artemis Triklaria and Dionysos Aisymnetes' dat aarzelingen die de
lezer allengs bekruipen over de titel van de bundel verscherpt tot
vragen. Before Sexuality is, gezien de verhouding tot Foucault, een
voor de hand liggende keuze, al is de mogelijke associatie met H.
Frankfort e.a., Before Philosophy (1946) geheel buiten beschouwing
gelaten. Maar Before Sexuality gaat over veel meer dan 'the construc-
tion of erotic experience' alleen. Juist de vervlechting van seksuali-
teit met andere culturele en maatschappelijke categorieen vergroot
de reikwijdte van deze publikatie tot een breed terrein van de
antieke cultuurgeschiedenis. Waarom dan die bevoorrechting van
'the erotic' ten koste van het fundamentelere programma van deze
bundel? Zou 'seks' beter verkopen dan 'gender'?

De rechtshistoricus David Cohen pakt voor de klassieke periode
dezelfde problemen aan als Before Sexuality, maar op een heel
andere manier. Hij zet zijn standpunten en methoden uitvoerig
uiteen en omdat het hier gaat om een fundamentele herziening is
deze inleiding bijzonder nuttig. De rechtsgeschiedenis heeft de wet
benaderd als 'the embodiment of societal morality and the coercive
means for its preservation' (12). In plaats daarvan stelt Cohen voor
om alle praktijken te analyseren waarmee een samenleving sociale
controle uitoefent en waarin deze de structurerende normen repro-
duceert. De wet maakt van deze praktijken deel uit en vormt zo een
element in een proces waarin verandering en consolidering op
elkaar inwerken. Conceptueel en methodisch sluit hij aan bij de
sociologen P. Bourdieu en A. Giddens, en voor zijn argumentatie
maakt hij veel gebruik van comparatief materiaal over de huidige
mediterrane culturen. Het verschil met Foucault is duidelijk. Hoe-
wel de fons et origo van het 'vertoog' niet altijd duidelijk zijn aan te
wijzen, heeft het toch wel een soort centrum; zo is het moderne ver-
toog over de seksualiteit vooral in handen van de medische stand. In
de machtsuitoefening die het vertoog eigen is vervult de wet de rol
van bevestiging en bepaling: het vertoog leidt tot praktische conse-
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quenties die de wet reguleert. Voor Cohen daarentegen bestaat het
vertoog uit de normen en praktijken van de samenleving als geheel.
De wetgevers maken daarvan deel uit, reagerend op de diffusie en
ambiguiteit die alle normen en praktijken eigen zijn.

Wat zijn verhouding tot de traditionele geschiedschrijving
betreft, bespreekt Cohen enkele specifieke problemen: ten eerste
het mediterrane 'verbod' op de mobiliteit van vrouwen, waarvan de
betekenis niet begrepen werd in een tijd dat in West-Europa vrou-
wen juist gaandeweg meer bewegingsvrijheid verwierven; ten
tweede de ideologische onmogelijkheid om kritisch de verschillen
te beschouwen tussen het mannelijke burgerschap in klassiek
Athene en in het moderne liberalisme; ten derde de geringe metho-
dische middelen om verschil tussen norm en praktijk te taxeren; en
ten vierde vergelijkbare problemen in de beoordeling van verschil-
len tussen de elite en andere klassen.

