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VOORWOORD D 

Dee gedachte om een studie te wijden aan het onderwerp van de Griekse 
homoseksualiteitt is opgekomen tijdens discussies in een leesgroep die bestond uit de 
classicuss wijlen Wim van Lakwijk, de classicus Wim Hottentot en mijzelf. We lazen 
onderr meer het tweede boek uit het corpus Theognideum en de redevoering Contra 
TimarchumTimarchum van Aischines. De levendige en diepgaande gesprekken met deze twee 
vriendenn brachten mij tot het vermoeden dat het beeld dat Dover van de Griekse 
homoseksualiteitt schetst in zijn boek Greek Homosexuality (Londen 1978) op 
belangrijkee punten gecorrigeerd diende te worden en ondanks zijn scherpzinnige 
analysess van een breed terrein van de Griekse cultuur te idealiserend was. Een 
homo-erotischee verleidingsscène tussen volwassen mannen van de Affecter in het 
handboekk van Pfuhl (1923, ill . 223) voedde dit vermoeden en wekte mijn nieuws-
gierigheidd op naar meer werk van deze en andere zwartfigurige schilders. Zo greep ik 
inn 1987, met enthousiasme en vakbekwaamheid geholpen door professor dr H. A. G. 
Brijderr en in een eerder stadium aangespoord door dr G. Hekma, het vazencongres in 
Kopenhagenn aan om de conclusies van een eerste proeve van onderzoek op dit 
terreinn aan een publiek van experts voor te leggen. Deze bijdrage werd gepubliceerd 
onderr de titel "Greek Love: Homosexuality or Paederasty? Greek love in black figure 
vase-painting""  in de Proceedings van dit congres. De suggesties die ik in deze 
congresbijdragee heb gedaan voor nader onderzoek vormen de uitgangspunten voor 
dee studie waarop deel 1 van dit proefschrift betrekking heeft. 
Toenn gebleken was dat de studies van Halperin (1990) en Winkler (1990) op het 
gebiedd van de Griekse homoseksualiteit de opvattingen die ik in dit artikel onder 
woordenn had gebracht, niet hadden overgenomen, besloot ik mijn eigen ideeën in 
dezee verder uit te werken. De had het grote geluk dat ik op dat moment werkzaam 
wass bij de vakgroep Grieks van de Universiteit van Amsterdam en in professor dr J. 
M.. Bremer direct een zeer enthousiaste en geïnteresseerde begeleider vond. Hij was 
overtuigdd van het belang van het onderwerp en had er vertrouwen in dat mijn aanpak 
tott belangwekkende conclusies zou leiden. We hadden aanvankelijk veel tegenslag. 
Tott twee keer toe werd een aanvraag voor een beurs van een jaar bij NWO door de 
werkgemeenschapp Klassieke Letteren op oneigenlijke gronden afgewezen. Het tij 
keerde.. De Universiteit van Amsterdam kreeg de beschikking over het Van-der-Valk-
fondss en op voorspraak van Bremer kon ik in 1995 voor 15 maanden aan het werk, 
eenn ongekende luxe voor iemand die gewend is 25 uur onderwijs per week te 
verzorgen.. Het Klassiek Seminarium, het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO) 
vann de Universiteit van Amsterdam en het Amstellyceum ben ik erkentelijk dat zij mij 
dee mogelijheid hebben geboden ongestoord van dit otium te gemeten. 
Bremerr en ik spraken af dat ik de onderzoeksopzet zou volgen die ik onder zijn leiding 
voorr de aanvraag bij het NWO had geformuleerd; hierbij lag vooral de nadruk op de 
roll  van de homo-erotiek in het oeuvre van Plato. Een van de vraagstellingen betrof 
echterr de relatie tussen de opvattingen over de erastes-eromenos-verhouding van 
Platoo en de eigentijdse homoseksuele praktijk in Athene. Ik begon met het laatste 
puntt en dit resulteerde in de studie die deel 1 omvat. De meeste vraagstellingen die ik 
formuleerdee in verband met de rol van de homo-erotiek in de dialogen van Plato zijn 
aann bod gekomen in mijn analyse van het Symposium (deel 2). De Phaedrus is buiten 
schott gebleven en de vraag naar een verklaring voor een opmerkelijke verschuiving 
inn het denken van Plato over de maatschappelijke plaats van de erastes-eromenos-
verhoudingg is nog onbeantwoord gebleven. 
Ikk heb een diepe bewondering opgevat voor de stimulerende geestdrift, het geduld en 
dee intense vriendelijkheid waarmee professor Bremer mij in al die jaren dat ik aan dit 
onderzoekk heb gewerkt, heeft begeleid. Zijn brede kennis van en grote belangstelling 
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voorr de Griekse cultuur in al haar facetten maakte hem tot een ideale begeleider van 
ditt onderwerp. Als student was ik al onder de indruk van zijn bijzonder heldere en 
systematischee maar tevens enthousiasmerende colleges. Met dezelfde didactische 
vaardighedenn heeft hij ervoor gezorgd dat ik de moed en de energie heb opgebracht 
ditt onderzoek af te ronden. Erg belangrijk waren de vrijheid die hij mij bood volledig 
dee lijnen die ik had uitgestippeld te volgen en het vertrouwen dat daaruit bleek. De 
liefdevollee zorg waarmee hij mijn tekst heeft gecorrigeerd en de leerzame en 
diepgaandee gesprekken met hem hebben een grote bijdrage geleverd aan de kwaliteit 
vann dit proefdschrif . 
Verderr wil ik mijn oprechte dank uitspreken aan de archeoloog dr C. W. Neeft, die 
mett grote accuratesse, scherpzinnigheid en vakmanschap de hoofdstukken 4 t/m 7 
vann deel 1 heeft nagekeken. Bewonderenswaardig is zijn integere en bescheiden 
wijzee waarop hij zich van deze taak heeft gekweten. Vele malen heeft hij me met zijn 
nuchteree commentaar ertoe gedwongen zaken te heroverwegen en te herformuleren. 
Zijnn behulpzaamheid heeft ook de bibliografische en andere gegevens verrijkt. 
Eenn tweede archeoloog die ik voor de totstandkoming van dit proefschrift veel dank 
verschuldigdd ben is Pieter Heesen. Zijn vriendschap en voortdurende belangstelling 
voorr dit proefschrift zijn voor mij van grote waarde geweest. Ook hij heeft de 
hoofdstukkenn 4 t/m 7 van deel 1 gecorrigeerd, maar tevens mij geholpen met het 
verzamelenn van vaasafbeeldingen met een homoseksuele iconografie. Mijn 
gesprekkenn met hem over de thematiek en de functie van deze vazen hebben veel 
bijgedragenn tot het begrip van de waarde van dit materiaal als bron voor 
homoseksueell  gedrag in de zesde en vijfde eeuw. Zijn biografische kennis en geduld 
zijnn de lijsten met archeologische gegevens achterin in deel 1 zeer ten goede 
gekomen. . 
Dee classicus Hein van Dolen heeft mij ook in allerlei opzichten terzijde gestaan. Van 
zijnn stilistische gave en van zijn grote kennis van de Griekse literatuur, en in het 
bijzonderr de Griekse komedie, heb ik dankbaar gebruik mogen maken. Hij heeft altijd 
zeerr adequaat en deskundig op mijn vragen en inhoudelijke problemen gereageerd. 
Maarr ook zijn niet aflatende büjk van betrokkenheid en steun heeft mij gesterkt dit 
projectt vol te houden en af te ronden. 
Bijzonderee dank gaat ook uit naar Xander van Eckeren. Vijfjaar lang heeft hij mij als 
assistentt bijgestaan. Zijn opgewekte en geduldige karakter maakte het samenwerken 
mett hem tot een zeer stimulerende en aangename bezigheid. Met recht kan ik zeggen 
datt zonder zijn niet aflatende energie, positieve houding en vriendschap dit 
proefschriftt nooit tot een goed einde was gekomen. Bovendien was zijn inhoudelijk 
commentaarr waardevol en het heeft bijgedragen tot een groot aantal verbeteringen. 
Verderr wil ik verschillende andere mensen graag van harte bedanken voor hun 
bijdragee aan deze studie: dr G. Hekma voor zijn belangstelling en zijn waardevolle 
suggesties,, professor dr C. J. Ruijgh die met zijn ongeëvenaarde kennis van de 
Grieksee taal moeilijke problemen direct wist op te lossen, professor dr S. R. Slings die 
inn het beginstadium van het onderzoek enkele hoofdstukken heeft doorgelezen en mij 
voorr enkele fouten heeft behoed, dr B. Poortman en drs M. Jager voor hun 
bereidwilligheidd mij op het terrein van de filosofie bij te staan en drs G. Gast voor het 
corrigerenn van mijn Engels. 
Mij nn dank gaat ook uit naar de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoekk (N.W.O.) die een studiereis naar Oxford en een verblijf aan de Fondation 
Hardtt in Vandoeuvres (Genève) mogelijk heeft gemaakt. 
Verderr ben ik de volgende archeologen erkentelijk voor het toesturen van foto's van 
vaasafbeeldingenn en het verschaffen van informatie daaromtrent: dr Fede Berti 
(Museoo Archeologico Nazionale, Ferrara), dr S. Boriskovskaya (Hermitage Museum, 
Sint-Petersburg),, dr Angelo Bottini (Museo Archeologico, Florence), dr Kordelia 
Knolll  (Staatliche Kunstsammlungen, Dresden), Thomas Mannack (Beazley-archive, 
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Oxford),, A. Rendic Miocevic (Archeologisch Museum, Zagreb), dr Susanne Moraw 
(Staatlichee Antikensammlungen, München), Francoise Poiret (CMteau-Musée, 
Boulogne-sur-Mer),, Brigitte Tailliez (Louvre, Parijs), en de curator van The 
Ashmoleann Museum, Oxford. 

Tott slot wil ik graag mijn familie bedanken voor het geduld dat zij heeft op moeten 
brengenn en voor het in mij gestelde vertrouwen dat dit project, dat mijn aandacht zo 
langee tijd van andere zaken heeft afgehouden, eens zijn afronding zou krijgen. 

Amsterdam,, winter 2000 
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HOOFDSTUKK  1 
DOELL  EN DEFINITIE S 

1.. Twee benaderingen 

Homoseksualiteitt en pederastie bij de Grieken staan de laatste decennia in de volle 
aandachtt bij classici, historici, antropologen en filosofen. Het boek dat een ommekeer 
betekendee in het onderzoek naar de Griekse homoseksualiteit is Greek 
HomosexualityHomosexuality van K. J. Dover uit 1978.' Deze studie benaderde het onderwerp voor 
hett eerst vanuit verschillende bronnen, niet alleen vanuit literaire en niet-literaire 
teksten,, maar ook vanuit archeologische gegevens. Deze aanpak bleek zeer 
succesvol.. Ook de systematische methode, waarbij Dover het onderwerp als een 
zelfstandigee studie heeft gepresenteerd en niet als een onderdeel van een algemene 
studiee over de Griekse seksualiteit, was vruchtbaar.2 Tot dan toe bestond in boeken 
diee zo'n inleiding verzorgden de tendens slechts weinig aandacht te besteden aan het 
onderwerpp van de homoseksualiteit.3 Verder werd het onderwerp behandeld als een 
onderdeell  van de Griekse opvoeding4 of in het kader van de zogeheten KOXÓC,-
inscriptiess op vazen5. In zijn voorwoord maakt Dover duidelijk dat de nadruk in zijn 
studiee niet zozeer ligt op grote figuren als Sappho en Sokrates, maar op de Griekse 
maatschappijj  en de ervaringen van alledag. Deze verschuiving in focus maakt zijn 
boekk tot een riskante, maar tegelijk ook tot een uitdagende en voor menige lezer een 
schokkendee onderneming. Overeenkomstig Dovers verwachting, uitgesproken in zijn 
inleiding,, heeft het boek een geweldige stimulans gegeven aan verder onderzoek. 
Binnenn het gebied van de archeologie is het onderwerp van de geschenken die een 
erastess aan zijn eromenos geeft, nader onderzocht door Koch-Harnack (1983). 
Kilmerr (1993) heeft de homo-erotische afbeeldingen op de roodfigurige vazen 
beschreven.. Foucault (1984), die dankbaar gebruik gemaakt heeft van de conclusies 
vann Dovers beschouwing, heeft het onderzoek naar de Griekse homoseksualiteit een 
nieuwee richting gewezen, de opvatting namelijk dat seksualiteit een sociale 
constructiee is. Deze opvatting krijgt met name in het werk van Winkler en Halperin 
haarr beslag. . 
Inn de publikaties over de Griekse homoseksualiteit zijn grofweg twee benaderingen 
tee onderscheiden: enerzijds een diachronische (Bethe 1907, Bremmer 1980, Patzer 
1982,, Sergent 1986, Percy 1996), die vanuit een historisch perspectief de 
uitingsvormenn van homo-erotiek bij de Grieken wil terugvoeren op een gemeen-
schappelijkee bron en daarmee, al dan niet bedoeld, in zekere zin een historische 

>Dee Nederlandse editie is op voortreffelijke wijze verzorgd door Wim Hottentot (1989 Amsterdam). 
Doverr heeft speciaal voor deze editie een tweede voorwoord toegevoegd, waarin hij in het kort op een 
aantall  bezwaren die in de loop van de tijd op zijn boek zijn geuit, reageert. De Nederlandse editie munt 
uitt door de rechtstreekse weergave van de bronnen uit het Grieks. Maar met het oog op de verspreiding 
vann de Engelse editie zal ik in mijn verwijzingen deze editie gebruiken. 
2Hett aantal studies waarbij de Griekse homoseksualiteit als een zelfstandig onderwerp en in een breed 
spectrumm wordt beschreven, is vóór het verschijnen van het boek van Dover gering; uitzonderuigen zijn 
hett boek van Symonds en dat van Meier (opnieuw uitgegeven door de Pogey-Castries), zie bibliografie. 
'Ikk denk aan studies als Flacelière (1962), Marcadé (1962), Boardman & LaRocca (1975); het boek van 
Lichtt (1925-8,197110> vormt een uitzondering in dit genre, omdat het op bijzonder uitgebreide en 
gedetailleerdee wijze het onderwerp van de homoseksualiteit en pederastie behandelt; ook onder 
publikatiess na" Dover die een overzicht pretenderen van de Griekse seksualteit, zijn er verscheidene die 
naarr verhouding zeer weinig aandacht besteden aan homoseksualiteit, zoals Dierichs (1988,1993). 
4Marrou(1956).. . . . . 
5Robinson-Fluckk (1937); het hoofdstuk dat dit boek wijdt aan de pederastie is overigens verrassend en 
biedtt tal van goede formuleringen, inzichten en observaties. 
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verklaringg voor dit cultuurverschijnsel wil geven. Centraal in deze benadering is de 
gedachtee dat er een bepaalde oervorm van homoseksualiteit is te achterhalen - er 
wordtt zelfs gesproken van een Indo-Europees ritueel - en dat er een ontwikkeling valt 
tee bespeuren vanaf die oervorm tot en met de uitingen van homoseksueel gedrag in 
hett Athene van de vijfde eeuw v. Chr. Anderzijds is de homo-erotiek vanuit een 
synchronischh perspectief bestudeerd, waarvan de studies van Dover en Foucault 
iederr op hun eigen manier baanbrekend zijn. Andere voorbeelden van deze 
benaderingg zijn onder meer de studies van Buffière (1980), Cartledge (1981), Shapiro 
(1991/2),, Koch-Harnack (1984), Keuls (1985), Hupperts (1989), Cantarella (1989), 
Reinsbergg (1989), Winkler (1990), Halperin (1990), Cohen (1991), Kilmer (1993), 
Thorntonn (1997) en Calame (19992). Deze benadering, die zich in de meeste gevallen 
concentreertt op de homo-erotiek in Athene, is te beschouwen als een 
cultuurfenomenologischee benadering, waarin homo-erotisch gedrag als een gegeven 
wordtt beschouwd dat een geïntegreerd onderdeel is van een cultuur en dat in een 
process van wisselwerking met andere uitingen en manifestaties van die cultuur 
gevormdd wordt. Het verschijnsel wordt niet primair beschreven als iets dat een 
ontwikkelingg heeft ondergaan, laat staan verklaard moet worden. Het feit dat het 
verschijnsell  zich heeft voorgedaan, is een gerede aanleiding om het als zodanig te 
beschrijven.. Dit neemt niet weg dat verscheidene van deze studies laten zien dat de 
verschillenn in vormen van homo-erotisch gedrag te begrijpen zijn in het licht van een 
ontwikkeling. . 
Wiee zich opnieuw met dit onderwerp gaat bezighouden, heeft geen gemakkelijke 
taak.. Met name Dover, Buffière, Winkler, Halperin en Percy lijken een zeer grondige 
studiee gemaakt te hebben van de beschikbare bronnen en de vraag rijst of het nog zin 
heeftt opnieuw dit onderwerp aan te pakken. Om verschillende redenen denk ik dat dit 
well  het geval is. 
Homoseksualiteitt is een vorm van gedrag die in allerlei aspecten van de Griekse 
cultuurr naar voren komt. Dit blijkt onder meer uit het feit dat er op uiteenlopende 
wijzenn aan deze vorm van liefde en seksualiteit uiting is gegeven: in lyrische poëzie, 
yaasafbeeldingen,, sculptuur, mythologie, filosofische verhandelingen, redevoeringen, 
inscripties,, medische tractaten, tragedies, komedies, geschiedschrijving, 
anecdotischee literatuur. Wil een studie een totaalbeeld geven van de Griekse 
homoseksualiteit,, dan dient zij al deze bronnen tot zijn recht te laten komen. Dover is 
degenee die in zijn studie mijns inziens het best het hele bereik van dit 
bronnenmateriaall  heeft overzien. Toch toont zijn benadering in belangrijke opzichten 
manco's: : 
1.. Zijn studie begint met een analyse van de redevoering Contra Timarchum van 
Aischines,, onze belangrijkste bron van de homoseksuele praktijk in de vierde eeuw, 
waarinn de wetgeving onder woorden wordt gebracht. Vervolgens maakt hij in zijn 
besprekingg van verschillende aspecten van de homoseksualiteit gebruik van andere 
bronnenn die in het algemeen uit een vroegere periode dateren. Door deze aanpak mist 
Doverr belangrijke ontwikkelingen die zich met name in de vijfde en vierde eeuw op 
ditt terrein hebben voorgedaan. 
2.. Een van de belangrijkste bronnen van de Griekse homoseksualiteit zijn de vazen. 
Gezienn de lange lijst achter in zijn boek heeft Dover veel vazen bekeken. Toch lijk t 
mijj  zijn analyse van het materiaal niet in alle opzichten correct. Op wezenlijke punten 
verschiltt mijn interpretatie van de zijne; bovendien heeft hij bepaalde gegevens die de 
vazenn bieden te weinig nadruk gegeven en ander materiaal genegeerd, waarvan de 
bestuderingg mijns inziens leidt tot een verschuiving van het beeld van de homo-
erotiekk in Athene.6 

6Dee invalshoek van de studie van Kilmer (1993) is te beperkt om een juist beeld te krijgen van de 
informatiee die de roodfigurige vazen bieden voor de homoseksuele praktijk. Bovendien is zijn studie te 
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3.. Dovere analyse van de rede Contra Timarchum van Aischines houdt te weinig 
rekeningg met de politieke situatie en de doeleinden die Aischines met deze 
redevoeringg nastreeft. Hierdoor moeten zijn conclusies omtrent de informatie die 
dezee redevoering geeft over homoseksueel gedrag en de morele code ten aanzien 
hiervann worden herzien. 
Ookk de studies die na het boek van Dover zijn verschenen, vertonen een aantal 
eenzijdighedenn of gebreken. 
1.. Sommige van deze studies houden te weinig rekening met belangrijke conclusies 
diee het onderzoek van Dover oplevert en geven daardoor een verkeerd beeld van de 
Grieksee homoseksualiteit. Met name de archeologische studies van Koch-Harnack 
(1983)) en Shapiro (1981) zijn te beperkt in hun benadering en trekken conclusies die 
niett stroken met het bronnenmateriaal. 
2.. Verscheidene moderne studies houden te weinig of in het geheel geen rekening met 
dee gegevens die de vaasafbeeldingen uit de zesde en vijfde eeuw aanreiken, met het 
gevolgg dat ze een onvolledig beeld van de Griekse homoseksualiteit schetsen.7 

3.. Ook gaan sommige publikaties na Dover in mijn ogen te sterk uit van een bepaald 
conceptt van de plaats van seksualiteit in een maatschappij en stellen daardoor het 
socialee fenomeen van de seksualiteit en in het bijzonder van de homoseksualiteit in de 
Atheensee samenleving te simplistisch voor8. Hun benadering vooronderstelt tevens 
eenn versimpeld beeld van de wijze waarop een samenleving als die van Athene in de 
zesdee tot en met de vierde eeuw voor Chr. heeft gefunctioneerd. 
4.. De bestudering van de rol van homo-erotiek in het denken van Plato krijgt in 
modernee studies over zijn dialogen en de filosofie te weinig nadruk. Een extreem 
voorbeeldd hiervan is het standaardwerk over Plato's ethiek van Irwin (1995): in een 
hoofdstukk over Platonic Love komt het woord homoseksualiteit niet voor. Anderzijds 
heeftt de nadruk op het begrip gender in moderne beschouwingen over Plato mijns 
inzienss tot verkeerde interpretaties geleid over de rol van eros in zijn denken. De 
interpretatiee van Halperin van de rede van Sokrates in het Symposium is hiervan een 
voorbeeld.» » 

2.. De opzet van het onderzoek 

Mijnn onderzoek betreft de mannelijke homoseksualiteit en ik zal me voornamelijk 
bezighoudenn met de stad Athene in de periode van de zesde tot en met de vierde 
eeuw.. v. Chr. Overeenkomstig de door mij hierboven geconstateerde eenzijdigheid 
enn lacunes in het onderzoek valt mijn studie in twee delen uiteen. In het eerste deel 
zall  ik het algemene beeld dat de laatste jaren geschetst is van de Griekse 
homoseksualiteitt bijstellen. Ik zal laten zien dat de opvatting van met name de 
Atheensee pederastie op wezenlijke punten veranderd moet worden en dat er naast 
dee verhoudingen tussen een volwassen man en een jonge jongen ook andere vormen 
vann relaties voorkwamen. Door dit gegeven komt de Griekse homoseksualiteit in een 
wezenlijkk ander daglicht te staan. 
Hett eerste deel begint met een hoofdstuk over de terminologie en enkele distincties 
diee in het kader van dit onderwerp van belang zijn. Er zal een korte schets gegeven 
wordenn van de algemeen geaccepteerde opvatting over de Atheense vorm van 
homoseksueell  gedrag als uitgangspunt voor verder onderzoek (hoofdstuk 2). 

weinigg cultuurhistorisch georiënteerd en beperkt zich te veel tot een strikt archeologische beschrijving 
vann het materiaal. 
7Dcc doel op studies als Halperin (1990), Winkler (1990), Percy (1996), Thornton (1997), Calame 
(19992). . 
«Dee doel op studies als Foucault (1984), Halperin (1990), Winkler (1990). 
'Halperinn (1990) pp. 113 e.v. 
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Inn het derde hoofdstuk besteed ik aandacht aan de manier waarop de homo-erotische 
gevoelenss en het beeld van de erastes en eromenos in de vroeg-lyrische poëzie naar 
vorenn komen. Het hieruit gedistilleerde beeld vormt de achtergrond waartegen de 
informatiee die de vazen bieden opnieuw wordt geanalyseerd (hoofdstuk 4-6). De heb 
geprobeerdd mijn conclusies op een zo groot mogelijke materiaalverzameling te 
baseren.. Ik heb ca. 800 vazen met een homo-erotische iconografie verzameld met 
eenn totaal van ca. 1200 afbeeldingen. Mijn analyses leiden in belangrijke opzichten tot 
anderee conclusies dan die van Dover, Koch-Harnack en Shapiro. 
Vervolgenss plaats ik in hoofdstuk 7 de verschillen in de uitbeelding van de homo-
erotiekk tussen de zwartfigurige en de roodfigurige vazen in een breder cultuur-
historischh verband en probeer deze te verklaren, waarbij de gegevens van de 
komediess van Aristophanes, medische en andere teksten uit de vijfde eeuw 
betrokkenn worden. Ik laat zien dat er met name ca. 450 ten gevolge van sociale en 
politiekee veranderingen een belangrijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden ten 
aanzienn van de seksuele moraal in Athene. In datzelfde hoofdstuk bespreek ik ook de 
relatiee tussen homoseksueel gedrag en de cultus van Dionysos, een aspect dat in de 
modernee literatuur over Dionysos is verwaarloosd. Hierbij komen de zogenaamde 
'Anakreontischee vazen' in een nieuw daglicht te staan. 
Voorr nüjn bespreking van de homoseksualiteit in de vierde eeuw (hoofdstuk 8) ga ik 
uitt van de redevoering van Aischines Contra Timarchum, waarvan ik een uitgebreide 
analysee geef die tot andere conclusies leidt dan die van Dover en Winkler. 
Eenn belangrijke vraag die voortdurend een rol zal spelen bij de bestudering van deze 
bronnenn betreft in de eerste plaats de mate waarin de bronnen representatief zijn 
voorr de dagelijkse seksuele praktijk, of in hoeverre bepaalde bronnen slechts een 
spreekbuiss zijn geweest voor een bepaalde elite in de stad en daarmee een sterk 
propagandistischh karakter hebben gehad; verder is de kwestie van belang of deze 
bronnenn een moraliserende strekking hebben die al dan niet eigen is aan het 
algemenee vertoog en de algemene moraal ten aanzien van seksualiteit en de 
homoseksualiteitt in het bijzonder. 

Hett tweede deel van mijn onderzoek betreft een studie naar de opvattingen van Plato 
overr homoseksuele eros. Dit deel beperkt zich hoofdzakelijk tot een analyse van het 
Symposium.Symposium. Er is waarschijnlijk geen dialoog van Plato waarover zoveel is 
geschrevenn en beweerd. Veel studies behandelen uitsluitend de rede van Sokrates of 
benadrukkenn aspecten die niet tot het centrale onderwerp van de dialoog behoren, 
namelijkk eros. Het perspectief van de rolverdeling in een erastes-eromenos-relatie en 
nieuwee inzichten over de mogelijkheden van homo-erotiek in Athene bieden een 
vruchtbaarr kader voor een analyse van de structuur en details van het Symposium 
Daarnaastt staat in de dialoog de relatie tussen eros en de figuur van Sokrates 
centraal.. Ik heb een onderscheid gemaakt tussen het beeld dat Plato schetst van het 
homo-erotischee gedrag van Sokrates en Plato's eigen opvattingen over de ideale rol in 
dee ontwikkeling van de filosoof. In dit kader heb ik de Lysis, Charmides, Euthydemus 
enn Alcibiades I in mijn beschouwing betrokken en de toespelingen op de erastes-
eromenos-verhoudingg en op de homo-erotische belangstelling van Sokrates voor zijn 
gesprekspartnerss geanalyseerd. Deze dialogen staan duidelijk in een homo-erotische 
context.. Deze context wordt geanalyseerd en er wordt gekeken in hoeverre deze zijn 
uitstralingg heeft naar het onderwerp en de behandeling ervan. Verder wordt 
nagegaann in hoeverre deze toespelingen aansluiten bij het in het eerste deel 
vastgesteldee beeld van het homoseksuele gedrag in Athene. 
Ikk heb heel bewust een onderscheid gemaakt tussen de homoseksuele praktijk in 
Athenee en Plato's gedachten over eros. Bij veel moderne auteurs die over de Griekse 
homoseksualiteitt schrijven, worden de dialogen van Plato als bron gebruikt voor een 
reconstructiee van de Atheense gebruiken aangaande de homoseksualiteit. Dit lijkt mij 
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principieell  onjuist Mijn uitgangspunt is dat Plato, zoals hij met zijn ontwerp van de 
idealee staat in de Politeia 'reageert' op het politieke bestel in Athene, met zijn 
opvattingenn over eros reageert op de homoseksuele praktijk in Athene, deze 
bekritiseertt en zich ervan distantieert. Ik denk dat we een beter inzicht krijgen in 
Plato'ss opvattingen over eros, als we zijn ideeën hierover bekijken tegen de 
achtergrondd van de dagelijkse praktijk en het denken hierover in Athene. 

3.. Enkele distincties 

Voordatt ik overga tot het eigenlijke onderzoek is het noodzakelijk enkele termen af te 
bakenenn en stelling te nemen in de discussies over de vraag wat homoseksualiteit is, 
enn in hoeverre de term van toepassing is op de oudheid. Met opzet houd ik deze 
besprekingg kort. Verscheidene auteurs vóór mij hebben op grondige wijze een en 
anderr onderzocht en besproken en ik zal dankbaar gebruik maken van hun 
onderzoek.. Zo zal ik geen geschiedenis van de term homoseksualiteit geven of een 
uitgebreidd overzicht schrijven van de literatuur over dit onderwerp, want dat zou een 
herhalingg opleveren van wat anderen reeds hebben gedaan. 

Cultuurr  en natuur 
Ditt boek heeft als onderwerp de mannelijke vorm van de Griekse homoseksualiteit. 
Ikk zal geen systematische bespreking geven van de lesbische eros. Mijns inziens 
heeftt het lesbianisme in de Griekse situatie veel meer gemeen met de positie en rol 
vann de vrouwen in de Griekse maatschappij dan met mannelijke homoseksualiteit. 
Eenn studie over de liefde tussen vrouwen bij de Grieken moet dus eerder een plaats 
krijgenn in het kader van een beschouwing die de vrouw en de houding tegenover de 
vrouww als uitgangspunt heeft dan de liefde tussen mannen. Waar de overeenkomsten 
off  verschillen tussen deze beide vormen van eros verhelderend zijn voor mijn 
opvattingenn over de mannelijke homoseksualiteit, zal ik ze bepreken. 
Sindss Foucault is het gebruikelijk om seksualiteit te definiëren als een complex van 
reacties,, interpretaties, definities, verboden en normen dat gecreëerd en in stand 
gehoudenn wordt door een cultuur als antwoord op het gegeven dat er twee 
biologischee seksen zijn. Seksualiteit is dus de manier waarop een cultuur seksuele 
handelingenn interpreteert, vormgeeft, waardeert en beoordeelt. In deze definitie 
wordenn seksuele handelingen en seksuele normen en waarden - het vertoog over 
seksualiteitt - onder één noemer gebracht. Hieraan ligt de idee ten grondslag dat de 
taall  waarin men over seksuele ervaringen spreekt en de begrippen die men hierbij 
hanteert,, bepalend zijn voor de ervaringen zelf. Zo heeft het moderne onderzoek zich 
gerichtt op het vertoog waarin seksuele ervaringen tot uitdrukking komen. In de 
inleidingg op de bundel Before Sexuality, samengesteld door Halperin, Winkler en 
Zeitlinn wordt op pagina 5 geschreven: 'Sexuality, according to the stronger argument, 
iss a specifically modern production, a way of understanding experience (and 
thereforee a way of experiencing).' Om het heel gechargeerd te formuleren: hier wordt 
beweerdd dat het orgasme, ervaren door een man in contact met een vrouw of met 
eenn andere man in twee verschillende culturen, bijvoorbeeld de Griekse cultuur uit de 
vijfdee eeuw en de moderne Westerse cultuur van de twintigste eeuw, een volslagen 
anderee ervaring zou zijn. Omdat de Atheense man seksualiteit zou verbinden, ja 
identificerenn met het domineren van een persoon die lager op de sociale ladder staat, 
zouu het orgasme dat hij bereikte bij een pornelpornos van een andere orde zijn 
geweestt dan de ervaring van een Europeaan die zijn orgasme bij een prostitué/ 
prostitueee zou bereiken met heel andere seksuele associaties. Dit betwijfel ik. Ik 
realiseerr me dat ik met dit voorbeeld een volslagen eenzijdig beeld geef van wat een 
seksuelee ervaring is en dat seksualiteit een complex vormt van maatschappelijke, 
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culturelee en psychische associaties. Maar ook de lustgevoelens vóór en tijdens de 
sekss en de gevoelens die het orgasme geeft, zijn belangrijke onderdelen en drijfveren 
vann de seksualiteit. 
Datt seksuele handelingen en seksuele moraal volledig zouden samenvallen, kan ik 
niett onderschrijven, niet in het kader van de Griekse cultuur, en evenmin in het kader 
vann de moderne westerse cultuur. Seksualiteit is mijns inziens een wisselwerking 
tussenn cultuur en natuur, een wisselwerking tussen enerzijds culturele patronen en 
ideologischee en normatieve structuren en anderzijds driften en verlangens die in staat 
zijnn door culturele codes heen te breken. Wel is het evident dat cultuur een zeer groot 
stempell  drukt op het geslachtsleven en dat seksualiteit een geïntegreerd onderdeel is 
vann een cultuur, zodat seksualiteit met andere aspecten van een cultuur volledig is 
verweven.. Een onderzoek naar gewoontes van seksueel gedrag in een bepaalde 
cultuurr dient zich hiervan rekenschap te geven en zal, wil het dit aspect doorgronden, 
ookk andere fundamentele aspecten van die cultuur in ogenschouw moeten nemen. 
Tochh lijk t het mij onjuist ervan uit te gaan dat seksualiteit uitsluitend een culturele 
aangelegenheidd is en volledig door maatschappelijke patronen zou worden bepaald. 
Mijnn onderzoek richt zich dan ook niet alleen op de opvattingen over seksueel gedrag 
(hett vertoog, de moraal, de ideologie), maar ook op de veelheid van concrete 
seksuelee handelingen en de daaraan ten grondslag liggende verlangens: ook al blijkt 
uitt zekere bronnen dat in het klassieke Athene bepaalde handelingen niet erg 
gewaardeerdd werden, toch is het naar mijn oordeel een legitieme vraag om vast te 
stellenn of deze door een bepaalde groep gekritiseerde handelingen in de werkelijkheid 
desondankss plaatsvonden. De relatie tussen moraal en seksuele handelingen is uiterst 
ondoorzichtigg en kan zich bij individuen van dezelfde cultuur op verschillende wijzen 
manifesteren. . 

Dee term homoseksualiteit 
Sindss Foucault10 wordt er een scherp onderscheid gemaakt tussen de wijze waarop 
seksualiteitt in de moderne tijd vorm heeft gekregen en de wijze waarop 'seksualiteit' 
inn andere perioden van de premoderne cultuurgeschiedenis zich heeft gemani-
festeerd.. En wat geldt voor de seksualiteit in het algemeen, geldt ook voor 
'heteroseksualiteit'' en 'homoseksualiteit' als uitdrukkingsvormen van seksualiteit.11 

Seksualiteit,, heteroseksualiteit en homoseksualiteit zouden moderne constructies zijn 
diee niet te vergelijken zijn met vormen van seksueel gedrag in de premoderne tijd. De 
termm seksualiteit wordt pas aangetroffen vanaf het begin van de negentiende eeuw en 
dee term homoseksualiteit, in de zin van een psychische of geestelijke gesteldheid, zou 
zichh pas in de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkeld hebben toen het 
medischee vertoog homoseksualiteit bestempelde als een geaardheid die eigen is aan 
bepaaldee personen en deze geaardheid daarmee tot een stoornis van de menselijke 
geestt maakte.12 In de moderne tijd is seksualiteit gekoppeld aan het 'zelf van het 
subject.. Seksualiteit is een term voor een geheel van zeer persoonsgebonden 
kenmerkenn van een individu en heeft dus betrekking op het meest intieme van een 
mens.. De seksuele voorkeuren van een persoon zijn een criterium geworden om 

'"Foucaul tt  (1984) hfst. 2 en 3 (p.21-75) 
111 Do vers opmerking in zijn voorwoord ('if I  followed my inclination I would replace 'heterosexual'  by 
'sexual''  and treat what is called 'homosexuality'  as a subdivision of the 'quasi-sexual'  (or  'pseudo-sexual'; 
nott  'parasexual") lijk t me als statement in een voorwoord van een boek dat handelt over  Griekse 
homoseksualiteitt  zeer  verwarrend. 
I2Ziee bijvoorbeeld Halperin (1990) n.2 p. 155, n. 17 p. 158/9. Voor  een overzicht van deze discussie zie 
J.. Weeks, 'Discourse, desire and sexual deviance: some problems in a history of homosexuality'  in 
Plummerr  (1981). Hekma (1987) p. 220 e.v. spreekt in dit verband overigens van de idee van 
homoseksualiteitt  als een exclusieve seksuele voorkeur  en geaardheid, belichaamd in de homoseksueel. 
Voorr  verdere literatuur  zie van der  Meer  (1988), p. 169/170 en noot 3 en 4. 
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mensenn van elkaar te onderscheiden en aan hen verschillende eigenschappen en 
kenmerkenn toe te schrijven. Homoseksualiteit in de moderne zin van het woord is dus 
eenn psychische hoedanigheid die bepaalt dat mensen gericht zijn op mensen van het 
eigenn geslacht Het is een geaardheid of persoonlijkheidskenmerk op basis waarvan 
individuenn worden geklassifïceerd. Wanneer men - zo wordt er geredeneerd - zich 
bezighoudtt met onderzoek naar homoseksualiteit van een periode vóór het midden 
vann de negentiende eeuw, is het dus raadzaam zich van de term 'homoseksualiteit1 te 
onthoudenn om de indruk te vermijden dat er al vóór die tijd sprake zou zijn van een 
homoseksuelee identiteit.13 Op zich lijk t het zinnig een onderscheid te maken tussen 
enerzijdss homoseksueel gedrag, waarmee bedoeld wordt elk gedrag dat verricht 
wordtt in het kader van seksualiteit tussen twee personen van hetzelfde geslacht 
waarbijj  dat gericht is op een orgasme1*, en anderzijds het begrip homoseksualiteit in 
dee zin van een innerlijke, psychische geaardheid. Toch liggen de zaken niet zo 
eenvoudig.. Ik zal hieronder enkele kanttekeningen maken, die laten zien dat het 
gebruikk van de term homoseksualiteit in een historisch onderzoek weinig 
begripsverwarringg hoeft op te leveren; het gebruik ervan kan daarentegen juist een 
positieff  effect hebben doordat de explicatieve waarde verhoudingsgewijs groter is 
dann de schade van de conceptuele verwarring.13 

4.. De homoseksuele rol 

Inn 1968 publiceerde Mary Mcintosh een inmiddels beroemd geworden artikel met de 
titell  The homosexual role. Hierin bespreekt zij de gevolgen die voortkomen uit het feit 
datt een maatschappij mensen van een label voorziet en aldus deze groep beschouwt 
alss een die van de norm afwijkt. Een dergelijk proces werkt volgens haar als een 
mechanismee van sociale controle, en wel op twee manieren: in de eerste plaats geeft 
hett een duidelijke scheidingslijn aan tussen wat wel en wat niet toelaatbaar is op het 
gebiedd van seksueel gedrag. Mensen zullen niet gauw de ontoelaatbare variant 
kiezen.. Verder heeft deze bestempeling tot gevolg dat mensen met dit afwijkende 
gedragg gescheiden worden van hen die deze afwijking niet tonen. Zo blijf t dit gedrag 
beperktt tot een goed afgebakende, relatief kleine groep mensen. Het bestaan van zo'n 
groepp houdt de rest van de maatschappij 'zuiver'. Het nadeel van deze vorm van 
socialee controle is echter dat mensen die eenmaal hun afwijking hebben erkend, er 
niett meer van loskomen. Het werkt als een self-fulfilling prophecy: wanneer een 
cultuurr mensen in bepaalde groepen 'onderbrengt', ontstaat er een polarisatie die de 
groepenn uit elkaar houdt. Dit heeft als het ware een omgekeerd proces tot gevolg: 
mensenn die bij zichzelf tekenen van deviant gedrag herkennen, gaan zich identificeren 
mett deze groep en zichzelf het 'label' opplakken. Het deel uitmaken van een bepaalde 
categoriee mensen legitimeert het gedrag dat door de maatschappij als onjuist wordt 
gezien. . 
Bijj  een onderzoek naar homoseksualiteit moet men volgens Mcintosh dan ook 
proberenn niet met deze vorm van sociale 'labelling' mee te doen. Zij gaat ervan uit dat 
dee homoseksueel eerder gezien wordt (of gezien moet worden) als iemand die een 
socialee rol speelt dan dat hij/zij een bepaalde conditie of geaardheid heeft. Deze rol 
heeftt niet alleen betrekking op het seksuele gedrag, maar moet ook gedefinieerd 
wordenn in termen van de daarbij behorende verwachtingen, waaraan al dan niet 

13Mett name Patzer (1982) p. 44/45 en 125 e.v. benadrukt dit. 
l4Voorr de nadruk op orgasme als kernbegrip in de definitie van homoseksualiteit zie Herzer (1987). 
l5Calamee (19992) pp. 55,70 en 133 e.v. brengt in het kader van de Grieken een scherp onderscheid aan 
tussenn homophilia, een pedagogische vorm van pederastie, en sodomie, waarmee hij homoseksualiteit 
tussenn volwassen mannen bedoelt. We zullen zien dat een dergelijk onderscheid een tweedeling 
suggereertt die niet door de bronnen wordt ondersteund. 
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wordtt voldaan. Zo bestaat er in het moderne westen de verwachting dat een 
homoseksueell  zich onderscheidt in zijn gevoelens en gedrag. Maar er zijn nog andere 
verwachtingenn die het zelf-beeld van iemand die zichzelf als homoseksueel ziet, 
determineren,, zoals de verwachting dat hij vrouwelijk is, altijd uit is op het bedrijven 
vann seks etc. Dergelijke verwachtingen hebben natuurlijk een self-fulfilling karakter. 
Mcintoshh laat zien dat zo'n homoseksuele rol in termen van verwachtingen al aan het 
eindee van de zeventiende eeuw ontstond in samenhang met de ontwikkeling van een 
subcultuur. . 

5.. Een voorbeeld van een historisch onderzoek 

Voorall  de laatste decennia is er systematisch onderzoek verricht naar sodomiel 6 in 
Europa:: Venetië (15e en 16e eeuw), Genève (16e en 17e eeuw), Frankrijk (1500-
1800),, Engeland en Nederland (vooral 18e eeuw).17 Deze onderzoeken laten zien dat 
dee breuk die door Foucault, Hekma en anderen is aangebracht in de perceptie van 
homoseksualiteit,, namelijk dat deze in de moderne zin van het woord zich pas in de 
19ee eeuw zou manifesteren, wellicht niet zinvol is en ook niet juist is. Om te laten zien 
datt we voorzichtig moeten zijn met het al te strikt toepassen van een model bij de 
bestuderingg van het fenomeen seksualiteit in het verre verleden, wil ik hier het 
onderzoekk van de Nederlandse historicus Theo van der Meer resumeren18. Zijn 
aanpakk en methode bij de bestudering van homoseksueel gedrag in de achttiende 
eeuww in enkele steden van de Republiek zijn verhelderend en mijn inziens 
exemplarischh voor historisch onderzoek naar homoseksueel gedrag. 
Zij nn onderzoek laat zien dat homoseksualiteit in de moderne zin van het woord - als 
'statee of mind' - zich pas in de tweede helft van de negentiende eeuw zou hebben 
voorgedaan,, onjuist is. Aan de hand van een beschrijving van verschillende aspecten 
vann een subcultuur, zoals die door de vervolgingen in de achttiende eeuw in de 
Republiekk aan het licht kwamen, maakt hij duidelijk dat ook in die periode reeds van 
eenn homoseksuele rol sprake was. 
Vanaff  1730, toen men in Utrecht in een proces tegen enkele 'sodomieten' homo-
seksuelee 'netwerken' op het spoor kwam, hebben zich in de achttiende eeuw 
afwisselendd vervolgingen en veroordelingen voorgedaan. De straffen varieerden van 
dee doodstraf tot gevangenisstraf. Had er bij anaal verkeer ejaculatie in het lichaam 
plaatsgevonden,, dan werd de doodstraf uitgesproken. Andere handelingen leverden 
meestall  een gevangenisstraf op. De groep mannen die door deze vervolgingen werd 
getroffen,, was volgens van der Meer slechts een marginale groep. Hij spreekt over 
netwerkennetwerken van individuen. Deze netwerken, die zich in veel steden in de Republiek al 
vóórr 1730 gevormd hadden, waren geen hechte of gesloten groepen, maar zij 
overlaptenn elkaar en konden zich uitspreiden over verschillende steden. De groepen 
warenn niet erg groot en kwamen bij elkaar ten huize van een van de leden. Van de 
betrokkenn mannen waren velen gehuwd. Er was dus geen sprake van een 
ontkoppelingg tussen huwelijk en homoseksueel gedrag. 

l6Vann de dertiende tot en met de achttiende eeuw werd sodomie beschouwd als een zeer ernstige zonde 
tegenn God en de Goddelijke Natuur. Onder sodomie in de breedste zin van het woord verstond men: 
seksuelee handelingen die niet op de voortplanting waren gericht, en in beperkte zin anale penetratie. 
Sodomiee kon dus zowel op heteroseksuele als homoseksuele contacten slaan. Toch werd sodomie vaak 
voorr uitsluitend homoseksueel gedrag gebruikt. Zie Hekma (1988) p. 631, van der Meer (1988) p. 
171/22 en noot 7 voor andere literatuur. 
17Voorr literatuur over de afzonderlijke onderzoeken zie Hekma (1988) p. 632 en noot 29 t/m 32. Voor 
eenn goede inleiding over historisch onderzoek en homoseksualiteit, zie van der Meer (1995) pp. 37 e.v. 
18vann der Meer (1988) en (199S). Zijn onderzoek bevestigt wel de theorie dat homoseksualiteit in de 
modernee zin van het woord is ontstaan, en wel in de Republiek in de achttiende eeuw tengevolge van 
verschillendee sociale en politieke ontwikkelingen. 
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Dee netwerken werden vooral gevormd door kooplieden, venters, winkeliers, lijf - en 
dienstknechten,, beroepen die het contact met andere mensen vergemakkelijkten. 
Verderr maakten personen van de aristocratie of regentenhuize deel uit van de 
netwerken,, die in ruil voor geld, goed of protectie zich seksuele diensten van knechten 
kondenn permitteren. Op allerlei plaatsen in de steden hadden de sodomieten hun 
ontmoetingsplaatsen,, waar ze niet alleen contact met elkaar legden, maar ook hun 
seksuelee daden bedreven. Dat waren naast kroegen, bordelen en privéhuizen vooral 
publiekee plaatsen, zoals op straat, in parken, in openbare toiletten, langs de 
stadswallen,, in portieken of gevels van gebouwen, in en om de kerken. 
Hett is interessant dat naast de tamelijk 'universele', gebruikelijke manieren om met 
elkaarr in contact te komen en aan te geven wat men van elkaar wilde, zoals 
oogcontact,, het tonen van het geslachtsdeel, of de meer aggressieve aanpak van 
aanranding,, ook bepaalde codes werden gehanteerd; twee opvallende voorbeelden 
zijnn het zogenaamd 'handjeklapgebaar' waarbij met de ene hand op de rug van de 
anderee hand werd geslagen of het plaatsen van handen in de zij waarbij men elkaar 
eenn stoot met de elleboog gaf. Dergelijke codes waren niet universeel, maar 
waarschijnlijkk wel snel overgenomen en binnen bepaalde netwerken bekend. 
Promiscuee gedrag was onder sodomieten een gewone zaak: uit de vele 
bekentenissenn blijkt dat men in de loop van de tijd met tientallen personen seksueel 
contactt had gehad; verder bekenden sommigen dat ze met iedereen, zonder aanziens 
dess persoons, homoseksuele activiteiten hadden willen plegen. Daarentegen was er 
ookk sprake - maar de bronnen zijn hierover uiterst summier - van langdurige relaties, 
diee vaak de vorm van een meester-knechtverhouding aannamen. En dit gebeurde niet 
alleenn bij de hogere standen. Ook eenvoudige winkeliers hadden relaties met hun 
knechten.. Verder speelde prostitutie een belangrijke rol, maar de grenzen tussen 
maintenerenn en prostitutie zijn niet gemakkelijk te trekken. Zo zijn er voorbeelden van 
jongenss die zich de ene keer wel en de andere keer niet lieten betalen. Jongens die 
gewendd waren geld voor hun diensten te ontvangen, konden onder elkaar 
opscheppenn over hun klanten en de bedragen die ze ontvingen. 
Overr de seksuele handelingen is relatief veel informatie beschikbaar, omdat dit 
bepalendd was voor de strafmaat. De volgende seksuele handelingen zijn in ieder 
gevall  in de verslagen vastgelegd: wederzijdse masturbatie, anaal contact, inter-
femoraall  contact. Anale cunnilingus wordt niet genoemd en van fellatio is slechts een 
enkelee maal sprake. Omdat alleen anaal contact zeer zwaar werd gestraft, is het 
voorstelbaarr dat de beschuldigde interfemoraal contact bekende om zo de doodstraf 
tee ontlopen. Het is interessant te lezen dat sommige sodomieten zich beperkten tot de 
actievee of tot de passieve rol, maar dat anderen beide rollen in praktijk brachten. 
Opp grond van deze gegevens concludeert van der Meer, mijn inziens terecht, dat er al 
inn de achttiende eeuw zoiets als een homoseksuele rol bestond. Deze conclusie wordt 
onderbouwdd door zaken als de continuïteit in het homoseksuele gedrag (deze mannen 
haddenn niet incidenteel een homoseksuele ervaring) en verwachtingen die mannen 
vann zichzelf hadden (bijvoorbeeld dat ze met een vrouw nooit genot zouden ervaren). 
Ookk blijkt uit de verslagen van de verhoren dat de sodomieten zelf zeer uiteenlopende 
verklaringenn voor hun homoseksueel gedrag hadden bedacht, zoals het hebben van 
slechtss één testikel, een afwijking in de hersenen, het lang uitstellen van het huwelijk, 
verleidingg door de duivel; velen gaven aan dat ze tot dit gedrag gekomen waren 
doordatt ze door een andere man verleid waren. Het is natuurlijk mogelijk dat 
bepaaldee antwoorden ingegeven zijn door de situatie waarin ze naar voren zijn 
gebracht,, maar in ieder geval blijkt hieruit dat er bij de sodomieten een zekere 
behoeftee bestond om hun eigen gedrag te rechtvaardigen. 
Eenn ander belangrijk punt is dat de sodomieten zelf de passieve rol bij anaal contact 
associeerdenn met de vrouwenrol. Men bekende als vrouw gebruikt te zijn. Travestie 
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enn ander feminien gedrag werden als een op zichzelf staand fenomeen beschouwd en 
niett automatisch met sodomie in verband gebracht. 
Opp grond van dit onderzoek" concludeert van der Meer dat er in verschillende steden 
vann de Republiek subculturen van sodomieten bestonden die in 1730 door de 
autoriteitenn werden ontdekt en waarvoor men pas sinds die tijd belangstelling ging 
koesteren.20 0 