Waar Cohen antropologisch materiaal gebruikt om de sociale
structuren te beschrijven, vertoont zijn boek evidente verwant-
schap met Winklers eerder genoemde Constraints of Desire. Deze
aanpak verheldert niet alleen de gang van zaken in de Attische
maatschappij, maar maakt die ook op een levendige manier aan-
schouwelijk. De 'zero-sum competition' van eer en schande het
succes van de een betekent een navenant gezichtsverlies van de
ander voedde de onzekerheid over mannelijkheid die weer tot
contradictoire situaties leidde: het hanige bewijsgedrag verlangde
een Don Juan-houding ten opzichte van alle vrouwen, terwijI de
eigen vrouwen en dus de eigen eer door hetzelfde gedrag voortdu-
rend werden bedreigd. De 'politics of repute' het geklets in de
buurt, 'wat ze zeggen dat ben je' intensiveerden deze conflicten,
die in de Atheense democratie een politieke rol konden spelen.
Daarom waren de Attische wetten er duidelijke op gericht de prive-
sfeer af te bakenen, maar juist zo dat de gemeenschap als geheel
kon zien dat de (seksuele) onschendbaarheid van vrouwen en kin-
deren gerespecteerd werd. Die vrouwen en kinderen dienden dus
wel onder voortdurend toezicht te staan. Hybris betekent in de eer-
ste plaats het overschrijden van de scheidslijn tussen het eigen
domein en dat van de ander. De wet op overspel, die het doden van
de minnaar in flagrante toestond, was niet zozeer gericht op het
straffen van seksueel wangedrag, maar op het verhinderen van
sociaal geweld en wanorde. In dit opzicht constateert Cohen dat
seksuele activiteiten geen eigen, van andere handelingen onder-
scheiden karakter werd toegeschreven, maar hun betekenis ont-
leenden aan een ander systeem van kennis en normen, en sluit zo bij
het standpunt van Foucault aan.

Ten aanzien van homoseksualiteit is dat echter niet het geval.
Cohen concludeert dat heteroseksualiteit wel degelijk normatief
was, ook in klassiek Athene. Dover had al geconstateerd hoe proble-
matisch de rol was van de jonge beminde (eromenos): hij moest zich
voegen naar de regels van de mannelijke hofmakerij, maar mocht
onder geen beding genieten van de seksuele praktijk. Deze passieve
beleving maakte een man vrouwelijk, en hier spreekt opnieuw de
zorg uit over de altijd aanvechtbare mannelijkheid, die ook in de
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wet tot uitdrukking kwam. Juist in de elite, waarin zich de homosek-
suele relaties vooral voordeden, leefden de sterkste politieke aspi-
raties; een aanval op de reputatie van een politieke concurrent bete-
kende zonder meer winst. Ook hier blijkt hoe eer en reputatie,
'gender' en politiek volledig met elkaar verweven waren. De homo-
seksuele sfeer werkte enigszins als een subcultuur, waar de rest van
de bevolking met gemengde gevoelens naar keek. Cohen verklaart
deze praktijk uit geheel andere factoren dan de gebruikelijke
initiatie-restanten. Hij wijst op het grote leeftijdsverschil tussen
echtgenoten: idealiter was bij het huwelijk het meisje maximaal
veertien a vijftien jaar, de man bijna dertig jaar oud. Bovendien
werd aan het vermogen van een meisje om vrouw te worden niet
getwijfeld (mits op de juiste rituele wijze bevestigd), maar om van
jongens mannen te maken vergde een lange, voortdurende en nooit
geheel van succes verzekerde inspanning. In de vele jaren tussen
seksuele rijpwording en maatschappelijke volwassenheid als
gehuwd man vormden homoseksuele relaties een sociaal erkende
oplossing, die echter verlaten diende te worden tenzij men zich van
nature homoseksueel voelde. Het begrip 'natuur' speelt volgens
Cohen dus wel degelijk een rol pace Foucault.

Het werk van Foucault betekent voor Cohen overigens niet meer
dan een invloedrijke visie waarmee hij zijn eigen standpunt verge-
lijkt. Amy Richlin neemt daarentegen uitdrukkelijk stelling tegen
Foucault en de eerder besproken bundel in haar artikel 'Not before
homosexuality: the materiality of the cinaedus and the Roman law
against love between men', Journal of the History of Sexuality 3
(1993) 523-573. Ook zij concludeert ten aanzien van Rome wat
Cohen in Athene als de overheersende moraal ziet: het huwelijk en
de heteroseksualiteit als norm, met op de achtergrond een
mannelijk-homoseksueel circuit dat als 'anders' werd bejegend en
zichzelf ook als 'anders' beschouwde. In de door haar geredigeerde
bundel Pornography and Representation in Greece and Rome pro-
beert Richlin dan ook het debat in een geheel andere richting te stu-
ren. Uitgaande van het idee dat het verschil tussen de Oudheid en
het heden inmiddels vanzelfsprekend is geworden, wil zij deze
afstand overbruggen door de Oudheid bewust te confronteren met
actuele vraagstukken. Zo'n vraagstuk is de pornografie, die in de
door haar gekozen theorie direct in het verlengde wordt gelegd van
seksueel geweld en de sociale verhoudingen waar dit geweld uit
voortvloeit. Het resultaat in deze bundel kan ik niet echt geslaagd
vinden. De opvatting van het begrip 'representatie' die hier is
gehanteerd elke afbeelding houdt onvermijdelijk een onteige-
ning in en wordt een element in het uitoefenen van macht over het
afgebeelde is te grofmazig om enerzijds de antieke mentaliteit,
anderzijds de moderne problematiek ook in zijn ambivalenties
recht te doen. Bovendien hebben vele auteurs in deze bundel het al
te eenvoudige model niet kunnen vertalen in een vraagstelling die
een genuanceerde interpretatie van het materiaal mogelijk maakt.
De interessantste bijdragen zijn die van Richlin zelf (leading
Ovid's Rapes') vanwege haar wetenschapskritische beschouwingen,
en van twee archeologen. H.A. Shapiro is een kunsthistoricus met
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een uitstekende staat van dienst, die in zijn artikel 'Eros in Love:
Pederasty and Pornography in Greece' juist ingaat op het verschil
tussen afbeelding en werkelijkheid in de erotische kunst. Shelby
Brown behandelt in 'Death as Decoration: Scenes from the Arena on
Roman Domestic Mosaics' een aspect van de Romeinse mentaliteit,
dat vooral vanuit sociaal-politiek perspectief is belicht, maar hier
deel uitmaakt van de prive-sfeer en van de subjectiviteit van bur-
gers.

Zowel Pornography and Representation als Before Sexuality illu-
streert de toenemende tendentie om literair en visueel materiaal
evenzeer en liefst in nauwe samenhang met elkaar aan bod te laten
komen. Het is natuurlijk niet voor het eerst dat de noodzaak wordt
beleden om beide expressievormen van een en dezelfde cultuur
met elkaar in verband te brengen. Maar het blijkt telkens weer nodig
te zijn om de divergerende vakspecialisaties bewust te verenigen,
en de huidige cultuurgeschiedenis probeert dit juist vanuit het
gekozen theoretische perspectief te realiseren. De archeologe
Christiane Sourvinou-Inwood, die als een van de eersten
(post)structuralistische principes heeft toegepast op beeldmate-
riaal, noemt deze samenhangende interpretatie van beide typen
materiaal een lezen' van de cultuur. Deze combinatie van Parijse
theorieen met een iconografische traditie die vooral buiten Frank-
rijk (Duitsland, Engeland, Italie, Verenigde Staten) is ontwikkeld, is
uitgegroeid tot een stroming (waartoe ook Lissarrague behoort).
Sourvinou stelt aan dat lezen' strikte theoretische en methodische
eisen. 'Reading' Greek Culture, waarin zij zeven artikelen heeft
gebundeld en ingeleid, is zowel een pleidooi voor een solide metho-
dologie als een presentatie van resultaten. De hermeneutiek van de
Altertumswissenschaft heeft volgens Sourvinou onbewust moderne
noties opgelegd aan het antieke materiaal. De betekenis van de
afbeeldingen en teksten dient echter te worden bepaald aan de hand
van een verantwoorde rubricering van overeenkomsten en verschil-
len in door de antieke cultuur vastgelegde tekens. Deze handelwijze
en de daarop volgende interpretatie moeten worden gebaseerd op
het bewuste en dus controleerbare gebruik van theorieen en con-
cepten.