Vann der Meer bespreekt in het kort enkele verklaringen die voor het ontstaan van 
homoseksuelee subculturen zijn gegeven: de toenemende controle van de overheid op 
onderr meer het seksuele gedrag van de burgers, waarbij de overheid zich aanmatigde 
uitsprakenn te doen welk gedrag al dan niet toelaatbaar was. De gedachte sluit aan bij 
watt J. Weeks en anderen hebben geopperd:21 bij repressie en toename van de sociale 
controlee ontstaat de behoefte aan een subcultuur, die een dubbele functie vervult: 
enerzijdss geeft de subcultuur voor de betrokkenen de gelegenheid voor illegaal 
gedragg en biedt zij veiligheid tegenover de repressie, anderzijds wordt de subcultuur 
doorr de anderen getolereerd, omdat zo het illegale gedrag als het ware buiten de 
maatschappijj  wordt gehouden. 
Uitt het onderzoek van van der Meer blijkt dat aan de vervolgingen die sinds 1730 
plaatsvonden,, al een subcultuur voorafging, terwijl er vóór 1730 toch geen sprake is 
vann toenemende repressie. De auteur suggereert dat de subculturen eerder het 
gevolgg zouden kunnen zijn van veranderende sociale structuren, zoals in de politieke 
enn culturele hegemonieën.22 Wanneer deze subculturen zijn ontstaan, is vooralsnog 
onduidelijk.. Sinds 1730 is in ieder geval een duidelijke verandering te bespeuren in de 
houdingg van de autoriteiten ten aanzien van homoseksueel gedrag. Van een 
incidentelee zonde werd sodomie een permanente staat van zonde, die nu ook een 
juridischee identiteit kreeg. De achttiende eeuw definieerde homoseksueel gedrag in 
religieuzee termen dat juridische gevolgen kon hebben. De mensen uit de omgeving 
vann de sodomiet maakten hem herkenbaar door hem een bepaalde identiteit toe te 
kennen.23 3 

Welkee zaken uit dit onderzoek zijn nu van belang voor het onderhavige onderzoek 
naarr de homoseksualiteit bij de Grieken? Ik wil natuurlijk niet suggereren dat er van 
enigee continuïteit sprake zou zijn tussen de de achttiende eeuw in de Republiek en de 
Grieksee oudheid. Het onderzoek van van der Meer laat in ieder geval zien dat de 
opvattingg niet juist is dat pas sinds de tweede helft van de negentiende eeuw het 
verschijnsell  van de 'moderne homoseksueel' zijn intrede doet; en verder toont het 
aann dat homoseksualiteit zich niet op eenvoudige wijze laat definiëren en dat men bij 
hett historisch onderzoek naar dit verschijnsel subtiele methoden dient te hanteren. 
Hett is van belang te zien op welke wijze van der Meer tot zijn conclusie komt dat er al 
inn de achttiende eeuw sprake was van een homoseksuele rol en identiteit. Het 
vaststellenn van codes, netwerken en subculturen vormen in dit proces een eerste 
stap.. Vervolgens laat hij zien dat de homoseksuele mannen een bepaald beeld hebben 
vann de manier waarop en van de redenen waarom zij zich in hun seksuele 
handelingenn gedragen zoals zij doen. In deze zin is er sprake van een rol. Maar de 

l9Hi jj  maakt vergelijkingen met andere Europese steden, die mij  terecht lijken en interessante 
perspectievenn bieden. Ik laat ze hier  achterwege, omdat het mij  met deze excurs in eerste instantie gaat 
omm de exemplarische wijze van onderzoek en om de terminologie. 
^Hett  verschil tussen een subcultuur  en een netwerk ligt in de hogere graad van sociale organisatie die 
eenn subcultuur  heeft, zie Hekma (1986) p. 632 en noot 33. 
211 Weeks (1986) p. 36, Hermans (1995) 31 cv. 
22Dezee suggestie wordt ook gedaan door  Murra y en Gerard (1983) p. 193; cf. van der  Meer  (1988) p. 
193/44 en noot 58. 
^Vergelij kk  de opmerking van Hermans (1989) p. 7: 'De zoek dee man die zich bewust is van zijn anders 
geaaidd zijn, en Ut geloof dat ik hem kan vinden omdat ik denk dat ook zijn tijdgenoten hem gevonden 
hebben.. Hun omschrijvingen en hun ethische opvattingen zijn daarvoor  mijn leidraden.' 
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levenswijzee van deze achttiende-eeuwse sodomieten en de opvattingen die onder 
henn en bij anderen leefden, geven aan dat er niet alleen sprake is van een 
homoseksuelee rol maar ook van identiteitsvorming. Dit blijkt zowel uit de reactie van 
dee omgeving op hun bestaan en hun gedrag als uit de manier waarop zijzelf rekening 
hieldenn met de opvattingen van anderen over hen. Wanneer we deze bevindingen en 
conclusiess willenn gebruiken bij ons onderzoek, doet zich onmiddellijk de vraag voor of 
dee aard van de bronnen die wij over homoseksueel gedrag bij de Grieken hebben, ons 
inn staat stelt om de homoseksuele rol te beschrijven in termen van de verwachting die 
dee betrokkenen en 'de ander*  hebben, en om de identiteit als een complexe interactie 
tussenn individuen en omgeving vast te stellen. Er zijn wel juridische betogen24, maar 
dann is niet degene aan het woord die het homoseksuele gedrag vertoont. Er bestaan 
voorr de periode van de zesde tot en met de vierde eeuw voor Chr. wel enkele 
bronnenn waarin iemand homoseksuele handelingen zegt te verrichten, of 
homoseksuelee verlangens zegt te koesteren, maar dit zijn altijd 'literaire' bronnen, dat 
will  zeggen dat de genres waarin men zich uit specifieke regels aan de auteur 
opleggen.. Het karakter en het genre van het literaire product bemoeilijken pogingen 
omm zaken als een homoseksuele rol of een homoseksueel zelfbeeld vast te stellen. 
Verderr moeten we rekening houden met de sterk traditionele elementen die 
meespeelden:: een bepaalde literaire topos biedt de dichter een raamwerk om 
gedachten,, gebeurtenissen en emoties te verwoorden. Toch moeten we, voor zover 
mogelijk,, in ons onderzoek proberen zaken als codes, subculturen of netwerken op 
eenn of andere manier te onderkennen. 
Inn het kader van de vraag in welke richting het sociologisch en historisch onderzoek 
naarr homoseksualteit zich moet ontwikkelen, waarschuwt Hekma terecht dat er, 
gezienn het tijdvak van homoseksuele emancipatie waarin wij leven, een sterke 
tendenss bestaat eerdere tijdperken in het teken van discriminatie en vervolging te 
zien.255 Hij schrijft: 'Dat is een te eenvoudig dualisme voor de historische werkelijkheid 
enn bovendien een gevaarlijke vooronderstelling die de historicus gemakkelijk op het 
verkeerdee been kan zetten.' Van der Meer heeft laten zien dat 'onderdrukking' niet 
eenn noodzakelijk voorwaarde hoeft te zijn voor het ontstaan van een subcultuur. 
Veranderingg van de sociale structuur zou hiervan ook de reden kunnen zijn. 
Bovendienn zou ik willen toevoegen dat het woord onderdrukking wellicht te zwaar is 
enn een anachronisme lijk t te zijn; in plaats daarvan laat het zich aanzien dat termen 
alss 'stigmatisering'- of zoals Mcintosh het uitdrukt: 'labelling'- bruikbaarder zijn. 

6.. De moderne homoseksueel 

Naastt de kritische opmerkingen bij de periodisering en de onderdrukkingstheorie zou 
ikk zelf enkele kanttekeningen willen plaatsen bij het begrip 'de moderne 
homoseksualiteit'' en 'de moderne homoseksueel'. Deze termen hebben namelijk een 
gewichtt gekregen dat niet meer met de werkelijkheid strookt en associaties geeft die 
onjuistt zijn. In moderne studies over de Griekse homoseksualiteit fungeert deze term 
altijdd als een soort grens: wat er ook aan de hand is met de Grieken op seksueel 
gebied,, in ieder geval praktiseerden zij homoseksualiteit niet zoals de moderne mens 
datt doet. Bij mensen als Patzer en Buffiere heeft het begrip 'de moderne 
homoseksualiteit'' negatieve associaties; door de Grieken te vrijwaren van een 
dergelijkk gedrag, blijven dezen in hun ogen rein en zijn zij in hun seksueel gedrag niet 
tee bekritiseren. Het boek van Patzer is eigenlijk één uitvoerig argument om aan te 
tonenn dat de Griekse pederastie in haar oorsprong en dus in haar wezen volledig vrij 

24Zoalss de rede Contra Timarchum van Aischines. 
^Hekmaa (1988) p. 634 e.v. 
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iss van associaties die kleven aan de 'moderne homoseksualiteit'. Patzer onderscheidt 
tweee typen knapenliefde, het oudste type, dat volgens hem in de meest strikte zin een 
vormm van initiatie is, en het zogenaamde jongere type, de vorm die zich in het Athene 
vann de klassieke periode manifesteerde. Een opmerking in dit kader spreekt 
boekdelen:: 'Dem jüngeren Typus der Knabenliebe ist nun mit dem alteren schliesslich 
gemeinsam,, dass die Partner auch Sexualverkehr miteinander haben, genauer, dass 
dieserr in beiden Fallen einseitig von Erwachsenen aus geschieht. Lasst sich nun in 
derr klassischen Knabenliebe eine Bedeutung dieses uns Modernen so fremdartigen, 
jaa anstössigen Elementes erkennen, die sich aus der alteren Form fortgesetzt natte?'26 

Patzerr blijkt moeite te hebben met de gedachte dat een man en een jongen seksueel 
contactt met elkaar zouden hebben; vandaar dat de Atheense variant van 
homoseksueell  gedrag - Patzer bedoelt homoseksueel contact dat voornamelijk 
gebaseerdd is op seksualiteit - door Patzer wordt bestempeld als degeneratie van een 
oorspronkelijkee en zuivere vorm van omgang.27 Zijn visie op de 'moderne 
homoseksualiteit'' in de vorm van 'Zuneigungs-homosexualitat' zal hoogstwaar-
schijnlijkk niet veel anders zijn. Ook Buffière is niet in staat zijn negatieve kijk op de 
modernee homoseksualiteit te verzwijgen, al spreekt hij net als Patzer ietwat 
versluierendd in termen van een collectief 'wij', alsof iedere lezer van zijn tekst zich 
onvermijdelijkk zal identificeren met dit 'wij'. Hij schrijft 'Le mot 'pédérastie' sonne mal 
aa nos oreilles: parce que nous le confondons avec homosexualité; parce que nous y 
associonss des rapports charnels. Mais eet amour des enfants, ou plutöt des 
adolescents,, n'a rien a voir, dans son principe, avec des relations anormales et 
vicieusess entre personnes du même sexe.'28 Het citaat behoeft geen commentaar. 
Maarr ook mensen zoals Henderson en Halperin, bij wie geen enkele negatieve 
associatiee ten aanzien van de moderne homoseksualiteit aanwezig is, hebben 
blijkbaarr wel een scherp beeld van dit moderne fenomeen. Zo schrijft Henderson in 
dee addenda van zijn Maculate Muse: 'I ought to have noted that neither in the comic 
poetss nor in other sources is there allusion to any category of Athenian males mat 
wouldd correspond to our category "gay".'» Ook iemand als Halperin spreekt over de 
'modernee homoseksueel'.30 

Hett is wellicht overbodig, maar toch wil ik benadrukken dat de 'moderne 
homoseksueel'' een zeer ruim begrip is en dat het er alle schijn van heeft dat de 
'modernee homoseksueel' niet bestaat en langzamerhand een mythe is geworden, die 
inn vergelijkende historische studies over homoseksueel gedrag eerder verwarrend 
dann verhelderend werkt. 
All  bestaat er bij veel niet-homoseksuelen een bepaald beeld van wat een 
homoseksueell  is en hoe hij zich gedraagt op sociaal, cultureel of seksueel gebied, toch 
creëertt dit beeld nog niet iets als een uniforme homoseksueel. Integendeel: zowel op 
hett gebied van het bewustzijn van een homoseksuele identiteit als van de beleving 
ervann kunnen zich wezenlijke verschillen voordoen. Sommige mannen kiezen bewust 
voorr een homoseksuele identiteit en beschouwen deze keuze als een politieke daad 
diee hen maakt tot iemand die in wezenlijk opzicht verschilt van een heteroseksuele 
man,, met andere maatschappelijke inzichten en houdingen ten opzichte van 

MPatzerr  (1982) pp. 116-117. 
Patzerr  (1982) p. 123. 
^Buffièr ee (1980) p. 5. Moormann (1985) p. 279 geeft ditzelfde citaat om zijn onvrede met dit boek te 
illustreren. . 
^Hendersonn (19912) p.251. 
^Halperi nn (1990) p. 46; vergelijk ook p. 29 "What this implies about the issue before us may sound 
paradoxicall  but it is, I believe, profound - or, at least, worth pondering: although there have been, in 
manyy different times and places (including classical Greece), persons who sought sexual contact with 
otherr  persons of the same sex as themselves, it is only within the last hundred years or  so that such 
personss (or  some portion of them, at any rate) have been homosexuals.' 
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maatschappelijkee en zelfs politieke zaken. Anderen ervaren dat een bepaalde 
identiteitt hun is opgedrongen; noodgedwongen en vaak na een lange periode van 
existentiëlee twijfels, die soms maken dat de vaste grond onder het bestaan verdwijnt, 
passenn zij zich aan, althans in de eerste periode na hun 'coming out', en nemen 
aanvankelijkk de rol over die de maatschappij van hen verwacht. Van een nieuwe 
eigenn identiteit kan dan nog geen sprake zijn. De rol van de homoseksueel hoeft geen 
ingrijpendee psychische verandering teweeg te brengen in het zelfbeeld. De mate 
waarinn zij zich met dit door de maatschappij opgedrongen zelfbeeld identificeren, kan 
echterr zeer verschillen, veelal afhankelijk van gevoeligheid voor het stigmatiserende 
off  repressieve druk van de omgeving. Zo zijn er mannen of jongens die zich 
homoseksueell  noemen, uitsluitend alleen omdat ze met andere mannen of jongens 
seksueell  contact hebben, maar die zich op geen enkele wijze identificeren met het 
beeldd dat de maatschappij van een homoseksueel heeft. Vaak heeft dit soort mannen 
off  jongens geen moeite met de richting waarnaar hun verlangens uitgaan. Ze houden 
nuu eenmaal van mannen, maar dat de maatschappij daar een probleem van maakt, 
henn stigmatiseert en tracht af te zonderen van de rest in de maatschappij, stoort hen 
niet,, of althans niet in die mate dat ze zich hierdoor laten opsluiten in een subcultuur. 
Verderr zijn er tal van mannen die naast heteroseksuele ervaringen in meerdere of 
minderee mate homoseksuele contacten hebben, maar die zich niet de identiteit van 
eenn homoseksueel aanmeten. Deze mannen verrichten homoseksuele handelingen 
diee zich in geen enkel opzicht onderscheiden van handelingen van mannen die zich in 
hunn erotiek exclusief homoseksueel gedragen. Behoren dezen nu wel of niet tot de 
categoriee van de 'moderne homoseksueel'? Natuurlijk hangt dit volledig af van de 
wijzee waarop we dit begrip definiëren. Wanneer men homoseksualiteit de beperkte 
definitiee geeft, dan - en dit is waar het om gaat - wordt gesuggereerd dat er een zeer 
scherpee scheidingslijn te trekken valt tussen enerzijds iemand die verklaart exclusief 
homoseksueell  te zijn en anderzijds iemand die orgasmen niet uitsluitend bereikt in 
homoseksueell  contact. Deze scheidingslijn is wel te trekken, maar geeft mijn inziens 
slechtss een schijnbare conceptuele duidelijkheid. 
Err zijn dus talrijke problemen om het begrip de 'moderne homoseksueel' als concept 
tee hanteren. 
1.. Het concept heeft geen eenduidig referentiekader in de werkelijkheid; de 'moderne 
homoseksueel'' bestaat niet. 
2.. Het concept suggereert dat iemand die orgasmen bereikt als homoseksueel met 
eenn zelfbeeld als homoseksueel, een andere persoon zou zijn dan iemand die 
orgasmenn bereikt in homoseksueel contact zonder deze identiteit. 
3.. Het concept van de moderne homoseksueel als iemand die een bijzondere 
psychischee gesteldheid heeft, suggereert dat deze gesteldheid hét distinctieve 
kenmerkk is van een moderne homoseksueel. Het willen bereiken van een orgasme in 
eenn homoseksueel contact en het werkelijk verrichten van handelingen die tot dit 
orgasmee leiden, komen op de achtergrond. 
4.. Als concept in een historisch onderzoek naar homoseksueel gedrag of vormen van 
homoseksualiteitt functioneert het begrip als een absolute constante die een 
normerendd karakter krijgt: andere manifestaties van homoseksueel gedrag worden 
ermeee vergeleken en er tegen afgezet. 
Hett laat zich aanzien dat we in ons denken over 'de homoseksueel' te veel vastzitten 
aann het psychologische vertoog en psychologische verklaringen en daardoor het 
beeldd van wat een homoseksueel is te beperkt maken, zodat we de variëteit aan de 
manifestatiess van homoseksueel gedrag uit het oog verhezen. 
Hett lijk t niet overbodig te benadrukken dat er ook een zekere mythevorming heeft 
plaatsgevondenn en nog plaatsvindt ten aanzien van de genderrol van de 'moderne 
homoseksueel'.. Het is waar dat homoseksuele mannen net zo min als hun 
heteroseksuelee seksegenoten aan bepaalde sociale rollen ontkomen. Maar deze 
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rolpatronenn zijn moeilijk te generaliseren, ook al bestaan er bij veel mensen bepaalde 
gedachtenn over de wijze waarop homoseksuele mannen zich gedragen (verwijfd, 
onzeker,, emotioneel etc.) en beantwoorden bepaalde homoseksuele mannen ook aan 
dezee verwachtingen. We moeten ervoor waken om generalisaties te maken over 
socialee rolpatronen en gedragspatronen van de moderne homoseksueel op grond van 
dee verwachtingen die veel mensen hebben en op grond van het feit dat enkelen aan 
dezee verwachtingen voldoen. Dus ook vanuit het perspectief van gender bestaat de 
modernee homoseksueel niet. 
Dee moderne homoseksueel is evenmin te definiëren door de soorten relaties die hij 
aangaat.. Er zijn mannen die ervoor kiezen de dagelijkse praktijk van hun verhouding 
inn te richten naar wat gebruikelijk is bij heteroseksuele paren, ook al nemen ze niet 
altijdd de traditionele rolpatronen over die gekoppeld zijn aan de plaats van de man en 
dee vrouw binnen een relatie. Anderen gaan bewust geen vaste verhouding aan maar 
leidenn een promiscue leven. Dit zijn twee uitersten van 'homoseksuele' leefwijzen, 
waartussenn talrijke andere vormen van maatschappelijke patronen gepraktiseerd 
worden. . 
Tenslottee is het duidelijk dat de moderne homoseksueel ook niet te definiëren is door 
eenn verwijzing naar zijn seksuele gedragspatroon. Ook hierover kan men onmogelijk 
zoo generaliseren dat daarvan een coherent en uniform beeld gevormd wordt. 
Wee moeten concluderen dat in een historisch onderzoek naar homoseksualiteit dit 
begripp van de 'moderne homoseksueel' niet gebruikt mag worden als een referentie -
kaderr waarmee - of het nu in positieve of negatieve zin is - homoseksueel gedrag uit 
hett verleden vergeleken wordt.31 Mijn onderzoek gaat dan ook over homoseksueel 
gedrag,gedrag, dat wil zeggen: seksueel gedrag dat gericht is op een orgasme dat plaatsvindt 
inn een contact met een andere man of jongen. Telkens wanneer ik spreek van 
homoseksualiteit,, verwijs ik niet naar het moderne 'concept' van 'de moderne 
homoseksualiteit',, maar naar concreet homoseksueel gedrag. En met gedrag bedoel 
ikk dan seksueel gedrag, geen sociale rol. 

7.. De morele code 

Inn het begin van dit hoofdstuk heb ik naar aanleiding van een definitie van de 
seksualiteitt enige opmerkingen gemaakt over de relatie tussen seksueel gedrag en 
hett vertoog daarover. Sinds Foucault is het gebruikelijk om in studies naar seksualiteit 
geenn onderscheid te maken tussen het seksuele gedrag en de manier van spreken 
daarover.. Halperin volgt in dit aspect Foucault op de voet. Hij zegt: 'For the 
"sexuality""  of the classical Athenians, far from being independent and detached from 
"politics""  (as we conceive sexuality to be), was constituted by the very principles on 
whichh Athenian public life was organized. In fact, the correspondences in classical 
Athenss between sexual norms and social practices were so strict that an inquiry into 
Atheniann "sexuality" 'per se' would be nonsensical...'32 Vervolgens zegt hij: 'the 
sexuall  identities of the classical Athenians - their experiences of themselves as 
sexuall  actors and as desiring human beings - seem to have been inseparable from, if 
nott determined by, their social identities, their public standing.'33 Wanneer we beide 
uitsprakenn met elkaar verbinden, dan kunnen we de conclusie trekken dat ook 
Halperinn ervan uitgaat dat er een zeer nauw verband bestaat tussen het seksuele 

3'Modernee studies over homoseksualiteit zouden moeten vermijden selffulfilling generalisaties te 
hanterenn die een verkeerd beeld bevestigen en cultiveren van wat homoseksualiteit in de moderne wereld 
inhoudt;; ze zouden daarentegen eerder de variëteit moeten benadrukken in het gedrag op seksueel, 
sociaall  en psychisch terrein van mannen die zich al dan niet openlijk homoseksueel gedragen. 
32Halperin(1990)p.31. . 
"Halperinn (1990) p. 33. 
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gedragg enerzijds en het normatieve vertoog hierover anderzijds. Het is evident dat 
historischh onderzoek naar seksueel gedrag altijd afhankelijk is van het vertoog over 
seksualiteitt van een bepaalde groep of bepaalde individuen. Seksueel, en dus ook 
homoseksueel,, gedrag kan nooit onafhankelijk van het vertoog erover bestudeerd 
worden.. Dit vertoog kan allerlei vormen aannemen. Dit heeft bijvoorbeeld te maken 
mett het medium waarvan dit vertoog zich bedient: in het geval van de Grieken zijn er 
gedichtenn die een homo-erotische strekking hebben en er zijn redevoeringen die een 
minn of meer juridisch vertoog laten zien. Dan zijn er de komedies van Aristophanes 
diee erop gericht zijn de gemiddelde Athener in het theater te vermaken en een heel 
eigenn kijk op het seksuele gedrag van de Atheense man bieden; verder het 
filosofischee discours dat met zijn sterk protreptisch en moraliserend karakter een 
volslagenn ander beeld geeft dan de komedies van Aristophanes. Ook de 
vaasafbeeldingenn maken deel uit van dit vertoog, in zoverre zij met tekens en 
symbolen,, die voor een eigentijds publiek herkenbaar waren, 'iets' meedelen over 
seksuelee verlangens, handelingen en normen. Het verschil in toon, strekking, 
boodschapp en moraal van al deze vormen van vertoog wordt niet alleen bepaald 
doordatt het steeds om andere 'media' gaat; deze 'media' streven ook telkens andere 
doeleindenn na én - wat van groot belang is - zijn veelal bedoeld voor verschillende 
groepenn van de maatschappij. Een onderzoek naar de seksualiteit of naar het vertoog 
overr seksualiteit dient zich van deze verscheidenheid in vorm, doeleinden en 
doelgroepenn van de verschillende bronnen rekenschap te geven. 
Inn het geval van de seksualiteit heeft het vertoog meestal een moraliserend of 
protreptischh karakter. In het totaal van uitingen die betrekking hebben op 
(homo)seksualiteit,, kan men een onderscheid maken tussen enerzijds uitingen die de 
indrukk wekken een directe ervaring weer te geven, zoals lyrische poëzie die de 
(homo)seksuelee hartstocht direct lijk t te verwoorden (categorie 1), en anderzijds 
uitsprakenn of voorstellingen op meta-niveau waarin algemene beweringen over 
(homo)seksueell  gedrag worden gedaan (categorie 2). De uitingen van categorie (1) 
kunnenn natuurlijk zeer sterk gekleurd zijn, doordat ze bijvoorbeeld de waarden en 
normenn van een bepaalde groep mensen of zelfs van een individu naar voren brengen. 
Inn categorie (2) moet op zijn beurt een onderscheid aangebracht worden, namelijk 
tussen:: 2a. wat er gezegd wordt dat er wordt gedaan; en 2b. wat er wordt gezegd dat 
err moet worden gedaan. Van de laatste groep (2b) zijn de dialogen van Plato een 
voorbeeld,, ook al is zijn bevlogenheid bij het beschrijven van de gevoelens van de 
erastess voor de eromenos in bijvoorbeeld de Palinodie van Sokrates in de Phaedrus 
zoo groot dat een dergelijke, poëtische passage misschien wel thuishoort bij de eerste 
categorie.. Dit neemt niet weg dat zo'n tekst een zeer persoonlijke boodschap heeft. 
Groepp 2a wekt de indruk descriptief te zijn en een stand Van zaken te beschrijven die 
werkelijkk het geval is. Toch kan ook dit soort uitspraken of uitingen een sterk 
ideologischh karakter hebben en op indirecte wijze een moreel commentaar willen 
gevenn op een bepaalde seksuele handeling. Uitspraken in juridische betogen of 
uitsprakenn die betrekking hebben op wettelijke bepalingen, hebben uiteraard een 
sterkk moraliserende strekking. Ook vaasafbeeldingen kunnen voor een deel tot deze 
groepp behoren. De afbeeldingen wekken wel de schijn objectieve weergaven te zijn 
vann de manier waarop een erastes een eromenos het hof maakt, maar we moeten 
mett de mogelijkheid rekening houden dat er achter deze afbeeldingen ideologische of 
moraliserendee bedoelingen steken. 

Err moet mijns inziens nog een ander onderscheid gemaakt worden en wel over de 
manierr waarop moraliteit functioneert in een gemeenschap. Moraliteit is 
onlosmakelijkk verbonden met de wijze waarop mensen als groep of als individu in een 
maatschappijj  hun plaats hebben. De morele code, die in oorsprong, sancties en 
functiess door en door sociaal is, kan beschouwd worden als een instrument van de 
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gehelee gemeenschap om aan individuen of groepen leiding te geven. De morele code 
steltt eisen aan het gedrag en het denken van de individu. Maar die morele code kan 
opp verschillende niveaus werkzaam zijn. 
A.. Zo kan een individu zich een morele code eigen maken om daarmee zijn seksuele 
verlangenss te rechtvaardigen. Deze code kan door allerlei invloeden bepaald zijn: 
waardenn en normen die gemeengoed zijn van een bepaalde gemeenschap, of 
waardenn die verbonden zijn met kleinere groepen in een samenleving, zoals klasse, of 
groepp mensen met dezelfde culturele achtergrond of status. Bij deze 
manifestatievormm van morele code heeft 'internalization' plaatsgevonden: de persoon 
identificeertt zich met deze code, zodat deze in praktijk niet meer van zijn handelingen 
tee onderscheiden is.34 Deze interne code kan natuurlijk per individu verschillen en 
vormt,, wanneer hij ontwikkeld is, een basis om tegen externe vigerende morele 
codess in te gaan, zelfs als deze waarden of normen door de klasse of groep waartoe 
dee persoon in kwestie behoort, gedicteerd worden. 
B.. Anderzijds zijn de externe morele codes bepaald door waarden en normen die 
doorr een volk of gemeenschap in een bepaalde periode van haar geschiedenis 
wordenn nagestreefd; maar ook kleinere groepen in een samenleving, zoals bepaalde 
socialee klassen, beroepen, verenigingen e.d. kunnen een zekere moraal uitdragen en 
hiermeee anderen proberen te beïnvloeden. Gebonden aan klassen kan dit uitdragen 
vann een morele code propagandistische en daarmee ideologische doeleinden hebben. 
Zekerr in een stad als Athene, waarin de sociale structuur sterk bepaald werd door de 
verhoudingenn tussen verschillende klassen en waarin deze klassen zeer 
uiteenlopendee ideologieën hadden die met elkaar strijdig waren en waartussen pas 
aann het einde van de vijfde eeuw een zekere evenwicht ontstaat35, is het van belang 
ookk bij een onderzoek naar vormen van (homo)seksueel gedrag zich voortdurend 
rekenschapp te geven van verschillen in klassen en te proberen door dit morele 
schermm heen te prikken om de feitelijkheden van het homoseksuele gedrag op te 
sporen.. In deze zin moeten we onderscheid maken tussen homoseksueel gedrag en 
hett vertoog over dit gedrag. 
Wee mogen niet vergeten dat het arsenaal aan bronnen dat ons ter beschikking staat 
overr het culturele, sociale en politieke leven in een stad als Athene uit de zesde en 
vierdee eeuw uiterst beperkt is. Zeker op het gebied van de (homo)seksualiteit staan 
onss weinig bronnen ter beschikking, en degene die beschikbaar zijn, hebben vaak een 
speciaall  karakter (de lyrische poëzie) of zijn ideologisch gekleurd. De overlevering 
heeftt de bronnen al dan niet bewust gefilterd en deze filtering moet ons bijzonder alert 
makenn ten aanzien van de informatieve waarde die bepaalde bronnen lijken te 
hebben.. We zullen derhalve bij de bestudering van het (homo)seksuele gedrag van de 
Athenerss minder waarde moeten hechten aan bronnen die een sterk ideologisch of 
moreell  karakter hebben, dan aan bronnen die deze indruk niet maken. Zo zou één 
bepaaldee opmerking, één bepaalde vaasafbeelding meer informatieve waarde kunnen 
hebbenn dan een hele reeks van uitingen die onmiskenbaar de functie hebben een 
ideologiee te verkondigen. Ook deze bronnen geven informatie, maar over andere 
niveauss van de cultuur. Zo vind ik het methodisch onjuist om de dialogen van Plato 
zonderr enige reserve als bron te gebruiken voor de reconstructie van de seksuele 
praktijkk van de Athener, van de manier waarop over homoseksuele verlangens en 
gedragg werd gedacht en waarop homoseksueel gedrag werd geproblematiseerd. Ook 
eenn tekst als de Eroticus van pseudo-Demosthenes, die door Foucault als bron is 

"Cf.. Frankena (19732) p. 6 e.v. 35Ziee bijv. Ober (1989) p. 53 e.v. 
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benut36,, is sterk ideologisch gekleurd doordat hij uiting geeft aan het ideaal waarop 
eenn Athener uit de bovenlaag zijn eromenos behandelde en bekeek.37 

Hett zal duidelijk zijn dat het mij in het onderhavige onderzoek niet alleen gaat om de 
manierr waarop bepaalde groepen of individuen op de homoseksuele praktijk in 
Athenee hebben gereageerd, maar om zo goed als de bronnen ons dat toestaan het 
homoseksuelee gedrag zelf op te sporen of uit de bronnen te distilleren.38 

8.. Homoseksualiteit als sociale constructie 

Zoalss we hebben gezien, gaan mensen als Foucault, Halperin, Winkler en Henderson 
ervann uit dat seksualiteit en dus ook homoseksualiteit sociale constructies zijn en 
Foucaultt en Halperin gaan zover om te poneren dat het niet juist is termen als 
seksualiteitt en homoseksualiteit te gebruiken, wanneer de Griekse oudheid aan de 
ordee is. Seksualiteit is geen universeel kenmerk van het menselijk leven in iedere 
maatschappij,, maar 'it represents the 'appropriation' of the human body and of its 
erogenouss zones by an ideological discourse. Far from reflecting a purely natural and 
uninterpretedd recognition of some familiar facts about us, sexuality represents a 
peculiarr turn in conceptualizing, experiencing, and institutionalizing human nature, a 
turnn that (along with many other developments) marks the transition to modernity in 
northernn western Europe.'39 Deze auteurs benadrukken dat er in Griekenland geen 
seksuelee identiteit bestond, maar alleen een gender-identiteit. Mensen werden niet 
gegroepeerdd naar het object van hun seksuele verlangen maar naar de rol die ze in de 
seksualiteitt aannamen. De graad van mannelijkheid en vrouwelijkheid en de actieve 
enn passieve rol waren het enige criterium om mensen te beoordelen. Maar deze 
rollenn waren zeer nauw verbonden met maatschappelijke groepen en de hiermee 
verbondenn sociale status. Mannelijke burgers namen in Athene, zowel tfiuis als in de 
maatschappij,, de centrale positie op politiek, sociaal en cultureel terrein in. Degenen 
diee geen burgerlijke status hadden (slaven en metoiken) en de vrouwen, geen burgers 
inn eigenlijke zin, waren aan de mannelijke burgers ondergeschikt. Deze verhoudingen 
werdenn in de seksualiteit weerspiegeld en bepaalden de rolverdeling. De mannelijke 
burgerss dienden de dominante, overheersende rol te spelen, terwijl van de vrouwen 
enn de mannen die geen burger waren, verwacht werd dat ze zich ondergeschikt 
gedroegen.. De seksuele rolpatronen gaven dus op deze wijze de sociale hiërarchie 
weer:: seksuele normen en sociale verhoudingen waren heel nauw met elkaar 
verbonden.400 Het bedrijven van seks is dus een manifestatie van de persoonlijke 
socialee status die iemand heeft. Zoals we hebben gezien, beweert Halperin zelfs, dat 
iemandss seksuele ervaringen bepaald werden door de sociale identiteit, hun 'standing' 
alss burger. De dominante rol betekende de actieve rol dat wil zeggen: penetratie, de 
passieve:: gepenetreerd worden. De seksuele rol liep dus gelijk op met de gender-rol: 
eenn mannelijk burger diende te penetreren, of het nu vaginaal, anaal, oraal of 

^Foucaultt (1984/1) pp. 197 e.v. 
37Ditt is het manco van de studie van Thorton (1997), die zich voor zijn reconstructie van de ervaring van 
dee homoseksuele eros bij de Grieken uitsluitend op literaire bronnen baseert, en bovendien deze literaire 
uitingenn met weinig reserve of geringe kritische beschouwing gebruikt. 
MHett is dus wel degelijk mijn bedoeling ook de 'standjes' te bestuderen, dit in tegenstelling tot Hermans 
(1995)) p. 9. 
^Halperinn (1990) p.25. Op pag. 34/35 adviseert Halperin om in het geval van de oudheid niet te spreken 
van'' a sexuality at all'. 
""Halperinn (1990) p. 31/32 gaat zelfs zover te beweren: 'Sex between members of the super-ordinate 
groupp was virtually inconceivable, whereas sex between a member of the superordinate group and a 
memberr of any one of the subordinate groups mirrored in the minute details of its hierarchical 
arrangement,, as we have seen, the relation of structured inequality that governed the lovers' wider social 
interaction.' ' 
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interfemoraall  was, en aan deze rol waren allerlei eigenschappen verbonden die als 
zeerr positief werden beoordeeld: mannelijk, oorlogszuchtig, dapper, dominant, 
intelligent,, betrouwbaar, in staat emoties te onderdrukken, pijn en ongeluk te 
verdragenn etc. Degene die gepenetreerd werd, werd geassocieerd met vrouwelijke 
eigenschappenn zoals fysiek zwak, niet oorlogszuchtig, laf, onderdanig, slaafs, 
lichtgelovig,, onbetrouwbaar, ten prooi aan emoties en allerlei verlangens. 
Ikk noem deze visie op de Griekse (homo)seksualiteit het 'sociale constructie-model'. 
Ikk ben ervan overtuigd dat dit beschrijvingsmodel veel goede observaties bevat 
vanuitt het perspectief van de seksuele moraal in de Atheense samenleving, dat wil 
zeggenn de benadrukking van gender-identiteit in plaats van identiteit naar seksueel 
gedrag.. In het volgende hoofdstuk zal ik nader ingaan op details. Ik wil hier vaststellen 
datt dit model als beschrijving van de Griekse/Atheense seksuele praktijk toch meer 
eenn ideologisch karakter heeft dan een descriptie is van wat er op seksueel gebied nu 
feitelijkk aan de hand was. Mensen als Winkler en Halperin hanteren het 'model' te 
strikt,, zodat het in hun onderzoek een prescriptieve functie gaat vervullen. Doordat zij 
mijnss inziens te deductief te werk gaan, komen bepaalde gegevens die van de norm 
afwijken,, niet goed tot hun recht. 
Bovendienn ben ik ervan overtuigd dat seksualiteit en seksueel gedrag zich wel voor 
eenn belangrijk deel laten verklaren door culturele en sociale patronen, maar niet 
volledig.. Seksualiteit is niet alleen een kwestie van 'nomos', maar ook van 'fysis'. 
Mensenn kunnen - en doen dat ook- in hun seksueel gedrag ingaan tegen de vigerende 
seksuelee normen of het seksuele paradigma van de maatschappelijke groep waartoe 
zijj  behoren. Daarom denk ik dat we voorzichtig moeten zijn om alle uitingen die ons 
alss bron ter beschikking staan van het seksuele gedrag en het denken hierover vanuit 
eenn al te strikt model te interpreteren. 
Hett voordeel van het 'sociale constructiemodel' als instrument om het seksuele 
gedragg in Athene te beschrijven is dat het eenvoudig en helder is. De seksuele 
verhoudingenn tussen de mensen uit verschillende sociale 'lagen' van de Atheense 
maatschappijj  krijgen door deze beschrijving een tamelijk doorzichtige structuur. In 
zijnn functie als verklarende theorie is dit enerzijds de kracht van het 
beschrijvingsmodel,, maar anderzijds ook juist zijn zwakte. De ben ervan overtuigd dat 
eenn samenleving als die van een stad Athene op het gebied van de seksuele praktijk 
enn genderverhoudingen gecompliceerder is dan het 'sociale constructie-model' 
suggereert.. Zo ligt er aan dit model een scherpe dichotomie ten grondslag tussen man 
enn vrouw en tussen 'het mannelijke' en 'het vrouwelijke'. De verhouding tussen man 
enn vrouw werd gekenmerkt door dominantie en onderdanigheid, door gedrag dat te 
bestempelenn valt als actief en passief. Dit geeft een helder, maar een te simplistisch 
beeld.. We weten dat de Atheense maatschappij verschillende groepen van vrouwen 
kendee ten opzichte van wie de Atheense burger in verschillende verhoudingen stond. 
Dee echtgenotes van de Atheense burgers van de middenklasse, wier wereld in sterke 
matee en in letterlijke zin een gesloten wereld vormde, veelal gescheiden van het 
openbaree leven in de stad, en die juridisch volledig afhankelijk waren van hun 
echtgenoot,, kenden binnen hun eigen oikos een zekere mate van sociale 'macht'. Ook 
dee verhouding van de Atheense burgerman tot hetairen is niet erg eenvoudig en laat 
zichh mijns inziens niet uitsluitend in termen van dominantie en onderdrukking 
beschrijven.. Het is niet waarschijnlijk dat hetairen, vaak door de wol geverfde 
vrouwenn die juridisch en financieel een meer onafhankelijke positie hadden, zich 
werkelijkk zo onderschikt en 'passief voelden als de Atheense man wilde dat zij zich 
voelden.411 Juist op het gebied van de seksualiteit heeft de heteroseksuele man niet 

4IErr is nog maar weinig onderzoek verricht naar de wijze waarop de verschillende groepen vrouwen in 
dee Atheense maatschappij hun sociale rol ervoeren en in hoeverre de mannelijke ideologie over vrouwen 
strooktt met hun eigen ervaringen. Voor een interessante bespreking van vooronderstellingen vanwaaruit 
modemm onderzoek de positie van de vrouw in Griekenland heeft benaderd, zie Katz (1992). Zij 
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altijdd de zekerheid van zijn macht. Zaken als impotentie zullen Atheense mannen 
zekerr ook geplaagd hebben, maar dit strookt niet met het sociale constructie-model 
vann Halperin. De nadruk die we in woord en beeld in de Atheense cultuur aantreffen, 
opp het 'macho-gedrag' van de man, namelijk dat hij in het bezit is van een reusachtige 
phalluss en daarmee alleen penetreert, lijk t eerder een uiting te zijn van een vorm van 
ideologiee dan te corresponderen met zijn seksuele gedrag. We moeten derhalve bij de 
bestuderingg van het seksuele gedrag en het vertoog daarover een onderscheid 
proberenn te maken tussen wat men voorgeeft te doen en wat men in werkelijkheid 
doet. . 

Doverr waarschuwt in zijn Greek Popular Morality*1 tegen de idee dat de Grieken 
leefdenn 'in a rozy hazee of uninhibited sexuality, untroubled by the fear, guilt and shame 
whichh later cultures were to invent.' Hij wijst in dit verband op het feit dat de seksuele 
daadd niet in tempels of heiligdommen bedreven mocht worden of dat het in veel 
Grieksee cultussen voorschriften bestonden voor kuisheid of reiniging na de 
geslachtsdaad.. Verder benadrukt hij dat de Grieken voor het mannelijke 
geslachtsdeell  een afleiding van het woord aükóq 'schaamte' gebruikten en dat in de 
Grieksee literatuur vaak eufemistisch gesproken wordt over seksuele handelingen. De 
denkk dat Dover hierin zeker gelijk heeft, maar dit neemt niet weg dat de godsdienst bij 
dee Grieken een rijk en gevarieerd seksleven voor de man sanctioneerde en dat er 
zelfss cultussen waren waarbij seksuele handelingen tot de cultushandelingen 
behoorden.. Bovendien werden de meeste Griekse goden voorgesteld als wezens met 
sterkee erotische en seksuele verlangens en driften. De goden zijn niet erg subtiel en 
geduldigg in hun verleidingstechnieken en bekommeren zich niet over het al dan niet 
gepastt zijn van hun seksueel handelen: achtervolgingen, verkrachting, echtbreuk, 
animalisme,, homoseksualiteit, incest waren geen ongewone manieren waarop de 
Griekenn hun goden seksuele verlangens lieten botvieren. Seksueel genot werd op 
zichzelff  niet gezien als een iets dat slecht, verboden of smerig was. De vaasschil-
deringenn tonen seksuele handelingen die er niet om liegen. Het heteroseksuele 
vertoogg op vazen is verre van eufemistisch en suggereert dat mannen zelfs 
deelnamenn aan het bedrijven van seks in groepsverband. De mate waarin en de 
manierr waarop vaasafbeeldingen dit weergeven wijzen erop dat seksualiteit in het 
algemeenn een geïntegreerd onderdeel was van de Atheense mannencultuur. 
Seksualiteitt was door en door aanwezig in de wereld van de Atheense mannen: in 
hunn handelen, denken en praten. 

benadruktt  dat er  vooralsnog te weinig aandacht is geweest voor  de seksualiteit van vrouwen in 
Griekenland. . 
«Doverr  (1974) p. 205 en Dover  (1973/1984) p. 144. 
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HOOFDSTUKK  2 
DEE GRIEKSE HOMOSEKSUALITEI T 

Inn dit hoofdstuk geef ik in het kort een samenvatting van de belangrijkste 'feiten' van 
mett name de Atheense variant van de Griekse homoseksualiteit. Het gaat om 
hoofdlijnenn waarover de meeste geleerden het min of meer eens zijn. Details komen 
inn de volgende hoofdstukken aan bod. Deze beschrijving heeft tot doel duidelijk te 
makenn op welke punten het onderzoek zich zal toespitsen. 