Juist in het begrip van natuur en cultuur hebben volgens Sourvi-
nou moderne opvattingen de antieke cultuur vertekend. Dit niet
alleen in het structuralisme significante begrippenpaar traceert
Sourvinou in verschillende contexten, met name ten aanzien van
sekse en seksualiteit. De associatie van de man met de polis als cen-
trum van de Griekse cultuur wees de vrouw het domein van de
natuur toe. En dan wel in het bijzonder het ongehuwde meisje (part-
henos), dat de potentie van de seksualiteit en de vernieuwing van
het leven in zich draagt maar nog niet door het huwelijksritueel in
de maatschappij is geincorporeerd. Op dit natuurlijke aspect van
het leven heeft de mens geen greep, het is zowel goddelijk als dier-
lijk (onder beheer van Artemis). Afbeeldingen van erotische achter-
volging dragen dan ook associaties met strijd en jacht, terwijl ze
tegelijkertijd duidelijk van echte strijdscenes onderscheiden zijn.
Het huwelijk voegt deze natuur in de structuren van de samenle-
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ving: de cultuur is pas gevestigd als de natuur daarin is opgenomen.
Hoewel de huiver van Griekse mannen voor (vrouwelijke) seksuali-
teit vele mythen heeft voortgebracht over autochthonie (een yolk
zou oorspronkelijk uit mannen bestaan en spontaan uit de aarde
zijn voortgekomen, dus zonder de noodzaak van vrouwelijke pro-
creatie en met alle aanspraken op het bezit van het land), tonen de
culten van Persephone en Aphrodite als beschermgodinnen van de
Zuiditalische kolonie Locri en de mythen over de Pythia in het hei-
ligdom van Delphi dat het vrouwelijke aspect in de mannelijke
structuur moet zijn opgenomen. Dat deze incorporatie altijd een
hierarchisch karakter behoudt, uitgedrukt in de dito voorstelling
van het huwelijk of, in het geval van de Pythia, in de overheersing
van de mannelijke goden over de vrouwelijke, is juist de bestaansre-
den van deze mythen.

De verhouding tussen de seksen, of deze nu wordt opgevat als
tegengesteld, als complementair of als een mengeling van derge-
lijke relaties, leent zich bij uitstek voor culturele plaatsbepaling.
Met de kenschets van verschijnselen als mannelijk en vrouwelijk
wordt daaraan een ogenschijnlijk natuurlijke, begrijpelijke en van-
zelfsprekende orde toegekend. Omdat zeker in de Griekse Oudheid
het spreken en schrijven een mannelijk privilege waren, krijgen in
deze gedachtengang vrouwen de rol van het Andere. Dit aspect van
Sourvinous benadering wordt ondersteund door het onderzoek van
Ruth Padel, In and Out of the Mind. Greek Images of the Tragic Self.
Vanuit een heel andere invalshoek constateert Padel dat de klas-
sieke voorstelling van de menselijke psyche sterk vrouwelijke con-
notaties bezat: men is immers nooit geheel meester over de emo-
ties, en het innerlijk is receptief en kwetsbaar voor de beroeringen
die van buitenaf lijken te komen. Mannelijkheid en vrouwelijkheid
staan weliswaar in verband met de maatschappelijke organisatie en
mentaliteit, maar in deze specifieke contexten zijn het vooral
instrumentele kwaliteiten in de ordening van de cultuur. De traditie
van de klassieke filologie en de hermeneutiek van de daaraan ont-
leende oude geschiedenis legde daarentegen de betekenis die de
moderne cultuur hechtte aan mannelijkheid en vrouwelijkheid
ongemerkt op aan de mentaliteit van de antieke wereld. Daarom legt
Sourvinou (evenals de eerder besproken auteurs) zoveel nadruk op
een methodologie die dit type analogieen kan voorkomen. Toch valt
niet te ontkennen dat in 'Reading' Greek culture de lezer zich wat
murw geslagen voelt door Sourvinous voortdurend gehamer op een
methodologische rigueur. Zij kan zich uiteraard evenmin onttrek-
ken aan moderne notes, al zijn die meer aan het recente Parijs dan
aan de traditionele beoefening van de oude geschiedenis ontleend.

Wie weinig voelt voor Frans ideeengoed of comparatieve metho-
den en toch veel wil weten over het Romeinse huwelijk, kan terecht
bij Susan Treggiari's Roman Marriage. Dit boek leent zich voor een
interessante vergelijking omdat het als enige van de hier besproken
publikaties de traditionele aanpak vertegenwoordigt. Hoewel
Roman Marriage ongetwijfeld bij de belangstelling voor 'gender'
aansluit, biedt Treggiari geen enkele theoretische verantwoording.
Vertrouwend op de waarde van de empirische methode ziet zij daar-
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toe kennelijk geen aanleiding. In deze optiek is de vraagstelling
meestal: wat was het? (in dit geval, het Romeinse huwelijk) en het
antwoord wordt dan vooral kwantitatief: alles wat te weten valt met
deze methode. Dat doet denken aan Fergus Millars monumentale
werk over het Romeinse keizerschap, The Emperor in the Roman
World (Oxford 1977). Zijn vraag was: wat is de keizer? Antwoord:
alles wat de keizer doet (xi). Millar verklaarde dat hij het hanteren
van sociologische concepten of comparatief materiaal beschouwde
als in strijd met 'the proper objective of a historian, to subordinate
himself to the evidence and to the conceptual world of a society in
the past' (xii). Treggiari houdt het korter: 'the sources ... speak for
themselves' (vii). Zo ontstaat een boek van een voornamelijk ency-
clopedisch karakter, verrijkt met bronkritisch commentaar en
zakelijke conclusies. Wie verder wil en materiaal behoeft over het
Romeinse huwelijk, kan in Treggiari alles vinden wat men nodig
heeft. Want uit een kwantitatieve vraag ontstaat met garantie (en
hard werken) een dik boek (Millar ruim 600, Treggiari bijna 600
pagina's).

Hoewel zowel Millar als Treggiari naar eigen zeggen moderne
oordelen bewust vermijden, is dat in de praktijk natuurlijk onmoge-
lijk. Er is altijd iemand die de bronnen laat spreken, en de interven-
tie van de historicus is alleen al aanwijsbaar in de keuze van mate-
riaal en interpretaties. Dat ook Treggiari een actieve rol speelt en
waarom zou ze ook niet? blijkt onvermijdelijk op het niveau van
de theorie en de interpretatie, waar zij zich immers de meeste ont-
houding heeft opgelegd. In de passages over de acculturatie van
Romeinse en Griekse elementen vallen de gevolgen het meest op.
Van de hele discussie waarop Before Sexuality gebaseerd is, geen
spoor; een kanoniek auteur op dit terrein als J.P. Vernant, zonder
wie geen enkele publikatie over het Griekse huwelijk zich kan verto-
nen, ontbreekt. Foucault figureert wel in de bibliografie, maar niet
in de tekst, zelfs niet in de secties over het Romeinse huwelijks-
ideaal waaraan deel III van Histoire de la sexualite is gewijd. Een
enkele voetnoot (bijvoorbeeld 312, noot 282) doet plichtmatig aan;
omdat Treggiari op geen enkele manier op deze visie ingaat had ze
dat net zo goed kunnen laten. Maar ook haar eigenlijke onderwerp
heeft geleden onder haar eenzijdig vertrouwen in de empirie. Daar-
van getuigt bijvoorbeeld het feit dat Treggiari geen enkele vraag
stelt over de functie van de wet, die als bron de hoofdrol speelt en
waarvan zelfs de afbakening van deze studie afhankelijk is het
verschil met de aanpak van Cohen is veelzeggend. En wat te denken
van de plaats die Treggiari toekent aan het begrip 'honour': een
korte subparagraaf in de sectie 'Sexual relations', afdeling 'Atti-
tudes'.