1.. Initiati e 

Voordatt ik tot deze bespreking overga, wil ik in het kort enkele opmerkingen maken 
overr de initiatietheorie, die met name in het werk van Patzer en Sergent zo uitvoerig 
wordtt besproken en verdedigd.' Patzer betoogt dat er in bepaalde streken van 
Griekenlandd vormen van initiatie voorkomen die een universeel karakter hebben, dat 
will  zeggen: ze vertonen een grote gelijkenis met initiatierituelen in andere delen van 
dee wereld, zoals Melanesië, Nieuw Guinea en Australië;2 hij wil aantonen dat de 
vormm van homoseksueel gedrag die we in Athene vanaf de zesde eeuw aantreffen 
hiervann is afgeleid. De Atheense praktijk zou dan direct terug te voeren zijn op een 
vormm van initiatie. Ook in Athene zou er sprake zijn, volgens Patzer, van 'eine rein 
standischee Initiationsform,'3 die oorspronkelijk alleen door de adel werd 
gepraktiseerd.. Patzer hecht grote betekenis aan het feit dat de Atheense vorm terug 
tee voeren is op een initiatieritueel, want dit zou in zijn ogen betekenen dat er, net als bij 
dee initiatieriten, geen sprake is van homoseksueel gedrag: initiatie was een 
maatschappelijke,, sacrale institutie die aan strenge regels was gebonden en waarvan 
dee uitvoering werd gezien als een maatschappelijke plicht. Volgens Patzer zijn de 
motievenn om aan dit ritueel deel te nemen van geheel andere aard dan de motieven 
diee tegenwoordig aan homoseksueel gedrag ten grondslag liggen. Zo zou de erastes 
bijj  het verrichten van de daad geen enkel genot hebben ervaren. Dover en Halperin 
hebbenn erop gewezen dat de tekst van Ephoros, die een beschrijving geeft van het 
initiatieritueell  op Kreta, wel degelijk suggereert dat de verliefdheid van de man 
bepaaldee welke jongen hij uitkoos voor het ritueel en dat ook de schoonheid van de 
jongenn hierbij een rol speelde.4 Hoe groot het maatschappelijk plichtsgevoel van de 
Kretenzischee erastes geweest moge zijn om de jongen in te leiden in de wereld van 
dee volwassen man, toch zal hij gecharmeerd geweest van zijn eromenos en indien er 

'Patzerr  (1982) en Sergent (1986). 
2Patzerr  (1982) maakt in het gebruik van de parallellen tussen enerzijds de Melanesiêrs en anderzijds het 
initiatierituee ll  op Kreta (cf. Ephoros FGrHist 70 F 149. 21, geciteerd in Strabo X, 4) methodisch 
vreemdee stappen: allereerst wordt de Melanesische vorm van initiati e die zich aan de andere kant van de 
wereldd heeft afgespeeld, tot een soort van universele oervorm van initiati e verheven, hetgeen geen andere 
statuss kan hebben dan een zeer  voorlopige en een sterk generaliserende hypothese. Vervolgens 
analyseertt  Patzer  het verslag van Ephoros over  het Kretenzische gebruik, maar  doet dit onder 
voortdurendee verwijzin g naar  het Melanesische gebruik; dan concludeert hij  dat er  frappante punten van 
overeenkomstt  zijn. Het belangrijkste element dat wezenlijk is voor  deze zogenaamde universele vorm 
vann initiati e ontbreekt echter  in het verslag van Ephoros, namelijk het seksuele contact tussen de man en 
jongen.. Dit is een noodzakelijke voorwaarde van initiatie , en moet de vorm hebben van anale penetratie; 
wantt  alleen op deze wijze draagt de volwassen man zijn kracht over  aan de jongen. Door  Patzer  wordt 
zonderr  meer  naar  analogie van het Melanesische gebruik het element van de anale penetratie toegevoegd. 
Alleenn zo kan hij  dan concluderen dat het Kretenzische gebruik een bevestiging is van het feit dat het 
algemenee type van initiati e ook in Griekenland aanwezig was! 
3Patzerr  (1982) p. 106 
4Doverr  (1988), Halperin (1990) pp. 54-71. Ephoros wordt geciteerd door  Strabo (10,4, 21). 
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zichh een initiërend seksueel contact tussen beiden plaatsvond, zal de erastes van dit 
contactt hebben genoten en zich niet alleen vanuit vaderlijke gevoelens over de jongen 
ontfermdd hebben. 
Ikk zal niet alle argumenten herhalen waarmee Dover en Halperin de theorie van 
Patzerr mijns inziens definitief onderuithalen. Ik beperk me tot enkele opmerkingen 
overr de argumentatie en de methode van Patzer. Om duidelijk te maken dat de 
Atheensee homoseksuele praktijk een afgeleide is van het gebruik op Kreta is het voor 
Patzerr van belang dat hij kan aantonen dat er een historisch verband tussen beide 
vormenn van pederastie bestaat. Vanuit een historische ontwikkeling zou het 
inhoudelijkee verband tussen beide verklaard kunnen worden. De argumenten echter 
diee Patzer hanteert om te concluderen tot een historisch verband, zijn niet gebaseerd 
opp historische feiten, maar veeleer op de in zijn ogen inhoudelijke overeenkomsten 
tussenn de Kretenzische en Atheense vorm. Een cirkelredenering dus. Hij voert geen 
enkell  argument aan waardoor het aannemelijk wordt gemaakt dat de Atheense adel 
inn een bepaalde periode - bijvoorbeeld de zevende eeuw - dit gebruik van Kreta heeft 
overgenomen. . 
Patzerr en anderen zien de inscripties die op rotsen op het eiland Thera zijn gevonden 
enn hoogstwaarschijnlijk uit de zesde en misschien zelfs uit de zevende eeuw stammen 
alss een bevestiging dat het initiatieritueel zich al vroeg in Griekenland in zwang was.5 

Dezee inscripties, die dicht bij het heiligdom van Apollo Delphinios gevonden zijn, 
vermeldenn meestal alleen maar een naam met een enkele maal de toevoeging van 
uitdrukkingenn als dyaQóq, dpiotoc, en éénmaal icaXóc,; in een aantal gevallen6 wordt 
gezegdd dat een mannelijk persoon (een naam wordt gegeven) een ander mannelijk 
persoonn oï^ei, een term voor anaal contact.7 Patzer gaat ervanuit dat deze inscripties 
sacralee teksten zijn - ze zijn in de buurt van het heiligdom van Apollo gevonden - en 
opp een initiatieritueel duiden. Dit hoeft echter geenszins het geval te zijn.8 

sCf.. Hiller  von Gartringen, Thera, I , p. 142; II , p. 235; III . p. 49; In de R.E. 5A2 (1934), 2260 e.v. De 
inscriptiess zijn uitgegeven in I.G. 12, 3,536-601 en 1410-1493. 
«Vijfmaal ::  536,537, 538. 539,1416 
7Zi ee Dover  (1978) pp. 122-123 enl95 en Bain (1991) pp. 72 e.v., die aangeeft dat de term vaak in 
pejoratievee zin wordt gebruikt. 
«Hett  is ook mogelijk dat het uitingen zijn van seksuele handelingen die daar  hebben plaats gevonden 
zonderr  dat er  enige verband hoeft te zijn met een ritueel ter  ere van Apollo. Dover  (1978) p. 123 
vergelijk tt  ze met de graffit i op de muren van Pompeii. Bain (1991) p. 74 acht het ook onwaarschijnlij k 
datt  ze een rituele betekenis hebben gehad. Alles wat we weten over  de houding van de Grieken ten 
aanzienn van reinheid op 'heilige' plaatsen, doet vermoeden dat het hier  niet om een gewijde plaats gaat. 
Hett  is overigens maar  de vraag of deze teksten iets met pederastie te maken hebben. Slechts eenmaal is 
err  sprake van een ncüSa (537), maar  de vertaling van Dover  (1978) op p. 123 en Sergent (1986) op p. 
344 lijken me niet de enige juiste vertaling. Zo vertaalt Dover: 'By (se. Apollo) Delphinios, Krimo n here 
copulatedd with a boy, brother  of Bathykles.'  Het is ook mogelijk Jtai5a op te vatten als 'zoon van'. 
Bovendienn wordt in inscripti e 730 het woord Kivai5oq gebruikt. Ook op Thasos zijn 58 inscripties 
gevondenn op rotsen, ca. 35 meter  van het strand in de baai van Kalami. Ze zijn gepubliceerd in SEG 
XXXII.84 77 en besproken door  Garlan &  Masson (1982). Ze stammen uit de tweede helft van de vierde 
eeuw.. In totaal zijn er  14 jongensnamen genoteerd, sommige meer  dan eenmaal, namelijk: Muloicoc, 
(11),, 'AiTtT K (10),'  Hpo^döv (8), NiKTivw p (7),'  Hpcu; (4), nv)6icov (4),'  Afjrac , (3), lïaéoTpaToc, (2). Aan 
dee naam is, net zoals bij  Thera, meestal een kwalificati e toegevoegd die voornamelijk betrekking heeft 
opp het uiterlij k van de persoon of zijn seksuele aantrekkelijkheid ; de volgende termen worden gebruikt: 
ïcaXóc,, (12), f|5-uq (8), eüxapic, (4), xpwóc, (3), eüjipóaomoq (2), dypéoq, ópyupovĉ  dcrcEonpóaco-
Jioq,, doréoq, èuóc,, eüpv6uo<;, ewxrjuxov, KaXXutpooconoc,, tiXÓKuuoc,, <j>iA,ó<;, (ópaloc, (1). Calame 
(19992)) pp. 105-109 ziet een verband met de KaXó^-inscriptie s op vazen en plaatst ze in een 
pederastische-pedagogischee context. Het probleem is dat we niet weten wie de erastai waren: oudere 
mannenn of jongens van dezelfde leeftijd. Een pedagogische associatie lijk t uitgesloten, immers 
verschillendee jongens waren blijkbaar  erg populair. De nadruk op de fysieke en seksuele kwaliteiten van 
dee jongens suggereert dat de plaats een cruising-plek was voor  homoseksuele contacten of gebruikt 
werdd door  prostitués. 
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Patzerr stelt dat de Atheense variant van homoseksueel gedrag zich ontwikkeld heeft 
uitt de Kretenzische, en daarom is hij genoodzaakt andere vormen dan een uitsluitend 
maatschappelijkee pederastische initiatie te ontkennen. Zo beweert Patzer dat de 
Grieken,, en dus ook de Atheners, alleen het geslachtsleven binnen het huwelijk en de 
initiërendee pederastie, waarin de jongen een zuiver passieve rol speelt en verschoond 
blijf tt van lustgevoelens, als natuurlijke vormen van seksuaüteit beschouwden. De 
prostitutie,, die in het leven van een Athener zo'n belangrijke plaats innam, stond 
volgenss Patzer buiten het Atheense maatschappelijk leven.9 Om aan deze voorstelling 
vann zaken vast te houden is Patzer gedwongen bepaalde bronnen over de Atheense 
homo-erotiekk te negeren. Zo betrekt hij de gegevens van vaasafbeeldingen, misschien 
well  de belangrijkste bron voor de homoseksuele praktijk in Athene, niet of nauwelijks 
inn zijn betoog. De opmerkingen in de komedies van Aristophanes bijvoorbeeld over 
mannenn die ervan houden de passieve rol te spelen of grappen over mannenparen, 
zijnn volgens hem zonder meer niet op de werkelijkheid gestoeld10. Ook baart het 
tweedee deel van het gedicht van Theognis Patzer veel zorgen; hierin brengt de dichter 
namelijkk onophoudelijk zijn verliefheidsgevoelens voor een jongen onder woorden. 
Ditt strookt niet met de intenties van een erastes bij een pederastische initiatie. 
Vandaarr dat er Patzer veel aan gelegen is aan te tonen dat dit tweede deel onmogelijk 
vann dezelfde dichter geweest kan zijn als het eerste, waarin doorgaans de typisch 
adellijkee moraal naar voren komt, waarmee in Patzers visie ware homoseksuele 
gevoelenss niet zouden stroken. De verzen van het tweede gedeelte van het gedicht 
karakteriseertt hij dan ook als een uiting van verval.11 Dit woord is tekenend voor de 
sterkk moraliserende wijze waarop Patzer de Atheense vormen van homoseksueel 
gedragg bespreekt. Zijn vooringenomenheid maakt dat hij vasthoudt aan een 
conceptueell  model dat veel te star is voor de complexiteit van het seksuele aspect 
vann de Atheense cultuur. 
Mij nn conclusie luidt dat de poging van Patzer om in de Atheense variant van 
homoseksueell  gedrag een vorm van initiatie te zien die ten nauwste verwant zou zijn 
mett het gebruik dat door Ephoros als een Kretenzische gewoonte wordt beschreven, 
niett geslaagd is: de Atheense homoseksuele praktijk is niet in het keurslijf te wringen 
vann een vorm van een initiatie.12 Dat er op Kreta een zeer speciale vorm van initiatie 
gebruikelijkk is geweest, lijk t gezien het verslag van Ephoros wel waarschijnlijk, maar 
dezee heeft niets met Athene te maken.13 

'Patzerr  (1982) p. 54. 
10Patzer(1982)pp.52e.v. . 
11 'Alsof uitingen van 'verval'  niet als een manier  gelden waarop een cultuur  zich manifesteert 
l2Voorr  de beste analyse van de passage uit Ephoros over  bet Kretenzische gebruik, zie Sergent (1984 en 
1986).. Een aspect dat Patzer  en Bremmer (1980) onvermeld laten, maar  dat mijn inziens van groot 
beangg is voor  het begrip van de reikwijdt e van het Kretenzische ritueel, is het feit dat dit ritueel slechts 
voorr  een zeer  beperkte groep van de Kretenzische gemeenschap was weggelegd. Allereerst maakt 
Ephoross duidelijk dat de jongen van dezelfde maatschappelijke klasse of rang moest zijn als zijn oudere 
vriend.. De jongen moest van een zeer  goede familie stammen. De geschenken die de man aan zijn 
jongeree vriend geeft, zijn voor  een gewoon burger  financieel niet op te brengen. Zo was een rund een 
zeerr  kostbaar  geschenk en alleen een zeer  gefortuneerd man kon dit met hulp van zijn vrienden 
bekostigenn en aanbieden. Na de initiati e mag de jongen zich KXEIVOC ; noemen en krijg t hij  een ereplaats 
bijj  het dansen en de wedrennen. Nergens uit de tekst blijk t dat dit privilege slechts voor  korte duur  zou 
gelden.. Bovendien moet het zeer  uitzonderlij k geweest zijn, anders heeft het geen zin om van een 
ereplaatss te spreken. Voorts liep de uitverkoren jongen, ook als hij  ouder  was geworden, in speciale 
kledingg rond om zich van anderen te onderscheiden. Al deze elementen wijzen erop dat het hier 
beschrevenn ritueel 1. een gebruik was dat alleen een rol speelde in een zeer  uitzonderlijk e elitegroep van 
dee maatschappij  en 2. een initiati e is niet om de jongen in te wijden in de wereld van de volwassen 
mannen,, maar  in een elitegroep, die het recht had of het zich kon veroorloven zich van het gewone volk 
tee onderscheiden. Wat precies de status was van deze elite, is vooralsnog onduidelijk. 
l3Percyy (19%), die de institutionalisering van de Griekse pederastie ook in tij d wil situeren, betoogt dat 
zijj  niet teruggaat op een Dorisch of Indo-Europees gebruik, maar  direct voortkomt uitt  het Kretenzische 
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2.. Pederastie 

Veell  auteurs benadrukken dat het voor het begrip van de Griekse homoseksualiteit 
belangrijkk is dat de Grieken geen woorden of begrippen kenden die met de moderne 
begrippenn van homoseksualiteit en heteroseksualiteit correspondeerden.14 Het 
Grieksee woord d$po5icua kan zowel betrekking op heteroseksueel alsmede op 
homoseksueell  handelen hebben. De Grieken beschouwden homo- en hetero-
seksualiteitt niet als twee verschillende disposities, waaraan twee verschillende 
begeertess ten grondslag zouden liggen. Een Griekse man kon tegelijk gevoelens van 
verliefdheidd of liefde koesteren voor een meisje/vrouw als voor een jongen. Voor hem 
maaktee het verschil in object van zijn seksuele begeerte (eros) de begeerte niet 
anders.. Vandaar dat het begrip 'seksuele identiteit' niet bestond. Men bleef een en 
dezelfdee persoon, ongeacht of een jongen of een meisje de man seksueel prikkelde. 
Hett lijk t erop dat veel Atheners tijdens hun huwelijk af en toe verwikkeld waren in 
eenn homoseksuele vriendschap. Exclusieve homoseksualiteit zou, op een enkel 
voorbeeldd zoals dat van Pausanias en Agathon na, niet zijn voorgekomen. 

Algemeenn wordt aangenomen dat de homoseksualiteit in Athene zich beperkt tot een 
pederastischee relatie. De junior partner wordt meestal in het Grieks een jtatq of 
naiSiKdd genoemd en doorgaans neemt men aan dat eromenos de leeftijd kan hebben 
vann 12-ca.l8 jaar. Verscheidene auteurs verwijzen hiervoor naar het gedicht van 
Stratonn uit het twaalfde boek van de Anthologia Palatina (XII , 4). Het luidt als volgt: 

Eenn rijpe jongen van twaalf jaar oud vind ik verrukkelijk, 
maarr een dertienjarige wekt veel meer begeerte op; 

wiee twee keer zeven telt, is een zoetere liefdesbloem; 
wiee 15 is geworden, is nog heerlijker; 

166 is bet jaar van de goden; een jongen van 17 
iss voor mij niet weggelegd, maar eigendom van Zeus. 
Begeertt men nog oudere jongens, dan is het spel uk; 

wantt wit zo iemand zoekt, heeft niets nieuws te bieden. 

Dee term wuq kan in het Grieks tamelijk strikt gebruikt worden voor een jongen tot 14 
jaar,, ter onderscheiding van een jietpdiciov, een jongen/jongeman van 14-21 jaar. 
Anderee termen die voor deze laatste leeftijdscategorie gebruikt kunnen worden, zijn 
veavioKogg en ë^npoc,, in strikte zin de jongeman die zijn militaire dienst vervult en dus 18 
off  19 jaar is. Toch is het gebruik van deze termen lang niet altijd even accuraat: zo 
kann jialq gezegd worden van een jongeman wiens gezicht al baardharen vertoont, en 

ritueel.ritueel. Vanuit Kreta zou in de zevende eeuw de pederastie haar weg over Griekenland hebben 
gevonden,, vooral als oplossing voor de overbevolking die in die tijd verscheidene steden teisterde. 
Kretenzischee wetgevers of wijzen zouden op hun reizen door Griekenland de pederastie hebben 
geïntroduceerd.. Zo meent Percy dat Thaletas van Gortyn, een leerling van Onomakritos en musicus en 
dichterr van paianen, de pederastie in Sparta invoerde en Epimenides in Athene, toen hij daar een einde 
maaktee aan een epidemie. Samen met Solon zou hij het Kretenzische model hebben gebruikt voor de 
institutionaliseringg van de pederastie in Athene. De nauwe contacten tussen Sparta en Kreta maken mijn 
inzienss een nauw verband tussen het Kretenzische ritueel en de pederastie in Sparta mogelijk, ook al is 
dee rol van Thaletas in deze louter speculatie. Maar wat betreft Athene lijkt me dit verband ver te zoeken, 
enn is de vermeende samenwerking tussen Epimenides en Solon bij de instelling van de pederastie in n 
Athenee een slag in de lucht Verscheidene bezwaren tegen Patzer gelden ook voor de theorie van Percy. 
I4Zoo bijv. Dover (1978) p. 1 noot 1. 
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eenn neipöiciov kan slaan op een jongen die nog niet seksueel rijp is.1S De erastes is 
traditioneell  een volwassen man die erotische interesse toont in een jongen. Vaak 
wordtt de erastes gekenmerkt door een baard. Maar dit is niet altijd zo: niet zelden 
hebbenn de erastai geen baard, maar alleen een lichte dons op de kaken. Ook in de 
literatuurr zijn enkele voorbeelden te vinden waar de erastes niet voldoet aan de norm 
vann een volwassen man. Dover verwijst naar Plato, Euthydemus (273a), waar de 
erastess van Kleinias, Ktesippos, zelf nog een neaniskos is. Ook onder de erastai van 
Charmidess treden enkele neaniskoi op.16 Algemeen wordt aangenomen dat, wanneer 
dee jongen de leeftijd van een volwassen man had bereikt - dit kon bij de een iets 
eerderr zijn dan bij de ander - er een rolwisseling plaatsvond: hij werd van eromenos 
eenn erastes. Er is een voorbeeld bekend dat iemand tegelijk eromenos en erastes 
was,, maar nooit ten opzichte van dezelfde persoon.17 Het gold als choquerend als een 
erastess jonger was dan zijn eromenos. Wanneer Xenophon de Thessaliër Menon 
beschrijftt - een man wiens slechtheid geen grenzen kende - vermeldt hij dat deze 
man,, terwijl hij zelf nog geen baard had, een zekere Tharypas als paidika had, die wel 
eenn baard had. '*  Belangrijk is dat er een asymmetrie in de relatie moest zijn. De 
eromenoss was in principe jonger dan de erastes. Deze asymmetrie zou een 
noodzakelijkee voorwaarde zijn voor een homoseksuele relatie in Athene. Een relatie 
waarvann Plato in het Symposium melding maakt, namelijk die tussen Pausanias en 
Agathon,, waarbij Pausanias de rol van de erastes heeft en Agathon die van een 
eromenos,, terwijl Agathon, als gevierd toneelschrijver, zeker geen jonge jongen is, 
maarr een dertiger geweest moet zijn, wordt gezien als een uitzondering die de regel 
bevestigt.19 9 

Dee meeste auteurs gaan ervan uit dat de pederastie in Athene algemeen 
geaccepteerdd was, toegelaten werd en zelfs in bepaalde opzichten werd 
gewaardeerd.. Er waren geen wetten die pederastie verboden en omdat exclusieve 
homoseksualiteitt niet voorkwam, vormde zij geen bedreiging van het gezin en het 
huwelijk.20 0 

Cohenn is er echter van overtuigd dat de hybris-v/et wel van toepassing was op een 
pederastischee verhouding:21 een seksuele relatie met een jongen was op zichzelf een 
daadd van hybris en de ouders van de jongen konden op grond van deze wet de 
erastess vervolgen. Of de jongen wel of niet met de verhouding had ingestemd was, 
volgenss Cohen, irrelevant. De seksuele daad vernederde de jongen waardoor hij zijn 
xifii ïï verloor. De reden dat ons geen voorbeelden van dergelijke processen zijn 
overgeleverd,, zou te maken hebben met het gegeven dat de jongens hun burgerrecht 
zoudenn kunnen verliezen. 
Verschillendee auteurs benadrukken dat de pederastie in Athene gekoppeld is aan de 
aristocratischee levenswijze. Op basis van de gegevens over de periodisering van de 
vazenn met afbeeldingen met een homo-erotische iconografie wordt geconcludeerd 
datt sinds de invoering van de democratie pederastie als een ouderwets, elitair 
levenspatroonn werd gezien.22 Ook in de vijfde en vierde eeuw zou pederastie 

15Cf.. Hopfner (1938) pp. 225-237, Buffière (1980) pp. 605 e.v., Dover (1978) pp. 85 e.v., Cantarella 
(1992)) pp. 36 e.v., Reinsberg (1989) pp.164 e.v. 
,6Platoo Chrm. 154a. 
"Kritobouloss in Xen. Smp. 8.2.: KptrópouXoc, ye jxf|v ëxi Kai vöv épcónevo<; dSv f\5r\ dXXcov 
èmtouet. . 
18Xen.. Anab. H, 6. 28; cf Dover (1978) p. 87. 
"Patzerr (1982) p. 55, noot 30 lost het probleem op door te suggereren dat deze twee minnaars wellicht 
niett meer met elkaar naar bed gingen (!). 
MDitt laatste aspect wordt benadrukt door Ungaretti (1978). 
21Cohenn (1991) pp. 177 e.v.; vergelijk ook Fisher (1992) pp. 41-42. 
22Zoo Shapiro (1981). 

24 4 



functionerenn als een exclusief gedragskenmerk waarmee men zich met de bovenste 
klassee kon identificeren.23 

3.. De verschillende rollen 

Hett zijn Dover en Foucault geweest die beiden zeer nadrukkelijk hebben aangegeven 
datt er in een erastes-eromenos-verhouding niet alleen een asymmetrie vereist is in 
leeftijd,, maar ook in de rol die de man en de jongen gedurende het contact met elkaar 
hebben. . 
Zoalss we in hoofdstuk 1 hebben gezien, was seksualiteit zeer nauw verbonden met de 
socialee status en de sociale rol die aan de betreffende status verbonden was. De 
Grieksee maatschappij kende verschillende klassen van mensen die precies gedefi-
nieerdd waren en die zeer scherp van elkaar waren te onderscheiden. Centraal staat 
dee mannelijke burger, wiens verantwoordelijkheden ten opzichte van de 
gemeenschapp zich voornamelijk op drie niveaus afspeelden: 1. op het niveau van de 
oikosoikos had hij de verantwoordelijkheid voor alle leden van die oikos, juridisch stonden 
allenn onder zijn macht en bevoegdheid. 2. Op het militaire vlak was hij degene die de 
functiee van soldaat had en het land moest beschermen. 3. Op het niveau van de polis 
bezatt alleen de mannelijke burger politieke macht. Alle openbare functies waren 
uitsluitendd voor mannen toegankelijk en alle besluiten op welk terrein dan ook werden 
doorr mannelijke burgers genomen. Een dergelijke centrale rol vereiste allerlei 
eigenschappenn die als mannelijk werden aangemerkt en die hoog werden 
gewaardeerd.. De kern van deze mannelijke eigenschappen was domineren. Sociale 
roll  en gender-rol vielen samen: een man diende deze dominante rol op allerlei niveaus 
tee spelen. Competitie was dan ook een wezenlijk kenmerk van de Atheense 
mannencultuur.. Ook in zijn seksuele activiteiten diende de mannelijke burger te 
dominerenn over anderen. Seksuele dominantie betekende penetratie: de actieve 
partnerr was degene die penetreerde en de passieve die werd gepenetreerd. 
Dee penetratie betekende macho-gedrag waarmee sociale overheersing werd gede-
monstreerd.. Seksueel contact hebben met een van de minderwaardige sociale 
groeperingenn (vrouwen, metoiken en slaven), leverde voor de Atheense burger geen 
problemenn op, mits - zo wordt algemeen aangenomen - de rol die de mannelijke 
burgerr aannam ook overeenkwam met zijn sociale status, dat wil zeggen de 
dominante,, penetrerende rol. Het was in deze hiërarchische structuur niet mogelijk 
datt iemand van een lagere rang iemand anders die hoger op de sociale ladder stond, 
seksueell  domineerde. Een slaaf kon niet zelf het initiatief nemen om met een metoik of 
burgerr seksueel contact te hebben. Seksualiteit betekende dus niet een voor beide 
partijenn gelijkwaardig contact, integendeel, seksualiteit volgde altijd de structuur van 
overheersenn en overheerst worden, van penetreren en gepenetreerd worden. Seks 
wass een manifestatie van de maatschappelijke status die men genoot. 
Dee pederastische relatie tussen een mannelijke burger en een jongen met een 
burgerstatuss was mogelijk, maar een precaire zaak. De vrije jongen mocht niet al te 
veell  vernederd en gedomineerd worden, omdat hij een man in spe was die na enkele 
jarenn of al spoedig de rol van burger zou vervullen. Hiervoor wordt meestal verwezen 
naarr de Pausaniasrede in het Symposium van Plato, die benadrukt dat zi\vf\ en aiaxvvti 
dee grenzen waren van de homo-erotiek in Athene. De erastes streefde naar n\ir\ in 
zijnn pederastische relatie door de jongen te verleiden en hem te gebruiken voor zijn 
seksuelee diensten. De jongen verwierf niifj als hij hiertegen weerstand bood en zich 
niett helemaal gaf. Deed hij dat wel, dan haalde hij zich aioxwti op de hals. 

^Vergelij kk  Donlan (1980) pp. 165-166 en Ober  (1989) pp. 253 e.v. en 283. 
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Dee pederastische verhouding was omgeven met veel zorg vanwege de plaats die de 
jongenn toebedeeld kreeg. Vandaar dat zo'n relatie aan strenge regels moest voldoen, 
wildee zij de goedkeuring van de medeburgers kunnen wegdragen. Zo'n regel was in 
iederr geval de asymmetrie in leeftijd. Maar gezien de dominante rol die de oudere 
mann moest spelen, bleef de rol van de jongen zeer precair: vanwege zijn jeugd werd 
verwachtt dat hij de passieve rol aannam, terwijl vermeden moest worden dat zijn rol 
all  te veel op die van een vrouw ging lijken. Hij mocht dus niet het initiatief tonen en 
openlijkk te kennen geven dat hijzelf belangstelling koesterde voor de aandacht en 
vriendschapp van een man en hij mocht zijn oudere vriend niet in alles terwille zijn 
(xapiCeceai).. Zo was volgens de meeste geleerden anale seks tussen een volwassen 
mann met een vrije jongen uit den boze: de jongen mocht door de man niet 
gepenetreerdd worden. De jongens waren als het ware zo geconditioneerd in de 
socialee verwachting die hun rol met zich meebracht, dat zij geen enkel genot aan de 
seksualiteitt beleefden. 
Vandaarr dat de vaasschilders de volwassen man zijn seks in een intercrurale positie 
latenn consumeren en dat zij de jongen nooit met een erectie in het contact met zijn 
erastess afbeelden. Dit zou erop wijzen dat de jongen geen eros voor zijn vriend 
koesterdee en dat hij geen plezier beleefde aan het lichamelijke contact.24 De man zou 
geenn belangstelling koesteren voor het achterwerk van een jongen en zijn seksuele 
verlangenss alleen met behulp van de dijbenen van de jongen bevredigen. De erastes 
windtt de jongen niet op, maar raakt alleen het geslacht van de jongen aan, hetgeen 
volgenss Dover geen betekenis heeft. Maar nooit zal de erastes, gedreven door een 
erotischee drang, het achterwerk van de jongen aanraken, hetgeen wil zeggen dat hij 
óff  geen drang voelde de jongen te penetreren óf zich wist te beheersen.25 Vandaar dat 
dee schilders de man en de jongen recht tegenover elkaar plaatsen als twee aan elkaar 
schijnbaarr gelijke partners. Terwijl bij talloze afbeeldingen waarop een man seksueel 
contactt heeft met een vrouw de vrouw duidelijk een ondergeschikte of onderliggende 
positiee heeft - de penetratie kon vaginaal of anaal plaatsvinden - of de vrouw niet 
zeldenn gedwongen werd tot fellatio, die als vernederend gold, wordt de jongen nooit 
opp een dergelijke vernederende wijze in het seksuele contact met de man afgebeeld. 
Vrouwenn worden vaak voorgesteld genoegen te beleven aan het manipuleren met 
olisboiolisboi (dildo's), jongens nooit. 
Hett werd dan ook gewaardeerd als een jongen zich niet snel of helemaal niet door 
eenn man liet verleiden. Terughoudendheid was het devies. De jongen moest 
penetratiee nooit toestaan. Want daarmee zou hij zichzelf op één lijn stellen met een 
vrouww of vreemdeling. Wanneer hij deze regels in acht nam, gedroeg hij zich als een 
eerbaree en fatsoenlijke jongen en maakte hij zichzelf niet te schande. 
Err bestond dus een dubbele moraal in Athene in geval van een pederastische relatie: 
enerzijdss werd het in een man gewaardeerd, wanneer hij achter de jongens aanzat -
dee Grieken gebruikten graag het beeld van de jacht voor het versieren van jongens 
doorr mannen - en daarmee succes had, anderzijds moest de jongen beschermd 
wordenn tegen de al te opdringerige avances van een man en mocht hij geen seksueel 
genott ervaren bij de handtastelijkheden van de erastes. Als men zich niet hield aan de 
spelregelss van deze ipcoq Siieaux;, bijvoorbeeld wanneer de erastes niet de actieve rol 
vervuldee of wanneer de eromenos zich anaal liet gebruiken, werd zo iemand als 
onmannelijkk bestempeld, een houding die zijn sociale positie van burger onwaardig 
was.. Iemand die zich passief opstelde, gedroeg zich als een vrouw. Anale penetratie 
tussenn twee mannen werd niet als een uiting van liefde of als een reactie op een 
stimuluss van schoonheid gezien, maar als een daad van agressie, van hybris, 

24Cf.. bijv. Dover (1978) p. 36. Men verwijst hiervoor meestal naar Xen. Smp. 8, 21. Keuls (1985) p. 
2777 is een van de weinigen die meent dat de jongen zelf ook genot aan de seksualiteit beleefde. 
"Err is één uitzondering volgens Dover; zie Dover (1978) p. 106, noot 100. 
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waarmeee de actieve partner zijn superioriteit jegens zijn slachtoffer demonstreerde.36 

Dee phallus was het symbool van deze agressie of mannelijke superioriteit. ̂  Zo is er 
eenn afbeelding op een oinochoè in Hamburg, waarop een Griek naakt is afgebeeld.28 

Mett een erectie loopt hij in de richting van een geheel geklede Pers: de houding van 
dee Griek met zijn stijve penis geeft uiting aan gevoelens van minachting en wraak 
jegenss een verslagen vijand. Hij dreigt de Pers als het ware met penetratie. 

4.. De functie van de pederastie 

Devereux299 acht het nodig de vraag te stellen waarom een jongen in de Griekse 
cultuurr veranderde in een volwassen man en andersom. Hij verwijst dan naar de 
LachesLaches van Plato (197) waar Lysimachos toegeeft dat hij als vader tekortschiet, een 
passagee die voor Devereux de sleutel is tot het antwoord op de vraag. Gewoonlijk liet 
eenn Griekse vader het na zijn zoon van advies te dienen; in plaats daarvan gaf hij een 
zoonn van een andere Atheense familie raad voor wie hij erotische belangstelling had. 
Watt betreft de jongen: deze had behoefte aan een vader aan wie hij zich kon 
spiegelen;; maar omdat zijn eigen vader niet beschikbaar was, vervulde zijn erastes 
voorr hem de rol van surrogaat-vader. 
Datt de erastes een belangrijke pedagogische rol vervulde in de pederastische relatie, 
iss een algemeen aanvaarde overtuiging.30 De opvoeding was - althans in de 
archaïschee tijd - afhankelijk van privé-initiatief. In een relatie met een oudere vriend 
zouu een jongen veel kunnen opsteken. Zijn erastes diende als voorbeeld om zich de 
belangrijkstee waarden die verbonden waren aan hun klasse eigen te maken. Met 
namee het symposion zou de plaats geweest zijn waar de erastes zijn eromenos kon 
onderrichten.311 Koch-Harnack, die een grondige studie gemaakt heeft van de 
geschenkenn die een erastes aan zijn eromenos geeft, is ervan overtuigd dat een van 
symbolischee functies van deze geschenken de pedagogische is. Zij geeft aan dat de 
jacht,, blijkens het werk Cynegeticus van Xenophon en de Leges van Plato, een 
centralee plaats innam in de opvoeding van een jongeman. Jagen was voor de mannen 
hétt middel bij uitstek om aan zichzelf en aan anderen hun dapperheid, hun 
lichamelijkee conditie en ook hun intelligentie te tonen. Vandaar dat de jacht, naast de 
sporttraining,, als een uitstekende voorbereiding werd gezien op de oorlogvoering. 
Veell  van de gebruikelijke geschenken die door de erastes aan de jongen werden 
gegeven,, zijn met de jacht verbonden en verwijzen zo, volgens Koch-Harnack, naar 
dee pedagogische functie van de pederastische relatie. 
Mett het dier als geschenk - de haas en de haan komen het meest voor - wordt het 
volgendee advies gegeven: "neem een voorbeeld aan je erastes en handel net zoals hij 
handelt,, want dan word je ook een voortreffelijk burger." De dieren hebben ook 
anderee associaties; zo kan de haan ook verwijzen naar de luxe die de bovenlaag zich 
konn permitteren, en naar de vrije tijd die deze bijvoorbeeld aan het houden of 
bijwonenn van hanengevechten kon besteden; verder houdt de haan ook een erotische 
reductiee in: de haan gold bij uitstek als een dier met een grote potentie. De 

«Cf.. Dover  (1978) p. 104. 
ïTZiee bijv. Vanggaard (19792). 
28Nr.. R356. Zie mijn bespreking van deze afbeelding in hoofdstuk 6, aan het slot van par. 5. 
wDevereuxx (1969) p. 78, Slater  (1968) p. 57 e.v. 
^ i ee bijv. Jaeger  (19452) pp. 194 e.v., Marrou (1948) p. 29, Dover  (1978) p. 202, Koch-Harnack 
(1983)) pp. 34 e.v., Reinsberg (1989) pp. 170 e.v.. Golden (1990) p. 59, Henderson (19912) p. 207, 
Vanhovee (1992/1) p. 75, Vierneisel&Kaeser  (19922) p. 144, Meyer  (1993) pp. 9 e.v., N. Kunisch, 
ErlauterungenErlauterungen zur griechischen Vasenmalerei, Keulen (1996) pp. 104-105, Percy (1996), Schafer 
(1997)) pp. 39-40, Thornton (1997), Calame (19992). 
31Ditt  wordt sterk benadrukt door  Bremmer (1990) en Calame (19992) pp. 93 e.v. 
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panterachtigee dieren zouden getemde dieren zijn en bij de jacht als hulpmiddel 
gebruiktt zijn. Herten en reeën zijn als geschenk nooit dode dieren, maar worden altijd 
levendd voorgesteld. Ook bij deze dieren denkt Koch-Hamack met enige aarzeling aan 
eenn didactische functie: de erastai vingen de dieren met de bedoeling dat de eromenoi 
enn hun honden ze als proefdieren zouden kunnen gebruiken. 

5.. De kinaidos 

Dee volwassen man die in een homoseksuele relatie de passieve rol vervulde, was het 
voorwerpp van verachting en spot. Wanneer zo'n man niet de status van burger had, 
werdd zijn gedrag geweten aan zijn minderwaardige sociale rol. Was de man echter 
well  Atheens burger, dan was een dergelijke rol eigenlijk onverenigbaar met zijn 
socialee status. De komedies van Aristophanes bevat tal van toespelingen op mannen 
diee zich in hun seksuele rol als vrouwen gedragen. Bijna alle termen die door 
Aristophaness gebruikt worden om homoseksueel gedrag belachelijk te maken, 
hebbenn betrekking op de kinaidoi of passieve homoseksuelen. Zij worden 
bijvoorbeeldd eijpwipcuicxo?, met wijde anus, genoemd. Ook de term KctTajróYwv gebruikt 
Aristophaness in deze betekenis, al heeft een deze uitdrukking ook vaak alleen de 
connotatiee van waardeloosheid, inferioriteit en schaamteloosheid32. Bovendien wordt 
hett werkwoord xócnceiv vaak gebruikt om een man tot pathicus te bestemmen.33 

Pathicii  worden geassocieerd met vrouwenn en dus ook met het vrouw-zijn: ze zijn 
A.euKÓ<;; en hebben een gladde huid. Twee Atheners hebben het vooral zwaar te 
verduren:: Agathon en Kleisthenes34: zij worden afgeschilderd als zeer verwijfde 
mannenn die zich graag in vrouwenkleren hullen, hun gezicht gladscheren, zacht 
aanvoelen,, hun anus epileren, lang gekruld haar dragen en een sterke neiging hebben 
tott promiscuïteit. 
Overr het algemeen is men van mening dat de spot die Aristophanes met dit soort 
mannenn drijft en de verachting voor hen die uit zijn komedies spreekt, de norm 
weerspiegeldenn van de morele code van de gemiddelde Athener: deze moest 
kennelijkk niets hebben van dit soort mannen. Verder wordt geopperd dat 
Aristophaness zo schromelijk overdrijft dat we mogen veronderstellen dat wat hij in 
zijnn komedies over dit type man meedeelt, in het algemeen geen realiteitswaarde 
heeft.355 Er is in de Atheense maatschappij geen plaats voor zo'n man. 

6.. De prostituti e 

Eenn van de geschenken die de erastes zijn eromenos aanbiedt op vazen, is van geheel 
anderee aard: het bestaat uit een bundeltje geld. Op de bodem van een kylix in New 
Yorkk (nr. R117, ill . 26)« zit een jongeman op een stoel; hij draagt een krans in het haar 
enn zijn rechterschouder en borst zijn bloot. De erastes biedt hem een zakje met geld 
aan,, terwijl hij op zijn stok leunt. Met zijn rechterhand maakt hij een gebaar, 

32Cf.. Dover  (1978) p. 142-143 en voetnoot 13 met zijn commentaar  op Henderson, die Dovers 
opmerkingg in zijn Addenda, Corrigenda, Retractanda p. 251 overneemt. 
33Cf.. Henderson (19912) p. 211. 
^ f .. Henderson (19912) p. 219-220. 
35Cf.. Voor  antieke bronnen over  de kinaidos, zie Paulys Realencyclopedie 1921 pp. 459-462 'Kinaidos', 
Woldingaa (1938) pp. 425-26, Winkler  (1990) p. 45 e.v. Hij  beantwoordt niet de vraag of ze werkelijk in 
Athenee bestaan hebben, maar  bespreekt de kinaidos als een image', vergelijk zijn woorden (p. 46): 'while 
thee hoplite warrior  is the ideal self to which every well-to-do citizen looks, the kinaidos, mentioned only 
withh laughter  or  indignation, is the unreal, but dreaded, antitype of masculinity behind every man's back.' 
"Kyli xx van Douris, 480/470, New York 52.11.4, ARV2 437, 114. 
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waarmeee de schilder aangeeft dat hij zit te praten. De bundel van spons, strigilis en 
eenn soort plunjezak - vaak zitten in dit soort zakken knikkers, gekregen van een 
erastes377 - wijst er in ieder geval op dat de schilder wil aangeven dat de scène zich 
afspeeltt in de palaistra. Verder is er het opschrift van ó Ttaïq KaXóq zichtbaar. Koch-
Harnackk vraagt zich terecht af of we zo'n afbeelding waarop door de erastes geld aan 
dee jongen wordt aangeboden, moeten interpreteren als een enscenering van 
prostitutiee of dat het geld slechts een variant is van het type eerbaar geschenk. De 
plaats,, de palaistra, en de kalosinscriptie maken het onwaarschijnlijk dat het hier om 
prostitutiee gaat. Blijkbaar was het aannemen van geld door de eromenos geen 
aanleidingg hem als een pornos te beschouwen. Er zijn daarentegen talloze 
afbeeldingenn waar het zakje geld wél op prostitutie duidt, namelijk wanneer mannen 
off  jongens het vrouwen aanbieden. In het kader van de pederastische scènes 
verschijntt de geldbuidel pas aan het begin van de vijfde eeuw, terwijl het geldzakje 
alss loon voor hetairen al eerder afgebeeld wordt. Reinsberg geeft hiervoor een 
interessantee en plausibele verklaring:38 zij meent dat de verandering in het 
iconografischee patroon van de geschenken te maken heeft met een verandering in de 
socialee structuur. Een nieuwe groep Atheners is tot de bovenlaag van de 
maatschappijj  gaan behoren, de zakenlui en bankiers namelijk, en geld is het 
onderscheidingstekenn van hun klasse. 
Hanss Licht begint zijn hoofdstuk over de mannelijke homoseksualiteit met de 
volgendee woorden: 'Love has at all times and among all peoples been pursuable for 
money,, and always will be, however it may be regretted for very various reasons. 
Malee prostitution also is as old as love itself.'3* 
Hett is Dover geweest (1978) die op scherpzinnige wijze heeft aangetoond dat de 
homoseksuelee prostitutie in Athene niet bij de wet verboden was. De belangrijkste 
bronn hiervoor is de rede van Aischines tegen de Athener Timarchos, die van 
prostitutiee beschuldigd wordt. Volgens de wet was het een Atheens burger die 
jienopvcuMÊvcx;; of èratpiiKc*; was, niet toegestaan zijn rechten als burger uit te oefenen, 
omdatt de wetgever ervan uitging dat degene die zijn eigen lichaam voor geld aan 
anderenn had overgedragen om er mee te doen wat ze wilden, niet zou aarzelen de 
belangenn van de staat te verkopen. Net als in het geval van vrouwen was er ook bij 
mannenn een verschil tussen een rcópvoq en iemand die éxaipniaós was. De eerste is te 
vergelijkenn met wat wij een hoerenjongen noemen, iemand die er een beroep van 
gemaaktt heeft zijn lichaam tegen betaling te laten gebruiken, ongeacht door wie; 
iemandd dus die alleen belangstelling heeft voor geld en zonder moeite seksueel 
contactt heeft met steeds andere mannen. Degene die éTaipTiKcóq is, is te vergelijken 
mett een maintené: hij gaat langdurige relaties aan met een klant. Dover laat zien dat 
dee wet, die door Aischines op verscheidene momenten tijdens de rede vanwege het 
retorischee effect wordt 'geciteerd' of geparafraseerd, prostitutie als zodanig niet 
verbiedt.. Aischines verdraait echter de formulering van de wet, waarschijnlijk zonder 
datt de jury dit door heeft. Zo doet Aischines het voorkomen dat de wet voorschrijft 
datt zowel degene die eenn Athener als prostitué huurt, als de Athener die zich vrijwilli g 
aann prostitutie overgeeft, met de dood gestraft zou moeten worden. Wel was er een 
wett die bepaalde dat als een vader of een voogd van een jongen die Atheens burger 
was,, hem zou 'verhuren' voor prostitutie-doeleinden, zowel de vader/voogd als de 
klantt strafbaar zijn. Maar deze wet heeft geen betrekking op Timarchos, want hij 
heeftt zich vrijwilli g overgegeven aan de prostitutie. De formulering van de wet met 
betrekkingg tot het zich prostitueren van een Athener, vooronderstelt dat niet-

37Keulss (1985) p. 297 spreekt over  een travel bundle. 
«Reinsbergg (1989) pp. 186-187. 
39Voorr  homoseksuele prostituti e zie Licht (1926) pp. 146-151, Dover  (1978) pp. 19 e.v., Krenkel 
(1978),, Krenkel (1988), Keuls (1985) pp. 293 e.v., Reinsberg (1989) pp. 199 e.v., Winkler  (1990) pp. 
455 e.v., Halperin (1990) pp. 88 e.v., Cantarella (1992) pp. 48 e.v. 
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Atheensee burgers zich wel zonder gevaar voor leven konden prostitueren, omdat het 
hunn toch niet toegestaan was een openbaar ambt te vervullen. Verder kon elke 
Athenerr zich prostitueren, zodra hij besloten had zich niet door middel van een 
openbaree functie met de politiek te bemoeien.40 Aischines vermeldt dat de Raad elk 
jaarr de prostitutie-belasting int, hetgeen zonder meer duidelijk maakt dat prostitutie in 
principee niet bij de wet verboden was.41 

Uitt deze redevoering blijkt dat de stad Athene heel wat huizen rijk was waar jongens 
gehuurdd konden worden. Vaak waren deze hoerenjongens slaven, die in een oorlog 
krijgsgevangenn waren gemaakt. Zo wordt van Phaidon uit Elis verteld dat hij in een 
oorlogg van zijn moederstad tegen Sparta gevangen genomen werd en in Athene 
verkochtt werd aan een bordeelhouder. Via Sokrates werd hij vrijgekocht.42 Peiraieus, 
dee Kerameikoswijk en de Lykabettosheuvel stonden bekend om hun homoseksuele 
bordelen.43 3 

7.. Onderzoeksvragen 

Alss afsluiting van de eerste twee hoofdstukken wil ik aangeven welke punten van het 
algemenee beeld van de Griekse/Atheense pederastie mijns inziens in het bijzonder 
eenn kritische beschouwing behoeven. De bespreking hiervan vormt het uitgangspunt 
voorr het eerste deel van mijn onderzoek. Ik wil de volgende vragen aan een nader 
onderzoekk onderwerpen: 
1.. In hoeverre had de verhouding tussen een volwassen man en een jongen naast de 

erotischee dimensie een sterk pedagogische functie? Dit aspect wordt keer op 
keerr in studies over homoseksualiteit benadrukt. Vervulde de man inderdaad de 
roll  van een vader en begeleidde hij zijn jongere vriend heel bewust op het pad 
naarr volwassenheid en goed burgerschap? 

2.. Is asymmetrie in een homoseksuele relatie een noodzakelijke voorwaarde? 
Hiermeee bedoel ik enerzijds of het nodig is dat de erastes ouder is dan de 
eromenos,, anderzijds of het nodig is dat er in de rol die beiden vervullen een 
wezenlijkk verschil aanwezig is. 

3.. Op het punt van de seksualiteit wil ik twee zaken bekijken: 
a.. is de interfemorale penetratie de enige wijze waarop een erastes tot een 
orgasmee komt bij zijn jongere vriend? 
b.. is het uitgesloten dat een eromenos eros voor zijn erastes kent, dat wil zeggen 
datt hij initiatief neemt in een verhouding, seksuele verlangens en driften kent en 
ernaarr streeft deze te bevredigen? 

4.. In hoeverre is het beeld van de kinaidos een fictie? Dat wil zeggen: is ondanks de 
grotendeelss fictionele status van de bronnen over de man die zich anaal laat 
penetreren,, dit type homoseksueel gedrag toch een realiteit geweest? Hiermee 
hangtt de vraag samen of het verschijnsel van exclusieve homoseksualiteit 
voorkwam. . 

5.. Is er zelfs sprake van het voorkomen van netwerken of een subcultuur van 
mannenn die zich homoseksueel gedragen? 

6.. In hoeverre spelen sociale structuren een belangrijke rol als verklaring voor 
verschillenn of veranderingen in seksueel gedrag en/of het vertoog daarover? 

7.. In hoeverre is homoseksualiteit exclusief gekoppeld aan de aristocratische 
levenswijze? ? 

"«Zoo Winkler  (1990) p. 66 
4lAeschin.. Contra Timarchum 119 
42D.. L. 2,105, Aulus Gellius 2,18, 1-4. 
"ZieHalperin(1990)p.91. . 
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HOOFDSTUKK  3 
DEE VROEGSTE LYRIE K EN HOMOSEKSUALITEI T 

Inn dit hoofdstuk zal ik een bespreking geven van gedichten uit de Griekse lyriek die 
eenn homo-erotische thematiek betreffen. Het doel van deze bespreking is vast te 
stellenn op welke wijze dichters uit de zevende tot en met de vijfde eeuw dit thema in 
hunn poëzie verwerken of verwoorden, met andere woorden: hoe is het poëtische 
vertoogg inzake de homo-erotiek en homoseksualiteit? Verder wil ik vaststellen welk 
beeldd zij van de pederastie geven en wat de kenmerken zijn van een verhouding 
tussenn een erastes en eromenos: in hoeverre is er sprake van toespelingen op vormen 
vann seksualteit, is er sprake van een korte of langdurige vriendschap e.d,? En ten 
slottee wil ik bekijken of er sprake is van andere vormen van homoerotiek dan de 
traditionelee pederastie. 
Ikk besteed relatief veel aandacht aan deze poëzie, omdat zij naast de zwartfigurige 
vazenn de enige directe bron is voor de homo-erotiek in Griekenland tot en met ca. 
450.. Bovendien zijn deze gedichten min of meer gelijktijdig aan de zwartfigurige 
vazenn met homo-erotische afbeeldingen (vanaf ca. 565). Wellicht geeft de wijze 
waaropp de dichters het onderwerp van de liefde voor jongens behandelen een 
perspectieff  vanwaaruit naar deze afbeeldingen gekeken kan worden. 
Ikk zal niet alle verwijzingen in de archaïsche poëzie naar homoseksualiteit onder de 
loepp nemen. Ik beperk me tot enkele dichters (Theognis, Solon, Anakreon en 
Pindaros)) en bespreek niet alle mogelijke homo-erotische toespelingen in hun 
gedichten.. Van de dichter Ibykos, van wie we uit verschillende bronnen weten dat hij 
zeerr gesteld op jongens was en hieraan in zijn poëzie uiting heeft gegeven, zijn slechts 
enkelee homo-erotische fragmenten bewaard gebleven die echter geen nieuwe 
informatiee bieden in het kader van dit onderzoek. < Bovendien laat ik de bespreking 
vann dichters achterwege die door hun herkomst niet relevant zijn voor de doeleinden 
vann dit onderzoek (zoals Sappho en Alkaios). 
Inn de meeste gevallen zijn we door de overlevering slecht bedeeld. Van Anakreon 
bijvoorbeeldd weten we dat slechts heel weinig van zijn erotische poëzie tot ons is 
gekomen.. Alleen van de dichter Theognis is ons een relatief groot aantal epigrammen 
overgeleverdd met een uitgesproken homo-erotische strekking. Deze verzameling 
vormtt dan ook het uitgangspunt van dit hoofdstuk. 

1.. Theognis 

1.1.. De relatie tussen het eerste en tweede boek 

Overr het leven van Theognis en de structuur van zijn werk is weinig met zekerheid 
vastt te stellen. Nog steeds lopen de meningen over de periode van zijn leven, over de 
eenheidd van het eerste boek en de relatie tussen het eerste en tweede boek sterk 
uiteen.. Hoogstwaarschijnlijk is hij afkomstig uit de stad Megara op de Isthmos en niet 
uitt het Megara op Sicilië, zoals de Suda vermeldt.2 Voor de periode waarin hij geleefd 
zouu hebben, dienen zich drie mogelijkheden aan: 1. de periode van ca. 640-580; 2. de 
periodee van ca. 550-540, die enkele antieke chronografen, onder wie de Suda, 
suggererenn (Theognis' floruit zou vallen in de periode tussen de 59ste en 57ste 

'Voord ee harstocht van Ibykos voor  jongens, vergelijk Sud. I, 80, Cic. Tusc. 4.71 en Ant. Pal. 7. 714 en 
9.. 184. Zie Buffièr e (1980) pp. 257-261. Fragmenten van Ibykos die toespelingen bevatten op homo-
erotiek::  fr.  287,288, 289, 309. 
2Ditt  berust waarschijnlij k op een verkeerde interpretati e van PI. Leg. 630a. 
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Olympiade);; 3. de periode die samenvalt met de invasie van Xerxes in 480, waarnaar 
dee verzen 773 e.v. zouden verwijzen. Maar deskundigen plaatsen serieuze 
vraagtekenss achter het auteurschap van Theognis van deze verzen.3 Carrière kiest 
voorr (2) en neemt dus aan dat de jaren 550-540 de periode was van zijn bloei. De 
bezwarenn van West tegen deze datering zijn niet van dien aard dat ze deze aanname 
onmogelijkk maken. Zelf opteert West voor (1), de vroegste periode. Hij verwijst naar 
eenn aantekening in een manuscript (Leiden) van Aphthonius, waar naar aanleiding 
vann de verzen 175-6 opgemerkt wordt dat ze afkomstig zijn uit de eerste elegie voor 
koningg Kymos die in dezelfde tijd leefde als Kypselos van Korinthe. Maar zoals West 
(p.. 66) zelf aangeeft, 'the whole may be nothing but Byzantine rubbish.' Hij verwijst 
verderr naar regel 1103-4, die volgens hem refereren aan de verwoesting van 
Magnesiaa ca. 650. Ongeveer in deze periode valt de regeringsperiode van de tyran 
Theageness in Megara. West ziet in de gedichten van Theognis verscheidene 
verwijzingenn naar deze periode en vermoedt dat Theognis tijdens de machtsperiode 
vann Theagenes uit de stad verbannen is geweest, maar uiteindelijk weer in de stad is 
teruggekeerd.. De theorie van West maakt een plausibele indruk, maar is verre van 
zeker.. Bovendien heeft hij in ieder geval de andere serieuze mogelijkheid van een 
floruitfloruit  van 550/540 niet weerlegd. 
All ee manuscripten op één na bevatten alleen het 'eerste boek', dat wil zeggen: de 
verzenn van Theognis tot en met regel 1220. Alleen het oudste en beste handschrift, de 
Parisinuss 388 uit de tiende eeuw, bevat ook de verzen 1231-1389.4 Als titel van het 
'eerstee boek' geeft deze codex de woorden 6>eoyvi5oq èXeyewav a', voor het tweede 
boekk alleen èteyeiayv (3', zonder de naam van de dichter. De afwezigheid van de naam 
vann Theognis bij het tweede boek, is voor velen een reden geweest de verzen 1231 -
13899 niet als een werk van Theognis te beschouwen. Maar ook inhoudelijk verschilt 
hett tweede boek sterk van het eerste. Het bezingt bijna uitsluitend de liefde voor 
jongens,, een onderwerp dat in het eerste boek slechts sporadisch voorkomt. De naam 
Kyrnos,, die in het eerste boek talloze malen wordt genoemd - Kyrnos 74x en het 
patronymicumm Polypaïdas 9x -, komt op één voorbeeld na niet in het tweede boek 
voor.. In het tweede boek wordt slechts tweemaal een persoon bij naam genoemd, 
Simonidess (1349) en Kyrnos (1354). Maar vooral het thema van het tweede boek 
heeftt velen ertoe gebracht óf het geheel te negeren, zoals Van Groningen in zijn 
commentaar',, óf zoals Herwerden6 in zijn dissertatie uit 1870 en Couat7, tal van 
formelee bezwaren te uiten op grond waarvan het aannemelijk zou zijn dat deze 
verzenn onmogelijk van de respectabele dichter van het eerste boek zouden kunnen 
zijn.. Het is vooral Harrison geweest die in zijn boek van 1902 systematisch al deze 
filologischee bezwaren heeft ontzenuwd.8 Couat was ervan uitgegaan dat de gedichten 
vann het tweede boek afkomstig waren uit de Byzantijnse periode en dat ze in die 
periodee als imitaties van de verzen van Theognis waren samengesteld. Een groot 
bezwaarr tegen de authenticiteit van het tweede boek was voor hem de afwezigheid 
vann verwijzingen bij antieke auteurs. Maar dit is niet helemaal juist. In de Lysis 212e 

33 Van Groningen (1966) ad loc. .West (1974) p. 65, Carrière (1975) pp. 174-176. Zowel Carrière als 
Vann Groningen opperen de mogelijkheid dat Philiadas van Megara wellicht de auteur is van dit gedicht. 
4Hett gaat om codex A uit Parijs (Bibl. Nationale), a Bekkero 'Mutinensis' perperam nominatus (cf. 
Youngg praefatio p. vu). 
5Hijj  schrijft onder meer: 'et - motif plus personnel - je ne parviens pas è m'intéresser a ces fades 
épigrammess pédérotiques.' (Avant-propos). Ook Frankel (19622) laat de gedichten van het tweede boek 
onbesproken. . 
6HH van Herwerden Animadversiones philologicae ad Theognidem, Traiecti ad Rhenum 1870 pp. 14-16. 
7A.. Couat 'Le second livre d*Élégies attribuées a Theognis' in: Annates de la Faculté des Lettres de 
BordeauxBordeaux (1883) pp. 257-290. 
88 Harrison (1902) pp. 250-267. 
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citeertt Plato de verzen 1253-1254' en bovendien heeft men op een roodfigurige kylix 
uitt Tanagra10 de woorden do raiScov KdWiiote aangetroffen, die, gezien het metrische 
karakter,, doen denken aan de eerste woorden van vers 1365 ". Het lijk t ons in het 
kaderr van deze studie naar de homo-erotiek in het antieke Griekenland niet 
noodzakelijkk in te gaan op de verschillende hypothesen ten aanzien van de 
geschiedeniss van de overlevering van deze verzen en een verklaring te geven voor 
hett feit dat slechts één handschrift deze verzen bevat. Wij sluiten ons aan bij mensen 
alss Carrière, West en Vetta die de verzen 1231- 1388 als een onderdeel van het 
corpuscorpus Theognideum beschouwen, dat wil zeggen: een verzameling van elegische 
poëziee van dichters uit de zesde en vijfde eeuw, van wie Theognis de oudste en 
beroemdstee was.12 

Moeilijkerr is het probleem welke plaats deze verzen in het corpus Theognideum 
haddenn en in het bijzonder welke relatie er bestond tussen het zogeheten eerste en 
tweedee boek. Er zijn een aantal feiten. Beide boeken maken niet de indruk ieder op 
zichh een uniforme eenheid te zijn. Beide zijn te omschrijven als een compilatie van 
kortee epigrammen die door een of meer gemeenschappelijke thema's meer of minder 
striktt met elkaar verbonden zijn. In het eerste boek treden in ieder geval het politieke 
commentaarr en de morele adviezen en reflecties op de voorgrond; andere 
epigrammenn maken de indruk tot het genre van symposion-poëzie te behoren, 
waarvann ook enkele erotische gedichten deel uitmaken. Zo geven bijvoorbeeld de 
verzenn 1-252 uit het eerste boek de indruk een op zichzelf staande, goed geordende 
verzamelingg te zijn. Het erotische thema van de pederastie dat de gedichten van het 
tweedee boek bijeenhoudt, betreft echter niet alle gedichten. Het openingsgedicht 
gerichtt tot Eros heeft geen expliciete verwijzing naar pederastie. Ook de verzen 
1353-13566 kunnen een algemenere strekking nebben. 
Err zijn overlappingen tussen beide boeken: vier epigrammen uit het eerste boek 
wordenn in het tweede boek herhaald: 1238a-b-l 151-1152, 1278a-b=l 101-1102 en 
1278c-d=949-9500 en 1318a-b=l 107-1108. Verder zijn er de volgende overeen-
komsten:: 1243=597 en 1353=301; de woorden van regel 1365 doen sterk denken aan 
verss 1117. Zoals we hebben gezien, komt verder de naam van Kyrnos eenmaal voor 
inn het tweede boek. De naam van Simonides komt ook tweemaal voor in het eerste 
boek:: 469 en 667. 
Dee Suda is de enige bron die ons informatie verschaft over het werk van Theognis. Ik 
citeer: : 

©éoyvic,, Meyapei*;, xcöv év LuceXig Meydpeov, ycyovdx; èv xfj v6' ótaiuudSi. 
ëypayevv kteyzxav exq xo-üc, aooOévxac, w Zupatcouaixov év tfi noXtopida, 
Yveóucu;; SI' éXeyeta? ax; eren. ,P<O', icat 7ipöc, Kiïp<v>ov xóv avtoü èptouevov YvwuoXoyiav Si' 
èXeveioov,, Kal èxépaq twioOfpcac, JtapatvextKö,̂ xa Jtdvxa 
éicixoÖc,.. öxi uèv itapaivéaevq ëYpcnpE ©éoyvic,, <xpr|cauoc/> aXk' év uéatii) xovteav 
JtapeoJtapuévmm uiapiai <ai naiStKoi ëpooxec. Kat aXXa öca ó èvdpexoc. 

'Platoo citeert regel 1254 in ietwat andere bewoordingen en vermeldt de naam van de dichter niet, zie par. 
1.66 van dit hoofdstuk. 
,0Athenee 1357, CVA Griekenland 1 plaat (Hl Ie) 3.1., Dover (1978) R1053, 
"Wee kennen geen andere dichter die deze woorden heeft geschreven. Verder is het bekend dat Megara 
enn Tanagra nauwe contacten met elkaar onderhielden, gezien het feit dat zij samen ca. 550 waarschijnlijk 
Herakleaa aan de Pontos hebben gesticht (Paus. V. 26.7; zie Harrison (1902) p. 265, noot 1); dit maakt 
dee plausibiliteit groter dat de woorden op de kylix een citaat zijn van een gedicht van Theognis. Ik kan 
hett evenwel met Dover (1978) p.10 eens zijn dat dergelijke woorden een tamelijk 'cliché-achtig' karakter 
hebbenn en niet noodzakelijk een reminiscentie zijn van het gedicht van Theognis. 
I2Dee theorie van Young lijkt mij vergezocht; ik citeer uit zijn praefatio (p. X): 'veri simile est, cum 
Theogniss et Cyrnus una Megaris in re publica versarentur, inimicos eorum epigrammata quaedam 
amatoriaa Theognidis in symposiis recitata in peius detorsisse.' Met deze laatste epigrammen bedoelt hij 
dee gedichten van het tweede boek. 
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djioarpé<t«xaii  Pioq. 

Volgenss de Suda schreef Theognis: 
1.. een elegie over de bewoners van Syracuse die bij de belegering gered werden; 2. 
eenn serie van gnomai in elegieën, in totaal 2800 regels. Het ziet er naar uit dat de 
woordenn vanaf «ai (regel 3) een nadere uitwerking zijn van de gnomai.13 De gnomai 
vallenn dus uiteen in twee subcategorieën: a. de gnomai (in elegieën) gericht aan 
Kyrnos,, volgens de Suda de eromenos van Theognis en b. andere voorschriften met 
eenn protreptisch karakter. Het woord èniKét; stelt ons enigszins voor een raadsel. Is de 
bedoelingg dat alles geschreven is in een episch dialect? Het zal wel eerder een wat 
onzorgvuldigee mededeling zijn over het metrum. Er is voorgesteld è7tuc(5<; te 
veranderenn in bijvoorbeeld em\ pox;, dus het getal 2806.M Maar wat maakt het verschil 
vann 6 verzen? Het gedicht over Syracuse? Dit lijk t niet erg waarschijnlijk. Het ligt 
voorr de hand om categorie 2a te identificeren met een deel of het geheel van datgene 
watt wij nu het eerste boek noemen. Verder (vanaf regel 5) voegt de Suda toe dat 
Theogniss 'gedichten met een protreptisch karakter heeft geschreven; maar deze zijn 
vermengdd met 'schunnigheden' (utapiai), pederastische gedichten (JKUSIKOÏ ëpcore?) en 
anderee dingen waarvan het deugdzame leven zich verre houdt.' West, die deze 
getuigeniss van de Suda serieus neemt, interpreteert hem als volgt:15 'The plain 
meaningg of this is that a serious amount of paederastic verse was to be found in the 
Theognidea,, not collected at the end but interpersed with the moral advice.' West 
gelooftt dat in de loop van de negende eeuw na Christus de erotische gedichten om 
puriteinsee redenen uit het corpus zijn gelicht. Toen de codex Pari sinus werd 
samengesteld,, waren deze gedichten reeds gescheiden van de rest, hoewel niet met 
volledigg succes, want een enkel erotisch gedicht is in het eerste boek blijven staan. 
Ookk Carrière is de mening toegedaan dat 'on peut done penser avec vraisemblance 
quee les diverses élégies amoureuses de la Musa puerilis, au lieu de former une suite 
continue,, étaient primitivement dispersées, ainsi que la plupart des poèmes a boire, 
parmii  les exhortations sérieuses ou mi-sérieuses dont cette meme partie du texte 
nouss offre maint exemple, et qu'elles y furent remplacées, une fois éliminées, par des 
productionss moins frivoles et plus authentiques- les vers 'répétées"16 

Westt en Carrière stellen zich dus de 'oorspronkeüjke' tekst van de gedichten op naam 
vann Theognis voor als een bonte verzameling van overwegend korte gedichten met 
uiteenlopendee thema's, verschillend in toon, die soms associatief (bijvoorbeeld door 
middell  van steekwoorden) of een enkele maal inhoudelijk met elkaar verbonden zijn. 

Hett probleem blijf t dat de getuigenis van de Suda, samengesteld ca. 980, niet strookt 
mett de Parisinus uit dezelfde eeuw, die de gedichten in duidelijk twee gescheiden 
verzamelingenn heeft ondergebracht. Wanneer we deze discrepantie serieus nemen, 
zijnn er drie mogelijkheden: óf we ontnemen, zoals Hudson-Williams (pag. 56) heeft 
gedaan,, het handschrift zijn betrouwbaarheid en trekken zo de authenticiteit van boek 
tweee in twijfel, óf we nemen de informatie van de Suda niet serieus, óf we brengen, in 
hett voetspoor van onder anderen West, beide bronnen met elkaar in verband. De 
eerstee mogelijkheid is, zoals we gezien hebben, niet erg plausibel. Het is daarentegen 
niett onterecht om de Suda een slordige of incorrecte formulering toe te schrijven. Zo 
beweertt hij dat Theognis afkomstig is uit de stad Megara op Sicilië. Vrijwel alle 
geleerdenn nemen aan dat de Suda hierin zich vergist heeft. West denkt dat hij ook de 
verkeerdee Olympiade heeft vermeld. Of we nu opteren voor de tweede of derde 
mogelijkheid,, in beide gevallen is het inhoudelijke verband tussen het eerste boek en 

l3Zoo bijv. Hudson-Williams (1910) p. 100 en Carrière (1948) pp. 86-87. 
l4Zoo G. F. Schoemann Schediasma de Theognide, Programm, Gryphiswaldiae 1861, p. 4. 
lsWest(1974)p.44. . 
"Carrièree (1948) p. 90. 
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dee erotische verzen niet groot, zeker als we ervan uit gaan dat 1. het corpus 
TheognideumTheognideum een verzameling is geweest van min of meer losse korte gedichten, 
zoalss de Suda suggereert, en dat 2. het geheel aan verzen van de hand van meer 
dichterss afkomstig zou kunnen zijn. 
Dee conclusie moet dus zijn dat het onjuist is om bij een bespreking van de inhoud van 
hett tweede boek ervan uit te gaan 'that it is impossible to consider the erotic content 
off  the passages in Book II apart from their relation to the thematic concerns and 
compositionall  purposes of the Theognidea as a whole.'17 

1.2.. De erotische thematiek van het tweede boek 

Mij nn bespreking van het tweede boek (1231-1388) van Theognis zal zich, gezien de 
aardd van dit onderzoek, beperken tot de erotische thematiek van de verzen. Voor ik 
overgaa tot de behandeling ervan, zou ik twee opmerkingen over de structuur van het 
tweedee boek als geheel vooraf willen maken. Hoewel de verzen 1231-1388 uit losse 
epigrammenn bestaan, worden ze verbonden door een gemeenschappelijk thematiek: 
dee liefde of de erotische gevoelens voor jongens. Dit thema komt echter niet in elk 
epigramm expliciet aan bod. Ook spreekt de dichter zich een enkele keer op tamelijk 
essentiëlee punten tegen: zo zegt hij bijvoorbeeld in regel 1337 dat hij geen 
verliefdheidsgevoelenss meer koestert voor jongens, terwijl hij in het volgende 
epigramm (1341) nogal emotioneel (aiai) zijn liefde betuigt voor een jongen met een 
zachtee huid. Toch kunnen we niet spreken van een toevallig samenraapsel van 
spreukenn en korte gedichten die alleen door een zeer algemeen thema verbonden 
zoudenn zijn. Integendeel, de epigrammen zijn thematisch veel hechter met elkaar 
verwevenn dan op het eerste gezicht lijkt . Bepaalde wezenlijke aspecten van de 
homo-erotiekk komen in de epigrammen steeds terug: erotische verlangens, de 
frustratiess die een verliefde kan oplopen, de persoonlijke betrokkenheid, de houding 
tenn opzichte van de liefde, de karakterisering van het object van de eros, de 
promiscuïteitt van de eromenos. Deze zaken zijn op zo'n levendige en levensechte 
wijzee beschreven, dat ze de indruk wekken het verslag te zijn van werkelijke 
ervaringen.. Deze thematiek geeft aan de verzen een nauwe samenhang, die door de 
zeerr persoonlijke en levendige aanpak van de auteur wordt versterkt. De 
epigrammen,, die waarschijnlijk op symposia ten gehore werden gebracht, lijken 
voorgedragenn te zijn te midden van mannen voor wie de gevoelens van de ik-persoon 
inn de epigrammen direct herkenbaar waren en voor jongens die gewoon waren 
voorwerpp te zijn van homo-erotische verlangens. 

Mij nn tweede algemene opmerking over de epigrammen betreft de kwestie dat niet 
allee fragmenten een homo-erotisch karakter hebben. Het eerste gedicht dat handelt 
overr de onverbiddelijke kracht van Eros, heeft in zijn mythologische verwijzingen 
(Pariss en Helena, Theseus en Aias) geen specifieke verwijzing naar homo-erotiek. 
Verscheidenee commentatoren doen hun uiterste best aan deze niet-pederastische 
verzenn nog andere toe te voegen om maar te laten zien dat de pederastie niet het 
enigee thema van de verzameling is.18 Ook al heeft het eerste epigram geen expliciete 

17Ziee Lewis (1985) p.197, waarbij hij verwijst naar het commentaar van Vetta op het tweede boek. Ook 
Calamee (19992) pp. 13 e.v. verbindt zonder meer de thematiek van beide boeken. 
"Vergelijkk de opmerking van Hudson-Wiliams (1910) bij vers 1353-1356: 'this poem was never 
intendedd by its author to deal with paederasty.' Een dergelijk commentaar polariseert te sterk pederastie 
mett heteroseksualiteit, een tegenstelling die mijns inziens vreemd was aan de dichter van deze 
epigrammen.. Hudson-Williams is in het algemeen niet erg enthousiast over de kwaliteit van de 
epigrammen:: vergelijk zijn opmerkingen bij regel 1259-62 en 1283-94, waar hij beweert dat de verzen 
vanaff  1288 zeer mooi zijn (de vergelijking met Atalanta), terwijl wat eraan voorafgaat, 'mere rubbish' is. 
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verwijzingg naar homo-erotiek, toch vormt het een passend openingsgedicht voor een 
verzamelingg erotische gedichten. De tekst van dit eerste epigram is als volgt: 

ZxéxhTEpw^,ZxéxhTEpw^, Maviai o' êxvOnvfioavxo Aapoüaar  1231 
e**  aéöev oóXexo uèv IXio v axpónoku;, 

ÜJAEXOO 8' Avyeiöiy; 6iioev? néya?, üfteto 8' Alaq 
éo9Xó^'OiXid8iK<jfiiav vv dxaaOaXicuq. 1234 

Ditt epigram gaat over de kracht van eros die zo sterk is dat hij een oorlog als die 
tegenn Troje heeft ontketend en twee helden als Theseus19 en Ajax20 heeft geveld. 
Tegenn een dergelijke kracht is een gewoon mens niet opgewassen. Dit epigram 
verklaartt het gedrag van de erastes. Zijn eros voor jongens dwingt hem tot een in zijn 
ogenn onwaardige onderworpenheid en afhankelijkheid. Eros geeft de mens de 
eigenschappenn die hijzelf bezit: hij drijft een mens tot waanzin, maakt hem roekeloos, 
hetgeenn onherroepelijk tot zijn ondergang zal leiden. Deze interpretatie maakt 
duidelijkk dat dit epigram, ook al heeft het geen expliciete homo-erotische 
verwijzingen,, toch het tweede boek op treffende wijze kan openen. 

Hett laatste epigram van de verzameling is een gebed tot Aphrodite: 

Kwipoyevè̂ ^  Kv9épeia SoXonXótce, col xi jiepiaaóv 1385 
Zcix;;  xóSe UUTIOCK ; Sópov eSaxev ëxew; 

Sauvau;;  8 dvOpanccov Jiuiciva; $pévcu;, ottSé xi<; éoxiv 
ovzax;ovzax; l<t>6ijio<; icaï aofyoc, dxrte $uyetv. 1388 

Inn dit epigram wordt dezelfde gedachte verwoord als in de verzen waarmee het 
tweedee boek opent: Aphrodite heeft de mensen in haar macht; als zij toeslaat, is geen 
menss meer in staat goed na te denken. Bovenmenselijke eigenschappen zijn nodig om 
aann haar te kunnen ontkomen. Deze woorden doen denken aan het eerste epigram. 
Err is zo als het ware sprake van een ringcompositie, die het eigenlijke thema van de 
verzamelingg epigrammen onderstreept: de onverbiddelijke macht van Eros. De 
toehoorder/lezerr wordt door dit laatste epigram er nog eens op gewezen dat het 
gedragg van de erastes (en wellicht ook van de eromenos) niet hemzelf te verwijten is, 
maarr aan een bovenmenselijke instantie, de godin van de seksuele vreugde. 

Ietss over de helft van de verzameling lezen we nog een gebed tot Aphrodite (1323-
1326): : 

KimpoYévn,, Jioücóv UE TIÓVOÏV , cneéSaaov 8è jiepifiva ? 1323 
6\>iiopópovx;,, (Ttpéyov 5'  avQ\q èc, eü^pocnivcu;-

\i&p\LT\pa<;\i&p\LT\pa<;  8'  anónave KCZKÖI; , SÓ^ 5' eü^povi Qv\ia> 
Hétp''  -npiy; xeXéaavt'  ëpyiiaxa acotpoawiy;. 1326 

Dee ik-persoon heeft een dieptepunt bereikt en smeekt de godin hem te verlossen van 
zijnn zorgen en ellendig getob. Hij lijkt de godin te vragen om de leeftijd te mogen 

19Dee verwijzin g naar  Theseus slaat waarschijnlij k op het schaken van Helena. Toen haar  broers haar  in 
Aphidnai ,, bij  afwezigheid van Theseus, kwamen terughalen, plaatsten zij  een ander  op de troon van 
Aphidnai .. Theseus moest uitwijke n naar  Skyros, waar  hij  om het leven kwam (Plu. Thes. 29). 
200 Zij n passie voor  Kassandra werd zijn ondergang. Ajax' poging tot verkrachting van Kassandra 
veroorzaaktee bij  Athena haar  toorn op de Grieken. De god Poseidon liet hem in zee omkomen (Od. 4. 
499-509). . 
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bereikenn waarop hij niet meer ten prooi is aan een overmatige eros.21 Hij wil de staat 
vann eü<frpoavvn en aa)$po<ruvTi bereiken: ongecompliceerde vrolijkheid en een even-
wichtigheidd in zijn denken. 
Dee onverbiddelijke macht van Eros en Aphrodite is een thema dat op meer plaatsen 
inn boek 2 terugkeert. Het woord waarmee dit boek opent, a%éxXio<; als karakterisering 
vann Eros, wordt ook eenmaal van een jongen gezegd in 1302: hij heeft de aard als die 
vann Eros: hij is hardvochtig. De minnaar kan hem niet krijgen; de jongen speelt met 
hemm en net als een wouw laat hij zich niet grijpen.22 Blijkbaar is Eros ook wispelturig 
enn laat hij zich onmogelijk binden. 'Liefde (eros) is voor een man moeilijk te dragen', 
zegtt de dichter in versregel 1322. In regel 1308 wordt gesproken van het pijnlij k 
optredenn van Aphrodite. Ook gebruikt de dichter het beeld van de stormen (1273), de 
zeee (1375/6) en de dreiging van de nacht (1274 en 1376). De liefde is zo gevaarlijk, 
datt de dichter erkent dat hij zich erdoor dusdanig laat meeslepen dat het zijn dood zou 
kunnenn zijn (1296 enl 327-28). We zien dus dat cUt thema als een rode draad door het 
tweedee boek heenloopt en dat de epigrammen nauwer met elkaar in samenhang 
staann dan algemeen wordt aangenomen. 

13.13. Een pederastische relatie 

Inn de meeste epigrammen komt duidelijk naar voren dat de eros waarvan sprake is, 
eenn homo-erotische eros is. Negentien epigrammen bevatten de vocativus enkelvoud 
vann TÏCÜC,; deze passages verwoorden persoonlijke gevoelens van de spreker ten 
opzichtee van een jongen. Het woord nav; komt verder voor in uitdrukkingen als nax&bq 
êpax;; (1369) of èp«5]tai6óq(1337, 1341, 1375), ;ica8o<|>iXeïv (1318 en 1345), naiSotttmmv 
(1357),, rouSeia (1305 en 1348); en vijf keer in het meervoud (1253, 1255, 1282, 1307, 
1345).. Tweemaal wordt iemand bij naam in de vocativus aangesproken: Simonides 
(1349)) en Kyrnos (1354). In beide gevallen is het onduidelijk in welke relatie de 
persoonn tot de erastes staat: of het is de naiq zelf of een ander tot wie de dichter zich 
richtricht met zijn bespiegelingen over de üefde voor jongens. 

leeftijd d 
Overr de leeftijd van de eromenos (eromenoi) waarnaar het verlangen van de ik-
figuurr uitgaat geven de epigrammen weinig informatie. Tweemaal refereert hij aan de 
jeugdd van de jongen: in regel 1327 geeft hij te kennen dat hij de jongen zal 
achtervolgen,, zolang deze teiav yéwv nog heeft; onbehaardheid geldt dus hier als een 
conditioo sine qua non voor de belangstelling van de erastes. In 1341 constateert de 
dichterr dat hij verliefd is op een TKU5Ö<; coraXóxpooc,; ook deze omschrijving zal slaan op 
dee jeugd van de jongen.23 

OokOok versregel 1278c, waarin de jongen vergeleken wordt met een veppóq die de 
erastess direct van zijn moeder heeft weggehaald, zou naar de jonge leeftijd van de 
jongenn kunnen refereren. Slechts eenmaal gebruikt de dichter voor de eromenos een 

2lVergeüjkk de anekdote over Sophokles in Plato R. 329c, waar de hoogbejaarde Sophokles zegt dat hij 
opgeluchtt is nu de oude dag hem van eros als een avpioc, SecncÓTni; heeft bevrijd. 
22Alss we Van der Valk (1956) p. 121 volgen en de versregels 1278a-b nauw laten aansluiten bij het 
epigramm 1275-1278 is het Eros zelf die de jongen het advies heeft gegeven de vriendschap met de 'ik' op 
tee geven, dat wil zeggen: de jongen is op een ander verliefd geworden. 
^Ookk al wordt dnaXóxpooq ook gezegd van een meisje (Hes. Opp. 519), en heeft het woord andkóq in 
Ar.. Thesm. 192, waar het gezegd wordt van Agathon, een pejoratieve betekenis, toch is het mijns 
inzienss niet nodig om met Vetta te concluderen dat het ideaal van een luxlc, tcctXóq 'vrouwelijkheid' 
impliceerde:: 'è noto che un parametro fondamentale per la valutazione della bellezza dei paides era la 
somiglianzaa con 1'aspetto femmininile.' (Vetta (1980) p. 104) Dit is volkomen in tegenspraak met de 
vaasafbeeldingenn uit de periode tussen 560-520, waar de eromenoi juist zeer getrainde en gespierde 
lijvenn hebben. 
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anderee term: dvfip véo? in 1352- De keuze van deze term, die een zeer algemene 
denotatiee heeft, is hier bepaald door het contrast met de erastes als een yépcov dviïp 
(1351)* * 
Buitenn het gebruik van de woorden yépcov dviïp geeft de dichter slechts op twee 
plaatsenn in de epigrammen mogelijk een andere omschrijving voor de erastes: in 
versregell  1320 zegt de dichter dat alle jongemannen (nacn véoiai) belangstelling 
hebbenn voor de schoonheid van de jongen (naïi;), tot wie hij zich richt. Deze 
belangstellingg is ongetwijfeld van erotische aard, gezien woorden als xdpiv iucpóeoaav. 
Hett handschrift leest: rcaioiveolai en de correctie van Bekker is niet ingrijpend. Als 
dezee correctie juist is, dan gebruikt de dichter op deze plaats voor de erastes bijna 
dezelfdee uitdrukking als in 1352 voor een eromenos. Dit zou kunnen aangeven dat er 
eenn bepaalde leeftijd is waarop het mogelijk is om zowel een eromenos als een 
erastess te zijn. Toch is het misschien niet nodig de correctie van Bekker over te 
nemen.. Wanneer we in regel 1320 rcaïoi véoiai uiXei lezen, zou dit geïnterpreteerd 
kunnenn worden als: 'jouw schoonheid gaat andere jonge jongens ter harte, dat wil 
zeggen:: er bestaat tussen de jongens als eromenoi onderling een zekere rivaliteit 
vanwegee hun schoonheid.' naïoi véoicn. slaat dan niet op erastai, maar op eromenoi. 
Dee betekenis van de regels 1319 en 1320 is dan: 'omdat ji j degene bent die met zijn 
schoonheidd onder de jongens opvalt, moet ji j in het bijzonder weten hoe zwaar de 
liefdee kan zijn voor een man.' In deze interpretatie is de term dv5pi (1322) ten opzichte 
vann nalat véoiai natuurlijker dan als verlengde van 7iaai véoiai. 
Ookk in versregel 1354 komt de term véoioiv voor, die we als een dativus van de 
betrokkenn persoon bij de adjectiva in regel 1353 opvatten. Het is niet zonder meer 
duidelijkk of met de véoi eromenoi of erastai bedoeld worden. De drie meest voor de 
handd liggende mogelijkheden zijn: 
1.. véoioiv zijn erastai en Kyrnos wordt aangesproken als eromenos; in dit geval is de 
termm véoi in het algemeen voor erastai gebruikt, inclusief de spreker. Dit zou in 
overeenstemmingg zijn met het slot van het gebed tot Aphrodite (1323-1326), waar de 
lyrischee 'ik' (dus de erastes) spreekt van zijn fiPii.25 

2.. véoioiv zijn erastai en Kyrnos wordt aangesproken als een van deze véoi. De dichter 
richtt zich tot Kyrnos als lotgenoot. 
3.. véoioiv zijn de eromenoi en Kyrnos wordt als zodanig aangesproken. Het gebruik 
vann de term is in overeenstemming met avSpi veto uit versregel 1352. 
Gezienn het Siokcov (1355), is het waarschijnlijker dat met véoioiv erastai dan eromenoi 
bedoeldd zijn. De keuze tussen mogelijkheid 1 en 2 is moeilijk. Beide geven een 
begrijpelijkee uitleg aan het gedicht. In het geval van mogelijkheid 1 is het gedicht 
tegelijkk een aansporing tot Kyrnos de eros van de lyrische 'ik' niet af te wijzen. 
Mogelijkheidd 2 maakt het gedicht tot een leerzame beschrijving gericht tot een vriend 
diee er zijn voordeel mee kan doen; toch is zij minder waarschijnlijk, omdat Kyrnos 
bijnaa een soortnaam voor een eromenos is. 
Inn deze discussie over het leeftijdsverschil tussen minnaar en beminde moet 
overigenss erop gewezen worden dat in het eerste boek twee epigrammen staan 
waarinn gesproken wordt over erotiek en seksualiteit tussen leeftijdgenoten. In 1063-
10688 bestaat er volgens Theognis voor mannen en vrouwen niets verrukkelijkers dan 
mett je leeftijdsgenoten het lichamelijke genot te proeven. Volgens van Groningen (ad 
loc.loc.)) heeft dit epigram uitsluitend betrekking op heteroseksuele liefde, maar dat is niet 
noodzakelijk.. In het epigram 1017-1022 brengt de dichter onder woorden dat hij 

24Wee moeten hier  wel opmerken dat het epigram 1351-52 niet strikt homo-erotisch geïnterpreteerd hoeft 
tee worden. 
^Vakerr  spreekt de lyrische 'ik '  over  zichzelf alsof hij  niet de ouderdom heeft bereikt; cf. 877-878, en 
verder::  567-570, 983-988, 1129-32. Vergelijk ook de verzen 1069-1070, waar  de dichter  in het 
algemeenn spreekt over  de bloem der  jeugd zonder  aan te geven aan welk perspectief hij  denkt: dat van de 
erastess of dat van de eromenos. Zo ook in 527-528, 629-630, 1007-1012. 
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opgewondenn raakt bij het zien van de bloem van zijn leeftijdsgenoten (öv6o<; ónnXiidiv;, 
1118).. Het gedicht is een aansporing om van de jeugd te genieten, want de dreiging 
vann ouderdom is nabij. 

Dee verhouding erastes-eromenos 
Wee nemen als uitgangspunt het epigram 1263-1266: 

*f ll  ndi, Ö£ et» êpSovn icairiiv óatéS(OKou; duot-p^v, 1263 
ovSéovSé xtq dvr' dvaOaiv èon xópi? xapd ooi. 

oï>8évv ita> u' üvnoaq* èyd> Sé oe JioXXctKiq fj5r| 
ex>ex> ëpóoov ai5ovq oü6euuiq eru%ov. 1266 

Dee relatie tussen een erastes en eromenos is er een van geven en nemen. Het 'do-ut-
des'-principee ligt eraan ten grondslag: het geven van de een verplicht de ander in 
zekeree zin om ook te geven; degene die geeft, verwacht dat hij er iets voor 
terugkrijgt.. Dit epigram is echter vanuit het perspectief van de erastes-figuur 
geschrevenn en het standpunt van de eromenos komt dan ook niet goed tot zijn recht. 
Dee erastes is iemand die de ander e£ ëpSei, weldoet, hetgeen nader gespecificeerd 
wordtt door het woord dyaOd; de erastes heeft deze zaken gegeven met verwachting 
datt zijn eromenos hem hiervoor iets teruggeeft. De eromenos heeft echter in ruil voor 
dee dyaOd de erastes niet gegeven wat deze verlangde. Wat dat is, geeft het epigram 
aan,, namelijk xapiq en ai6<ó<;. Xapi<; is geen gemakkelijk begrip. Van Groningen 
onderscheidtt naar aanleiding van vers 105 twee betekenissen van %dpic;: 'peut se 
rapporterr a celui qui accorde et a celui qui recoit un bienfait. Dans Ie premier cas, Ie 
senss est 'amabilité, bienveillance; ou encore, plus matériellement, 'bienfait'; dans Ie 
second,, il est 'reconnaissance, gratitude'.'26 Het gaat in dit geval natuurlijk om de 
laatstee betekenis 'dank'. We weten echter uit andere teksten dat de term xapi£eo6cu in 
erotischee context een eufemisme is voor: in seksuele zin de erastes terwille zijn.27 De 
klacht,, die de erastes in dit epigram over de houding van de eromenos uit, houdt dus in 
datt de erastes te weinig seksuele aandacht van de jongen heeft gekregen. Waarom 
wordtt niet duidelijk, maar we zullen zien dat deze interpretatie in overeenstemming is 
mett de toon van vele epigrammen uit het tweede boek. Aiöax; zou in dezelfde zin 
opgevatt kunnen worden, wanneer we het begrip correleren aan het gebruik van het 
werkwoordd alSeoOat in regel 1331, waar het aiSeoeat direct gekoppeld is aan x<*PK-
aiSró;; betekent consideratie hebben met de erastes, dat wil zeggen: respect hebben 
voorr zijn wensen en behoeften, dat wil zeggen: zijn seksuele verlangens.28 In dezelfde 
betekeniss zou aiSóq gebruikt kunnen zijn in het fragment 236-251 uit boek 1, waarin 
vanuitt het perspectief van het geven en nemen de houding van de erastes in schril 
contrastt staat met met die van de eromenos. In prachtige verzen bezingt de dichter 
watt hij de jongen heeft gegeven: vleugels, dat wil zeggen: onsterfelijke roem door 
middell  van zijn poëzie. In ruil daarvoor heeft de eromenos geen enkele consideratie 
(aiow;)) gehad met de verlangens van zijn erastes. 

^Inn versregel 1340 vinden we de eerste betekenis. Het Grieks luidt: ooi 5' <5 nal xapiS êox' oü5euia 
jipóc,, éuoü, hetgeen betekent: 'van de kant van mij hoefje geen enkele vriendelijkheid/ welwillendheid 
meerr te verwachten.' De erastes is de jongen niet terwille, want hij is vrij van hartstocht voor de jongen 
(1339). . 
277 Vergelijk de Suda xapiCeoOar ISIÜX; 5è éiri. ö^po5ioi<ov; en Hesychios: xaptCeadar jiapaaxetv, 
Xéyovtatt yap ai ywaÏKeq xapiCeaOai ai into awoixriav èaurac, èvStoovoxti. Het commentaar van 
Hesychioss geldt natuurlijk ook voorde jongen in een homoseksuele verhouding. Zie LSJ I, 3 en Dover 
(1978)) pp. 44 e.v., 83 en 157. 
^Hett andere werkwoord uit dit epigram waarmee de erastes het 'do-ut-des'-karakter van zijn relatie met 
dee eromenos onderstreept, is ówvdvai: de erastes verwacht iets terug voor zijn diensten. Hetzelfde 
werkwoordd treffen we ook aan in regel 1380, waarbij het eveneens vanuit het perspectief van de erastes 
iss gezegd. 
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Hett xópiq-aspect van de relatie tussen de eromenos en de erastes impliceert dus een 
handelingg van de kant van de eromenos ten gunste van de erastes en heeft seksuele 
connotaties.. Op drie andere plaatsen in het tweede boek komt dit aspect expliciet aan 
bod:: in 1303,1331 en 1367. In het epigram waarvan 1303 een onderdeel vormt, klaagt 
dee erastes dat de jongen hem ontvlucht; de erastes bedoelt waarschijnlijk dat de 
jongenn vreemdgaat.29 De erastes vervolgt dan met de woorden (1304-1305): 

óüXóüX ènineivov, éuoi 5è SiSou xópw o-incèn. Sripóv 1304 
ë£eu;; Kiwtpoyevoü; 5<öpov iooxê óvov. 

Dee jongen moet bij de erastes blijven en hem 'terwille zijn'. De erastes zet zijn 
wensenn kracht bij door de jongen voor te houden dat deze niet zo lang meer 
aantrekkelijkk voor hem zal zijn: de erastes zal zijn erotische belangstelling voor de 
jongenn verliezen, wanneer deze zijn schoonheid en jeugd (Kiwcpoyevoöq 8<5pov) verliest. 

Eenn soortgelijke gedachte treffen we aan in de verzen 1329-1334: 

Zoii  t e 5i5óvr' ëxi KOXÓV , éum t'  owe aioxpöv èpövu 
alxeïv.. ccXAa yovécov Xiaoojiav fuietépcov 1330 

atSeóó u' ca rcaï < > SiSaix; xópiv, el Jioxe Kai ai> 
ëtjeic,ëtjeic, Kimpoyevoix; Sdipov ioare^avo'u 

Xpriî co vv Kai èn aXXov èXeixrear  dXXd oe Saipxov 
8OIT|| T<BV avrcöv dvzitvx^v énécov. 1334 

Inn dit epigram komt het do-ut-des-principe goed tot uiting: de relatie tussen een 
erastess en eromenos staat toe dat beiden vragen, maar de rechtvaardiging hiervoor is 
bijj  elk verschillend: in het geval van de eromenos is het do-ut-des-principe ïcaXóv, dat 
will  zeggen: omdat de eromenos geeft - en dit geven is in de erotische context min of 
meerr gelijk aan 'zichzelf geven', zich seksueel geven - is het gepast, of zelfs: het siert 
hemm dat hij verwacht dat ook de ander geeft: hij mag vragen. Indirect volgt hieruit dat 
eenn eromenos niet alleen maar zou moeten geven. Dat zou wellicht een verkeerde 
indrukk kunnen wekken. Ook de minnaar kan vragen, en wel omdat hij eros voor de 
jongenn voelt. Zijn vragen is geoorloofd - het is althans OÜK crioxpöv. Deze interpretatie 
levertt echter een moeilijkheid op: de verzen 1330 en 1331 suggereren, mede gezien 
dee exhortatieve en tegelijk adversatieve kracht van öUa, dat de eromenos de erastes 
niett terwille is, en dat hij dus niet of niet voldoende geeft. Maar het participium 5i5óvx' 
wijstt juist op het tegendeel. De eromenos mag vragen nu/omdat hij geeft.J0 Als dit 
bezwaarr doorslaggevend is, en ik denk het wel, dan zijn we genoodzaakt in plaats van 
SiöoWtee lezen: 5i5ow.31 'Nog steeds is het voor jou als eromenos gepast om te geven, 
maarr dat is nu precies wat je niet doet.' De erastes smeekt de jongen om hem zijn 
gunstenn te verlenen. Het participium 8i8oü$ in regel 1331 lijk t een instrumentele 
waardee te hebben: 'betoon aiScó? tegenover mij door mij (seksueel) terwille te zijn.' De 
minnaarr wijst erop dat de jongen ook zelf eens in de rol van erastes terecht zal komen 
enn verliefd zal worden op een jongen. Het Kwipoyevouq Scöpov is hier niet de 
schoonheid,, maar ëpox;, dat kennelijk alleen voor de erastes is bestemd. Deze spreekt 

2?Vooreenn gedetailleerde bespreking van dit epigram, zie de paragraaf over  hofmakerij  («freuyEiv en 
8ICÓKEIV) . . 
30Ditzelfdee bezwaar  geldt ook voor  de interpretati e van Hudson-Williams, zie Appendix 1, voetnoot 7. 
Hett  ëu bij  KOXÓV ... aixeïv maakt de vertaling 'wanneer  j e geeft'  voor  5i6óvr' niet waarschijnlijk . 
31Zoo Carrièr e en Vetta. 
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dee wens uit dat zijn eromenos afgewezen zal worden, zodra deze de rol van erastes 
heeftt aangenomen.32 

Hett distichonn 1367-68 leert ons nog iets meer over de semantiek van het woord xópi? 
inn een erotische context. 

7cai5ó;; xoi xépv; éati' yuvaiia 5è 7cioróq èxatpcx; 1367 
oüSeic,,, akk' aiet tdv napeóvxa $iXet. 

Tegenoverr elkaar staan hier de naïq en een ywi\. De vrouw beschouwt geen man als 
eenn trouwe makker, maar heeft altijd de man van het moment lief. Ze zal dus geen 
vriendschapsbandd met een man aangaan. Spreekt de dichter, gezien de laatste regel, 
somss over een hetaire of pornè? Gesuggereerd wordt dat een nalc, wél in staat is tot 
eenn verhouding die uitstijgt boven het kortstondige moment van een (seksueel) 
contact.. Xapi? wordt hier gekoppeld aan jiioiiq : gdpu; verwijst in deze erotische 
contextt dus niet alleen naar een enkele handeling van het 'terwille zijn', maar ook 
naarr trouw. Xdpii; is dus, zo suggereert de lyrische 'ik', een houding die seksuele, maar 
tegelijkk affectieve implicaties heeft. Het begrip gaat uit van een wederkerigheid in een 
erotischee betrekking.33 

Err vallen bij deze versregels nog twee dingen op. Alleen hier wordt in het tweede 
boekk een positieve relatie gelegd tussen de naic, en het xapiq-aspect. In alle andere 
epigrammenn klaagt de erastes dat de jongen hem niet 'terwille' is; wat hier van de 
vrouww wordt gezegd, wordt in vers 1270 zelfs in exact dezelfde bewoordingen van de 
jongenn beweerd. 
Wanneerr het gedrag van een nat; op het erotische vlak in 1367-1368 tegen de 
achtergrondd van dat van een vrouw wordt geplaatst, komt hij er niet slecht van af: het 
iss bekend dat aan vrouwen in de Griekse oudheid doorgaans allerlei slechte 
eigenschappenn werden toegedicht. Al in boek X. van de Odyssee, waar Agamemnon 
aann Odysseus vertelt dat hij door zijn eigen vrouw is vermoord toen hij uit Troje 
terugkeerde,, vallen de woorden: énei O-ÜKÉTI moxa vwai£lv (X 456).34 Ook had de idee 
postgevatt dat vrouwen op seksueel gebied onverzadigbaar waren.35 Ik denk dat we 
voorzichtigg moeten zijn dit epigram te interpreteren als een pleidooi voor de 
pederastiee in tegenstelling tot de liefde voor vrouwen. Dit zou dan het vroegste 
voorbeeldd zijn in de Griekse literatuur waar pederastie tegenover heteroseksualiteit 
wordtt geplaatst.36 De jongen en de vrouw worden echter uitsluitend vergeleken op 
hett punt van de mogelijkheid van een trouwe vriendschap. Er is hier geen sprake van 
eenn uitgewerkte tegenstelling tussen homoseksuele en heteroseksuele liefde. In de 
Hellenistischee literatuur en vooral later is de vraagstelling welke vorm van liefde, de 
pederastiee of de heteroseksuele liefde (vanuit het perspectief van de man), de beste 

32Inn de verzen 1304-1305 vinden we een variatie op dit thema: de erastes dreigt dat de eromenos zijn 
schoonheidd of aantrekkelijkheid niet lang meer zall  behouden. 
33Dee andere mogelijke vertaling neemt JCioróq in actieve zin (LSJ: B. 'believing, relying on', nvt): 'geen 
makker/vriendd verlaat zich op/vertrouwt een vrouw.' Zo Harrison (p. 256), Carrière en Garzya. Carrière 
vertaaltt bijvoorbeeld: 'en une femme aucun compagnon ne peut croire.' Het bezwaar tegen deze vertaling 
inn vergelijking met de vorige is dat de adversatieve waarde van dXXd zwak is. Bovendien is de 
veranderingg in topic in regel 1368 erg impliciet en zijn de woorden moxöq éxdipoc, min of meer een 
vastee verbinding. De eerste vertaling verdient de voorkeur. Zo ook Hudson-Williams en Vetta. 
34Voorr andere passages waar van vrouwen gezegd wordt dat ze niet te vertrouwen zijn, zie het 
commentaarr van Vetta ad loc. 
3JDenkk aan de mythe van Teiresias, waarin verteld wordt dat naar aanleiding van een ruzie tussen Zeus 
enn Hera de ziener gevraagd wordt wie het meest genot ervaart bij de seksualiteit, de man of de vrouw. 
Cf.. Hes. fr. 275 (M.W.), Ovidius Met. W, 316e.v. 
^Voorr Pind. fir. 123 zie hoofdstuk 3.6.; een ander voorbeeld uit de klassieke periode is Eur. Cycl. 583: 
T]Soumm 5é «ox; xolq naiSucoloi udXXov f[  TOÏ<; örïXeaiv. 
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is,, een topos geworden.37 Zo staan er ook in de Anthologia Palatina enkele gedichten 
diee dit thema als onderwerp hebben.38 

Machtsverhouding g 
Eenn ander aspect van de verhouding tussen de erastes en de eromenos is de 
machtsverhoudingmachtsverhouding tussen beiden: wie beheerst wie? Op twee plaatsen gebruikt de 
dichterr het werkwoord viicav: 1286 en 1310. In 1286 maakt de lyrische ik duidelijk dat 
dee eromenos hem in zijn greep heeft (1285-1287): 

ovov yóp xoi ue 8ófop KapeXeüoeai ox>5' óxatrjoEiq' 1285 
vnaïoaqq yap ëxeiq xö nXéov é^oiiiaa), 

dXXdd o éycb xpóca) ^evyovxd \ie, KXX. 