The development of the Mediterranean ideas of male honour in connection
with women's sexuality and chastity deserves further scrutiny. These ideas
gave rise to a complicated etiquette and to such extremes as the duel, and in a
diluted form spread to northern Europe. Other scholars derive them from
Rome. To my mind it seems likely that the elements in the double standard ...
are of Muslim origin. (31 3)
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Hier heeft Treggiari een discussie van ruim twintig jaar gemist over
de betekenis van de mediterrane antropologie voor de studie van de
Oudheid, en een wat recentere discussie over het zogenaamde
orientalisme de onbewuste toeschrijving van bepaalde (veelal
ongewenste) eigenaardigheden aan niet-Westerse culturen. Het
gaat er beslist niet om dat een standpunt over Foucault het voor-
naamste ingredient had moeten zijn, zoals in Before Sexuality; het is
immers niet verplicht om spraakmakende benaderingen hoe dan
ook te incorporeren. Het cruciale punt is dat Treggiari, werkelijk
niet de eerste de beste, enkele fundamentele debatten over haar
onderwerp in wezen negeert, en meent dat te kunnen doen op grond
van empirische objectiviteit.

Het gaat er evenmin om dit boek volledig te diskwalificeren dat
zou niet terecht zijn. Treggiari geeft meer informatie over de
Romeinse huwelijkswet dan Cohen zou kunnen geven, maar ook
en dat is wat hier aan de orde is dan hij vermoedelijk zou willen
geven. Nu zijn in dit verschil in benadering ook de onderscheiden
accenten in de Griekse en de Romeinse cultuurgeschiedenis als
zodanig van invloed. Het omvangrijke corpus van de Romeinse wet-
geving, zeker in verhouding tot de Griekse, heeft een legalistische
voorkeur in de hand gewerkt, terwijl de klassieke tragedies en in het
algemeen de rijke Griekse mythologie meer hebben uitgenodigd tot
een exploratie van de psychische mentaliteit dan voor Rome het
geval is. Afgezien van het terrein van de godsdienstgeschiedenis
kan men zeggen dat in de beoefening van de Romeinse cultuurge-
schiedenis een veel geringer theoretisch bewustzijn is ontwikkeld
dan in de Griekse, met name van de klassieke periode. De ontwikke-
ling van het 'gender'-onderzoek heeft deze reeds aanwezige ten-
denties in hoge mate gestimuleerd en uitgewerkt. Maar wat er wel op
dat terrein voor Rome is gedaan, heeft Treggiari niet bereikt. Dat is,
meen ik, toe te schrijven aan de traditie waarin zij werkt: de tekst
(bron) neemt een gepriviligeerde plaats in als middel en als doel.
Wat achter die tekst ligt is niet met strikt tekstkritische methoden te
achterhalen. Het eertijds gangbare hermeneutische 'Verstehen'
wordt wegens de onbewuste interventie van moderne opvattingen
in de interpretatie niet meer vertrouwd, maar de benaderingen die
recenter ontwikkeld zijn om bewust te worden toegepast (compara-
tieve antropologie; sociale modellen; theorieen van cultureel-
filosofische of psychologische aard, al of niet in combinatie met
semiotiek), gelden als oneigenlijk voor de geschiedbeoefening (ver-
gelijk Millar). Het empirisch-zakelijke resultaat biedt de lezer geen
inzicht in het Romeinse huwelijk als cultuurhistorisch fenomeen,
maar het is tevens minder gevoelig voor de waan van de dag.

Dit leidt, concluderend, tot de vraag of van beide benaderingen
de beste kwaliteiten verenigd kunnen worden. lk vermoed dat dit
alleen mogelijk is met een uitvoerige theoretische verantwoording:
het soort argumentatie dat in het ene type onderzoek als zinvol
wordt beschouwd, geldt immers in het andere als ontoereikend. Tot
zo'n verantwoording moet men dan wel bereid zijn. Bovendien legt
dit streven beperkingen op aan de omvang van het te behandelen
onderwerp. Maar al is het dringend gewenst om een discussie te ont-
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wikkelen die de verschillende visies met elkaar in contact brengt,
tot een synthese zal dit niet snel leiden, en dat hoeft ook niet. Niets
is zo dodelijk voor een vakgebied als theoretische uniformiteit.
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