'Jee hebt al de overwinning op mij behaald en je bent voortaan in het voordeel.'39 De ik-
persoonn doet voorkomen dat hij emotioneel van de jongen afhankelijk is. Hij is bang 
datt de jongen hem zal bedriegen, dat wil zeggen: vreemd zal gaan en hem daarmee 
ergg zal kwetsen.40 Het ydp in 1286 is tamelijk impliciet en de volgende gedachte zal 
aangevuldd moeten worden: 'het heeft geen zin dat je me bedriegt en daarmee je 
onafhankelijkheidd wilt tonen', want... Of: 'je hoeft hiermee niet je superioriteit ten 
opzichtee van mij te tonen', want... Er is dus sprake van een rolomdraaiing: het is niet 
dee erastes die zich als de meerdere van de jongen gedraagt, maar het is de erastes 
diee zichzelf als de afhankelijke persoon opstelt. Maar in 1287 dreigt de erastes flink 
terugg te slaan. Zolang de jongen trouw is aan de erastes en diens liefde beantwoordt, 
speeltt de erastes de rol van de zwakkere - waarschijnlijk verhoogt dit gevoel voor de 
erastess de erotische aantrekkingskracht - en laat hij de jongen de rol van de sterkere 
spelen,, maar zodra de jongen ervandoor gaat (met een ander?), zal de erastes zijn 
tandenn laten zien. Hij hoopt en verwacht dat de jongen, net zoals Atalanta, uiteindelijk 
zijnn weigering om aan de wensen van de erastes te voldoen, zal opgeven en zich zal 
realiserenn wat de geschenken van Aphrodite inhouden. 

Ookk in 1310 wordt het werkwoord VIKÖV gebruikt met een eromenos als subject 
(1305-1310): : 

ftuucoftuuco yvo-uq öxi TcaiSeiaq TcoXvripaxor) öv6oq 1305 
ancóxepovv craSioi), xoüxo auveiq x ( ^ a a ov 

5eou.oü,, \vf\ Koxe Kai at) Pifjaeai, öflpiue naiScov, 
KtwcpoYevo'öqq 5' ëpyoov dvxidcTn; xaXeTtc&v, 

akmepp èyti) vüv t&5' èiti aoi- aï> 5è tcröxa ^róXa^ai, 
HTi6éé ce vuajoTi rcaiSoq lcr\ ïcatcóxriq. 1310 

Hett epigram heeft als thema: het gevangen zitten van de erastes in de knellende 
boeienn van de eromenos. Het wordt niet duidelijk of deze knelling veroorzaakt wordt t 
doordatt de jongen hem ontrouw is,41 óf doordat zijn verliefdheidsgevoelens voor de 
jongenn hem te afhankelijk van de jongen hebben gemaakt. Een andere mogelijkheid 

37Plutarchus'' Amatorius (Moralia 748-771), Lucianus' Amores en de roman van Achilles Tatius, 
LeukippeLeukippe en Kleitophon. 
^Vergelijkk bijvoorbeeld boek 5 gedicht 19, 116, 208, 277, 278 en boek 12 gedicht 7, 17, 41, 86, 87, 
192(?). . 
39Dee keuze van het beeld en het werkwoord vticdv kan ingegeven zijn door de vergelijking waarmee het 
epigramm wordt afgesloten: Atalanta overwon in een wedren de mannen die met haar wilden trouwen. 
^ v err de tweeledige interpretatie van dSiieetv in een erotische context, zie de paragraaf 1.4. over de 
eromenos. . 
4lHett woord KOLKÓXTY; in 1310 zou hier op kunnen wijzen. 
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iss dat de jongen (zoals de eerste regel suggereert) te oud wordt en zeer snel - de 
stadion,, in Olympia ca. 192 meter, is de kortste afstand voor een hardloper - de 
schoonheidd van de jeugd zal verliezen. De situatie van de erastes bevat een paradox: 
dee erastes vraagt de jongen hem los te laten, maar probeert niet zelf zich voor de 
eromenoss af te schermen. Deze paradoxale houding valt alleen te begrijpen vanuit 
zijnn afhankelijkheid van de jongen: deze is zo groot en verlammend, dat de erastes 
niett meer in staat is zelf afstand van de jongen te nemen; anderzijds benauwt de 
afhankelijkheidd de erastes zozeer dat hij gedwongen is de jongen dit te vragen. Hij 
onderstreeptt zijn verzoek door aan de jongen voor te houden dat hem hetzelfde kan 
overkomenn als wat de erastes nu ervaren moet. Hij noemt de jongen öppijie (1307), 
eenn woord dat Homeros zegt van goden als Ares, grote helden als Achilleus en 
Hektor.. Het woord is in dit gedicht verrassend, maar zeer op zijn plaats. Er is een 
scherpp contrast tussen het \ii\  nove Kal o\> pufjoeai enerzijds en óppijie anderzijds: 'ook al 
benn je een kanjer/geweldenaar van een jongen, toch zal ji j ook het slachtoffer kunnen 
wordenn van de kwellingen die Aphrodite een mens kan bezorgen.' Maar öppine heeft 
ookk een functie ten opzichte van de erastes: 'dat ik me helemaal afhankelijk voel van 
jou,, is te begrijpen, gezien je heroïsche krachten.' 
Ookk het werkwoord oanvóvcu, dat we al zijn tegengekomen in 1388 waar de dichter in 
eenn gebed aan Aphrodite zegt dat de macht van de godin het verstand van de mensen 
beheerst,, wordt gebruikt om de afhankelijkheid van de erastes van de eromenos uit te 
drukken.. In de verzen 1343/1344 erkent de verliefde erastes dat hij vele beledigingen 
vann zijn eromenos zal slikken. Hij zal dit vernederende gedrag van zijn jonge vriend 
verdragen,, want deze is geen nal<; alKéXicx; aan wie hij onderworpen is. Ook hier krijgt 
dee lezer het gevoel dat er met de rolomdraaiing enige ironiserende zelfbespiegeling 
gepaardd gaat. De erastes is het slachtoffer van een jongen; gelukkig is deze ditmaal 
niett al te slecht en zal de minnaar de vernederingen die de jongen hem laat ondergaan 
lijdzaamm verdragen. De krachtige termen (xXiïaoncn/iioXXd ptaia) versterken het aspect 
vann het gevoel van onderworpenheid. 
Inn 1350 is de minnaar geveld (8anei<;) door de eros voor een mooie jongen. Hier wordt 
dee onderworpenheid aan de liefde voor een jongen voorgesteld als iets waaraan zelfs 
Zeuss ten prooi is gevallen. Dat een mens hiertegen niet opgewassen is, heeft dus niets 
verbazendwekkends.42 2 

Hofmakeri j j 
Eenn ander aspect van de relatie tussen een erastes en eromenos, dat we ook uit de 
poëziee van Sappho kennen, is het thema van de hofmakerij dat door termen als 
8I<DK£IVV  (van de erastes) en het teuyew (van de eromenos) wordt weergegeven.43 In 
hett epigram 1283-1294 dreigt de erastes de eromenos te 'verwonden' als deze hem 
ontvluchtt d ne); de lyrische ik trekt een vergelijking met wat er met Atalanta is 
gebeurdd die het huwelijk ontvluchtte ($evyew). Zelfs haar lukte het niet de geschenken 
vann Aphrodite te ontvluchten, ook al trok ze daarvoor de bergen in. Uiteindelijk kon zij 
niett aan het huwelijk ontkomen.44 

Inn het epigram 1299-1304 staan beide werkwoorden tegenover elkaar. 

<55 iwxï, jiéxpi xivo£ \i£ npo^ev^eai; <&; ae SICÓKCOV 
Si£nji'**  dXXa n uoi xépfia yévoixo Kixeïv. 1300 

af)) ooi yf|' ov 5è iiap-yov ëxoov Kal ayrivopa 9uuóv 

42Dee macht van de eromenos over de erastes wordt ook onder woorden gebracht in het epigram 371 -
3722 in het eerste boek: de eromenos sleept met geweld de erastes als een os onder hett juk mee naar zijn 
(friXónyca. . 
43Sapp.. 1,21 (ed. Voigt). Vergelijk ook Dover (1978) pp. 58 en 87-88 en van Erp Taalman Kip (1980) 
p.. 339. 
"Voorr een nadere bespreking van de vergelijking met Atalanta, zie de paragraaf 1.4. over de eromenos. 
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,, iKxivov axézkiov fjdkx; èx®v. 
aXk'aXk' èrctueivov, èuoi 6è 5i6o\> xdpiv OÜKÉU 5npöv 

ë^eiqq Kwipayevcöq Süipov loote^dvou. 

Dee erastes is de jager.43 De eromenos is degene die achtervolgd wordt; hij is de prooi 
enn tracht te ontwijken. Het 5ioaKeiv staat voor het verlangen van de erastes naar de 
jongen.. De erastes lijdt eronder, want hij hoopt dat er een einde (xépjia) aan komt. De 
jongenn wil echter niet toegeven aan de verlangens van de erastes (1303: éuoi 5è 5i5ou 
Xópiv).. Hij is als een wouw (ücnvcx;).46 In vers 1261 wordt de jiaï; ook vergeleken met 
dee aard van een wouw die dyx^P0*0? is*  wispelturig. De jongen luistert te veel naar 
watt andere mensen zeggen. Deze eigenschap van de wouw past goed in dit vers. De 
erastess kan de jongen als het ware niet te pakken krijgen: eniuewov roept hij in lichte 
wanhoopp uit, en hij vindt dat er geen reden is voor de jongen om te vluchten, zijn thuis 
iss bij hem. Een probleem vormt het adjectivum \iApyo<;: Vetta vertaalt met 'protervo, 
arrogante',, dat echter bijna een doublet is van dyiïvcop. Het blijf t dan onduidelijk 
waaromm de jongen de minnaar ontloopt of ontwijkt of in ieder geval niet aan zijn 
wensenn voldoet. Een andere interpretatie van jidpyo? is mogelijk: het kan ook in 
erotische/seksuelee zin worden opgevat: 'lewd', 'lustful' (LSJ betekenis 3.).47 Nu wordt 
well  duidelijk wat de reden is van het klagen van de erastes. De versregels 1301 en 
13022 betekenen dan: 'je vlucht steeds voor me weg, maar je bent wel voortdurend bij 
anderenn te vinden. Je seksuele lusten laten dus niets te wensen over, maar ik kan er 
niett van profiteren, want mij wijsje hooghartig af. Ik vind echter datje mij toekomt, 
enn gun mij je gunsten. Want zo jong ben je niet meer.' Deze interpretatie sluit beter 
aann bij de toon van de andere epigrammen, waar voortdurend gezinspeeld wordt op 
dee ontrouw van de eromenos ten opzichte van zijn erastes. 

seksualiteit t 
Wee moeten nu de vraag bekijken of er meer toespelingen zijn op seksuele verlangens 
enn seksuele handelingen in de epigrammen van het tweede boek. Gedicht 1335-1336: 

öXJJicx;,, öcm? ép(&v "fuuvd^eTcii, oïicaSe èX6a>v 1335 
eüSeivv aiiv tcaXa> rcaiSl Jiavruiépioq. 

bevatt ontegenzeggelijk een toespeling op de seksualiteit tussen een man en een 
jongen:: 'wie is er gelukkiger dan degene die de hele dag de tijd heeft om met een 
mooiee jongen de liefde te bedrijven?' Volgens West is er 'a mild joke': de palaistra van 
dee minnaar is zijn thuis!48 

Err zijn twee epigrammen waarin de jongen vergeleken wordt met een paard: vers 
12499 e.v. en 1267 e.v. Allereerst het epigram 1249-1252: 

real,real, (ri) jièv avttoq ïroioq, enei Kpi9c5v éicopéoOitt;, 
au6i<;; èïti CTTCCÖUOXX; iftuOeq fpetépoix; 1250 

Tjvioxóvv te Jtoöajv dyaGöv Xei|A<i5vd xc KaXov 
KpTJvnvv ie yt>xpfiv dXaed te OKiepd. 

Dee wereld van het paard wordt in verschillende opzichten met die van de jongen 
vergeleken.. Opvallend is dat de vergelijking tussen de jongen en het paard niet de 

45Ookk in epigram 1353-56 wordt het werkwoord SUDKEIV van de erastes gezegd. 
'«Voordee iKTivo?, cf. D'Arcy W. Thompson, A Glossary of Greek Birds, London 1936, pp. 119 e.v. 
enn Vetta ad he. 
47Vergelijkk het commentaar van Van Groningen ad 581, waar de term iidpYoq duidelijk in seksuele zin 
iss gebruikt. Vergelijk ook de term uapYOown in versregel 1271 (zie de paragraaf over seksualiteit). 
4*West(1974)) p. 167; vergelijk noot 19, Appendix 1. 
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volgendee structuur heeft: 'jongen ji j bent als een paard dat na zich volgegeten te 
hebben,, teruggekeerd is naar de stal etc,1 maar de wereld van het paard is volledig 
geïntegreerdd in de wereld van de jongen. De jongen begeeft zich als een paard door 
zijnn eigen wereld. 
Dee erastes wordt als de menner (iWioxoc;) voorgesteld. De jongen, die wordt 
aangesproken,, is teruggekeerd naar onze stal, uit verlangen naar een goede menner. 
Inn een erotisch gedicht van Anakreon (360, Gent. 15, zie mijn vertaling in Appendix 
1)) treffen we ook de metafoor van de menner aan: 

*C1*C1 nol napGéviov J3Xentov, 
Si^Tinaii  oe, cru 8' au KoéÏ£ 
OVKK  eiSctx; cm Tfjq éjiif c 
yvxfeyvxfe fivioxeviei?. 

Hierr is in principe hetzelfde beeld aanwezig, alleen zijn bij Anakreon de rollen 
omgedraaid:: het is de jongen die de teugels van de ziel van de menner in handen 
heeft.. De erastes geeft te kennen dat de eromenos, zonder het te weten, macht over 
hemm heeft. Het gedicht van Anakreon wil laten doorschemeren dat de hartstocht van 
dee erastes voor de jongen hem doet geloven dat als de jongen zou weten welk een 
machtt hij over de erastes zou hebben, hij wel zou luisteren. Verder is vanuit het 
emotionelee perspectief van de 'ik' de lichte contrastwerking tussen bijvoorbeeld 
'nabijheid'' (rifc è\üv; YWY; fjvioxeiieu;) en 'afstand' (5iCiinai) van de nau; ten opzichte van 
dee ik te begrijpen. Ook is de aanwezigheid van uiteenlopende, zelfs met elkaar 
contrasterendee eigenschappen van de jongen (reapeéviov pxéncov en de activiteit in 
f|vio%euei<;)) opmerkelijk, maar dit laat zich verklaren vanuit de toestand van de 
lyrischee 'ik'. Deze vier regels weerspiegelen de innerlijke strijd van iemand die in zijn 
erotischee passie tegenstrijdige gevoelens en gedachten heeft. Twee onverzoenbare 
niveauss zijn op meesterlijke wijze in dit gedichtje vervlochten: die van het verlangen 
enn die van de realiteit. 
Err is nog een ander gedicht van Anakreon dat licht werpt op de termen die Theognis 
gebruikt.. Ik citeer het gedicht (417, Gent. 78): 

nóoXee öpTiKiri , Ti 5TJ JIC Xo^èv ö\mam pXénouoa 1 
vnXécoqq ^evyeu;, SoKéeu; 5é \i oiiSèv eiSévat oo^óv; 
ïo0ii  xoi, KOXÓX; nèv fiv tot xóv xaA.ivóv én.pöXoinL 
Viae;;  5' e%a)v crrpé^otfi i o'  dn^i tépuctTa 5pó|icnr 
vüvv 5è teifiaivaq TE pócnceai KOV+Ó TE cnapxcoaa naiCpiq, 5 
Sdjtóvv yap irocoïicipnv owe éxci? enejipdrnv. 

Ditt gedicht wordt geciteerd door HeraclitusyM/eg. Hom. 5 (p. 7), die als introductie op 
ditt gedicht aangeeft dat Anakreon de draak steekt met étcupucöv p̂óvtuxa Kat oopapaq 
yvvaiKÓc;;  vnepTt^aviav. 
Dee vrouw, hier geüjkgesteld aan een nakoq, wordt door de dichter voorgesteld alsof zij 
dee ik-persoon uitdaagt, maar hem tegelijk afwijst. Dat het hier om een éraipiicóv 
tpóviuiaa gaat, sluit aan bij de glosse van Hesychios: xüXoq- éxaipa. JKÖXOU; yap aürdq 
êXeyov,, otov 'A p̂oöi-ny;. In dit gedicht treffen we ook het beeld aan van de teugels, 
waarmeee de drijver het veulen zou willen bedwingen en sturen. Het laatste woord 
vann het gedicht eKenfJa-n*;, maakt duidelijk dat dit gedicht seksueel geïnterpreteerd 
moett worden. De vrouw wijst de 'ik' wel af en suggereert, volgens hem, dat hij er 
helemaall  niets van 'kan' (otöèv ao+óv), maar hij zou, als hij dat zou willen, haar een 
beurtt kunnen geven. Nu dwarrelt ze maar wat rond, omdat ze geen bekwame 
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'berijder'' heeft. De metafoor van de 'bit en teugels' is hier duidelijk in erotische 
contextt gebruikt. 
Err is nog een andere term in Theognis 1249-52 die de lezer op het pad van een 
erotischee interpretatie brengt, namelijk het woord KpiOii. Dit woord wordt door 
Aristophaness (Pax 965, Av. 506, 565) in de betekenis van de phallus gebruikt.4» De 
woordenn uit versregel 1249 Kpi8a>v èieopéo0n<; verwijzen met deze betekenis van Kpidcci 
naarr anale penetratie. Het werkwoord icopewiivai wordt in het medium namelijk 
meestall  gezegd van het zich vullen met voedsel of drank. KopéwuoOcu heeft dus de 
associatiee dat het subject iets tot zich neemt en dat het subject hiermee een eigen 
verlangenn bevredigt. Als deze interpretatie juist is, kunnen we het epigram als volgt 
parafraseren:: 'nadat je je door andere mannen hebt laten verzadigen - dat wil zeggen: 
anaall  hebt laten penetreren - kom je weer bij mij als je minnaar terug, maar je 
verlangtt in mij naar een minnaar met een andere moraal en andere intenties (dyadóv), 
iemandd die de meest ideale omstandigheden voor je creëert.' Het kan ook zijn dat de 
termm dyaeós equivalent is aan het oo^óc, of Se îóq uit het gedicht van Anakreon en de 
betekeniss heeft dat de 'ik' als minnaar 'het' pas echt goed kan en ervoor zorgt dat de 
jongenn door de behandeling die hij hem geeft, in de zevende hemel terechtkomt. 

Ookk het epigram 1267-1270 laat zich seksueel interpreteren: 

rcaïi;rcaïi; te icai xiaux; óuotov ëxei vóov owe yap ïmvyq 1267 
fivioxovv KAXUEI Keiuevov èv Kovvn., 

dXXaa xóv v avSpa <t*pei KpiBdlai icopeadeî' 
c*;; 8' cnkax; KOU Ttavq xöv rapeóvra <(>iXei. 1270 

Weerr wordt de jongen vergeleken met een paard, ditmaal op het punt van zijn vóo<;. 
Ookk hier is een erotische interpretatie zeer plausibel, alleen is de metaforische 
structuurr van het gedicht ietwat gecompliceerder, omdat beide werkelijkheden, die 
vann het paard en die van de jongen, naast elkaar staan en niet zoals in het vorige 
epigramm tot één, namelijk die van de jongen, zijn vervlochten. Dat de erotische 
betekeniss van xpieii hier niet direct duidelijk is, ligt voor de hand, omdat icpiOn alleen 
gebruiktt is binnen de wereld van het paard. De erotische interpretatie van dit epigram 
wordtt ingegeven door de laatste woorden wits *°v jcapeóvro îXeï.50 Ik parafraseer het 
epigramm vanuit de wereld van het paard: 'wanneer een paard zijn drijver/berijder 
verlorenn heeft (of: opzettelijk van zich afgeschud heeft), doet hem dat geen pijn.' -
Blijkbaarr heeft een paard geen sterke affectieve band met zijn berijder. - 'Hij draagt 
zijnn volgende berijder net zo als de vorige.' Kpi9aïm icopea6ei<; kan mijns inziens op 
tweee manieren worden opgevat: het kan betekenen dat, wanneer het paard (in het 
algemeen)) eenmaal zijn buik heeft volgevreten en zich dus behaaglijk voelt, het niet 
uitmaaktt wie op zijn rug zit. Of: degene die hem goed te eten geeft, zal hij dragen, 
ongeachtt wie het is. Vanuit het perspectief van de jongen kunnen we het epigram als 
volgtt parafraseren: 'je bent meedogenloos, want je bekommert je niet om de man die 
jee hebt afgestoten, en je zult weer een andere man vinden die jouw verlangen naar 

49Ziee Henderson (19912), pp. 119, 120, 177. Vergelijk ook Kratinos fr. 381 K. Deze interpretatie van 
Kpi&nn in dit vers van Theognis wordt ook onderschreven door Oldfather, Philologus 70 (1911) 315 
e.v.,, Adrados (1959), vol II p. 249, noot 2 en Dover (1978) pp. 58-59: hij noemt deze verzen een 
voorbeeldd van een gedicht dat 'heavily charged with allusions to copulation.' Vetta (zie ad loc.) wijst 
dezee interpretatie af, omdat volgens hem hetzelfde woord in 1269 niet in malam partem is gebruikt, 
maarr dit lijkt me geen voldoende argument om de seksuele interpretatie van dit epigram te ontkrachten. 
Vergelijkk ook de verzen 257-260 uit het eerste boek van Theognis, waar dezelfde symboliek en 
terminologiee worden gebezigd, maar nu toegepast op een vrouwelijk untoc,. Van Groningen (p. 105) 
somtt in zijn commentaar verschillende mogelijkheden van interpretatie op, waaronder een erotische. 
"Vergelijkk ook vers 1368, waar dezelfde woorden over een vrouw worden gezegd. 
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verzadiging,, dat wil zeggen: naar anale penetratie, bevredigt en aan hem zul ji j voor 
evenn je liefde geven.' (of: 'komt er een andere man die je verwent met bijvoorbeeld 
geschenken,, dan zul je je niet meer bekommeren om je eerste minnaar, maar deze 
linkss laten liggen en je aan die ander geven.') De vóoq, waarin de jongen met het 
paardd overeenkomt, impliceert dus dat de jongen geen sterke, affectieve band met 
zijnn minnaar heeft en het verlangen koestert om gepenetreerd te worden. 
Inn het epigram 1271-1274 wordt de jongen de eigenschap van uapyooiivii ('lust', 
'wantonness'' LSJ II 1, met expliciete verwijzing naar deze plaats) aangewreven. 
Vanuitt deze eigenschap van de jongen ligt het voor de hand het woord dvéxin̂ cu; in 
erotischee zin op te vatten51: 'een korte üjd heb ji j me genot gebracht, maar ik ben nu 
aann jouw seksuele onbetrouwbaarheid ontkomen.' 

Ookk het epigram 1361-1362 laat wellicht een seksuele interpretatie toe: 

vcrüqq TiérpTi npooétcupoat; è\ir\c; ^xlóxrytoq óuapTaw 1361 
<55 Jiaï, Kat oaicpoü Jteiaumoc, dvreXdpou 

Inn Aristophanes V. 1341-3 is Philokleon aan het woord en tracht de fluitspeelster 
zoverr te krijgen dat zij bij hem op schoot kruipt: 

dvdpctivee 5eupo, xpwounXoXóvBiov, 1341 
TTJJ xeipi xouSi Aapouévn xov oxoiviou 
ëxoirr $V)XÖTTOt> 8', cbq oarcpöv xó a%oiviov 

Kli mm hier maar op, goudappeltje, 
enn neem deze kabel hier in je hand. 
Houdd je er goed aan vast! Maar pas op, want de kabel is verrot. 

MacDowelll  merkt in zijn commentaar bij deze passage op: 'oanpóv: virtually a pun. 
Appliedd to a rope it means 'rotten', but applied to a person it means 'too old for sexual 
activity.'52 2 

Eenn seksuele interpretatie van de versregels 1361-1362 veronderstelt de volgende 
afleiding:: axoivtov kan staan voor jtéoc,; nelcnux = oxowiov; dus rceloua staat voor róoc,. 
Dezee associatie tussen rceïaua en néoq wordt verstrekt door de aanwezigheid van het 
woordd aanpóq.53 Maar er is nog een andere aanwijzing. Barner heeft naar aanleiding 
vann een fragment van Alkaios laten zien dat het zeer waarschijnlijk is dat een schip 
(vavg)) de associatie oproept van een 'pornè'.54 In het fragment van Alkaios (zie verder 

511 Zie Appendix 1, voetnoot 8. Voorde interpretatie van het vers op grond van de andere betekenis van 
hett woord dvayvxeiv, zie Hudson-Williams (1910) ad loc. 
52D.. M MacDowell Aristophanes Wasps Oxford 1971 p. 308. Zie ook Dover (1978) p. 59 en 
Hendersonn (19912) pp. 82, 130. Harrison (1902) p. 321 merkte al op: 'Lines 1342-3 of the Wasps 
perhapss refer to an obscene interpretation of 1362 of Theognis. This suggests that the MoOaa rcaiSiiCTi 
mayy have had a certain vogue among baser sort. In Theognis it is very unlikely that obscenity was 
designed.' ' 
53Westt (1974) p. 166 wijst de verwijzing naar de seksuele metafoor van de hand, Dover (1978) p. 59 
niet t 
544 W. Barner, Nettere Alkaios-Papyri aus Oxyrhynchos, Hildesheim 1967, pp. 145-162; het gaat om 
hett fragment LP. 306 (14) col ii (LP. p. 248), Voigt 306 i col II. Het gedicht gaat over een schip (vcnx; 
7i[a]Xaiaa r. 27, vergelijk ook termen als rcejiXeuicuim r. 18/19, löuovq r.20, QopiuoOfjvai r. 25, likelv 
r.. 28) dat oud is (vergelijk regel 15/16,21,23/24,27); het schip schijnt op een zandbank gelopen te zijn 
(yóuuoc,, [ lax; óvoxeixei r. 2, 3) en heeft vele tochten achter de rug (9aua[ Spouloiocu r. 16/17). 
Woordenn als 8A.ipouivnc, KC& nepaivouévnc, (r. 8/9) en cruvouaifacj (r. 26) wijzen op een seksuele 
context;; cf. het commentaar van Lobel ad loc. naar aanleiding van avtnq (8/9): 'many of the words and 
expressions...seemm more applicable to a ïtópvn, than to a ship.' Het schip, zo is de conclusie van Barner, 
wordtt vergeleken met een pomè (het woord wordt in het gedicht niet genoemd, maar de toespeling is 
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voetnoott 54) is het schip op een zandbank gelopen, in Theognis (1361) op een rots. De 
vergelijkingg met de jongen versterkt overigens de veronderstelling dat we hier een 
beeldd van soortgelijke strekking aantreffen als dat in het fragment van Alkaios. We 
gevenn een parafrase van 1361-1362 vanuit de seksuele beeldspraak: 'jongen, ji j bent 
alss een hoer; je bent tegen mij aangelopen, maar je hebt de kans verspeeld om een 
echtee vriend van mij te worden. Jouw hoerig gedrag had op mij het 
tegenovergesteldee effect: ik had geen zin om met jou naar bed te gaan.' Suggereren 
dee woorden aanpoü jieiauaxoc, dvxeXdPov dat de jongen het tegendeel verwachtte en 
zelfss wilde? Een interpretatie, zoals hierboven gegeven, maakt het gedicht niet tot een 
corpuscorpus alienum in het geheel van de andere epigrammen van het tweede boek.55 

Tott slot het epigram 1377-1380: 

KdXöqq é<bv KaKÓTiyn fyïkcov ÖeiXoiaiv óuxXelq 1377 
övSpdai,, Kal Sia tout' aioxpöv öveiSoc, ëxei<;, 

<DD Jtav èvd> 5' öéicoav tijc, OTK ̂iXÓTryroc, ajiapxcbv 
(óvtpriv,, ëpSoov ota x' èXeiiÖepcx; <5v. 1380 

Zoalss ik in Appendix 1 (noot 24) heb aangegeven, prefereer ik in regel 1377 de 
emendatioo van Nauck KaKÓTnxa $itó>v. Deze lezing onderstreept een karakterisering 
vann de naïq die we al vaker zijn tegengekomen: enerzijds blinkt hij uit door 
schoonheid,, anderzijds is zijn aard daarmee in contrast en heeft hij niet de goede 
instelling.. Meestal wordt deze slechte houding van de eromenos beschouwd vanuit 
hett perspectief van de erastes die verlangt naar een langdurige vriendschap, die op 
nioxiqq is gebaseerd. Het óutXelq kan ook een seksuele associatie hebben56: zijn omgang 
mett slechte mannen staat voor seksuele omgang. De term 5eiXóc/6eiXoi komt in het 
eerstee boek vele malen voor en duidt waarschijnlijk een onderlaag van de bevolking 
aann ter onderscheiding van de klasse waartoe de dichter of de lyrische ik behoorde 
(dvaOoi.).. Maar het gedicht is niet te beschouwen als een politiek gedicht, zoals wel is 
gesuggereerd.577 Het is geschreven vanuit het gezichtspunt van een erastes die zich 
beklaagtt over een jongen die hem niet trouw is en met wie het niet mogelijk bleek een 
duurzamee vriendschap te hebben. De crioxpóv öveiSoc, bestaat eruit dat de jongen zich 
intiemm inlaat met een groep mensen met wie omgang blijkbaar niet gepast is voor de 
jongen.. In regel 1379 vindt een nadrukkelijke verandering in topic plaats: èy<ó 5'. De 
erastess heeft er profijt van gehad. Een mogelijke interpretatie zou zijn dat de erastes 
zichh gelukkig prijst dat hij niet meer met de jongen verbonden is, en daardoor niet 
deeltt in diens schande, die de omgang met de verkeerde vrienden hem bezorgt.5*  Ik 

duidelijk);; zij schijnt oud en vervallen te zijn (aiectOapoia r. 10), hetgeen overeenkomt met de staat van 
hett schip. De antieke commentator die dit gedicht bespreekt, geeft zelf ook aan dat er allegorie in het spel 
iss (r. 17/18). Ook in fragment LP/Voigt 117b van Alkaios komen woorden voor, die de indruk wekken 
datt er een vergelijking wordt gemaakt tussen een schip en een pornè (vöa r.21, Ttópvcu r. 26, TtoXiaq 
KV\L'KV\L' &X[o]q  r. 27, n[ópv]aicav r. 29). Vetta vermeldt in zijn commentaar bij 1361 deze verwijzing 
(vcrö<;=jcópvn),, maar acht hem voor Theognis niet van belang. 
55Ookk de verzen 991-992 kunnen een toespeling op seksueel gedrag bevatten: de termen in de 
tegenstellingg jtdcxoov-ëpSoov (ondergaat-doet) kunnen verwijzen naar resp. de passieve en actieve rol in 
dee seksualiteit. Voor een bespreking van deze polaire uitdrukking, zie deel 2, hfdst. 3.4. In dit geval is de 
strekkingg van het epigram dat beide rollen door een en dezelfde man uitgevoerd kunnen worden. Er is 
geenn scherpe scheiding tussen de man die de actieve rol vervult en de pathicus. 
'Vergelijkk LSJ betekenis IV. 

"Cf.. Vetta ad loc. 
58Zoo Hudson-Williams (1910): hij interpreteert versregel 1380 als volgt: 'I have got my reward for 
actingg like an honourable man' en geeft als toelichting 'I am not involved in your aiox óveiö.' Vetta 
steltt voor om èXetöepoc, op te vatten als èXefóepot; ëponcx;: het profijt voor de lyrische 'ik' is gelegen 
inn het feit dat het ontbreken van de wederkerigheid in de verhouding met de jongen hem niet in een 
kwaadd daglicht stelde als minnaar van een jongen die omgaat met de SeiAoi. 
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will  echter nog een andere interpretatie voorstellen. De eromenos heeft seksuele 
omgangg met verscheidene andere mannen. Het lijk t erop dat de erastes wil 
suggererenn dat de jongen een pontos is. Deze mannen zijn minderwaardig, omdat ze 
dee jongen betalen voor zijn diensten. Dit sluit goed aan bij wat de erastes over zichzelf 
zegt:: hij heeft er voordeel van gehad (net zoals de jongen aan zijn hoerig gedrag - hij 
heeftt geld ontvangen), maar wel als een èteóeepo?, een vrij man; dit in tegenstelling tot 
dee jongen die zich door zich als een pontos uit te geven als een slaaf heeft gedragen.59 

Vanuitt deze interpretatie is het ëvfuniv op twee manieren ironisch: het voordeel van de 
erastess laat zien hoe laag het gewin van de jongen is. Verder levert onder gewone 
omstandighedenn een $\kovc\& met een jongen de erastes voordeel op. Ditmaal levert 
juistt de breuk met de jongen voordeel op. 

Duurr  van de relatie 
Overr de duur van de relatie heeft de erastes andere opvattingen dan de eromenos. Ik 
lichtt dit toe aan de hand van enkele epigrammen. Allereerst het epigram 1238a e.v.: 

UTptoree TÖV napeovra fieOeiq $LXov aXAx>v èpewa 1238a 
SeiXcöfVV dvöpcónojv pijuaoi JIEIÖÓUEVOC; . 

JIOAAÓJC II  rot nap' èuoi Korea aoO Xé^own. uaxaia 
taxii  icapa ooi KOC' éuoü- TOJV 5e ai) uti £uviei. 1240 

Dee lyrische 'ik' maakt zich er zorgen over dat anderen de jongen kunnen aanraden 
omm hem te verlaten en een andere erastes te zoeken.60 Het is de vraag of degenen die 
voorr de erastes in erotische zin een bedreiging vormen dezelfde zijn als de SeiXoi 
dv8pawtoii  die een wig proberen te slaan tussen de jongen en de erastes. 
Hett epigram 1245 e.v. geeft te kennen dat de erastes er geen vertrouwen in heeft dat 
hijj  met zijn eromenos ooit een trouwe vriendschap kan opbouwen.61 Zoals we in 1270 
gezienn hebben, wordt de jongen door de erastes verweten dat hij alleen de man die bij 
hemm is, liefheeft. Zodra een andere man zich aandient die wat te bieden heeft, is de 
jongenn 'verkocht' en is hij zijn eerdere minnaar, die de hoop koesterde een langere 
vriendschapp met de jongen op te bouwen, alweer vergeten. In regel 1273 kan het 
jwcpövv xpóvov ('ons heb je even opgefrist') betrekking hebben op de korte duur van de 
verhoudingg tussen jongen en zijn erastes. In de verzen 1315-1318 wordt het beeld dat 
wee hier geschetst hebben herhaald: de erastes had de verwachting dat hij van de 
jongenn een éxaïpo<; TCIOTÓ<; kon maken; maar hij wordt in zijn verwachting 
teleurgesteld:: de jongen heeft inmiddels een ander. De erastes voelt zich bedrogen en 
verslagen.. Zijn teleurstelling, onderstreept door het iccd 5fi in 1316, is zo groot dat hij 
niemandd toewenst wat hijzelf moet doormaken: niemand moet meer verliefd worden 
opp een jtcüq. 
Hett korte epigram 1363-1364 heeft een andere toon: 

oüSauóó a' oü5' dnedw SnXrtoouai, ov>Sé UE ïteioei 1363 
oijöeii;;  dvöpanwav axné ue ufi oe $iXeïv. 

Dee minnaar (de ik-persoon) zal van de aangesprokene blijven houden, ook al zijn ze 
gescheiden:: het ditewv lijk t voor de 'ik' pijnlijk te zijn en impliceert misschien dat de 

59Voorr  de associatie tussen prostituti e en 'slaafs' gedrag, zie hfdst. 8.4.2.2. 
"D ee verzen 1238a-1239a zijn dezelfde als 1151-1152. Vergelijk de verzen 1101-1102, waar  een 
toespelingg wordt gemaakt op hetzelfde advies dat de eromenos wordt gegeven. 
611 Vergelijk ook het epigram 1243-1244, waar  de dichter  op ironische wijze zegt: 8f)v 5T| Kai $iXoi 
(iüuev::  De inborst van de jongen is echter  van dien aard dat hij  'omgang' met anderen zal zoeken, d.w.z. 
hijj  zal andere erastai vinden. Trouw past niet bij  de jongen. Vergelijk tevens de verzen 595-598 en het 
commentaarr  van Van der  Valk (1956) pp. 120-121. 
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eromenoss bij een ander is, gelet op krachtige termen die de 'ik' gebruikt: SnXTjooum en 
hett zeer nadrukkelijke gebruik van de ontkenningen. 
Dee indruk wordt dus bevestigd dat in verscheidene epigrammen de erastes zich 
voorsteltt dat zijn jonge vriend andere seksuele normen erop nahoudt dan hij zou 
willen.. De relatie met de eromenos is geen bestendige verhouding, dit tot grote 
ergerniss van de lyrische 'ik', aangezien hij andere idealen van een verhouding heeft. 

1.4.. De eromenos 

Wee kunnen nu kort samenvatten hoe de dichter of de lyrische 'ik' als erastes de 
eromenoss karakteriseert, want in onze behandeling van de seksualiteit en de 
duurzaamheidd van de verhouding zijn we al diverse aspecten tegengekomen. Een 
positieff  aspect van de naïq is de schoonheid. Meermalen wordt deze expliciet 
vermeld:: 1259 (TTIV uop v̂ ê$uq icaXóq), 1280/1282 (icaXó;), 1305 (TiaiSeiaq... dvOoq), 1319 
(xapivv iuepóeaaav), 1320 (elSoq), 1336, 1350, 1377 (KCCA.Ó<;), 1365 (KOXXIOXE KCU 
inepoéaxctTe).. De topos van het vergaan van de schoonheid of de korte duur ervan, 
komtt voor in 1303-4 en 1305 e.v. 
Watt betreft zijn andere eigenschappen komt de eromenos er steevast slecht vanaf. 
Dee erastes geeft te kennen dat hij voortdurend te lijden heeft van het slechte karakter 
enn gedrag van de jongen. Deze heeft namelijk een bedrieglijk karakter (1244, 1285, 
1311),, is wispelturig (1257?, 1261, 1302) en liegt (1311). Hij begaat misstappen 
(önapTa>a.tii  1248, 1281) die bij de erastes boosheid en agressie opwekken (1248). In de 
verzenn 1263-1266 wordt de nalq voorgesteld als een persoon die alleen maar weet te 
'innen'' of te ontvangen en in de ogen van de minnaar ondankbaar is. De eromenos 
ontlooptt de erastes voortdurend (vanaf 1299 e.v., vergelijk ook 1285): hij heeft een 
trotsee aard (dyiïvopa fruuov 1301), dat wil zeggen: hij wil niet toegeven aan de wensen 
vann de erastes en wijst hem af. Aanhoudend wordt de indruk gewekt dat de 
eromenoss ontrouw is aan de erastes en diens pogingen een langdurige of vaste 
vriendschapp te verwezenlijken afwijst. De jongen is een gemakkelijke prooi voor 
allenn die hem willen overreden een andere seksuele moraal erop na te houden dan die 
dee erastes (het lyrisch-ik) voorstaat. 
Dee dichter gebruikt een werkwoord dat in dit verband van belang is. Zowel in 1282 als 
inn 1283 (het begin van een nieuw epigram) komt het werkwoord dSiicelv voor: 

1282:: TÜ5V 5è iccttaüv JtaiScav toüru; êx' O-ÜK öSuaövt. 

1283:TQQ itav, y.r\ u' dSticev 

Hett gebruik van dit werkwoord in een erotische context doet denken aan Sappho fr. 1 
regell  19/20: xi<; o\ <5 *Pdjr$' dSlicnai; Het werkwoord dSnceïv kan in een erotische context 
tweee verschillende betekenissen hebben: 'ontrouw zijn' of 'afwijzen'.62 In het eerste 
gevall  gaat het erom dat de eromenos de liefde of avances van de erastes heeft 
afgewezenn en zich door een ander heeft laten verleiden. In het tweede geval is er 
geenn sprake van een ander en kan het gaan om het niet beantwoorden van de 
(eerste)) avances van de erastes. In het gedicht van Sappho lijkt , gezien de associatie 
vann hofmakerij die woorden als ^euyeiv en SUDKEIV hebben, eerder de tweede dan de 
eerstee betekenis van toepassing. Ook het aanbieden van geschenken in regel 22 doet 
eerderr denken aan het werven dan aan het terugwinnen van de liefde.63 In Theognis 

6262 Zie van Erp Taalman Kip (1980) pp. 338 e.v. 
63Inn het geval van het terugwinnen van de liefde, waaraan dus een zekere vorm van wederkerigheid ten 
grondslagg ligt, lijk t het niet noodzakelijk dat dSuricc op ontrouw slaat; het kan enkel betrekking hebben 
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12833 is het niet uit te maken welke betekenis dSticeiv heeft. De vergelijking met 
Atalantaa (vanaf 1288) is te complex om op grond hiervan de betekenis van dSuceïv af 
tee leiden.64 Sommige commentatoren menen dan ook te moeten concluderen dat de 
verzenn 1283-1286 niet met de verzen 1287-1294 één epigram kunnen vormen en dat 
zee later bij elkaar gezet zijn.63 Misschien wijzen de woorden Sóko? en djiaxiïoei<; (r. 
1285)) eerder in de richting van ontrouw. 
Hett döitccóv in regel 1282 lijkt , gezien de woorden duap«üJLalaiv...ojuicpatai en het 
algemenee karakter van regel 1282, eerder op ontrouw te slaan dan op het niet 
beantwoordenn van verliefdheidsgevoelens.66 Het is immers minder waarschijnlijk dat 
dee erastes zou beweren dat er geen mooie jongen meer zou zijn die ingaat op de 
avancess van een erastes. 
Inn de lijn van het dSuceïv ligt het aspect van het vreemdgaan van de eromenos. De 
erastess doet aanhoudend zijn beklag over het weinig trouwe gedrag van zijn jonge 
vriend.. Als onze hierboven gegeven interpretatie van het epigram 1249-1252 juist is, 
waarinn de jongen vergeleken wordt met een paard, dan wordt gesuggereerd dat de 
jongenn vreemd is gegaan en daarna weer terugkeert bij de lyrische 'ik'. In 1270 wordt 
vann de iccctq gezegd dat hij dezelfde instelling heeft als een paard, dat wil zeggen dat hij 
alleenn de man die aanwezig is, liefheeft. In 1368 worden dezelfde woorden gebruikt 
terr karakterisering van een vrouw: zelden heeft zij met dezelfde mannen meer dan 
éénn keer seksueel contact en zij heeft geen belangstelling voor een relatie van 
langeree duur. De jongen over wie de erastes zich beklaagt, is al evenmin in staat tot 
eenn vriendschapsbetrekking van langere duur die op ataxic; is gebaseerd.67 Hij 
gedraagtt zich als een vrouw, onverzadigbaar, en is steeds uit op nieuwe erotische 
contacten.. Opvallend is dat de naiq het subject is van de activiteit $iXel met als object 
xóvv Ttapeóvxa, zijn 'berijder'. Klaarblijkelijk- en dit is niet de enige toespeling - wordt de 
JWOC,, gezien als iemand die in de relatie met zijn erastes initiatief kan tonen en een 
eigenn erotisch gevoel ten opzichte van zijn minnaar kan hebben.68 

Wee hebben gezien dat aan de jongen seksuele belangstelling en gevoelens worden 
toegedicht:: het woord uapyoawn. in 1271 liegt er niet om. Deze eigenschap is er de 
oorzaakk van dat de jongen zijn vóov èoOXóv heeft verloren. Wanneer onze interpretatie 
vann het epigram 1299-1304 juist is en het woord \mpyoq in erotische zin opgevat moet 
worden,, kunnen we stellen dat de jiapyootivTi van de jongen een van de 
beweegredenenn is voor zijn gedrag. Het woord KaKórnq (1310 en 1377) geeft het 
effectt aan van de uapvoaiivti van de jongen. Hiermee hangt het verwijt van de erastes 
aann het adres van de jongen samen dat hij een aioxuvn. is (1272; vergelijk ook vers 
13788 aioxpèv övei5o<; ë%eis). 

opp het afbreken van de erotische relatie, hetgeen op zich al door  de erastes als een dSixia gevoeld kan 
worden. . 
"Nie tt  alleen wordt de eromenos met Atalanta vergeleken op het punt van het «frevyeiv (1287,1290 en 
1293),, maar  ook wordt de erastes vergeleken met Atalanta op het punt van net verwonden (1287, 
Atalantaa doodde degenen die haar  tevergeefs in de wedren probeerden te verslaan). De vergelijking met 
Atalantaa is des te ingewikkelder, aangezien de dichter  twee tradities over  Atalanta verenigt, namelijk de 
Boiotische,, waarin zij  in een wedloop door  Hippomenes wordt verslagen en gedwongen wordt te 
trouwen,, en de Arkadische waarin zij  als een jageres wordt voorgesteld. Apollodoros (III , 9, 2) heeft 
ookk beide versies tot één verhaal samengevoegd. Voor  de verschillende versies van de verhalen rond 
Atalanta,, zie het commentaar  van Frazer  in zijn editie van Apollodoros (Loeb) en ook Roscher. 
«Zoo bijvoorbeeld Hudson-Williams (1910) ad loc.; vergelijk West (1974) pp. 166-167. 
MI kk  ga er  van uit dat de lezing van Welcker  en Carrièr e zeer  plausibel is, vergelijk Appendix 1, voetnoot 
10. . 
67Ookk in 1315-1316 hoopt de erastes op een langere vriendschap met de jongen (ètmpov TCIOTÓV) , maar 
zijnn teleurstelling is groot. 
"D ee verzen 1278a-b zouden kunnen impliceren dat de jongen ëpox; voelt voor  zijn minnaars, wanneer 
wee ervan uitgaan dat deze verzen nauw aansluiten bij  de voorgaande verzen; zie Van der  Valk (1956) p. 
121. . 
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Ookk in het eerste boek van het corpus Theognideum komt dit beeld van de eromenos 
inn de 'erotische1 fragmenten naar voren. Hij is niet eerlijk tegenover zijn erastes; hij 
zegtt tegen de erastes dat hij van hem houdt, maar tegelijk is hij met zijn hart bij een 
anderr (87-92). De erastes suggereert dat de eromenos op het slechte pad terecht is 
gekomen,, dat wegvoert van hun vriendschap (599-603). 
Hett epigram 1341-1344 schetst het beeld van een brutale eromenos die zijn vriend in 
hett openbaar te kijk zet. 

aim,, natSoq épa> cmaXóxpooq, öq UE îXoiaiv 1341 
naaii  uaX' éic^aivei KOÜK éÖéXovtcx; èuoü. 

xXr\ao\uaixXr\ao\uai ox> xpvyac, devovcna itokXa piaicr 
oi)) yap èn' cdiceXia) naiSi oapciq è^avnv. 1344 

Dezee verzen worden meestal als volgt geïnterpreteerd: de lyrische ik die verliefd is op 
eenn jongen met zachte huid, laat zich door deze jongen zonder dat hij dat wil in het 
openbaarr te kijk zetten, dat wil zeggen: de jongen dwingt hem openlijk uit te komen 
voorr hun relatie. De erastes verdraagt dit optreden van de jongen, 'omdat hij geen 
schandelijkee jongen is.' Zo schrijft Carrière: 'Le poète prend son parti de la gêne oü Ie 
mett souvent cette liaison qu'il souhaitait discrete, mais qui, malgré lui, s'affiche 
publiquement.'699 Toch kleven er bezwaren aan de hierboven gegeven uitleg. Het 
belangrijkstee bezwaar is dat nergens uit andere epigrammen van het tweede boek 
blijk tt dat het naiSepaaxetv zich in het verborgene moest afspelen en dat het 
onderhoudenn van een relatie met een jongen een privé-aangelegenheid was die voor 
dee buitenwereld verborgen moest blijven. Nergens blijkt dat wanneer een jongen aan 
anderenn bekend maakt met welke erastes hij omging, dit een belediging zou zijn voor 
dee erastes.70 Bovendien geven de gedichten nergens te kennen dat de betrokkenen 
zichh over hun pederastische verhouding zouden moeten schamen. Daarentegen zijn 
dee woorden itoXXa pHcua nogal sterk en kunnen moeilijk in de interpretatie die 
hierbovenn is gegeven, op het gedrag van de jongen slaan. Wat zijn dan de jioUa piaia? 
Dee enige mogelijkheid zou, in de opvatting van Carrière, de omgeving zijn, die zich, nu 
zee weet wie de erastes van de jongen is, allerlei vrijheden veroorlooft ten opzichte 
vann de man. Maar er blijk t uit de verzen helemaal niet dat een pederastische 
verhoudingg zoveel agressie bij de omgeving teweeg zou brengen. Ik wil de volgende 
interpretatiee voorstellen: de lyrische 'ik' klaagt over de jongen, omdat deze hem en 
pleinn public belachelijk maakt, hem beledigt en zeer grof in de mond is.71 Zoals we 
vakerr in het tweede boek zijn tegengekomen, staat de uiterlijke schoonheid van de 
jongenn waarover de 'ik' verrukt is, in contrast met zijn karakter of gedrag, dat bruut is 
omdatt hij geen rekening houdt met de gevoelens van de erastes die emotioneel 
afhankelijkk is van hem is. De piaia zouden, gezien de toon en het onderwerp van 
anderee epigrammen uit deze verzameling, wellicht grofheden kunnen betreffen die te 
makenn hebben met pogingen van de eromenos om in het bijzijn van de erastes het 
mett andere heren aan te leggen. Dan kunnen we de kwetsende kracht van de term 
ptmaa ook beter begrijpen. 

"Carrièree (19753) p. 133 noot 1. Ook Vetta geeft deze interpretatie. Hij citeert Wekker 'quod hucusque 
mee invito factum est, tó èic^aiveiv, patienter iam feram, nee amplius occultabo me ilium amare. 
Vergelijkk ook Bufïïère (1980) p. 274. 
70Opp zich genomen lijken de woorden u£...éK$aivei mij adequaat Grieks om uit te drukken dat iemand 
'mijj  bekendmaakt', maar de toevoeging van udXa maakt onwaarschijnlijk dat dit zo bedoeld is (Carrière 
vertaalt:: 'quii  m'expose' en laat patat onvertaald). 
7lDee term fïtaioq kan ook betrekking hebben op woorden. Vergelijk het gebruik van het werkwoord 
Pid£eoeaii  in Pl.Sph. 246b. 
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1.5.. De erastes 

Hett algemene beeld dat uit de epigrammen naar voren komt is dat de erastes zich een 
slachtofferr voelt van de grillen van een jongen. Hij hoopt op een langere vriendschap, 
gebaseerdd op ictoui;, maar steeds komt hij bedrogen uit.72 

Zijnn wanhoop of verdriet dat veroorzaakt wordt door toedoen van de eromenos, is in 
tweee gevallen zo groot dat hij spreekt over de dood: in 1295-1298: 

<55 Jtdi, \ir[  ue KdKOtcnv év akyem (h)uöv öpivric, 1295 
jtnSéé ue of\ +iXórnc, Jkóuaxa Ilepoe^óvi^ 

olxnxaii  Ttpo^épovaa* Oeöv 5' ènorei^eo ui^vi v 
Pct̂ ivv i ctvêpawHüv, fpti a vwaauevos. 1298 

enn in 1327-8: 

aii  jtdi, ëwc, av ë%t|c, teiav yéwv, oünoxe aaivcov 1327 
itcróooum,, oü5' cl uoi uópaiuóv écrti öavelv. 

Dee erastes vergelijkt zich met een hond. Zolang de jongen jong blijft , zal de minnaar 
hemm - ook al wordt het zijn dood - als een slaafse, gewillige hond achterna lopen. Men 
zouu in de laatste woorden kunnen lezen: 'ook al blijf je me afwijzen', of 'ook al ben je 
eenn rotjongen en verneder je me, ik zal me altijd aan je overgeven.' Het beeld van de 
hondd zinspeelt op een verhouding meester-onderdanige, waarbij de rollen zijn 
omgedraaid. . 
Epigramm 1357-1360 geeft aan hoe zwaar het de lyrische 'ik' valt om verliefd te zijn op 
jongens: : 

cricii  ncaSo^&noiv éni £oyóv a\>%évi Kelten 1357 
6vaXo^ov,, dpyaXéov uvfpa 0iXo^evtTi<; . 

XPT|| Y°P TOl tepi ftaiSa icovoüuevov eiq îXarrrr a 
cfcmepp ic>,Tuumva> xetpa nvpt npoodyetv. 1360 

Dee liefde is voor knapenminnaars gelijk aan een juk dat moeilijk is te dragen. Hij 
betoontt zich gastvrij ten opzichte van de jongens, maar dat loopt niet goed af.73 De 
woordenn dpvaXéov \ivr\\ia suggereren wellicht dat de jongenss misbruik maken van de 
gastvrijheidd van de minnaar. Een jongen moet je behandelen als een nvp K^nxmvov 
(1360),, een vuur van de takken van de wijnstok; dat wil zeggen: de erastes moet er 
rekeningg mee houden dat de jongen of diens hartstocht heel snel verdwenen is; maar 
inn die korte tijd is het contact met hen wel een zeer ingrijpende ervaring. 
Somss zweert de erastes de knapenliefde af. Hij is te diep gekwetst en kan er niet 
meerr op vertrouwen dat hij ooit nog met een jongen om kan gaan zoals hij dat zou 
willen.744 Vergelijk het epigram 1337-1340: 

oütcéi''  èpcö Jtaiöói;, xc&enac, 5"  ancXdictic dviac,, 1337 
JIÓXOOD?? i apvaAéovx; douevcx; öjé^vvov, 

^ a l a m ee (19992) pp. 52 e.v. Iaat zien dat frustrati e voortkomend uit een asymmetrische liefdesrelatie 
eenn vast thema is van melische poëzie, in tegenstelling tot epiek, die een liefde verwoordt die 
bevredigingg vindt in een wederzijdse relatie. 
7ïOff  de term «friXo^evia hier  seksuele connotaties heeft (vergelijk Ar.K 84, waar  met «JuXó^eivoq 
gedoeldd wordt op Katootvyccrv), is niet uit te maken. 
74Vergelij kk  ook de verzen 595-598 waarin wordt gesuggereerd dat de erastes een vriendschap wenst, 
maarr  geen seksuele relatie (de dichter  gebruikt hiervoor  de term óuiXeïv: deze omgang moet de 
aangesprokenee maar  met anderen hebben). 
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èKXéXvuaxèKXéXvuax 5è nóQov npöq CIKTTÊCCVOV K-o0epein£-
ooii  5" a> jiai xópu; ëar' o-óoeuia npó̂  euoö. 1340 

Dee dichter spreekt krachtige taal. Hij prijst zichzelf gelukkig niet meer gevoelig te zijn 
voorr het schoon van de jongens. Zijn ervaringen met hen waren zeer pijnlij k en 
zwaar.. In 1340 wordt duidelijk dat hij deze algemene bespiegelingen maakt, nadat hij 
zijnn hartstocht voor een specifieke jongen heeft overwonnen. Ik interpreteer dus de 
eerstee drie woorden als een algemene uitspraak: 'op jongens word ik niet meer 
verliefd;; na wat ik met jou heb meegemaakt zweer ik alle emoties voor jongens af.' 
Hett is ook mogelijk dat OVKÉT' ép© rccaSóq slaat op de specifieke jongen die in 1340 
wordtt toegesproken.75 Is de lyrische ik er werkelijk van overtuigd dat hij bevrijd is 
vann zijn verliefdheidsgevoelens voor jongens? De stelligheid waarmee hij dit vaststelt 
enn de vijandige toon van de laatste regel moeten de lezer wellicht hieraan doen 
twijfelen. . 

1.6.. De plaats en waardering van de pederastie 

Hett tweede boek bevat enkele epigrammen die in algemene zin uitspraken doen over 
pederastie.. De strekking ervan verschilt nogal van de ervaringen die de lyrische ik 
opgedaann heeft met specifieke jongens. Het ook in de oudheid al bekende epigram 
1253-12544 laat zien welke plaats pederastie volgens de dichter innam: 

öXPioq,, <p naiSéq TE $iAoi Kat UXÜWXÊS ïrcrcoi 1253 
Onpewaii  te KWEC; Kal £évoi dXXoSajioi. 

Dezee versregels, geciteerd door Plato in de Lysis 212e76, geven aan wat belangrijk 
wass in het leven van een iemand uit de hogere, waarschijnlijk aristocratische kringen: 
jongens,, paarden, jachthonden en gastvrienden uit het 'buitenland'. Het betreffen 
waarschijnlijkk vier verschillende functies of hoedanigheden die voor een man van een 
dergelijkee status belangrijk waren: de rol van erastes, de functie in het leger77, de 
statuss als jager en die in een belangrijke sociale relatie. Opvallend is dat de icalSe; in 
ditt en het volgende epigram (1255-1256), dat dezelfde strekking heeft, maar waarin 
dee £évoi niet vermeld worden, voorop staan. Voor de dichter geldt dit aspect als de 
belangrijkstee voorwaarde om gelukkig en welvarend te zijn. Een leven zonder de 
hartstochtt voor en vriendschap met jongens kan blijkbaar geen geslaagd 
mannenlevenn heten en kent dan ook geen eüfrpooiivn, (1256).7* 

75Zoo vertaalt Carrière: 'Je n'aime plus mon jeune amant'. Van Groningen (1960 p. 58 voetnoot 1) zegt 
datt de versregels 1339-1340 ambigue zijn. 'Cythérée a délivré Ie poète de son engouement pour un bel 
adolescent.(...)) Mais il est encore possible qu'il est question d'une conversion a 1'amour hétérosexuel, 
domainee spécial de la déesse.' In het voorafgaande heeft Van Groningen zelf laten zien dat Aphrodite in 
Theogniss 1319 als de patrones van de homoseksuele liefde wordt voorgesteld. Dus het feit van de 
vermeldingg van Aphrodite kan Van Groningen niet tot de conclusie hebben gebracht dat het gesprek 
overr heteroseksuele liefde gaat. Blijkbaar verbindt hij de regels 1337-1338 niet aan 1339-1340. Maar 
ookk dat maakt zijn suggestie niet begrijpelijker. Het doet toch tamelijk vergezocht aan om in 1339-1340 
eenn toespeling te vinden op heteroseksuele Üefde. 
76Bijj  Plato luidt de laatste regel: Kai ïcóveq cVypevcai icai £évo<; dXXoSanó*;; Plato noemt echter de 
naamm van de dichter niet. Hermias in zijn commentaar op de Phaedrus 231e schrijft de regels toe aan 
Solon. . 
"Hett meervoud van trcnoi zou er op kunnen wijzen dat het hier eerder gaat om een rijk bezit dan om 
eenn belangrijke positie in het leger. 
78Alss we T<ÖV KOXXDV in 696 mannelijk mogen opvatten, bevestigen de verzen 695-696 dat de ik-persoon 
niett de enige is die op mooie jongens valt. Blijkbaar is er onder de erastai concurrentie. 
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Datt de pederastie geacht wordt zo'n centrale rol te spelen bij het doen slagen van 
iemandss leven, blijkt ook uit het al eerder besproken epigram (1335-1336): 'wie als 
erastess een hele dag kan gemeten van een mooie jongen, behoort tot de categorie van 
gelukkigee mensen.' 
Eenn derde epigram dat een soortgelijk geluid laat horen is 1375-1376: 

öXpHoĉ^ öaxiq naxSbq èpcöv owe olSe SóXaooav, 1375 
oüSéé oi èv nóvran vi£, émovaa uéXei. 

Naarr het zich laat aanzien, duidt het beeld van de Bakaoaa op het gescheiden zijn van 
dee geliefde: 'gezegend is hij die, verliefd op een jongen, niet ver van hem gescheiden 
is.'' Een andere interpretatie zou kunnen zijn dat edXaooct staat voor de gevaren die 
plotselingg iemand kunnen overvallen en hem fataal kunnen zijn. Deze interpretatie 
pastt beter bij de strekking van vele andere fragmenten: 'iemand die verliefd is op 
jongenss moet zeer op zijn qui vive zijn, want vaak zijn die jongens onbetrouwbaar en 
iss hun gedrag kwetsend.' Iemand die verliefd is op een jongen en zich hierover geen 
zorgenn hoeft te maken, die is waarlijk gezegend.79 

Eenn positieve, in algemene termen gestelde beoordeling van de pederastie vinden we 
inn 1345, waar de dichter het epigram opent met de woorden: jwuSo^Oeïv 5é tt teprevóv 
enn zijn enthousiasme rechtvaardigt door een verwijzing naar de roof van Ganymedes 
doorr Zeus. 'Als Zeus dit overkomt, wie ben ik dan om mij tegen een dergelijke 
hartstochtt te verzetten? Goden genieten ervan, dus waarom de mensen niet?' 

Zoalss we hebben gezien zijn er ook negatieve uitlatingen van de lyrische ik over het 
minnenn van knapen, maar deze hebben altijd te maken met het gedrag van de jongen. 
Eenn epigram dat beide kanten van de pederastische eros laat zien is 1369-1372: 

JICUSCX;; ëpox; KOAOC, uèv ëxeiv, KdkJo<; 5' anodéaOav 
noXXovv 5' evpéoOai p̂ jxepov fj teAéaai. 1370 

injpiccc 5' è£ avtov icpé|iaxai KOKÓ, uupia 5' èo9Xd* 
aXk'aXk' ëv tol TOVKO icai TIC, ëvean zdpiq. 

Hett epigram lijk t niet te spreken over een specifieke jongen, maar over de liefde voor 
jongenss in het algemeen. Waanders bespreekt dit epigram vanwege het werkwoord 
xeteivv en vat de genitivus mxiSóc, (1369) als een genitivus objectivus op.80 In dit geval 
belichtt het epigram de twee kanten van de hartstocht voor jongens. De reden die 
gegevenn wordt om van de ëpox; af te zien, is dat het moeilijk is deze hartstocht tot 
voltooiingg te brengen. Als we de laatste regel goed hebben geïnterpreteerd, dan geeft 
dee dichter aan waarom iemand de liefde voor jongens niet definitief afzweert: juist de 
afwisselingg in positieve en negatieve ervaringen die de hartstocht voor jongens met 
zichh meebrengt, is aantrekkelijk.81 Carrière vertaalt Tamour d'un jeune garcon,' en 

799 Zo ook Buffière (1980) p 272: 'on peut soupconner que nos deux vers souhaitent a l'amant des jours 
sereins,, ensoleillés, au lieu d'un ciel soudain noirci par les orages.' Vetta geeft een geheel andere uitleg: 
'Maa è probabile ene anche in questo distico sia coinvolto un aspetto di polemica politica come griglia di 
unn enunciate pederotico.' Onder de 'polemica politica' verstaat hij een zeker spanning tussen de 
aristocratiee (grootgrondbezitters) en de opkomende klasse van de handelaren. Een dergelijk politiek 
fenomeenn in dit epigram te lezen gaat mij te ver. 
wwaanderss (1983) pp. 69-70 en p. 271 noot 17. 
8,Ookk in epigram 1353-1356 worden beide kanten van de pederastische eros aangeduid, die afhankelijk 
zijnn van het al dan niet beantwoord worden van de eros. Blijkbaar is er bij verliefdheid geen tussenweg: 
eross brengt degene die verliefd is óf de ergste pijnen, óf hij verschaft hem het hoogste genot. Het subject 
vann SICÓKGDV in 1355 moet de erastes zijn. We dienen bij xeXéori (1355, 56) als subject TIC, aan te vullen 
enn ëpcota als object te beschouwen. Voor de uitdrukking ëparra èicxeXetv, zie PI. Smp. 193c4. Vergelijk 
Waanderss (1983) p. 69. 
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beschouwtt dus de jongen als degene die ëpcoc. voelt. Deze vertaling is mogelijk, ook 
mett het oog op het vervolg. Versregel 1370 zou in dit geval moeten betekenen dat het 
gemakkelijkerr is ervoor te zorgen dat een jongen verliefd op je wordt dan dat je zijn 
Befdee kunt bevredigen; dit laatste zou erop wijzen dat een eromenos nooit tevreden is. 
Wanneerr een jongen op zijn erastes verliefd is kan dit grote ellende, maar ook grote 
voordelenn voor hem met zich meebrengen.82 Als deze vertaling juist is dan is het 
opmerkelijkk dat in een homo-erotische context gesproken kan worden over de épooq 
vann de jongen. 
Uitt deze en andere gedichten van het tweede boek, blijkt dus niets van een 
maatschappelijkee veroordeling of een problematisering van de pederastie. De 
negatievee kanten komen uitsluitend voort uit het gedrag van de jongens, die weinig 
geneigdd zijn tot lange en trouwe vriendschappen, maar die erop uit zijn nieuwe 
contactenn te maken. De dichter bezingt de pederastie als iets heerlijks en hij maakt 
geenn enkele reserve vanuit maatschappelijk of psychologisch oogpunt. 
Hierr zij nog opgemerkt dat in deze gedichten enkele malen in algemene zin gesproken 
wordtt van de Jtai8ó<; ëpax; (1369), jiai5o<|nXEÏv (1345, 1318?), jiai8o$iXii<; (1357). 
Blijkbaarr hebben de dichter en zijn publiek een begrip dat in de werkelijkheid hiermee 
correspondeert.. Het wordt uit de gedichten echter niet duideüjk of met nav8o4>iXT|<; een 
exclusievee pederast wordt bedoeld, maar uitgesloten is het niet. 

1.7.. Pedagogische eros 

Onss rest nu nog de vraag in hoeverre deze gedichten blijk geven van een 
pedagogischee instelling, hetgeen algemeen als een belangrijk kenmerk van de 
pederastischee eros in Griekenland wordt gezien. We kunnen deze vraag mijns inziens 
opp geen andere manier beantwoorden dan door te bekijken in hoeverre de erastes de 
eromenoss in de epigrammen adviezen of geschenken geeft die een pedagogische 
functiee hebben. 
Overr de geschenken kunnen we kort zijn. Zoals we hebben gezien, wordt in twee 
epigrammenn gezegd dat de erastes de eromenos ex> ÉpSet (1263 en 1266, 1317), 
waarbijj  in 1263 de term d-yoGd valt. Het is moeilijk om op basis hiervan conclusies te 
trekkenn over de aard van de geschenken die bedoeld worden.'Ayaöd kunnen in het 
Griekss zeer uiteenlopende dingen zijn: concrete voorwerpen, nuttige voorwerpen, 
maarr ook zaken als aanzien e.d. Er ligt in elk geval in deze woorden geen evidente 
verwijzingg naar geschenken die een pedagogische of morele functie hebben. 
Onderr de adviezen die de erastes de eromenos geeft, liggen de meeste onmiskenbaar 
opp het erotische vlak, dat wil zeggen: de erastes geeft de eromenos adviezen die 
slechtss te begrijpen zijn vanuit zijn erotische gevoelens voor en zijn affectieve 
afhankelijkheidd van de jongen. Het advies dat de erastes geeft in het epigram 1238a-
12400 stijgt nauwelijks uit boven een uit erotisch eigenbelang ingegeven advies: 
'luisterr nooit naar minderwaardige mensen die je wijsmaken dat je naar een ander 
moett zoeken. Dit soort mensen is nog erger dan roddelaars.' 
Dee wijze raad die de erastes aan de jongen geeft in het epigram 1295-1298 om ontzag 
tee hebben voor de goden en het oordeel van de mensen, is ook ingegeven door 
erotischh eigenbelang, zoals blijkt uit de regels 1295-1297. De dichter zegt bijna dood 
tee gaan ten gevolge van het verdriet dat hem door de jongen wordt aangedaan. De 
raadd lijk t eerder op een dreigement om de jongen weer in het gareel te krijgen. Ook 
dee woorden T<ÖV5' éjcöicouoov èmüv in regel 1321 hebben een erotische functie. In 1366 
vraagtt de erastes de eromenos ook te luisteren naar zijn woorden (uou naüp' 

82Hett enige bezwaar dat vanuit het Grieks tegen deze vertaling aangevoerd zou kunnen worden, is dat 
hett subject van èpcoc, (als object van êxetv) niet dezelfde is als het subject van egeiv. 
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éjidKovoovv ëicr\). Als we met Young de verzen 1367-1374 moeten opvatten als de 
inhoudd van deze woorden, hetgeen mij niet onwaarschijnlijk lijkt , dan is er nauwelijks 
sprakee van een advies, maar spreekt de erastes tegenover de jongen in algemene 
termenn over zijn eigen gevoelens voor de jongen. 
Eenn opmerkelijk advies wordt gegeven in het epigram 1351-1352: 

&&  wat, fif| Kcóuâ e, yépovti Sè Jieiöeo dvSpi' 1351 
oüroii  Kconö̂ eiv oxtfi+opov avSpi véa>. 

Ditt epigram lijk t op het eerste gezicht een advies te bevatten dat een niet-erotische 
strekkingg heeft. In de drie andere passages waar het werkwoord KtoudCeiv in de 
gedichtenn van Theognis voorkomt (886, 1065, 1207), heeft het een neutrale of 
positievee klank.83 Dit is in het onderhavige epigram niet het geval. De jongen wordt 
geadviseerdd zich te onthouden van het KconöCew. De betekenis 'revel', 'make merry' 
(LSJJ I) is waarschijnlijk dan ook niet van toepassing. De betekenis die vervolgens in 
aanmerkingg komt en zinvol is, is 'deelnemen aan een komos'.84 Maar welk aspect 
hiervann maakt dat een jonge jongen volgens de dichter/erastes hierbij beter niet 
aanwezigg kan zijn? Hesychios noteert bij Kooud̂ etv * \>ppi£eiv uexd \ièQr\<;. Vaasaf-
beeldingenn vullen deze informatie aan en laten zien dat de dronkenschap waarin de 
meestee mannen zich na een symposion bevinden hen tot allerlei 'wilde' daden brengt: 
dee vaasafbeeldingen tonen aan dat het drinken op straat wordt voortgezet en dat er 
allerleii  seksuele handelingen, vaak met meer personen tegelijk, en zelfs vechtpartijen 
plaatsvinden.. Het üpplCew van Hesychios zal op dit soort handelingen van toepassing 
zijn.. Gezien de plaats van dit epigram in deze erotische gedichten en het beeld dat 
doorr veel van de epigrammen wordt gegeven van het gedrag van de jongen, ligt het 
voorr de hand dit epigram op te vatten als een advies in eroticis: jongens die 
deelnemenn aan een komos en onder de invloed van de drank geraken, geven zich 
mogelijkk snel over aan de wellust van mannen en krijgen daardoor een slechte naam. 
Denkendd aan het geklaag van de erastes dat zijn jongen hem niet trouw is en te veel 
interessee toont voor andere mannen, kunnen we hier de gedachte opperen dat ook dit 
adviess door erotisch eigenbelang is ingegeven. We zouden het als volgt kunnen 
omschrijven:: 'jongen, ik wil niet dat ji j je te midden van dat gezelschap van dronkelui 
begeeft,, want je zult je niet kunnen beheersen en je zult je in je dronkenschap laten 
verleidenn door andere mannen.' Gezien de toon en de strekking van veel epigrammen 
uitt het tweede boek zal een eigentijdse lezer dit fragment waarschijnlijk zo begrepen 
hebben.85 5 

Tenn slotte wordt in het epigram 1235-1238 een advies gegeven dat echter te 
algemeenn of te vaag is om er enige pedagogische waarde aan toe te kennen. 

83Vettaa {ad 1351), die meent dat Koauâ eiv in deze context twee betekenissen kan hebben, namelijk 
deelnemenn aan een symposion of deelnemen aan een komos, beweert dat het werkwoord in de verzen 
8866 en 1065 zeker betrekking heeft op een symposion. Deze zekerheid ontgaat mij. In 886 is de context 
tee vaag om uit te maken óf het plezier waartoe de dichter aanspoort op een symposion of tijdens een 
komoss moet plaatsvinden, óf dat het heel algemeen gebruikt is in de betekeniss van 'revel', zonder een 
associatiee van plaats of omstandigheid. In 1065 (zie mijn vertaling van het epigram) is zekerheid ook 
afwezig:: uex' avXtrcfjpoc, aeiöeiv kan natuurlijk ook gebeuren tijdens een komos op straat na een 
symposion;; hiervan geven talloze zwart- en roodfigurige vaasschilderingen blijk. Verder hoeft regel 
10633 niet noodzakelijk op dezelfde situatie/plaats betrekking te hebben als 1065. 
"Wellichtt met de connotatie om ook niet deel te nemen aan een symposion waarop de komos volgt. 
85Buffièree (1980) pp. 273/274 bespreekt dit vers onder het kopje 'Conseils de sagesse a 1'aimé.' Zijn 
uitlegg bij dit epigram is als volgt: 'Le garcon ne doit pas se joindre a ces bandes de fêtards qui s'en vont, 
aa grand tapage, dans la nuit, donner la serenade aux portes des beaux gars ou de jolies filles.' De laatste 
woordenn zijn mijns inziens hier niet terzake en geven blijk van een onhandigheid met teksten met een 
dergelijkee thematiek. 
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2.. Solon 

Vann Solon zijn enkele fragmenten bewaard gebleven die betrekking hebben op de 
pederastie.. De hartstocht voor jongens zou, indien we Plutarchus mogen geloven, aan 
Solonn niet vreemd zijn geweest. Plutarchus meldt ons namelijk in zijn Leven over 
SolonSolon (I, 4) dat, zoals sommigen zeggen, Solon verliefd was op Peisistratos, hetgeen 
Aelianuss bevestigt.86 

Dee bespreking van deze fragmenten kan kort zijn, omdat ze nauwelijks nieuwe 
informatiee of een nieuw perspectief bieden (Voor de vertaling zie Appendix 1). 
Fragmentt 23 hebben we besproken in het kader van Theognis, in paragraaf 1.6. In 
fragmentt 24 (=Theognis 719-728) benadrukt Solon het grote belang van het fysieke 
welbehagenn voor de mens. Een mooie jongen (of meisje) die zijn erastes lichamelijk 
zeerr terwille is, weegt op tegen de grootste bezittingen. Volgens Frankel wijst de 
aoristuss 7ta9eiv in 722 erop dat het zelfs om het kortstondige genot van een eenmalig 
gebeurenn gaat en niet om een langdurige toestand.87 De breekbaarheid van het 
menselijkk bestaan moet een mens tot het inzicht brengen dat het verwerven van 
bezittingenn het leven niet vrijwaart voor kortstondigheid. 
Fragmentt 25 wordt geciteerd door Plutarchus in zijn Amatorius (Moralia 75 IC). 
Protogenes,, een knapenminnaar, hemelt de liefde voor jongens op. Deze hartstocht is 
dee ware eros, omdat deze in tegenstelling tot heteroseksualiteit onherroepelijk leidt 
tott vriendschap die de jongen tot deugd brengt. Seks past in een dergelijke 
vriendschapp niet. Daphnaios, een van zijn opponenten in de discussie valt hem bruusk 
inn de rede en citeert dan twee regels van Solon om te laten zien dat seks er wel 
degelijkk bij aan te pas komt. De regels luiden als volgt: 

eo9''  fjfïiv ; èpaxóïoiv è.%' avOeoi jim6o<|n.A.fio-n 
uipaivv v(ieipü)v Kat yXtHcepov aróuaTO^. 

Dee eerste regel kan op twee manieren worden vertaald: 
1.. 'zolang hij in de lieflijk e bloem van zijn jeugd jongens bemint' of 2. 'zolang hij 
jongenss bemint in hun liefelijke bloem der jeugd.'88 Mijns inziens verdient de eerste 
vertalingg de voorkeur, omdat de bepaling TÏJITV; èpatoïorv én' dvGeai een enigszins 
overbodigee kwalificatie is van een jtaï<;. Wellicht zou de bepaling cmó KOÏVOU gebruikt 
kunnenn zijn bij het subject en het object."Hpn duidt de jaren aan die voorafgaan aan de 
leeftijdd van het man-zijn.89 Als deze interpretatie juist is, treffen we hier dezelfde 
gedachtee aan die verwoord wordt in het epigram uit het eerste boek van Theognis 
1063-10688 (zie Appendix 1). 
Dee vraag welke associatie de woorden \it\p<ov ineipow oproepen, moet nog worden 
beantwoord:: gaat het om interfemorale penetratie, zoals vaak op vaasafbeeldingen 

MAel.. VH VIII , 4: Xéve*ai ydp awov 7tai8iKCt yevéo9at. In Ath. Pol 17,2 wordt echter  het verhaal dat 
Peisistratoss de eromenos van Solon zou zijn geweest als onzin van de hand gewezen (̂ ccvepwq 
Xiipoticn.),, omdat hun levens nauwelijks synchroon liepen. Cf. Buffière (1980), pp. 245-246 en Rhodes 
(1981)) ad loc. 
""Franke ll  (1962 2) p. 265. voetnoot 24. 
MDee voorzetselbepaling geeft een begeleidende omstandigheid aan. (LSJ I, i) Voor  de eerste vertaling 
ziee Dover  (1978), p. 195, voor  de tweede vertaling bijvoorbeeld Buffière (1980), p. 244, Meier  &  De 
Pogey-Castriess (1980) p. 234. Sergent (1986) p. 104, Van Dolen (1993) p. 25. Het lijk t erop dat 
Plutarchuss zelf de regel op de eerste manier  heeft geïnterpreteerd, aangezien hij  Daphnaios in 751e laat 
zeggenn dat Solon, toen hij  deze regels schreef, véoc, div ëxi xcd 'oTtépuatoq noXXoü U£otóc/. 
"Anecdota"Anecdota Graeca (255.15) geeft de leeftijd van 16 jaar; het Etymologicum Magnum (359.17) noemt 
dee leeftijd van 14. Ook Aristoteles {HA 581al5) gebruikt de term nPn voorde leeftijd van ca. 14 jaar. 
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wordtt getoond,90 of om anale penetratie? Het werkwoord komt voor in Aristophanes' 
AvesAves (669 en 1254 van een vrouw, 706 van een man). In 669 zegt Pisthetairos dat hij 
hett meisje Prokne Siojnipî oin' dv vfièwc,. De scholia geven als uitleg: owowndoaiui, een 
gebruikelijkk eufemisme voor 'sexual intercourse' (LSJ).91 Hetzelfde commentaar 
gevenn de scholia bij regel 706, waar het koor zegt dat dv6pe<; èpaaxai 'vele schone 
knapenn aan het einde van de bloei van hun jeugd' Sieuijpioav. In 1254 dreigt 
Pisthetaiross de godin Iris dat hij haar benen in de lucht zal hangen en haar 5iauiyn<o. 
Doverr denkt in het laatste geval aan 'any one of several modes of vaginal copulation 
fromfrom the front*  en Henderson spreekt in alle drie gevallen van 'rape'.92 In Diogenes 
Laertioss (Vu, 172) maakt Kleanthes een woordgrap met het substantivum: toen eens 
eenn prachtige jongeman (jieipdiciov) aan hem wilde laten zien dat het werkwoord 
inipi£eivv naar analogie van yampiCjeiv gevormd is, antwoordde de filosoof: <ri> uévroi 
TO\K;; Siaurpiouovx; è%z, iieipÓKtov hetgeen zo iets betekent als 'hou ji j je maar aan het 
spreidenn van je dijen'. Als dit juist is, wordt het substantivum hier gebruikt van degene 
diee zijn dijen spreidt. Duidt dit niet eerder op anale copulatie dan op intercrurale? 
Sextuss Empiricus (III , 245) deelt mee dat Zenon in het kader van de opvoeding van 
kinderenn beweerd heeft dat de activiteit van het 5iauiipi{;eiv net zo goed verricht kan 
wordenn met jongens als met meisjes, of het nu je favorieten (jtaiSiicö) zijn of niet. 
Want,, zo voegt Zenon toe, bij beide geslachten, favoriet of niet, past hetzelfde en is 
hetzelfdee passend. Deze tekst bevestigt dat het waarschijnlijk is dat het öianipiCeiv in 
beidee gevallen op penetratie duidt: bij meisjes vaginaal, bij jongens anaal.93 Dit laatste 
wordtt bovendien door de passage uit Plutarchus' Amatorius bevestigd, waar de 
regelss van Solon geciteerd worden. Na het citaat van Solon geeft Daphnaios het 
volgendee citaat uit de Myrmidonen van Aischylos die hoogst-waarschijnlijk door 
Achüleuss zijn gesproken als hij zijn gestorven vriend Patroklos verwijt dat hij niet in 
levenn is gebleven om samen de liefde te bedrijven: 

aépcu;; 5è uipóv dyvöv OÜK èrcndéoG), 
<oo Svaxapiaxe xwv mncvoüv 4tiXiiudTa>v. (Radt fr. 135)** 

Wee treffen hier dezelfde combinatie aan van dijen en kussen. Vervolgens zegt de 
spreker:: etepoi uèv ydp KorcryeXoioiv avnöv, ei icaOarcep 9vra<; Kat udvreti; ei<; td uripia «ai TTIV 
óo$ww dïtopxé7iEiv xovx; épaoxdq iceXeiiotxnv Met aitxév zijn Solon en Aischylos bedoeld. 
Waarr het hier om gaat, is dat urjpoi ook de associatie kan hebben van óo$ü;f het lagere 
gedeeltee van de rug, dat wil zeggen: de billen.95 Vergelijk ook Anthologia Palatina XII , 
37: : 

rivyfivv lüxidpxoio 5iénXa<xev' Au4>i7ioM.T£Cü 
uveXivnvv 7tai£a>v ó ppoToAovyóq "Epax;, 

Zfjvaa eéXcov èpeOi^ai, ódouveica taiv ravuuTJSoxx; 
uripavv oi TOVTOO reotiXv) ueXixpóxepoi. 

^Voorr de bespreking van de zogenaamde -̂afbeeldingen, zie hoofdstuk 5.5 en 6.2. Op een attische 
lekythh (voorheen Lord Guilford collectie, A5V664, Para 317) lezen we dnto8o<; tó Siccuipiov. 
9lOokk de Suda geeft dit werkwoord als synoniem voor 5iauiipi£eiv. 
'«Doverr (1978) p. 98 en Henderson (19912) p. 153. 
93Zoo ook Hermans (1995) p. 14. 
'"Cf.. ook Radt fragment 136 waar Achilleus tegen de dode Patroklos zegt: uripdiv te TGÜV a<5v EÜoePfy; 
óuiXia... . 
osCf.. Arist. HA 493*22. 
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Ookk hier verwijzen de nvyr\ en unpol duidelijk naar hetzelfde.96 Deze plaatsen 
bevestigenn dat het verlangen van het subject van het u.tip<öv Lueipwv in het fragment 
vann Solon gericht is op anale penetratie en dat ook de activiteit van het Siauiipî eiv 
hieropp betrekking heeft. 

3.. Anakreon 

Toenn Anakreon eens gevraagd werd waarom hij geen hymnen schreef ter ere van 
godenn maar wel voor jongens, antwoordde hij: 'Zij zijn mijn goden'.97 Cicero weet te 
meldenn dat Anakreons poëzie geheel en al erotisch is. * Waarschijnlijk na de moord 
opp Polykrates in 522 is Anakreonn naar Athene vertrokken.99 Het is waarschijnlijk dat 
dee dichter tot zijn dood in Athene bleef. Er zijn in ieder geval enkele aanwijzingen dat 
hijj  na de val van de Peisistratiden in 510 in Athene vertoefde.100 Dat de Atheners hem 
waardeerden,, blijkt uit het feit dat zij voor de dichter een standbeeld hebben opgericht 
naastt dat van zijn vriend Xanthippos, de vader van Perikles. Deze beelden waren op 
dee Akropolis nog te bewonderen toen Pausanias Athene bezocht.10' Lucianus (Macr. 
26)) levert over dat Anakreon 85 jaar oud is geworden. Als dit waar is, zal hij ca. 485 
gestorvenn zijn. 
Dee meeste gedichten/fragmenten van Anakreon die ons zijn overgeleverd, hebben 
betrekkingg op drinken en eros en zullen door de dichter gecomponeerd zijn voor de 
voordrachtt op symposia.. Hun toon is 'zügig, frisch und beschwingt.'102 Naast erotische 
gedichtenn over vrouwen/meisjes (bijv. fr. 346, 358, 374, 389, 417, 418, 427, 432, 
4399 KBf 446), zijn ons verscheidene fragmenten van Anakreon overgeleverd die te 
makenn hebben met de liefde voor jongens. In Appendix 1 geef ik in vertaling alle 
fragmentenn die op een of andere manier homo-erotisch geïnterpreteerd kunnen 
worden. . 

^Vergelijkk ook Euboulos fr. 127 (Kassei & Austin=130): avtoi<; 5è xotq Oeoloa TT\V icépicov uóvriv 
Kall  utipóv dSarcep ftaiSepaoraiq Ouexe. Het woord Képico<;, 'staart', is een in de komedie veel gebruikt 
eufemismee voor de phallus (LSJ 2, Henderson (19912) p. 128). Doordat nnpó<; in één adem met 
tcépKOi;; wordt genoemd, ligt ook hier de associatie met Jtvyn of anus voor de hand. 
'"Schol.. Pind. Isthm. 2. la (p. 213 Drachmann). 
^ i c .. Tusc. 4.71. 
"Cf.. Pseudo-Pl. Hipparch. 228c; Hdt. m, 121,1; Ath. Pol 18,1. 
t00Dee Hipparchus, behorend tot het corpus dat op naam van Plato is overgeleverd, vermeldt dat het 
Hipparchoss zelf was die een pentekonter zond naar Anakreon en hem naar Athene bracht. Er wordt niet 
vermeldd waar Anakreon zich op dat moment bevindt, maar het is waarschijnlijk dat Anakreon op 
Samoss was en dat het samenviel met de verovering van Samos door de Perzen in 522. Ook de Ath. Pol. 
(18.1)) benadrukt dat het Hipparchos was die onder anderen de dichters Anakreon en Simonides naar 
Athenee bracht. Volgens de scholiast op A. Pr. 128 leefde Anakreon lang genoeg om kennis te hebben 
genomenn en te genieten van de werken van Aischylos, wiens stukken voor het eerst opgevoerd werden 
inn 499-496. Er zijn drie vaasafbeeldingen gevonden, waarop zijn naam vermeld staat; twee ervan 
wordenn gedateerd na de val van de Peisistratiden. Zie K. Schefold, Die Bildnisse antiken Dichter, 
Redner,Redner, und Denker, Basel 1943 en Shapiro (1981/2) p. 138. 
1011 Paus. 1.25.1: Kal ol TÖ ax%id éariv oiov (?6ovro<; av év ué(fr| yévouo dvöpdwcox). Of dit beeld 
hetzelfdee is als de Romeinse kopie in de Carlsberg Glyptotek, zie Shapiro (1981/2) voetnoot 46, maar 
Campbelll  (test. 10, voetnoot 2) betwijfelt dit. Anth. Plan 306 noemt ook een beeld van Anakreon 
(Campbelll  test. 11). 
102Frankell  (19622) p.332; Anakreon hanteert af en toe ook een wat serieuzere toon. Zo zijn er ook enkele 
fragmentenn bewaard die spreken over oorlog, zoals het epigram uit de Anth. Pal. 7. 226 en fr. 501 
(Campbell),, een ernstig gebed tot Artemis (fr. 348 Campbell), over de onvermijdelijkheid van de dood 
(fr.. 395 Campbell). De 'lehrhaften Ton' (Frankel 19622 p. 340) van gedicht 356 dat m.i. tot een slaaf ((5 
naï)) is gericht, ontgaat mij. 
1033 rcXé|avrec, uipoten. nept uipovx; deze woorden zouden ook op twee mannen kunnen slaan, maar 
Hesychioss citeert de woorden om het begrip q eiXüioSec, toe te lichten. 
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Hett is duidelijk dat we door de overlevering slecht bedeeld zijn, want de testimonia 
sprekenn voortdurend over Anakreons liefde voor jongens en over het feit dat hij deze 
inn zijn liederen heeft bezongen. Zo zegt de Suda dat zijn leven gewijd was aan de 
liefdee voor jongens, vrouwen en aan liederen. Maximus van Tyrus schept een al te 
fantastischh beeld als bij zegt dat Anakreon verliefd was op allen die mooi waren en 
datt hij ze allen prijst.104 Hierbij denkt hij vooral aan jongens, want hij vervolgt: 

zijnn gedichten zijn vol van het haar van Smerdis, van de ogen van Kleoboulos en van de jeugdige 
schoonheidd van Bathyllos. 

Dezelfdee drie namen worden nogmaals door deze auteur (37.5) genoemd, waar hij ze 
inn verband brengt met Anakreons verblijf op Samos: 

Opp de volgende wijze verzachtte Anakreon voor de Samiërs de tirannie van Polykrates; hij 
vermengdee liefde met tirannie - het haar van Smerdiës en van Kleoboulos en de dubbele fluit  van 
Bathylloss en het Ionische gezang. ,os 

Inn de verzameling fragmenten treffen we twee gedichten aan die gewijd zijn aan 
Kleoboulos:: 357 en 359. Het fragment 357, wellicht volledig, is een gebed tot 
Dionysos.1066 De 'ik' smeekt de god, die nauw verbonden is met Eros, nimfen en 
Aphrodite,, naar hem te komen en ervoor te zorgen dat de jongen Kleoboulos, op wie 
dee ik verliefd is, zijn liefde toelaat.107 De betekenis van het 5éxeo6ai is niet gemakkelijk. 
Bedoeltt de dichter dat Dionysos de jongen ook verliefd moet maken, zodat de liefde 
wederzijdss is? Of geeft het werkwoord aan dat de jongen zich alleen voor de 
verliefdheidsgevoelenss van de 'ik' moet openstellen? Het is mogelijk om gedicht 360 
vann Anakreon, dat we hierboven in het kader van de poëzie van Theognis besproken 
hebben,, erbij te betrekken. Zoals we hebben gezien, meldt Maximus van Tyros dat de 
dichterr vooral door de ogen van Kleoboulos gecharmeerd was. Vandaar dat er 
mensenn zijn die suggereren dat de jongen die jtapöéviov pxéraov uit fragment 360 over 
Kleobouloss zou gaan.108 De 'ik' is smoorverliefd op de jongen, maar de jongen heeft 
nietss in de gaten. Het 8éxeo8ai in fragment 357 zou in deze betekenis opgevat kunnen 
worden,, namelijk dat de jongen in de gaten krijgt dat de ik verliefd is. Het is echter 
ookk mogelijk dat het werkwoord meer impliceert, namelijk dat de jongen de liefde 
vann de ik tot zich toelaat, dat wil zeggen dat hij xapiCeiai: hem terwille is en zich aan 
hemm geeft. Ik geef aan de laatste interpretatie de voorkeur, gezien de centrale plaats 
vann het xapiCeoöai door de jongen in een homoseksuele verhouding.109 

104Max.. Tyr. 18.9: Kal yap Jidvxeov épd xc5v KOXCOV KOÏ ènaivei navrac, (Campbell 402). 
,05Max.. Tyr. 37. 5 (Campbell 471); ook een papyrusfragment (Campbell 503) vermeldt Smerdiës en 
Bathyllos;; hierin wordt Anakreon vergeleken met Sokrates, die beiden op oude leeftijd nog veel 
geliefdenn hadden en wier leven zelfs toen nog heerlijk (x<x]pieiq) was. Apuleius (Flor. 15.51,54) 
spreektt zijn enthousiasme uit over een beeld van Bathyllos dat door Polykrates was gewijd. Hij vertelt 
datt Batfiyllos door Polykrates werd bemind en door Anakreon werd bezongen. Zie Campbell test.5. 
l06Hett gedicht vertoont overeenkomsten met Sappho 1, een gebed tot Aphrodite. Ook hier wordt de 
godinn door de 'ik' verzocht te komen en ook hier is sprake van het overreden van de ander. 
107Mett Frankel (19622) p. 332 en Campbell (ad fr. 357) beschouw ik Kleoboulos als subject van 
oexeoöai. . 
108Wee moeten ons wel realiseren dat we slechts over een zeer gering deel van het corpus van de dichter 
beschikken.. Het is daarom ietwat voorbarig verbanden te zien die slechts ogenschijnlijk aanwezig zijn. 
Hoeveell  jongens 'met een blik van een meisje' kunnen Anakreon wel niet in de war gebracht hebben? 
iw0verr de rol van de god Dionysos in dit gedicht, zie hfdst. 7, par. 10. 
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Overr Smerdiës wordt een eigenaardige anekdote verteld110: Sraerdiës zou de 
eromenoss zijn van Polykrates, die jaloers was geworden omdat de jongen verliefd-
heidsgevoelenss koesterde voor Anakreon. Polykrates liet de jongen kaalscheren om 
hemm te schande te maken en hij hoopte hiermee ook Anakreon pijn te doen. Deze 
wass echter verstandig en wilde de tiran niet beledigen. Hij deed net alsof hij geloofde 
datt de jongen zichzelf had kaalgeschoren en verweet de jongen dit in een gedicht, fr. 
414.. Ook gedicht 347 kan op deze gebeurtenis betrekking hebben, waarbij we dan de 
laatstee regel in navolging van Campbell zouden moeten interpreteren als 'wanneer hij 
err niet in geslaagd is het haar van de Thrakiër (Smerdiës) te behouden'. In fragment 
4144 wordt het haar van de jongen óraXó; genoemd. Dit woord kenmerkt de zachtheid 
vann het haar, maar suggereert tegelijk iets over de jongen. Het knippen van het haar 
betekentt dat hij tegelijk ook zijn zachtheid, dat wil zeggen: zijn schoonheid en 
daarmeee zijn jeugd verliest. Dit verklaart het grote verdriet van de 'ik' in 347'", omdat 
dee jongen zo niet meer aantrekkelijk voor hem zal zijn. 
Ookk in fragment 366 komt de naam van Smerdiës voor: 

dXX''  <5 tpiq KetcopTtyieve 
SnepÖiri i 

Hett werkwoord Kopewóvai wordt vaak gebruikt van voedsel, en de interpretatie dat 
Smerdiëss zijn buik heeft volgegeten, is mogelijk. Gezien de erotische associatie die 
Smerdiëss heeft, lijk t deze interpretatie echter niet erg bevredigend. In het epigram 
1267-12700 van Theognis kreeg het woord daarentegen in combinatie met Kpi6aloi 
eenn seksuele betekenis. Ook in dit fragment is het aantrekkelijk het werkwoord aldus 
opp te vatten. Smerdiës is driemaal verzadigd, dat wil zeggen dat een man tot driemaal 
inn hem zijn zaad heeft gestort. 

Eenn epigram uit de verzameling van Planudes noemt naast Bathyllos, over wie geen 
enkell  fragment bewaard is, ook de jongen Megistes.112 Hij wordt bijvoorbeeld 
genoemdd in fragment 416.ll ï Andere jongens die niet in testimonia voorkomen, maar 
well  in de fragmenten zijn: Simalos (386), Strattis (387) en Pythomandros (400). Het 
laatstee fragment is te kort om een beeld van de inhoud te vormen. In ieder geval wil 
dee 'ik' Eros ontvluchten, dat wil zeggen: niet opnieuw verliefd worden. Hiervoor duikt 
hijj  naast Pythomandros. Was deze jongen soms een oude geliefde? Of was het 
wellichtt een hoerenjongen bij wie de ik zijn erotische gevoelens voor een ander hoopt 
tee lozen? 

Dee scholiast op Pindaros {01. 7. 5a; p. 200 Drachmann), citeert in het kader van de 
betekeniss van het werkwoord jtpomvetv het volgende fragment (407): 

Jtponiveivv éoxi icuptox; xö au.ct xqi Kpdjiaxi xó dyyéiov xapî eoöai' AvaKpéoov 

dXXdd npóJtive 
paSivoix;;  <iü> $iAe juipoii q 

dvxii  xo0 %apiCou 

1,0Dezee anekdote wordt verteld door  Ael. VH 9.4 en een toespeling hierop is te vinden bij  Athen. Deipn. 
540e.. Vergelijk Campbell 414. 
111 'Ook Frankel (19622) geeft deze interpretati e p. 336; vergelijk het commentaar  van Favorinus in 
Stobaeus,, Floril,  66,6. 
mmAnth.Anth. Plan. 306 (=Campbell test. 11). Vergelijk ook Anth. Pal. 7. 27 (=Campbell test. 12). 
1133 Vergelijk ook fragment 352 en 353 (Campbell). 
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Wee zijn het begrip xdpu; in de epigrammen van Theognis al tegengekomen, dat wijst 
opp het do-ut-des principe waarop een homoseksuele relatie was gebaseerd. Als de 
scholiastt gelijk heeft om Kpoiuveiv hier op te vatten als %apî eodai, betekent dit dat de 

;; als tegenprestatie de ander het genot van zijn slanke dijbenen laat proeven, dat 
will  zeggen: zich anaal laat penetreren. 
Fragmentt 424 bevestigt de veronderstelling dat Anakreon toespelingen op anale 
penetratiee niet schuwt. Het luidt als volgt: 

Kall  GóXauoc, èv cp Kélvoc, OÜK eynjiev dkX' èyfmaxo114 

Ammoniuss {Diff. 120) citeert deze regels om het verschil duidelijk te maken tussen 
dee semantiek van ynum dat van de man gezegd wordt en ynuaoöai dat van de vrouw 
wordtt gezegd: 

...Kal''  AvaKpécov (se. xf|v Sta^opav X8xfjpn.icev avccöv) 5ia<n>p<üv xivd èni GnXwrix v 
enn Anakreon heeft dit verschil in het vizier, wanneer  hij  iemand belachelijk maakt vanwege zijn 
'vrouwelijkheid' . . 

Duss in het fragment 424 wordt van een mannelijk persoon gezegd dat hij niet de rol 
vann de man maar die van de vrouw vervulde bij de consumering van het huwelijk, dat 
will  dus zeggen: hij het zich penetreren. 
Tott slot het fragment 388 (Gentili 82): 

npi vv \ièv êx«v fteppépiov, KaXv\tiiax' èctyiiiccouéva, 1 
Kall  ^uXivovq daxpayaXouc, év axrt Kat yiAöv nepi 
nXevpfioii  <5épu' fjei> poóq,115 3 
vfpcXvrovv elXuua tcaiciV; daniJJoc,, dpxoitoóXioiv 
KdOeAxmópvoiaivv óuiXéoav ó novnpóc/ApxépxDv, 
Kip5TiXo vv evpicncov piov, 6 
noXXdd (ièv èv Öovpi xvöeic, aüxéva, rcoXXd 5' év xpo%cp, 
noXXdd 5è vc&xov aicuxivn. UÓOTIY I 9<omx9etc,, tcóuiiv 
jwóytovdd x' èKxexiXfiévtx;'  9 
v ww 5' êjttp*aivei ocmvéaïv xpwea $opéo>v ïcaOépuaxa 
naic,, Ktiicnc, ïcai aKiaStcnrny eAE^avxivnv (fropel 
vwailji vv aüxox;. 12 

Hett is waarschijnlijk (maar niet zeker) dat dit gedicht, dat ons door Athenaios in zijn 
DeipnosophistaiDeipnosophistai (533f-534b) is overgeleverd, volledig is. Er is wel geopperd dat het 
tweedee gedeelte van het gedicht (vanaf regel 10) in lengte niet in verhouding staat 
mett het eerste deel (regel 1-9) en dat er vanwege de symmetrie tussen de 
beschrijvingg van het vroegere leven van Artemon en zijn nieuwe levensstijl wellicht 
tweee strofen ontbreken. Dit is mogelijk maar niet noodzakelijk, en we zullen in onze 
besprekingg ervan uitgaan dat de tekst zoals die ons is overgeleverd het gedicht 
volledigg op een enkel detail na - er ontbreekt in regel 3 en wellicht ook in 12 een 
woordd - heeft weergegeven. 
Hett twaalfde boek van de Deipnosophistae van Athenaios is gewijd aan trufè dat 
gewoonlijkk met luxe wordt vertaald, maar ook de connotatie heeft van verwijfdheid 
enn buitensporigheid. Als inleiding op het gedicht van Anakreon zegt Athenaios dat de 
dichterr erin beschrijft hoe Artemon van armoede in een staat van trufè is 

1.44 èv w codd.; Campbell plaatst & inter  cruces, Hoffmann leest ëv6a. West ox>. 
1.55 Aanvullin g van Bergk; Gentili leest <8éppiov>. 
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terechtgekomen.. Het gedicht geeft dus twee fasen uit het leven van Artemon weer 
diee met elkaar worden gecontrasteerd: het verleden {vroeger r.1) staat tegenover het 
hedenn (nw r. 10). 
Inn het eerste gedeelte van het gedicht (r. 1-9) wordt Artemon gekarakteriseerd als 
eenn arm, onbeschaafd persoon die afkomstig is uit de sociale onderlaag van de 
maatschappij."66 Op seksueel gebied laat hij de teugels vieren en geeft zich af met het 
goedkoopstee soort prostitué(e).1'7 Bovendien heeft hij een crimineel verleden.118 Met 
dee drievoudige herhaling van het woord noXXd zou de dichter deze identiteit als 
misdadigerr onderstrepen. Zijn omgang met de zelfkant van de maatschappij zou hem 
tott criminele handelingen hebben verleid, waarvoor hij meermalen was gestraft. 
Maarr Artemon heeft een metamorfose ondergaan: hij is niet langer meer onverzorgd 
enn arm; hij heeft zijn houten oorringen vervangen door gouden, rijdt op een wagen die 
speciaall  door vrouwen werd gebruikt, zoals we uit Sapfo (fr. 44) weten, en hij draagt 
eenn parasol, of beter een parasolletje als we het Grieks letterlijk willen weergeven. 
Dee laatste twee woorden van het gedicht zijn erg belangrijk voor de interpretatie: de 
manierr waarop Artemon er nu uit ziet brengt de dichter in verband met het uiterlijk 
vann vrouwen. De laatste drie regels van het gedicht, waarvan een woord wellicht 
ontbreekt,, kan op twee manieren geïnterpreteerd worden: de woorden yuvaî iv avwoq 
hebbenn uitsluitend betrekking op het dragen van een parasol óf vormen een afsluiting 
vann de regels 10 en 11 als geheel, zodat ze een algemene karakterisering van het 
nieuwee levensstijl van Artemon zijn. De laatste mogelijkheid lijk t mij het meest 
waarschijnlijk,, omdat ook de andere zaken die van Artemon worden gezegd op 
vrouwelijkheidd duiden. Zo wordt hij niet, zoals gebruikelijk was, de zoon van zijn 
vaderr genoemd, maar de zoon van zijn moeder. Dit moet een grap van Anakreon zijn 
omm Artemons vrouwelijkheid te onderstrepen. Hij is als het ware een 
'moederskindje'.. Dus ook het dragen van oorbellen zou dan in de ogen van een Griek 
uitt de zesde/vijfde eeuw een teken van onmannelijk gedrag zijn. In dat geval 
vertoondee Artemon ook al in het verleden vrouwelijke kenmerken.119 Zoals Athenaios 
all  suggereerde, heeft Artemon zich dus niet alleen verrijkt, maar hij is waarschijnlijk 
ookk doorgeslagen in een genderrol: in vele details verraadt zijn uiterlijke verschijning 
zijnn voorkeur en identiteit. Brown veronderstelt dat de dichter heeft willen 
benadrukkenn dat Artemon in het verleden een ruige kerel was, die misdaden heeft 
gepleegdd en een leven van een echtbreker heeft geleid, maar zich vervolgens 
geïdentificeerdd heeft met het uitgesproken passieve type. In het verleden speelde hij 
dee dominante rol, in het heden vervulde hij de ondergeschikte rol.120 

Ondankss deze aanscherping van de traditionele interpretatie blijf t het gedicht in 
bepaaldee opzichten onbevredigend verklaard. Ik noem enkele punten: 
1.. In deze interpretatie is het contrast tussen het verleden en het heden van Artemon 
well  duidelijk, namelijk de overgang van arm naar rijk, maar er wordt niet aangegeven 
hoee Artemon deze metamorfose tot stand heeft gebracht, met andere woorden: hoe 

1166 Artemon droeg min of meer  armzalige kleding (r. 1-4); de betekenis van peppépiov is onzeker, maar 
zall  eerder  een hoofddeksel aanduiden dan een soort mantel {pace LSJ). Voor  het dragen van leren 
huidenn als teken van een armoedige status, zie Theognis 53 e.v. Brown (1983) pp. 11 e.v. geeft een 
grondigee bespreking van de verschillende termen die tot de uitrusting van Artemon behoren. 
ll7Hett  werkwoord óuiXetv (r. 5) kan duiden op seksuele omgang (LSJ IV) . De dpioiwóXtSeq (4) 
haddenn de naam grof in de mond te zijn en werden beschouwd als het uitschot van de maatschappij; cf. 
Ar .. V. 1388 e.v., Ra. 857 e.v. Het voorvoegsel èGeXo- in éöeXÓJtopvot zou de implicatie kunnen 
hebbenn van 'would-be', amateur. In dat geval zou Artemon zich hebben afgegeven met goedkope 
jongens.. Zie Brown (1983) p. 13. 
118Regel6t/m9. . 
ll9Off  het moest zijn dat de vrouwelijkheid van de oorringen bepaald wordt door  het feit dat ze van goud 
zijn.. Dit lijk t echter  niet waarschijnlijk , dit zou immers inhouden dat vrouwen geen oorbellen droegen 
vann goedkoper  materiaal. Zie verder  over  oorbellen, hfdst. 7 (Appendix III) . 
1200 Brown (1983) pp. 14-15. 
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hett hem gelukt is zich uit zijn armoedige staat op te werken. De gedachte dat er een 
causalee relatie is tussen het eerste en tweede deel van het gedicht wordt ingegeven 
doordatt het verleden van Artemon in zes participia, die onderling een bepaalde relatie 
mett elkaar hebben, beschreven wordt. In regel 10, waar de dichter de sprong naar 
hett heden maakt, gebruikt hij voor het eerst een persoonsvorm. Door het verleden 
voorr te stellen als ondergeschikt aan het heden, geeft het Grieks aan dat er niet alleen 
eenn nauw verband tussen beide fasen van Artemons leven bestaat, maar dat het 
verledenn ook een bepaalde functie ten opzichte van het heden vervult. 
2.. Als we ervan uitgaan dat het gedicht volledig is overgeleverd, dan vormt het 
tweedee gedeelte (regel 10-12) zeker een contrast op het punt van de armoede en 
wellichtt ook ten aanzien van de gender van Artemon. Het criminele karakter van 
Artemonn wordt op geen enkele manier in het tweede gedeelte beantwoord en lijk t 
eenn vreemd element in het gedicht. Bovendien is het twijfelachtig of voor een Griek 
crimineell  gedrag in dezelfde categorie valt als een actieve rol in de seksualiteit. 
3.. De formulering en de interpretatie van de straffen die in regel 7-9 worden genoemd 
zijnn niet zonder problemen. Het woord öópu heeft, zover wij weten, nergens de 
betekeniss van schandpaal. De bron waarnaar meestal wordt verwezen. Pollux, 
gebruiktt een ander woord, namelijk laxfrcov.121 Het zou een straf zijn die speciaal voor 
frauduleuzee markthandelaren gold, maar dit gegeven is weinig functioneel in het 
gedicht.. De tweede straf die Artemon zou hebben ondergaan, waarbij hij zijn hals op 
eenn rad moest leggen, is ons onbekend.122 Er bestond wel een martelmethode, waarbij 
slavenn op een draaiend rad werden vastgebonden en gemarteld. Dit was geen straf, 
maarr een middel om slaven als getuigen bij een proces informatie af te dwingen. De 
uitdrukkingg 'zijn hals op een wiel leggend' kan naar deze martelgang moeilijk 
verwijzen.1233 Verder laat het zich aanzien dat het niet was toegestaan om burgers, 
welkee misdaad ze ook gepleegd hadden, lijfelij k te straffen. De enige straffen die 
opgelegdd konden worden, waren een geldboete of de confiscatie van het bezit, een 
gevangenisstraf,, het verlies van het burgerrecht en de doodstraf. Uitsluitend van een 
opp heterdaad betrapte echtbreker werd getolereerd dat hij een lijfelij k straf 
onderging.l24 4 

Gezienn het lijfelijk e karakter van de vermeende straffen zouden we ons kunnen 
afvragenn of de dichter wil onderstrepen dat Artemon in het verleden een slaaf is 
geweest.. Als dit het geval geweest zou zijn, dan is het wel erg opmerkelijk dat het 
tweedee gedeelte van het gedicht geen enkele toespeling maakt op het feit dat er op 
hett punt van zijn sociale status een verandering in het leven van Artemon heeft 
voltrokken.. Het contrast slaaf versus vrije burger speelt in het gedicht dus geen rol. 
Bovendienn is het niet waarschijnlijk dat de dichter zou bedoelen dat het criminele 
verledenn van Artemon bijgedragen zou hebben tot de luxueuse levensstijl die hij zich 
huu kan veroorloven. Hij zou voor zijn misdaden ettelijke malen gestraft zijn en in het 
rechtssysteemm was het gebruikelijk dat mensen die veroordeeld waren vanwege het 
ontvreemdenn van geld of het zich op onrechtmatige wijze toeëigenen van andermans 
bezit,, het ontvreemde dubbel en dwars moesten terugbetalen. Daarom is er tussen de 
traditionelee weergave van regel 6 en de regels die daarop volgen een onbegrijpelijke 
inconsequentie.. Iemand die zo vaak voor zijn criminele handelingen is gestraft, kan 
onmogelijkk rijk geworden zijn. 

1211 Poll. 10.177 122Uitt de mythologie kennen we wel het voorbeeld van Ixion, de Thessalische vorst, die vanwege zijn 
pogingg Hera aan te randen in de onderwereld aan een rad was vastgeklonken, en eeuwig ronddraaide. 1233 Slaven kregen soms een wiel om hun hals om te voorkomen dat ze bij hun werk hun hand naar hun 
mondd konden brengen. Deze maatregel betrof waarschijnlijk slaven die met de voedsel-voorbereiding 
belastt waren. Maar ook deze maatregel, die eerder een preventieve werking had dan een straf was, is in 
hett geval van Artemon niet erg functioneel. 124Cf.. Ar. Nu. 1083. 
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Hett is duidelijk dat de interpretatie van het gedicht als zou Artemon een crimineel zijn 
geweest,, niet erg waarschijnlijk is. Wie was die Artemon eigenlijk? We hebben nog 
éénn ander fragment van Anakreon over (fr. 372, Gent. 8) waarin Artemon een rol 
speelt.. Het luidt als volgt: 

Dee blonde Eunipylè is verliefd 
opp die rondgedragen Artemon. 

Eurupylèè is gezien haar naam waarschijnlijk een prostituee. Volgens een andere 
antiekee bron zou Anakreon zelf een oogje op deze Eurupylè gehad hebben en 
commentatorenn leggen de vijandigheid tussen Anakreon en Artemon uit als een uit 
dee hand gelopen rivaliteit vanwege een vrouw.123 Het Grieks voor '(in een wagen) 
rondgedragen'' (jcepi4>ópTyro<;) kan volgens een scholiast op Aristophanes een mooie 
jongenn aanduiden die zich door jan en alleman laat verleiden.126 Als dit waar is, werpt 
ditt een heel ander licht op Artemon. 
Inn aansluiting hierop wil ik een andere uitleg van de versregels 7-9 van het lange 
gedichtt over Artemon voorstellen, die de bovengenoemde bezwaren probeert te 
ondervangen.. Mijns inziens is Artemon geen misdadiger, maar iemand die als 
prostituéé zijn geld heeft verdiend. Het lijk t erop dat de verzen 7-9 ook in een sensus 
obscaenusobscaenus geïnterpreteerd kunnen worden. Zo kan het woord 8ópu (regel 7) duiden 
opp de phallus. Het Griekse woord voor hals, aiixiïv, is dubbelzinnig: het kan de hals, 
maarr ook de strot, de keel aanduiden. In medische teksten is het een gewoon woord 
voorr het vrouwelijke geslachtsdeel, maar bij de komediedichter Aristophanes komt 
hett woord voor in de betekenis van phallus.127 Het woord tpoxóq gebruikt 
Aristophaness niet in een obscene betekenis, maar wel een woord als KiiKXoq. Ook het 
Grieksee woord voor krans, aTé^avoq, kan een seksuele toespeling bevatten.12*  Het 
woordd voor hals/strot staat midden in het vers en is zeugmatisch gebruikt: in relatie 
mett het woord 5ópv> duidt het op de anus van Artemon, in relatie met wat volgt, de 
Tpoxó<;,, de phallus van Artemon. De betekenis luidt dan: terwijl hij vaak zijn 
'strotVanuss op een 'lans'/phallus plaatst en vaak zijn 'hals'/phallus in een 'wiel'/anus 
steekt.. De twee daarop volgende verzen (regel 8-9) lijken te duiden op 
sadomasochistischee vernederingen die Artemon zich heeft laten welgevallen. Het 
Grieksee werkwoord xiXXew komt vaker voor als een obscene term die gebruikt wordt 
omm aan te geven dat degene die dit ondergaat een pathicus wordt. Zo gebruikt de 
dichterr Hipponax (fragment 114a) de term in een vloek: 'laat iemand hem zesmaal 
vann achteren een behandeling geven (xiXXoi) en zijn ballen onderhands kneden.'129 

Dee Griekse literatuur biedt ons geen voorbeelden van homoseksuele sadoma-
sochistischee acties, maar de vazen laten wel zien dat de Grieken uit de zesde/vijfde 
eeuww deze vorm van seksualiteit bedreven hebben. 13° 
Alss deze interpretatie van de versregels 7-9 juist is, moeten we ons afvragen hoe de 
versregelss met het voorafgaande verbonden zijn. Wanneer we óuiXetv in regel 4 in 
seksuelee zin opvatten, wil de dichter zeggen dat Artemon enerzijds seksuele omgang 
mett vrouwelijke en mannelijke hoeren heeft gehad, maar anderzijds zijn brood op 
oneerbaree wijze verdiende door zelf de hoer uit te hangen en zich te laten misbruiken. 
Hijj  gebruikte niet alleen gewillige hoerenjongens, maar hij was er zelf ook een. 
Wanneerr we ójuXelv niet in seksuele zin opvatten, lijk t de dichter in combinatie met 

1255 Vergelijk Anth. Pal. 7.27 (=Antipater van Sidon XV, Gow-Page). 
1266 Schol. Ar. Ach. 850 (p. 23 Dübner): èïci KOXOÜ KOÏ dpna£ouévo\> Jtpöq Ttdvtcov naiSóq. 
l27Ziee Henderson (19912) p. 114. 
l28Ziee Anth. Pal. XII, 8. 
129Ziee Henderson (19912) p. 22. 
l30Ziee de Tyrrheense' amfoor nr. ZK10 en de roodfigurige afbeelding RK41. 
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regell  7 - de participia uit regel 5 en 7 lijken zeer nauw bij elkaar aan te sluiten - te 
bedoelenn dat Artemon een souteneur was, die zich met het verhuren van brood-
verkoopsterss en gewillige hoerenjongens onderhield. De woorden lijken zo een valse 
steekk onder water: Artemon verdiende voorheen zijn brood door zich voor mooier uit 
tee geven dan hij in werkelijkheid was - de eigenlijke betekenis van het Griekse woord 
tripfritoĉ ^ dat in de vertaling 'op frauduleuze wijze' is weergegeven. Hij deed zich voor 
alss souteneur, maar in werkelijkheid was hij zelf een prostitué die zich de grofste 
vernederingenn liet welgevallen. Hij speelde de passieve en de actieve rol, maar heeft 
zichh zelfs op masochistische wijze laten misbruiken. Het is opmerkelijk dat de tijd van 
hett laatste participium dat een onderdeel vormt van het verleden van Artemon, 
èicTexi>+iévo?,, aangeeft dat het resultaat van de handeling voortduurt. In de obscene 
interpretatiee geeft dit dus aan dat hij zich zo heeft laten misbruiken dat hij om het met 
eenn Aristophaneïsche term uit te drukken euruprooktos is geworden en gebleven: in 
hett heden heeft hij zijn vrouwelijk seksuele rol verbonden met een vrouwelijke 
gender. . 
Dee obscene interpretatie van de regels 7-9 maakt dus niet alleen duidelijk hoe 
Artemonn als arme sloeber zich heeft kunnen opwerken, zodat hij zich een wagen en 
goudenn oorbellen kon veroorloven, maar ook enigszins hoe hij aan zijn nieuwe 
identiteitt is gekomen. Het contrast tussen het verleden en heden is dat tussen 
armoedee en luxe, maar ook tussen hard zwoegen en een decadente houding. In de 
seksuelee rol is er daarentegen sprake van continuïteit. De vernederende, onderdanige 
roll  die hij zich heeft laten welgevallen heeft hem als het ware tot vrouw gemaakt. 

4.. Pindaros 

Pindaross heeft in zijn oden verschillende toespelingen gemaakt op pederastie aan de 
handd van verwijzing naar bepaalde mythen: Ganymedes: Olympische ode I, 37 e.v., 
n,, 43 en Pelops: Olympische Ode 1, 1 e.v. Bovendien bezingt hij meermalen in zijn 
odenn de schoonheid van jonge atleten, voor wie hij zijn epinikia schreef. Deze homo-
erotischee toespelingen sluiten nauw aan bij onze bevindingen op grond van de analyse 
vann het werk van Theognis, Solon en Anakreon. Er zijn twee gedichten van Pindaros 
diee ik nader wil bespreken 
Inn boek dertien van Athenaios' Deipnosophistaiy waarin hij het thema van de erotiek 
behandelt,, noemt hij ook Pindaros en zegt van hem (601c): mi niv5ap<x; 6' ot> nexpiax; 
<Svv èpcoriKóq en citeert dan het volgende gedichtje van hem: 

eüll  tcai èpctv icai ëpoxn 
Xapi£eo6aii  Korea tcaipóv 
JIT|| jipeopVcépav api6|io\) 
Stance,, Ov îé, npa^iv . 

Dee dichter wenst dat hem op het juiste moment het èpav icai ëpom xapi£eoöai te beurt 
vallen.. Het xaplCeoöai kan zowel in een heteroseksuele als homoseksuele context 
gebruiktt worden, maar in het laatste geval wordt het gezegd van degene die zich laat 
verleiden.. Omdat de dichter zichzelf toespreekt (Qwé), lijk t het erop dat hij hier beide 
rollenn in een homoseksuele verhouding in gedachten heeft: èpdv als karakterisering 
vann de rol van de erastes, het épcou xapî eoOai als omschrijving van de rol van de 
eromenos.. Ik denk dus niet dat, zoals Van Groningen beweert,131 'Pindare exprime sa 
convictionn que chaque chose a son temps et que 1'amour est le privilege de la 
jeunesse.'' Het gaat mijn inziens om beide rollen in een homoseksuele verhouding en 

13'Vann Groningen (1960) p. 125. 
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hett Kocd Kctipóv heeft betrekking op het feit dat er in de ogen van de dichter een juiste 
tijdd is voor de ene rol en een juiste tijd voor de andere rol. Van Groningen denkt 
wellichtt aan enkomion 123, dat hieronder wordt besproken, waar aan Kate tccnpöv nog 
ovvv f|XiKi(? is toegevoegd. Het is echter niet noodzakelijk dit verband te leggen. Het 
woordd Jtpö£i<; kan een eufemisme zijn voor seksuele activiteit.,32 In deze betekenis 
bevestigenn de laatste twee regels de gedachte dat het niet goed is om een seksuele 
activiteitt na te streven die niet past bij een bepaalde leeftijd. 

Naa het citeren van deze vier regels van Pindaros en vervolgens twee regels van de 
filosooff  Timon, zegt Athenaios: uvnoflelc, 5è icai taü TeveStov 0eo£évov ó nivSapoc,, öc, fiv 
aiixoüü èpoóuEvoc,, xi $iiaiv; en geeft vervolgens de tekst van een gedicht van Pindaros 
vann veertien regels, dat voor ons onderzoek van belang is.l33 Ik geef hier de Griekse 
tekstt (voor vertaling zie Appendix 1), waarna ik enkele belangrijke punten bespreek. 

GEOHENflll  TENEAIÜI134 

Xpfjvv uèv KOCCI iccupöv épcóxwv SpéneaOai, 9i)ué, aw nXiieio;, 1 STR. 
xdqq 5è Geo^évou dicxivac, 7tpóc, öaaw 
uapuapv^oiaaqq SpaiCEiq 
öqq \ii\  nóöcp ïruuaivexai, è% dSdjiavroq 
i\i\  aiSöpoi) KexaXiceuexai uéXaivav tcapÖlav 5 

Ŷ XPÓÓ «fr̂ oyi, npöq S' * A^poSixaq ÖTiu«a6el<; éA.iKOYX£$dpou ANT. 
r\r\  7iepi xpnj"*oa uoxÖî ei piaiax; 
f\f\ yuvaiiceiü) Opdaei 
>|ru%dvv $opeïxai Jtdoav óSöv öepcnteixov. 

**  Akk' èya taq ëxaxi ïcripdc, wc, öaxöevq téXe- 10 

tipdvtt ueXiaaav xdicoum, exn' av ÏSÜ) EP. 
7iai5<ovv veóymov éc, fipav. 

'' Ev 8' apa Kal Tevé5a> neiOoó x' ëvaiev 
icaii  Xdpic, viöv AvrtaiXa. 

Ookk in dit gedicht is de dichter, gezien het gebruik van (h>ué, 'personnellement 
engage.'1355 Maar tegelijk heeft de eerste versregel een algemeen karakter, gezien het 
vervolgg van het gedicht. Na regel 1 valt het gedicht in twee delen uiteen: regel 2 t/m 9 
waarinn de dichter duidelijk maakt wie zich niet door een verschijning als die van 
Theoxenoss laat betoveren, en de verzen vanaf 10 t/m het slot, die laten zien dat de 
dichterr zelf (de lyrische 'ik') zich wel laat meeslepen door de schoonheid van jongens 
enn wel ditmaal door Theoxenos. Het xptiv uit regel 1, waarvan het imperfectum erop 
duidtt dat iets gedaan zou moeten worden, maar niet gebeurt, is slechts van toepassing 
opp regel 2 t/m 9 en niet op het vervolg, omdat de dichter juist daar laat zien dat de 

132VergelijkAristt JM5J9W, Acschin. I. 158, PI. Phdr. 232D. 
1333 In het kader van de bespreking van het effect van ogen of van het zien op het gevoel van verliefdheid 
citeertt Athenaios (564d-e) van dit gedicht regel 2 t/m 6 (v*>XP<? . Er zijn verschillen in de tekst 
tussenn deze passage en het citaat in 60ld, op grond waarvan Van Groningen (1960) p. 51 concludeert 
datt Athenaios beide citaten ontleend heeft aan verschillende bronnen. Vergelijk het apparatus criticus in 
dee uitgave van Van Groningen p. 52-53. 
,34Wee beschikken over een uitgebreid commentaar van Van Groningen in zijn Pindar e au banquet, p. 
51-833 van dit gedicht, enkomion fr. 123 (Snell-Mahler). Ik volg de tekst zoals Van Groningen hem 
geeft,, alleen in regel 9 lees ik vyxöv i.p.v. yyxpav (zie mijn bespreking), in regel 10/11 teXenpdv 
(MSS)) i.p.v. ëXo; ipdv (correxit Bergk) en in regel 14 Xdpiq (MSS) i.p.v. xópio' (correxit Van 
Groningen).. Vergelijk Appendix 1, noot 400 en 41. 
13SS Van Groningen (I960) p. 54. 
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lyrischee 'ik' zich volledig door de schoonheid van jongens van streek laat brengen.136 

Vandaarr het sterke óXXd in regel 10. Ook al spreekt hij zichzelf toe in regel 1, toch is 
dee suggestie van een irreële situatie, die door het imperfectum van XPW is gewekt, 
niett op hemzelf van toepassing. Vanaf regel 2 spreekt de dichter over wat er vanuit 
hett perspectief van êpcoc, in werkelijkheid aan de hand is (vergelijk het gebruik van Sè). 
Err zijn blijkbaar mensen bij wie de stralen uit de ogen van Theoxenos geen 
onstuimigee «óOoc, opwekken. Dergelijke mensen moeten gevoelloos en hard zijn als 
staall  en ijzer. Hun hart is uéAmva, een epitheton dat Pindaros gebruikt om somberheid, 
droefheidd of waardeloosheid te kenschetsen. De dichter speelt in dit gedicht met het 
beeldd van koud-warm. De ogen van Theoxenos zenden stralen uit, in het Grieks met 
hetzelfdee woord aangeduid als waarmee de stralen van de zon worden omschreven. 
Hett vuur echter waarmee het hart is gesmeed van degene die niet door de ogen van 
Theoxenoss in vuur en vlam komt te staan, is een koud vuur. Zoals we bij Theognis 
hebbenn gezien, kan naast Eros ook Aphrodite in een homoseksuele context 
voorkomenn als een beschermgodin of schutsgodin.,37 Dat zij hier verschijnt als godin 
vann de pederastie, is dus op zich niet ongebruikelijk. De groep mensen die nu wordt 
gekarakteriseerd,, is npöc, 5"A+po5ixaq dxiuaaeeic,, hetgeen aangeeft dat deze mensen 
vann de kant van Aphrodite geen IIUTI of waardering ontvangen. De groep omvat twee 
verschillendee categorieën, onderscheiden door .̂..f|. De Griekse woorden die de 
eerstee groep kenmerken (regel 7), leveren weinig problemen op. Het is de man die al 
zijnn energie besteedt aan het najagen van geld. Hij doet dit Piaicoq, dat wil zeggen 'op 
gewelddadigee wijze'. Van Groningen vraagt zich af wie het slachtoffer is van dit 
geweld.. Hij concludeert dat de man zelf het slachtoffer ervan is, eerder dan andere 
mensen.. Biaioc, zou goed vertaald kunnen worden met 'dwangmatig', 'geforceerd'.138 

Dee geldmaniak handelt niet vrij , maar zijn streven is, zoals wij het nu zouden 
uitdrukken,, een soort neurose geworden. 
Dee Griekse woorden waarmee de tweede groep wordt gekenschetst, bieden wel 
enkelee moeilijkheden. Allereerst de overlevering van de tekst: i.p.v. yvxdv leest het 
handschriftt ŷ xpctv. De meeste commentatoren hebben doorslaggevende bezwaren 
tegenn yuxpdv:139 a. het woord \rapoc, is in regel 6 al door de dichter gebruikt en het is 
niett waarschijnlijk dat Pindaros enkele regels later het woord nogmaals hanteert; b. 
ó5övv heeft al een predikaat bij zich; c. de uitdrukking v^xpdv 65óv doet vreemd aan en 
hett is niet duidelijk wat dit zou moeten betekenen. Enkelen zetten daarom een crux bij 
yuxpdv140,, de meesten veranderen het woord in \|fu%av141, de meest eenvoudige 
conjectuur.. Van Groningen bestrijdt deze drie bezwaren en vindt dat \|ruxpdv 
gehandhaafdd kan blijven en vertaalt: 'route glacée' d.w.z. 'une route qui n' offre que 
froideur.'' Hij beargumenteert zijn keuze door te benadrukken dat het beeld van de 
tegenstellingg van koud-warm een centraal beeld is in het gedicht. Bovendien - en ook 
hierinn heeft hij gelijk - kan ndoav een adjectief versterken. De uitdrukking blijf t ietwat 

136Ikk vat de uitdrukking époraov 5pénea9ai - de genitivus bij SpéneaÖai is overigens zeer uitzonderlijk 
-- op als 'verliefd worden', 'zich in de liefde laten gaan' en niet als het 'consumeren van de liefde'. 
1377 In het 12e boek van de Anthologia Palatina wordt Aphrodite vaker genoemd in het kader van de 
homo-eroüek;; vergelijk bijvoorbeeld de gedichten: 14,22, 158, 165, 167. Toch worden elders Eros en 
Aphroditee tegen elkaar afgezet, respectievelijk als de god van de homoseksualiteit en als godin van de 
heteroseksualteit,, zoals in 12, 86. Vergelijk Buffière (1980) pp. 331 e.v.; Dover (1978), p. 63 noteert 
overr het verschil tussen Eros en Aphrodite: 'there is some justification for the generalisation that genital 
activityy as a whole is the province of Aphrodite and the obsessive focussing of desire on one person, 
whichh we call 'falling in love', the province of Eros.' Dover voegt toe dat dit verschil nergens expliciet in 
dee Griekse literatuur zo geformuleerd wordt aangetroffen. 
1388 Vergelijk ook LSJ betekenis II en vooral Arist. EN 1096a6. 
139Ikk baseer me hier op de uitgebreide bespreking van Van Groningen. 
140Schroeder,, Fennell, Smyth en Snell zie het commentaar van Van Groningen ad loc. 
141Boeckh,, Dissen, Kleanthes, Donaldson, Mommsen, Farnell, Puech, Bowra, Turyn. Ahrens stelt 
voor:: cdoxpöv; Bergk \|rnxpdv (-tritam); Schroeder $kr\xpav. 
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vreemd,, maar zal duidelijk worden wanneer zijn interpretatie van de hele regel 
gegevenn wordt. 
Syntactischh is de versregel niet eenduidig. De dativus Opdoei kan als modale dativus 
opgevatt worden bij ^pelxat of bij Qepamvanv of bij beide. De vorm 4>opeïTai laat een 
intransitievee of passieve constructie toe. De betekenis van ^opevrm kan betrekking 
hebbenn op een beweging of, wanneer we \|rv%öv lezen, op het beschikken over een 
eigenschapp (LSJ I, 3). De uitdrukking tócav ó6óv is als object te nemen of bij ^opelxai 
off  bij Gepajcevdov of bij beide. Voorts moet er een keuze gemaakt worden of ó5ó<; in 
letterlijkee zin 'weg' betekent of metaforisch 'wijze' 'manier'. In deze laatste betekenis 
kann de accusativus natuurlijk ook als accusativus adverbialis geconstrueerd worden, 
hetgeenn niet ongebruikelijk is bij Pindaros. 
Syntactischh is er weinig houvast om tot een definitieve interpretatie te komen van 
dezee versregel en we zullen de context moeten gebruiken om een keuze te maken. 
Latenn we eerst de interpretatie van Van Groningen bespreken, die per slot van 
rekeningg de tekst zoals die ons is overgeleverd, handhaaft. Hij vertaalt als volgt: 'ou 
bienn il se laisse emporter par 1'impudence des femmes142 sur une route qui n'offre que 
froideur,, humble serviteur qu'il est.' Dus de tweede groep bestaat uit mannen die 
exclusieff  heteroseksueel zijn. Degenen die ongevoelig zijn voor de charmes van 
Theoxenos,, zijn volgens Van Groningen ofwel de slaven van geld, ofwel van 
vrouwen.. Er wordt dus in dit gedicht een tegenstelling aangebracht tussen 
homoseksuelee mannen, die de ware 7tó8o<; hebben, en heteroseksuele mannen wier 
7ÏÓ9O<;; op een verachtelijk wezen is gericht. Hun weg die bestaat uit een onwaardige 
slavernij,, is een weg van 'une jouissance froide,' omdat deze verstoken is van de 
waree hartstocht. Het gedicht is zo een hommage aan de liefde voor de mannelijke 
schoonheid. . 
Taalkundigg lijk t mij deze interpretatie deugdelijk, maar inhoudelijk zijn er enkele 
zwaarwegendee tegenwerpingen te maken: in deze interpretatie wordt de godin 
Aphroditee voorgesteld als een godin die homoseksualiteit zou begunstigen en 
beschermen,, maar tegelijk heteroseksualiteit zou afkeuren (dtiuaa8ei<;). Dit lijk t mij 
moeilijkk houdbaar. Voorts gaat de interpretatie van Van Groningen ervan uit dat voor 
hett eigentijdse publiek voor wie dit gedicht ten gehore werd gebracht, de 
tegenstellingg van exclusieve homoseksualiteit en exclusieve heteroseksualiteit een 
herkenbaarr sociaal patroon was. Ook dit lijk t mij omstreden. Bovendien is het op één 
lij nn plaatsen van de neurotische geldmaniak en een heteroseksueel voor een Griek uit 
dee vijfde eeuw een bedenkelijke gelijkstelling. Verder is het ook voor eigentijdse 
Griekenn tamelijk onherkenbaar om de heteroseksuele man uitsluitend te zien als een 
slaaff  van de vrouw. Zo'n voorstelling zou men kunnen verwachten in een komedie 
vann Aristophanes, en wel om de burgerman in de afhankelijkheid van zijn eigen 
seksuelee driften belachelijk te maken, maar niet in een gedicht met een strekking en 
toonn als dit enkomion. Verder vind ik de wijze waarop Van Groningen de uitdrukking 
\|ruxpctvv nöcrav ó5óv verklaart, niet helder, ook al wordt de beeldspraak van koud-warm 
voortgezet. . 
Vann Groningen vat het adjectief Yuvarxeioq op in de betekenis van 'van vrouwen', 
zodatt de Qpaooq een eigenschap is van vrouwen. Het adjectief kan ook een 
pejoratievee betekenis hebben: 'vrouwelijk', 'verwijfd', 'als een vrouw'.143 Zo kan de 
uitdrukkingg yuvaixelov Gpctaoq ook van mannen gezegd worden, wanneer op een 
eigenschapp of gedrag geduid wordt waarin zij met vrouwen overeenkomen. Het 
gedragg waarin mannen op vrouwen lijken en dat vanuit het perspectief van mannen 
alss een epöocx; wordt beschouwd, is het seksuele gedrag. Zo gebruikt Aischines in zijn 

1422 Van Groningen vat de dativus ywaucelw Opdoet op als een 'complément circonstanciel de cause de 
^opeïtai'' (p. 66). 
1433 Pindaros gebruikt het woord ywanceloq alleen nog in 01. 13.89, zodat we niet kunnen uitmaken of 
dee dichter een voorkeur heeft voor een van beide betekenissen. 
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redee tegen Timarchos (§ 189) de term epdao? tezamen met dvaiöeia 
(schaamteloosheid)) en éniTiiSeüuaTct ('streken'), wanneer hij het gedrag van de 
TcejcopveiinEvoi,, de mannelijke homoseksuele hoeren, karakteriseert. Mannen die zich 
inn hun seksualiteit als vrouwen gedragen, dat wil zeggen: die zich laten penetreren, 
begaann in de ogen van vele Grieken op zijn zachtst gezegd een epdoxx;. Naar mijn idee 
wordenn met de mannen die niet gevoelig zijn voor de schoonheid van Theoxenos, 
degenenn bedoeld die zichzelf tot slaaf gemaakt hebben in hun seksualiteit door zich als 
eenn vrouw te gedragen. Het hoeft niet per se te gaan om prostitués, zoals in de tekst 
vann Aischines. Het werkwoord 9epaTteiieiv kan deze associatie oproepen, maar dit is 
niett noodzakelijk. Verder geef ik er de voorkeur aan om yuxdv (bij het intransitieve 
fyopelxai)fyopelxai) te lezen en naaav óSóv in de letterlijke betekenis144 en önó KOIVOV te nemen bij 
zowell  ^>opeixai als 9epaicetia>v. We zouden de versregel kunnen parafraseren met: 'de 
mann die op elke weg zijn seksuele diensten aanbiedt'.143 Mij n voorkeur om vjfvxdv te 
lezenn in plaats van yvxpav wordt vooral bepaald doordat op deze wijze het contrast 
tussenn de ware vorm van jróOoq, de pederastie enerzijds, met de twee banale of 
minderwaardigee vormen, de geldmaniak en de 'kinaidos' anderzijds, scherper wordt. 
Hett contrast bestaat uit het tegenover elkaar geplaatst zijn van een werkelijkheid die 
sterkk idealistisch is gekleurd (de eros voor jongens) en een die getekend is door een 
scherp,, ietwat schokkend en banaal realisme (de geldmaniak en de kinaidos). 
Dee pederast is de bijzondere beschermeling van Aphrodite en in hem manifesteert 
zichh de ware erotische nóöoc,, de geldmaniak ontvangt geen xi\ir\  van Aphrodite, omdat 
hijj  zijn erotische hartstocht onderdrukt, de 'kinaidos' omdat hij door een verkeerde 
erotischee pathos is bezeten.146 

Wanneerr Pindaros dit gedicht geschreven heeft, weten we niet. De antieke traditie 
beschouwdee Theoxenos als de eromenos van Pindaros in zijn laatste jaren.147 

Valeriuss Maximus (9, 12) vertelt dat Pindaros in het gymnasium met zijn hoofd in de 
schoott van een geliefde knaap (super gremium pueri quo unice delectabatur) 
gestorvenn is en dat men het pas merkte toen het gymnasium gesloten werd en de 
dichterr niet op wilde staan. De Suda (lemma nivöapoc,) geeft een ietwat andere versie: 
Pindaross zou gestorven zijn in het theater rustend op de knieën van zijn eromenos. 
Hoee de toedracht van de dood van Pindaros precies is geweest, zullen we wel nooit 
weten.. Bovendien behoren dit soort biografische details hoogstwaarschijnlijk tot het 
genree van de fictie. 

144Ditt is in mijn interpretatie niet noodzakelijk: de uitdrukking kan ook als een accusativus adverbialis 
opgevatt worden en betekenen: 'op alle mogelijke manieren'. 
145Bijj  mijn weten heeft alleen Fame» (The Works of Pindar, Vol. II, London 1932) deze verzen op een 
soortgelijkee manier geïnterpreteerd: zie het commentaar van Famell ad loc. p. 442: 'vwaiiceicp Opaoei 
iss evidently used in a bad sense= shamelessness, and suggests that he is describing a character akin to 
thatt of a courtesan.' Hij trekt nacav ó8óv bij Ocpaneixov en vertaalt: 'courting (love along) every high-
wayy and by-way.' 
l46Datt een 'kinaidos' niet bij Aphrodite in ere staat, wordt bevestigd door een passage uit de Amatorius 
vann Plutarchus (Moralia 751e) waar gesproken wordt over jongens die mannen, al dan niet uit vrije wil, 
'terwillee zijn' (degenen die dit uit vrije wil doen, verrichten dit aw uaXaidg KOI en^wnri). Deze xöpic, 
wordtt ctxapic,, ÓOXTHUDV en dva^póSucx; genoemd. 
1477 Van Groningen gebruikt Pindaros' verhouding met Theoxenos als aanleiding om tot een datering te 
komenn van het gedicht. Hij redeneert als volgt: Theoxenos was Pindaros' laatste eromenos. Pindaros is 
waarschijnlijkk op 80-jarige leeftijd gestorven, ca. 438. Een man van 60 jaar, maar niet ouder, zou nog 
well  de vitaliteit hebben gehad om zich door de schoonheid van Theoxenos te laten meeslepen. De 
terminusterminus post quem voor de vervaardiging van het gedicht moet, aldus Van Groningen, ca. 458 geweest 
zijn!!  We moeten concluderen dat zelfs een geleerde als Van Groningen zich te veel door een wat 
ongewoonn pathos heeft laten meeslepen. 
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5.. Samenvatting en conclusie 

Hett is geen sinecure de Griekse archaïsche poëzie als bron te gebruiken in het kader 
vann een onderzoek naar sociale, cultuurhistorische en psychologische verschijnselen. 
Ikk heb willen nagaan in hoeverre deze gedichten sociale patronen weerspiegelen die 
voorr het eigentijdse publiek herkenbaar waren. Erotische gedichten werden immers 
doorr de dichter zelf voorgedragen op symposia, ten overstaan van mensen van 
dezelfdee sociale klasse.'<
Lyrischee poëzie schept haar eigen poëtische wereld. »*  Deze wereld van ervaringen, 
veelall  vanuit het perspectief van de ik-persoon verwoord en gericht tot een al dan niet 
bijj  name genoemde adressaat, wekt sterk de indruk verankerd te zijn in persoonlijke 
ervaringen,, die werkelijk hebben plaatsgevonden. Deze ervaringen zijn ingebed in 
eenn bepaalde tijd, plaats en cultuur. En het zijn juist deze algemene cultuurpatronen 
diee verwijzen naar een voor het eigentijds publiek herkenbare realiteit. Hiermee 
bedoell  ik: algemene kenmerken van de verhouding tussen een erastes en eromenos, 
dee houding tegenover homoseksuele eros, de wijze waarop over seksualiteit 
gesprokenn wordt e.d. De vat die algemene kenmerken nu als volgt samen: 
1.. De verhouding tussen een erastes en eromenos is er een van wederkerigheid, van 
gevenn en nemen. De erastes verwacht dat de jongen in ruil voor de dyaed die hij krijgt, 
openstaatt voor de seksuele verlangens van de erastes en hem trouw betoont. De 
erastess komt vaak bedrogen uit: de verhouding is veelal van korte duur en het 
verlangenn van de erastes naar een langdurige vriendschap, gebaseerd op nioxvq, gaat 
doorgaanss niet in vervulling. De erastes legt hiervoor de schuld bij zijn vriend en wel, 
omdatt deze andere seksuele normen erop nahoudt en hem ontrouw is. Het beeld dat 
dee erastes van de jongen schetst, is dat van een doortrapte jongen, die geen blijk 
geeftt van enige terughoudendheid of beschroomdheid inzake erotiek. De jongen 
wordtt verweten geen sterke affectieve band met zijn erastes na te streven; hij is 
inhalig,, brutaal en zet zijn erastes in het openbaar te kijk; hij betoont geen respect 
voorr zijn minnaar, die juist zo'n goede bedoelingen met hem heeft. 
2.. In zekere zin is er sprake van een rolverwisseling: de erastes toont zich afhankelijk 
vann de jongen en speelt de onderdanige rol. De jongen is in deze erotische verhouding 
dee sterkere en de erastes doet het voorkomen dat deze slim gebruik maakt van diens 
emotionelee afhankelijkheid van de erastes. 
3.. Het laat zich aanzien dat verschil in leeftijd meestal aanwezig is tussen erastes en 
eromenos,, maar een noodzakelijke voorwaarde lijk t het niet te zijn. De grenzen 
vervagenn doordat beiden met de term véoi aangeduid kunnen worden en erotische 
verhoudingenn tussen leeftijdgenoten duidelijk tot de mogelijkheden behoren. 
4.. De eromenos vertoont op seksueel gebied promiscue gedrag; dat is althans het 
voortdurendee verwijt van de erastes, wiens verlangen naar en 'contact' met meer 
jongenss op geen enkele wijze worden geproblematiseerd. De jongen wordt niet 
voorgesteldd als iemand die uitsluitend de rol heeft de seksuele behoeften van zijn 
vriendd te bevredigen. Integendeel: de eromenos is iemand die zelf erotische 
gevoelenss voor zijn minnaar en eigen seksuele driften kent, die drijfveer zijn voor zijn 
handelingen.. Er zijn verscheidene toespelingen op anale penetratie door de erastes, 

l48Calamee (19992) p. 83 meent dat de erotische gedichten op symposia werden gezongen om de jongens 
tee verleiden. Dit lijk t mij niet de primaire functie van de gedichten, omdat ze, zeker in het geval van het 
tweedee boek van het corpus Theognideum, geschreven vanuit het perspectief van de erastes een nogal 
negatieff  beeld geven van de eromenos. Gedichten met een dergelijke toon zullen voor de jongens weinig 
overtuigingskrachtt hebben gehad zich weer aan de klagende erastes over te geven. De dichter wil veeleer 
mett de gedichten bepaalde ervaringen van de erastes onder woorden brengen ten overstaan van hen die 
dezee ervaringen ook hebben. 
1499 Voor een goede bespreking van de relatie tussen fictie en werkelijkheid in de archaïsche poëzie, zie 
Slingss (1990) pp. 11-17. 
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enn de suggestie wordt gewekt dat de eromenos het verlangen hiernaar niet schuwt. 
Ookk is er sprake van dat mannen de begeerte hebben zich te laten penetreren. Dit 
laatstee gedrag wordt geassocieerd met vrouwelijk gedrag, beter gezegd: het is een 
tekenn van de instelling die vrouwen hebben. Overigens is deze negatieve associatie 
volledigg afwezig bij de eromenos/eromenoi die zich deze vorm van seksueel gedrag 
latenn welgevallen. Maar deze begeerte wordt wel in een ongunstig daglicht geplaatst, 
wanneerr ze gekoppeld wordt aan het verlangen van de man die opgewonden raakt 
doorr de charmes van jongens. Het verschijnsel van mannelijke prostitués voor 
mannenn komt voor en het laat zich aanzien dat seksuele omgang met dergelijke 
prostituéss geen toonbeeld is van het gedrag dat past bij de hogere standen. 
5.. Opvallend is dat de aristocratische levenswijze die in het eerste boek van het 
corpuscorpus Theognideum prominent aanwezig is, in het tweede boek nauwelijks op de 
voorgrondd treedt. Zelden wordt expliciet in de erotische gedichten hiernaar 
verwezen.. Dat de symposia een exclusief aristocratische aangelegenheid waren, is 
voorr de tweede helft van de zesde eeuw niet waarschijnlijk.150 Dus ook van het 
publiekk waarvoor deze gedichten ten gehore werden gegeven, valt niet te zeggen dat 
ditt uitsluitend afkomstig was uit de hoogste kringen. 
6.. Het begrip van de rccuSo^iXiiq en de activiteit die dit type persoon karakteriseert: 
itcaSotiXeïv,, zijn bekend. We kunnen stellen dat de manier waarop in de gedichten van 
Theogniss en Anakreon dit type man en dit type gedrag worden uitgewerkt, de 
suggestiee wekt dat er in het gedrag, de gevoelens en de reacties die aan een 
pederastischee verhouding verbonden zijn bepaalde, steeds terugkerende patronen 
aanwezigg zijn, die echter altijd vanuit het perspectief van de erastes onder woorden 
wordenn gebracht. Doordat deze erotische gedichten voor een eigentijds publiek 
werdenn voorgedragen, wellicht te midden van mannen en jongens die homo-
erotischee gevoelens bij zichzelf en elkaar herkenden, ligt het voor de hand ervan uit te 
gaann dat deze verzen rolpatronen van zowel de erastes als de eromenos verwoord en 
bevestigdd hebben. De verzen lijken te appelleren aan herkenbare gevoelens en 
daardoorr aanleiding te geven tot identificatie. 
Eenn volgende stap is de vraag of er sprake is van een zekere, al dan niet gesloten 
groepp van vrienden met gelijkgestemde erotische gevoelens. Werden de symposia 
waarr dit soort poëzie werd voorgedragen, bezocht door een groep mannen met 
herkenbaree gevoelens? Hierover is te weinig bekend en we moeten deze vraag in het 
kaderr van de bestudering van deze homo-erotische poëzie derhalve onbeantwoord 
laten. . 
7.. Afgaande op de erotische gedichten, mogen we concluderen dat er nergens 
expliciett sprake is van een pedagogische rol voor de erastes. Bij Theognis en 
Anakreonn hebben de gedichten slechts een erotische focus: de interesse die de 
erastess in de eromenos stelt, is puur erotisch. Toch ligt dit punt bij Theognis ietwat 
gecompliceerder,, aangezien zich in dit geval de vraag voordoet in hoeverre de 
thematiekk van de gedichten uit het eerste boek erbij betrokken moeten worden. 
Hierinn geeft de erastes aan Kyrnos wél concrete adviezen over welke 
gedragspatronenn de voorkeur verdienen, met welke vrienden hij dient om te gaan, de 
waardee van vriendschap, het belang van het tonen van dpe-ni, de houding tegenover 
rijkdom,rijkdom, welke houding hij in politieke aangelegenheden moet aannemen. 
Wee hebben in de inleiding echter geconstateerd, dat het gezien de informatie die we 
hebben,, vooralsnog niet waarschijnlijk is dat er een inhoudelijk verband gelegd moet 
wordenn tussen de gedichten van het eerste boek en die van het tweede boek. Indien 
beidee verzamelingen onafhankelijk van elkaar staan, dan zijn de volgende conclusies 
mogelijk:: 1. klaarblijkelijk kon een erastes naast een verhouding met een jongen, voor 
wiee hij ook een pedagogische rol vervulde, verhoudingen met andere jongens hebben 

IS0Ziee mijn bespeking hiervan in hoofdstuk 6.8 en 7.5. 
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diee zuiver erotisch waren. 2. een erastes kon afwisselend relaties onder-houden met 
jongenss die al dan niet pedagogisch van aard waren. Toch blijf t het opvallend dat in 
hett hele tweede boek geen toespeling is te vinden op enige pedagogische roL 
Bovendienn geven de weinige erotische epigrammen uit het eerste boek geen blijk van 
eenn moralistische houding van de erastes. In ieder geval is op basis van het corpus 
TheognideumTheognideum en andere erotische poëzie uit de zesde en vijfde eeuw de conclusie 
gerechtvaardigdd dat de pederastische relatie weinig te maken had met een expliciet 
pedagogischh doel. Hiermee bedoel ik dat het pedagogische aspect de relatie tussen 
erastess en eromenos niet expliciet en nadrukkelijk vormgaf. De erastes voelde niet de 
plichtt de jongens op te voeden en de eromenos ging niet met de erastes om ten einde 
err moreel of intellectueel beter van te worden. Hiermee wil ik niet ontkennen dat het 
'pedagogische'' element in bepaalde gevallen een bijkomstig effect of wellicht een 
natuurlijkk effect van de omgang gehad zou kunnen hebben. Primair echter staan 
erotiek,, seksualiteit en vriendschap centraal. 
8.. Tot slot wil ik nog een opmerking maken over het vertoog dat de dichters hanteren, 
wanneerr zij over de erotiek en seksualiteit tussen de erastes en een jongen spreken. 
Opvallendd is dat wanneer de dichters toespelingen maken op seksuele handelingen, 
zijj  zich bijna altijd bedienen van eufemismen of metaforen. Het gebruik van termen 
alss óntteïv, %api£e06<u, e'ÖSeiv, M-iïpoi, ywcaiceïov 9pdao,̂ jcpöJju;, Kopewiivav zijn, zoals we 
gezienn hebben, verzachtende of verhullende termen voor de seksuele omgang. Voorts 
wordenn metaforen als middel gebruikt om de copulatie tussen man en jongen aan de 
toehoorder/lezerr duidelijk te maken: de metafoor van de sport, van het schip en het 
paardd dat zich verzadigd heeft met gerst. In het geval van de gevoelens van seksuele 
opwindingg zijn de dichters minder subtiel, zoals blijkt uit het gebruik van de woorden 
napyocróvnn en nctpyoq. Het hanteren van eufemismen en metaforen is niet exclusief 
voorbehoudenn aan de homo-erotische lyriek, maar het is een algemene manier om te 
sprekenn over seksualiteit. Opvallend is wel dat seksuele metaforen niet worden 
geschuwd.. De toespelingen op seksualiteit zijn in de homo-erotische lyriek duidelijk 
aanwezig;; de goede verstaander weet waarover wordt gesproken. De beelden 
hebben,, ook al zijn het beelden, niet altijd een verbloemende functie. Het lyrische 
vertoogg inzake de homoseksualiteit schuwt niet te verwijzen naar details van het 
seksuelee contact tussen de erastes en eromenos. 
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HOOFDSTUKK  4 
VAZENN ALS BRON: KOMO I EN KOMASTE N 

1.. Griekse vazen en iconografie 

Alvorenss in details de vaasafbeeldingen met homo-erotische scènes te bespreken, wil 
ikk enkele opmerkingen van algemene strekking maken over iconografische en 
iconologischee problemen die het interpreteren van afbeeldingen op Griekse vazen 
mett zich meebrengt- Dat deze opmerkingen voorafgaan aan een nadere bestudering 
vann de homo-erotische voorstellingen op vazen, heeft als reden dat de interpretatie 
vann de visuele informatie die de vazen ons bieden, erg afhankelijk is van de manier 
waaropp men naar de afbeeldingen kijkt en welke criteria men van belang acht als 
raamwerkk voor een interpretatie. Vaak zeggen vazen datgene wat ze niet bedoelen 
enn vaak bedoelen ze niet wat ze zeggen. 
Dee bestudering van de Griekse vazen heeft tot nog toe vooral aandacht besteed aan 
eenn zakelijke beschrijving van de afbeelding, aan de vaststelling welk onderwerp of 
themaa is afgebeeld.1 Diepgaande studies waarin de iconografie centraal staat, 
verschijnenn pas de laatste decennia, en slechts een enkele maal ziet een studie het 
lichtt die zich voor iconologische doeleinden grondig baseert op Griekse vazen.2 Er is 
dann ook binnen de klassieke archeologie relatief weinig geschreven over de theorie 
vann het kijken naar en interpreteren van afbeeldingen op vazen.3 

Dee opvatting dat de Griekse vazen uitsluitend een functie hadden als dodenoffer of als 
eenn offer voor de goden, die de laatste jaren weerklank gevonden heeft in het werk 
vann Hoffmann, neem ik niet over.4 Hij beschouwt de vazen als facsimiles van metalen 
vaatwerkk en gaat ervan uit dat in Athene de vazen met bijvoorbeeld afbeeldingen van 
scèness uit het symposion gebruikt waren als offers voor de doden. Hij is dan ook 
genoodzaaktt aan zijn interpretaties van de afbeeldingen telkens ook een religieuze 
en/off  eschatologische dimensie toe te kennen. Ik meen dat veel Griekse vazen, zoals 
dee kylikes met symposiascènes en erotische afbeeldingen in het dagelijks leven als 
gebruiksvoorwerpp dienst hebben gedaan.5 Een dergelijke hypothese, hoe 

'Voorr  de terminologie en het onderscheid tussen iconografisch en iconologisch, zie bijv . Kaemmerling 
(1979),, Bérard (1983) en van Straten (1985), p. 7 e.v. Een iconografische beschrijving kent dri e fasen: 
1.. (eigenlijk pre-iconografisch) een zakelijke beschrijving van wat er  op de afbeelding te zien valt, 
zonderr  verbanden te leggen of te interpreteren; ook valt hier  onder  het beschrijven van formele 
kenmerkenn van de afbeelding, zoals het gebruik van kleur, de techniek etc.; 2. het met elkaar  in verband 
brengenn van de verschillende elementen van de voorstelling en het vaststellen van het thema of 
onderwerp;;  3. de interpretati e van de afbeelding, waarbij  men zich afvraagt in hoeverre een diepere, 
mogelijkk  symbolische, betekenis schuilgaat achter  de voorstelling. Een iconologische interpretatie, als 
vierdee fase, houdt in dat de plaats van de illustrati e in zijn cultuurhistorisch verband wordt bekeken, met 
anderee woorden: men probeert de culturele en historische achtergrond van het onderwerp dat is 
uitgebeeld,, vast te stellen. Deze fase beoogt dus de diepere betekenis van een voorstelling te achterhalen 
zoalss die niet expliciet door  de kunstenaar  is bedoeld of aangegeven. Het traditionele onderzoek inzake 
Grieksee vazen beperkt zich dus voornamelijk tot fase 1 en 2. 
2Eenn zeer  stimulerend voorbeeld van een iconologische studie, dat echter  wel met enige voorzichtigheid 
geraadpleegdd moet worden, is het boek van Eva Keuls, The Reign of the Phallus: Sexual Politics in 
AncientAncient Athens, New York (1985). Haar  studie laat zien hoe gecompliceerd het interpreteren van 
vaasafbeeldingenn is ter  ondersteuning van een onderzoek naar  een cultuurhistorisch verschijnsel. 
33 Uitzonderingen zijn (ik noem enkele namen): Hoffmann (1974,1980,1988), Bérard (1983), Bérard & 
Durandd (1985/3), Bazant (1985), Beard (1991), Spivey (1991), Sutton (1992), Naerebout (1997). Ik 
noemm hier  als voorbeeld alleen degenen die theoretische opmerkingen gemaakt hebben over  het kijken 
naarr  en interpreteren van vaasafbeeldingen die de realiteit van alledag schijnen weer  te geven. Over  de 
wijzee waarop een schilder  een mythe uitbeeldt, bestaat meer  literatuur ; vergelijk hiervoor  voetnoot 7. 
«Cf.. Hoffmann (1979) p. 61. (1980) p. 127 en (1988) p. 153. 
5I kk  volg hier  dus bijvoorbeeld het uitgangspunt en de aanpak van Bérard &  Vemant, eds. (1985/1). 
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vanzelfsprekendd ook voor de meeste archeologen, dient toch expliciet onder woorden 
gebrachtt te worden, aangezien zij belangrijke consequenties heeft voor de 
interpretatiess van de afbeeldingen. 
Mijnn theoretische opmerkingen vallen in drie groepen uiteen: 1. observaties naar 
aanleidingg van de techniek van het schilderen en van het 'medium', de vaas, die de 
schilderr gebruikt; 2. observaties naar aanleiding van de 'context' van de vaas; 3. 
observatiess die voortkomen uit de analyse van de archaïsche homo-erotische poëzie. 

1.1.. Observaties naar  aanleiding van het gebruik van het 'medium' 

Inn het vervolg zal ik een onderscheid maken tussen vaasafbeeldingen die mythen 
uitbeelden,, de zogenaamde narratieve afbeeldingen, en de voorstellingen die een 
verwijzingg lijken te impliceren naar de dagelijkse werkelijkheid. Deze noem ik 
referentiëlereferentiële afbeeldingen, zonder nog een uitspraak te doen over de mate van de 
betrouwbaarheidd van het reproduktieve karakter van de afbeelding.6 

Alss uitgangspunt voor mijn bespreking van de iconografische techniek van schilders, 
gebruikk ik de narratieve afbeeldingen, aangezien we over voldoende materiaal 
beschikkenn om de literatuur en het medium vaas met elkaar te vergelijken en zo 
inzichtt te verwerven in typische kenmerken van de visuele presentatie van de 
vertelling.7 7 

Narrativiteitt wordt op vazen, door de ruimte die op een vaas geboden is, gekenmerkt 
doorr reductie. Deze reductie heeft belangrijke gevolgen voor 1. de wijze waarop de 
schilderr aan de hand van 'beelden' het verhaal tot uitdrukking brengt; 2. het gebruik 
vann tekens; 3 het economisch gebruik van de ruimte die een vaas biedt. 

1.1.1.. De kenmerken van visuele presentatie 

Dee worsteling met de beperkte ruimte, die een vaas biedt, heeft ertoe geleid dat de 
Grieksee vaasschilder de mythe op zeer specifieke manieren uitbeeldt. 
A.. Hij reduceert het verhaal meestal tot één moment dat karakteristiek is voor het 
verhaal.. Het unieke moment staat dus voor het hele verhaal, dat de beschouwer zelf 
dientt aan te vullen. De keuze van het moment is derhalve van groot belang. Het moet 
duidelijkk genoeg zijn zodat de eigentijdse beschouwer het verhaal aan de hand 
hiervann kan herkennen en zich voor de geest halen. Tevens geeft het gekozen 
momentt vanuit narratief gezichtspunt een bepaalde wending aan het verhaal of legt 
hett accenten. 
Dee keuze van het af te beelden moment is, gezien het feit dat verschillende schilders 
vaakk hetzelfde moment kiezen, kennelijk gebonden aan een traditie.8 Bovendien 
ontwikkeldee deze picturale traditie zich steeds meer als een discipline die in niet 
geringee mate onafhankelijk was van de literaire traditie.9 Deze picturale traditie kende 

6Ikk ben mij ervan bewust dat dit onderscheid vaak niet scherp is te maken en dat het mythologische 
niveauu en het referentiële niveau op vazen door elkaar kunnen lopen en elkaar kunnen aanvullen. 
7Voorr theoretische opmerkingen over de iconografie van vazen met een mythologische afbeelding, de 
zogenaamdee narratieve voorstelling, vergelijk bijvoorbeeld Robert (1881), Weitzmann (1947), 
Hanfmannn (1957), Himmelmann-Wildschutz (1967), Brommer (1969), Henle (1973), Hemelrijk 
(1979),, Snodgrass (1982), Stewart (1987), Hupperts (1990), Maaskant-Kleibrink (1990) pp. 1-19, 
Shapiroo (1990), Sourvinou-Inwood (1990), Shapiro (1994). De gebruik de term 'narratief in de beperkte 
zin,, cf. Meyboom (1978). 
8Voorr het begrip picturale traditie, zie Henle (1973). 
'Boardmann (1991) p. 85 merkt in dit verband op dat er vele, minder formele gelegenheden geweest 
moetenn zijn waarop mythe gereciteerd werd. Dit ligt inderdaad voor de hand, maar het is tevens ook 
voorstelbaarr dat schilders hun versies van verhalen aan hun collega's in de werkplaatsenn doorgaven, net 
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zijnn eigen canon van verhalen en leverde vaste paradigma's en beeldschema's om 
aann deze verhalen vorm te geven. Deel uitmaken van zo'n traditie betekende echter 
niett dat er geen ruimte bestond voor inventiviteit en creativiteit van de individuele 
kunstenaar. . 
Verderr moet opgemerkt worden dat deze traditie naar middelen zocht om het verhaal 
steedss beter in één ogenblik te vatten. Er is een ontwikkeling te onderkennen in de 
keuzee van het narratieve moment. Brommer bijvoorbeeld heeft laten zien dat er in de 
loopp van de archaïsche periode een voorkeur komt voor de uitbeelding van het 
ogenblikk vlak vóór of na*  de climax in plaats van de climax zelf.10 Het gaat om 
momentenn die zich kenmerken door levendigheid of dramatiek. Een beroemd 
voorbeeldd is de zelfmoord van Ajax. In de voorstellingen van dit verhaal in de 
zevendee en het begin van de zesde eeuw koos men voor het uitbeelden van de dood 
zelff  van Ajax: zijn lij k is doorboord door het zwaard." Exekias beeldt een veel 
dramatischerr moment uit: Ajax plant zijn zwaard in een heuveltje.12 Op deze wijze 
heeftt de schilder spanning en dramatiek gecreëerd door de keuze van het moment. 
Dee Brygosschilder kiest het moment né de climax: Tekmessa dekt het lijk toe.I3 

Hett terugbrengen tot één moment is ook zeer gebruikelijk bij referentiële 
afbeeldingen.. Eén moment of facet van een stand van zaken, gewoonte of handeling 
iss gekozen om de stand van zaken in zijn geheel, de hele context van een gebruik, of 
eenn hele reeks van samenhangende handelingen op te roepen. Het laat zich aanzien 
datt het selecteren door de schilder van bepaalde elementen uit de reeks van 
handelingenn een speciaal effect beoogt. Ik onderscheid drie gevolgen: 

1.. Selectie legt nadruk. Doordat de schilder een bepaald moment of situatie heeft 
uitgekozen,, krijgt dat moment/die situatie de nadruk. Tegelijk houdt deze accen-
tueringg echter in dat andere onderdelen van het gebeuren niet expliciet 'vermeld' zijn, 
maarr door associatie opgeroepen worden. De nadruk die de schilder legt is doorgaans 
traditioneell  bepaald en gebonden aan conventies, maar niet altijd en in alle opzichten. 
Eenn schilder kan zijn eigen stempel drukken door de keuze van het moment en door 
dee keuze van welke elementen hij naar voren laat komen. In de afbeelding is dus een 
persoonlijkk en eventueel een subjectief element opgesloten. Op een zwartfigurige 
pelikèè heeft de Eucharidesschilder een schoenwinkel of bedrijfje uitgebeeld (ill . I)14. 
Achterr de werktafel is de schoenmaker bezig langs de voeten van de jongen die op 
dee tafel staat, het leer op maat uit te snijden. Om in evenwicht te blijven steunt de 
jongenn met één hand op het hoofd van de schoenmaker. Zijn vader staat toe te kijken. 
Bijj  hem staat een bankje, maar de vader wil blijkbaar alles goed kunnen zien en blijf t 
staan.. Boven het hoofd van de schoenmaker hangt gereedschap dat bij zijn ambacht 
hoort.. Naast de tafel staat een grote bak, waarin de stukjes leer die afgesneden zijn 
opgevangenn worden. De schilder heeft een zeer karakteristiek moment uitgekozen: 
dee vakman die aan het werk is. Op één vlak heeft hij de vakman, zijn activiteit, de 
klantt en zijn bedrijfje tot één voorstelling weten te verwerken. De schilder heeft als 
hett ware de technè van de schoenmaker in haar essentie willen weergeven. Het op 
maatt snijden van het leer en de bemoeienissen van de schoenmaker met klanten zijn 
dee activiteiten die een iemand tot een schoenmaker maken. De selectie van wat 

zoalss de fixatie van een bepaald verhaal op een vast moment duidelijk gemeengoed onder de schilders 
was.. Vergelijk voor deze problematiek ook Timothy Gantz, Early Greek Myth New York 1993. 
l0Brommerr (1969) p. 17 e.v. 
"Ziee bijvoorbeeld de Korinthische drinkschaal, Basel Antikenmuseum, verzameling Moretti; Simon 
(19812)) Taf. 28. 12Amfoor,, Boulogne-sur-Mer, Musée Communal 558; Simon (19812) Taf. 76. 13Kylix,, New York, Metropolitan Museum L.69.11.35, Bareiss collectie; Boardman (1975) ill . 246. 

,, Ashmolean Museum 563, pelikè van de Eucharidesschilder, ABV 396,21. 
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uitgebeeldd wordt, geeft aan wat voor de betreffende schilder het 
schoenmakerswezenn inhield of wat hij het wil laten zijn. 
Eenn schilder kan er ook voor kiezen het begin of eindpunt van een gebeuren of 
handelingg weer te geven, waardoor de afbeelding ook respectievelijk een prospectief 
off  retrospectief doel dient. Wanneer een schilder een span paarden afbeeldt op het 
momentt dat er gestart moet worden15, wordt door de schilder niet alleen het starten in 
zijnn kenmerkende elementen weergegeven, zoals de gespannen houding van de 
paarden,, het bestijgen van de wagenbak door de menner, die de teugels strak in zijn 
handenn houdt, de official die zijn hand klaarhoudt om het startsein te geven16, maar de 
afbeeldingg wijst ook vooruit naar de race die erop zal volgen. De afbeelding met een 
verspringerr op het moment van neerkomen17 is, naast de uitbeelding van de techniek 
vann de landing, ook retrospectief, dat wil zeggen: de afbeelding herinnert de 
beschouwerr tevens aan de sprong die aan de landing is voorafgegaan. 

2.. Selectie houdt een vorm van abstractie in. Allerlei concrete details van een 
handelingg worden weggelaten en de handeling of situatie wordt duidelijk gemaakt 
doorr middel van een beperkt aantal tekens. Er is zelfs sprake van typologie: bepaalde 
concretee gebeurtenissen of handelingen worden zo 'ingekort', 'verdicht' dat ze een 
typee worden. De vrouw die op lekythen voor een graf staat met geschenken voor de 
dode,, is een type geworden. Men zou van 'begripsvorming' op vazen kunnen spreken. 
Hiermeee bedoel ik niet zozeer het toepassen van personificaties of metonymie, 
hetgeenn ook gebruikelijke registers zijn waarmee een schilder zijn afbeelding meer 
dieptee geeft, als wel in veel algemenere zin. De menselijke figuren op referentiële 
afbeeldingenn zijn geen individuen. Ze missen wezenlijke individuele kenmerken en 
zijnn op stereotiepe wijze uitgebeeld. Ze figureren als constituerende elementen om 
algemenee situaties, cultuurpatronen, gebruiken, gedragingen van de eigentijdse 
burgerr duidelijk te maken en vorm te geven. Op een kylix van de Triptolemosschilder 
(ill .. 2)18 staan vier speerwerpers en links van hen een trainer of scheidsrechter. De 
eerstee atleet links draait een riem om de schacht van zijn speer. De atleet naast hem 
maaktt zich klaar voor de worp: hij heeft zijn vinger in de lus en duwt met een van zijn 
vingerss van de linkerhand de speer terug om de lus te spannen. De derde en vierde 
atleett zijn bezig hun bindingen te testen. De nadruk in deze afbeelding ligt op de 
voorbereidingg van het speerwerpen en niet zozeer op het speerwerpen zelf. Het gaat 
hierr dus om een training. Maar tevens heeft de afbeelding een prospectief element: de 
wijzee waarop de atleten zijn afgebeeld, wekt sterk de suggestie dat de atleten hun 
sperenn zullen gaan werpen. De atleten op deze afbeelding hebben niet in eerste 
instantiee de functie om te tonen hoe individuele speerwerpers hun sport beoefenen, 
hett gaat veeleer om bepaalde aspecten van het speerwerpen in het algemeen te 
demonstreren.. In deze zin zijn ze een onderdeel van een abstractie. Toch is deze 
beschrijvingg niet helemaal adequaat. Geen van de atleten is op dezelfde manier 
afgebeeld.. Elke atleet heeft een andere houding, is met iets anders bezig en verhoudt 
zichh op een andere wijze tot het speerwerpen. Dit gegeven brengt een 
tegenovergesteldd effect te weeg: het individualiseert de atleten, hetgeen de suggestie 
vann de referentiële waarde van de voorstelling vergroot. De eigentijdse beschouwer 
herkentt een situatie uit het dagelijks leven. Toch staan bij nader inzien ook de meeste 
verschillenn wat betreft de houding van de atleten in dienst van de functie van de 
figurenn als indicatoren van de sport 'speerwerpen'. Zo is er een opmerkelijk verschil 

l5Bijvoorbeeldd Boston, Museum of Fine Arts 62.1185, hydria van de Chiusischilder, ca. 515, Hupperts 
(1989)) UI. 28. 
16Dee houding van de official kan ook betrekking hebben op het rustig houden van de paarden en het 
controlerenn van het goede verloop van de start. 
"Bijvoorbeeldd London, British Museum B 48, amfoor, behorend tot de Tyrrheense' groep, 6e eeuw. 
'«Toledo,, Toledo Museum of Art, 6126, kylix van de Triptolemosschilder, ca. 490, ARV2 1648 en 1705. 
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inn lichaamsbouw tussen de derde en vierde atleet. Dit lijk t op het eerste gezicht erop 
tee wijzen dat beiden twee te onderscheiden personen zijn. Maar de gespierdheid van 
dee derde atleet behelst eerder een functioneel teken: speerwerpen was een 
onderdeell  van het pentathlon, dat uit vijf takken van sport bestond die ieder 
verschillendee eisen aan de techniek en de conditie van de atleet stelden. De derde 
atleett heeft blijkbaar het laatste onderdeel van de pentathlon, het worstelen, als 
specialiteit.. De afbeelding is dus in de weergave van de personen ambigu: de figuren 
hebbenn een sterke conceptuele functie, maar door de verschillen lijken zij individuen. 
Ikk geef nog een ander voorbeeld: op een kylix van Makron (ill . 3)19 is aan beide kanten 
eenn bordeel afgebeeld. Op elke kant staan drie hetairen en drie mannelijke figuren: op 
kantt A twee mannen en één jongeman en op kant B één man en twee jongemannen. 
Datt het om een bordeel gaat wordt alleen duidelijk uit 1. de afwisseling man-vrouw, 
gecombineerdd met 2. de houdingen en gebaren van de figuren. Duidelijke tekens zijn: 
hett dragen van takjes, de toevoeging van de spiegel in de hand van de middelste 
vrouww op kant B en de toenaderingspogingen van de vrouwen. De attributen, de 
houdingenn en de gebaren van de figuren wórden sterk bepaald door de keuze van het 
moment:: de verleiding en het loven en bieden. Er valt veel over deze afbeelding te 
zeggen,, maar waar het hier om gaat is de dubbele rol van de personages: enerzijds 
vervullenn ze de rol te demonstreren hoe de verleiding en het onderhandelen in een 
bordeell  in hun werk gaan - de functionele of conceptuele rol - en anderzijds heeft elke 
figuurr in zijn houding iets dat hem of haar karakteriseert, waardoor de suggestie 
wordtt gewekt dat het hier individuen betreft. De houding van de hetairen die hun 
handenn uitstrekken naar de mannen en jongens geeft blijk van hun verlangens of een 
gerichtt streven, hetgeen de suggestie van reële personen vergroot. Toch is de 
centralee bedoeling van de afbeelding niet zozeer de ervaringen van verschillende 
personenn bij een eerste contact in een bordeel, als wel de uitbeelding van de 
'verleiding'' in een bordeel.20 De conceptuele functie van de figuren overheerst dus. 

3.. Wanneer de schilder afwijkt van het door de traditie overgeleverde beeldschema, 
betekentt zijn selectie een sterk persoonlijke keuze. Dat houdt in dat we er rekening 
meee moeten houden dat tegelijk met de wijze waarop de schilder een bepaalde 
situatiee weergeeft of een bepaald gebruik uitbeeldt, zijn eigen visie op het uitgebeelde 
wordtt uitgedrukt. 

B.. We keren terug naar de aanpak van de schilder die een mythe wil uitbeelden. Bij 
dee Griekse vaasschilders heeft zich de praktijk ontwikkeld enkele momenten van het 
verhaall  samen te brengen in één afbeelding. Deze methode wordt wel de simultane 
off  de synoptische methode genoemd21. Een bekend voorbeeld van deze methode is de 
afbeeldingg van de verblinding van Polyphemos door Odysseus en zijn makkers in het 
Cabinett des Médailles in Parijs.22 Drie momenten uit het verhaal te weten 1. 
Polyphemoss is bezig met zijn maaltijd; 2. er wordt een beker wijn aan de Kykloop 
aangeboden;; 3. de Kykloop wordt verblind door Odysseus en zijn makkers, zijn in 
elkaarr gevlochten. Ze zijn als het ware over elkaar heen gelegd. 

"Boston,, Museum of Fine Arts 01.8022, uit Orvieto, kylix van Makron, ARV2 469,149; Para 378, 
149,, Kunisch (1997) nr. 419. 
20Datt de verschillende figuren in een soortgelijke afbeelding op een roodfigurige kylix uit het 
Metropolitann Museum in New York (12.231.1; ARV2 468, 146; Reinsberg (1989) p. 127, ill . 70a-b) 
voorzienn zijn van een naam, waardoor het individuele karakter wordt vergroot, is bij dergelijke 
afbeeldingenn uitzonderlijk. 
2lBijvoorbeeldd Weitzmann (1947), Hemelrijk (1979), Snodgrass (1982), Boardman (1991). 
22Parijss Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles 190, Lakonische schaal van de Ruiterschilder, ca. 
5500 v. Chr. Vergelijk voor een bespreking van deze vaas als specimen van de synoptische methode 
Henlee (1973) pp. 15 e.v., Snodgrass (1982) pp. 10-11, Hupperts (1990) pp. 109-110. 
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Eenn ander bekend voorbeeld is de kylix in Boston waarop Kirke bezig is de makkers 
vann Odysseus te veranderen in zwijnen.23 Drie makkers zijn al helemaal een zwijn 
geworden,, terwijl één nog bezig is te veranderen, want hij heeft geen hoeven, zoals 
dee andere drie. Rechts op de afbeelding loopt Eurylochos, die in het relaas van de 
Odysseee Kirke's woning niet betreden had, maar weggelopen was om Odysseus te 
waarschuwen.. Ook Odysseus is afgebeeld, links op de afbeelding. Hij komt aanlopen 
mett een getrokken zwaard, waarmee hij Kirke zal bedreigen. Op deze afbeelding is 
dee tijdsfactor geëlimineerd en zijn dus vier in tijd opeenvolgende fasen van het 
verhaall  tot één afbeelding vervlochten. De verschillende figuren zijn zó afgebeeld dat 
zijj  de meeste zeggingskracht hebben in het verhaal. Door middel van hun attributen 
enn gebaren worden zij voorgesteld in hun kenmerkende functie in het verhaal. Het is 
duidelijkk dat de synoptische methode eigen is aan de beeldende kunst en niet aan de 
literaire.. Deze methode laat dus zien hoezeer de picturale traditie zich onafhankelijk 
vann de literaire heeft kunnen ontwikkelen. 
Hett leidt tot interessante resultaten, wanneer het mogelijk is op referentiële 
afbeeldingenn een synoptische aanpak te onderkennen, waarbij verschillende 
elementenn van de afbeelding naar verschillende momenten van het gebeuren of de 
handelingenreekss verwijzen.24 

Waarr het niet om het vertellen van een verhaal gaat, zal deze methode echter minder 
noodzakelijkk zijn. Een kylix van de Penthesileiaschilder (ill . 4)15 laat een scène uit de 
palaistraa zien: links op de afbeelding staat een jonge trainer, herkenbaar aan de stok 
diee hij vasthoudt. De jonge atleet die voor hem staat, geeft hem zijn discus, 
waarschijnlijkk omdat hij zijn krachten gaat beproeven op de speren, die hij in zijn 
linkerhandd houdt. De jongen rechts op de afbeelding draagt een pikhouweel. In deze 
figuurr is het wellicht mogelijk een spoor van synoptische techniek terug te vinden. De 
jongenn loopt van de andere twee weg, hetgeen hoogstwaarschijnlijk wil aangeven 
datt hij met zijn taak klaar is. Hij heeft de harde, droge grond bewerkt waarop zijn 
vriendd en wellicht ook hijzelf zullen trainen. Deze figuur duidt dus op een eerder 
stadiumm van de reeks van handelingen die tijdens een sporttraining plaatsvinden. De 
halterss die boven de arm van de middelste jongen hangen, duiden mogelijk op een 
volgendd moment in de training. Het laat zich aanzien dat deze voorstelling 
omschrevenn moet worden als een vervlechting van verschillende momenten van de 
training.. We zullen aan dit punt verder aandacht besteden, wanneer de 
vaasafbeeldingenn met een homo-erotisch thema behandeld worden. 

C.. Daarnaast zijn er voorbeelden waarop de opeenvolgende momenten uit een 
verhaall  naast elkaar (parataktisch) worden afgebeeld, waarbij de hoofdpersoon al 
dann niet in elke afbeelding terugkeert. Een voorbeeld is de bekende afbeelding met 
verschillendee momenten uit de ondergang van Troje, van de Kleophradesschilder:26 in 
hett centrum van de afbeelding de scène van de dood van Priamos door Neoptolemos; 
rechtss hiervan waarschijnlijk Andromache die een Griek te lij f gaat en de redding 
vann Aithra door Akamas en Demophon. Links van Priamos: de Lokrische Ajax die 
Kassandraa bedreigt en de ontsnapping van Aineias met Anchises en Askanios. Een 
anderr voorbeeld, waarbij de hoofdpersoon echter steeds terugkeert, is de kylix in 

^Boston,, Museum of Fine Arts 99.518, van de schilder van de Boston Polyphemos, ca. 550, ABV198. 
Voorr een bespreking van deze vaasafbeelding als voorbeeld van de synoptische methode zie Hemelrijk 
(1979)) pp. 86-87 en Snodgrass (1982) pp. 5 e.v. 
"Voorzichtigg over de mogelijkheid van een synoptische aanpak in de weergave van de dans is 
Naereboutt (1997) pp. 238-239. 
"Boston,, Museum of Fine Arts 28.48, kylix van de Penthesileiaschilder. 
^Napels,, MuseoNazionale Archeologico 2422; Pfuhl (1923) Abb. 378; Simon (19812) Taf. 128-129. 
Vergelijkk Maaskant-Kleibrink (1990) p. 10 voor een bespreking van deze vaasafbeelding als een 'uit een 
cycluss samengestelde compositie.' 
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Londonn waarop verscheidene avonturen van Theseus naast elkaar zijn weerge-
geven.277 Zes staaltjes van mannenmoed, waarin Theseus zich een ware held betoont, 
prijkenn aan de buitenkant van de vaas. Het doden van de Minotauros versiert de 
bodemm van de vaas. Bij deze methode, die wel de cyclische wordt genoemd,M is het 
niett nodig dat de verschillende momenten naar tijd geordend zijn. 
Opp de keerzijde van de kylix van de Triptolemosschilder (ill . 5, zie ill . 2),» staan twee 
groepenn boksers, elk waarschijnlijk begeleid door een trainer. Dezen slaan nauw-
lettendd de bewegingen van de boksers gade en de trainer rechts op de afbeelding 
geeftt aanwijzingen in de techniek van bepaalde stoten. De linkergroep is bezig met 
hett omwinden van de boksersriemen, de boksers van de rechtergroep delen elkaar al 
stotenn uit. Hoe moeten we deze afbeelding interpreteren? Bedoelt de schilder dat in 
dee palaistra beide groepen tegelijk aan het trainen zijn, of gaat het hier om twee 
successievee stadia in de training van het boksen? Omdat ik geloof dat bij dit soort 
afbeeldingenn de nadruk ligt op de uitbeelding en demonstratie van een sport of op de 
trainingg voor een sport en niet zozeer op de wijze waarop individuele atleten hun sport 
beoefenen,, lijk t mij de parataktische interpretatie de meest waarschijnlijke en is deze 
afbeeldingg in haar compositie enigszins te vergelijken met de vaasafbeelding met de 
cycluss van Theseus.30 

Dezelfdee vraag kunnen we ons stellen bij de besproken kylix van Makron (ill . 3), de 
voorstellingg van een bordeel: bedoelt de schilder dat de verschillende paren op de 
afbeeldingg tegelijk in een bordeel met de verleiding bezig zijn, of beelden de paren 
steedss verschillende momenten of variaties van de verleiding uit, zoals de 
heldendadenn steeds verschillende staaltjes van de moed van Theseus zijn? In het 
laatstee geval is de mate van abstrahering en daardoor de afstand van de gang van 
zakenn in de werkelijkheid groter. Het ligt voor de hand dat een bordeel verscheidene 
prostitueess in dienst had, die tegelijk aan het werk konden zijn. Anderzijds is het 
minderr aannemelijk dat zoveel prostituees in één bordeel tegelijk met precies 
hetzelfdee bezig waren. Of zijn de mannen vrienden van elkaar en zijn ze met een 
groepp tegelijk naar het bordeel gegaan? Op kant B vindt er tussen de eerste groep van 
linkss interactie met de middelste groep plaats: de jongen staat met zijn gezicht naar 
dee man. Misschien kijkt de jongen naar zijn oudere vriend of vader om te zien hoe het 
eerstee contact met een prostituee moet verlopen of heeft hij ook belangstelling voor 
dee vrouw met de spiegel? Kant B betreft dan eigenlijk twee scènes: één met vier 
personenn en één met twee. Gezien de nadruk op het functionele karakter van de 
personen,, neig ik naar de mogelijkheid waarbij het gaat om de uitbeelding van 
afzonderlijkee verleidingsscènes, maar zekerheid is hier niet te geven.31 

27Londonn British Museum E 84, uit Vulci , schaal van de Kodrosschilder, ARV2 1269, 4; Simon (19812) 
Taf.. 221-223, Snodgrass (1982) pp. 4-5, Boardman (1989) ill . 240. 
^Vergelij kk  Snodgrass (1982) p. 5. 
29Ziee voetnoot 18. 
'"Opeenn kyli x van de Telephosschilder  in Boston (Museum of Fine Arts, 01. 8033; Hupperts (1989) 
ill .. 38) trainen drie jongens in de palaistra, ieder  in een andere sport: de linker  in het discuswerpen, de 
middelstee in het speerwerpen en de rechter  in het verspringen, de eerste drie sporten van het pentathlon. 
Dee manier  waarop de vaasschilder  de jongens bij  elkaar  op één afbeelding heeft gezet, kan geen 
weergavee zijn van de gang van zaken in een palaistra, want dan zouden de jongens elkaar  behoorlijk in 
dee weg lopen. De afbeelding heeft de werkelijkheid of de ruimt e 'verdicht' . Het zou zelfs om dezelfde 
atleett  kunnen gaan die zich in de drie sporten bekwaamt, net zoals Theseus zijn krachten beproeft op 
verschillendee schurken. 
3lZodraa er  dus interactie is tussen de figuren lijk t het erop dat het gaat om het gelijktijdi g plaatsvinden 
vann handelingen van de verschillende figuren. Zo is op de buitenkant van een kyli x van Makron in 
Toledoo (Toledo Museum of Ar t 72.55; Keuls (1985) ill . 141, 142 en 204; Beard (1991) ill . 7 en 8; 
Kunischh (1997) nr. 179) een bordeel afgebeeld waarin een zittende hetaire omkijk t naar  de man en 
hetairee achter  zich die in een verleidingsritueel verwikkeld zijn. Deze houding maakt één geheel van de 
voorstellingg van de twee afzonderlijke paren en suggereert sterk dat alles zich gelijktijdi g afgespeeld zou 
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1.1.2.. Het gebruik van tekens 

Dee beperkte ruimte dwingt de schilder picturale details een sterke 'lading' te geven. 
Will  de schilder zijn mythe enigszins genuanceerd of gedetailleerd 'vertellen' dan is hij 
genoodzaaktt details een nadrukkelijke (narratieve) betekenis toe te kennen. Hij 
brengtt belangrijke accenten aan door het gebruik van bepaalde gebaren, houdingen, 
voorwerpen,, en de ordening van personen ten opzichte van elkaar of door bepaalde 
personenn of zaken weg te laten. Ook op dit niveau is er sprake van reductie: details 
wordenn gereduceerd tot elementen die rijk zijn aan betekenis en die zelfs de functie 
vann een symbool kunnen krijgen.32 Op de schaal van Makron in Berlijn, waarop het 
Parisoordeell  is afgebeeld, staat Aphrodite weliswaar als laatste godin achter Athena 
enn Hera, maar de aanwezigheid van de eroten die om haar heen vliegen en haar 
bekransen,, vestigt niet alleen de aandacht op haar, maar maakt ook de beschouwer 
duidelijkk dat Paris op haar voorstel ingaat.33 Op een roodfigurige stamnos in een 
privéé verzameling in Zwitserland is het gezantschap van Ajax, Odysseus en Phoinix 
afgebeeldd die Achilleus proberen over te halen weer aan de oorlog deel te nemen.34 

Ajaxx en Odysseus bevinden zich tegenover Achilleus. Phoinix daarentegen staat 
achterr Achilleus. Zijn plaats heeft een sterke lading: hij duidt op de loyale houding van 
Phoinixx tegenover Achilleus en verwijst naar het vervolg, namelijk dat Phoinix bij 
Achilleuss zal blijven. 
Dezee vorm van reductie ligt juist bij de referentiële afbeeldingen voor de hand. 
Concretee voorwerpen, bepaalde handelingen e.d worden tot tekens. Ze duiden op 
meerr of op iets anders dan wat het uitgebeelde op het eerste gezicht voorstelt. Bazant 
spreektt van signes des signes." Zo gebruiken de schilders zeer eenvoudige tekens om 
dee plaats van het gebeuren of van de handeling aan te geven.36 Een enkele zuil kan 
duidenn op het voorhof van een huis, of, in combinatie met een altaar, op de ruimte vóór 
eenn tempel. Een deur wijst vaak op een privéhuis. Wanneer er tevens een spiegel aan 
dee wand hangt, handelt het om een vertrek binnenshuis, maar wordt een altaar vóór 
dee deur afgebeeld, dan duidt dit erop dat de handeling zich vóór het huis afspeelt. Een 
wasbekkenn wijst meestal op het gymnasium, zeker als er een herme bij staat. 
Opp een stamnos in Londen (ill . 6) is het afscheid van een hopliet uitgebeeld.37 In volle 
wapenrustingg schudt de soldaat de hand van een oudere man. Het gebaar zal een 
sterkee lading hebben en ook symbolisch bedoeld zijn: twee generaties staan 
tegenoverr elkaar en verbinden zich met de handdruk. Het zou hier om vader en zoon 
kunnenn gaan. Aan de andere kant van de soldaat staat een vrouw; ze houdt in haar 
linkerhandd een offerschaal en in de rechter een schenkkan. Door de aanwezigheid 
vann deze vrouw met haar attributen heeft de afbeelding een godsdienstige dimensie 
gekregen:: het vertrek van de soldaat naar de oorlog staat onder bescherming van de 
goden. . 

hebben.. Naar analogie van deze afbeelding zou de keerzijde op dezelfde wijze geïnterpreteerd kunnen 
worden,, ook al vindt daar geen interactie tussen de twee paren plaats. 
32Mett symbool bedoel ik een concreet iconografisch teken (voorwerp, persoon, gebaar, handeling) 
waaraann in een bepaalde context een betekenis wordt toegevoegd, die voor de eigentijdse beschouwer te 
herkennenn is. Een symbool is bedoeld om de beschouwer aan iets anders te doen denken dan aan het 
afgebeeldee dat de symboolfunctie heeft. (Cf. van Straten 1985) 
33Berlijn,, Staatliche Museen 2291, uit Vulci, kylix van Makron, ARV2 459,4; Boardman (1975) ill . 310; 
Kunischh (1997) nr. 295. 
^Zwitserland,, privéverzameling, stamnos van de Triptolemos-schilder, ARV2 361, 7; Boardman (1975) 
ill .. 304. 
35Bazantt (1985) pp. 49 e.v. 
^Vergelijkk Bérard & Durand (1985/3) pp. 39 e.v. 
"London,, British Museum E448, ARV2 983,14. Vergelijk Bérard & Vernant (1985) ill . 61. 
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Alss volgend voorbeeld van een vaasafbeelding waarop tekens tot symbolen zijn 
geworden,, geef ik een skyphos van de Zeusschilder (ill . 7)38: een volwassen man (met 
baard)) leunt op zijn stok. In zijn rechterhand houdt hij een strygilis, die hij de jongen 
diee vóór hem staat, aanreikt. Deze kijkt naar wat de man hem aanbiedt. Zelf houdt hij 
inn zijn linkerhand een lier vast. Het heeft er alle schijn van dat beide instrumenten een 
symbolischee waarde hebben: de strigilis staat voor de fysieke ontwikkeling en de lier 
voorr de muzische kunsten, dat wil zeggen: de geestelijke ontwikkeling. De man lijk t 
dee jongen aan te sporen zijn lier te laten rusten en zich te concentreren op de fysieke 
training.. Zo verzinnebeeldt de afbeelding het belang en wellicht de eenheid van beide 
soortenn van vorming. 
Eenn probleem vormt de uitdrukking van emoties en gevoelens.39 De gezichts-
uitdrukkingg wordt niet of nauwelijks gebruikt als middel om gevoelens weer te geven, 
zekerr niet in de archaïsche periode. De schilders waren aangewezen op andere 
middelen,, wilden ze de figuren in een geëmotioneerde staat afbeelden. We bespreken 
enkelee voorbeelden. Op een stamnos in het Martin-von-Wagner Museum in 
Würzburgg (ill . 8) is de dood van Hipparchos afgebeeld.40 Aristogeiton heeft hem reeds 
mett zijn dolk gestoken en Harnuklios wil toeslaan. Terwijl zijn laatste ogenblikken 
zijnn aangebroken, kijkt de tiran om naar de jongen die de oorzaak is van zijn dood.41 

Hoee heeft de schilder de sterke emoties die Hipparchos in zijn laatste 
levensogenblikkenn ongetwijfeld heeft gehad, uitgedrukt? We nemen aan dat de 
schilderr iets hiervan heeft willen weergeven. Het zijn uitsluitend gebaren of de 
houdingg van de man die op een of andere manier op emotie duiden. Zijn rechterhand 
raaktt de baard van Aristogeiton aan. Met dit gebaar heeft de schilder de angst 
uitgedrukt.. Het achterom kijken is wellicht meerduidig: is dit een teken van hartstocht 
(zijnn laatste blik werpt hij op degene van wie hij hield) of van doodsangst en schrik 
(hijj  ziet dat ook Harmodios in het complot zit)? 
Opp de bodem van een kylix in Basel (ill . 9) staan vader (Pelias) en dochter (Alkandra) 
tegenoverr elkaar.42 Er heerst een ijzige spanning. Het zwaard van Alkandra steekt 
dreigendd naar voren en vormt de focus van de afbeelding. Haar zelfverzekerdheid -
mett haar rechterhand maakt ze een uitnodigend gebaar - en rijzige gestalte maken de 
houdingg van Pelias des te angstiger en hulpelozer. Zijn gebogen hoofd en rechterhand 
diee zijn kale schedel ondersteunt, drukken zijn vertwijfeling en vrees uit voor de 
genadeloosheidd van zijn dochter. Tegenover elkaar staan de angstige ouderdom die 
weett wat er gaat gebeuren en de meedogenoze jeugd die het tragische van haar 
eigenn voornemen niet kent. 
Inn het geval van deze twee besproken afbeeldingen is het duidelijk dat de schilder via 
gebarenn en houdingen, en contrasten daarin, emoties tot uitdrukking heeft gebracht. 
Wee weten dit omdat we de verhalen die de schilder uitbeeldt kennen. Bij referentiële 
afbeeldingenn is dit veel moeilijker vast te stellen. Hierbij speelt onder meer de 
betrokkenheidd van de schilder bij de situatie of handeling die hij weergeeft een 
belangrijkee rol. Bij de voorstellingen met de homoseksuele verleiding bijvoorbeeld, zal 
hett uitmaken of de schilder zelf uit eigen ervaring herkent wat hij afbeeldt of niet. 
Verderr kan de starheid van een picturale traditie, die weinig ruimte laat voor de 

38Berkeley,, University of California, Lowie Museum of Anthropology 8/4581; voor een afbeelding, zie 
N.. Yalouris (e.a.), Athletics in Ancient Greece, Athene (1977) ill . 16. 
39Ditt onderwerp heeft mijns inziens nog weinig aandacht gekregen in iconografische studies van 
vaasafbeeldingen.. Zo komt het lemma 'emotion' in het handboek van Robertson (1992) over de 
roodfigurigee stijl slechts driemaal voor. 
40Würzburg,, Martin-von-Wagner-Museum L 515, ARV2 256,5, stamnos van de Kopenhagen-schilder. 
4lVoorr de tirannendoders, zie hfdst. 7.6. 
42Basel,, Antikenmuseum, kylix uit de kring van de Euaionschilder; Schefold (1989) Abb. 21. 
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creativiteitt van de schilder, een rol spelen. Ik denk hierbij aan de verleidingsscènes op 
dee CHC-skyphoi.« 
Hett is duidelijk dat bepaalde tekens door de schilders als symbolen zijn gebruikt. Zo 
heeftt Hoffmann de symbolische waarde van de haan onderzocht, en hij concludeert 
datt de haan kan staan voor waakzaamheid, dapperheid en de penis." Verder heeft 
Evaa Keuls op ingenieuze wijze talloze voorwerpen symbolisch geduid: de aigis van de 
godinn Athena = vagina dentata, zwaard = phallus\ gesloten deur= vrouwen-vertrek, 
halff  geopende deur = seksuele plichten van de vrouw, alabastron = vrouwenplicht de 
penispenis van de man te masseren, doos = baarmoeder, het zitten van een vrouw op een 
stoell  = moederschap, geldzakje = (financiële) macht/economische phallus, waterkan 
enn voorwerpen van het weven = het leven van vrouwen en deugden van ijver en 
onderworpenheidonderworpenheid van de vrouw en een klinè heeft een seksuele associatie. Bij het 
vaststellenn van het gebruik van symbolen door schilders is het natuurlijk van belang 
datt het gestaafd kan worden door andersoortige bronnen.45 Zo is het mogelijk dat een 
schilderr door middel van een dubbelzinnigheid in de taal zinspeelt op een andere 
associatiee van het afgebeelde voorwerp of de voorgestelde handeling. We hebben 
gezienn dat lyrische dichters een sterke neiging hebben tot dubbelzinnig taalgebruik 
wanneerr het gaat om seksualiteit. Wellicht gebruiken schilders deze zelfde 
ambiguïteitt in het geval van beelden. Ik geef een voorbeeld. Op een zeer vaak 
besprokenn kylix van de Brygosschilder in Florence (ill . 10)*6 vindt op beide zijden een 
zeerr uitbundige heteroseksuele orgie plaats. De middelste groep van kant A wordt 
gevormdd door een man die zijn phallus vooruitsteekt in de richting van een vrouw die 
vóórr hem op haar knieën zit. De man heeft blijkbaar haar fluit (aü>,oi) van haar 
afgepakt,, want ze strekt haar rechterhand uit om deze te pakken en hij houdt de fluit 
verr naar achteren. De Brygosschilder maakt hier een grap met het Griekse 
werkwoordd npooauteïv, dat niet alleen betekent 'de fluit bespelen', maar ook de 
seksuelee connotatie heeft van fellatio.47 De man steekt zijn phallus naar voren: dat is 
dee oüXoi die zij moet bespelen. Deze interpretatie wordt versterkt doordat op de 
binnenkantt van de kylix zijn afgebeeld een man, met opgeslagen mantel, en een 
fluitspeelster,, die met bolle wangen de dubbele auloi bespeelt. 
Eenn beschouwer moet ervaring hebben met de complexe taal van tekens, wil hij snel 
herkennenn wat er op de afbeelding is weergegeven. De tekens zijn niet altijd 
gemakkelijkk te ontcijferen, omdat ze én met elkaar verweven zijn, zodat de betekenis 
vann ieder afzonderlijk afhankelijk is van de betekenis van de andere tekens én 
indicatorenn zijn van complexe culturele patronen. Toch moeten we er vanuit gaan dat 
voorr een eigentijdse beschouwer deze tekens geen grote problemen hebben 
opgeleverdd en dat met enige ervaring in het decoderen en met een grondige kennis 
vann de Griekse cultuur ook de huidige beschouwer de beelden zou moeten kunnen 
begrijpen. . 
Eenn referentiële vaasafbeelding is dus geen exacte, fotografische weergave van de 
werkelijkheid,, maar lijk t de werkelijkheid in zekere zin te interpreteren of is een 
beweringg over de werkelijkheid die zij, naar het schijnt, weergeeft.48 De vraag blijf t 
vooralsnogg open wat voor een type bewering zij is. 

43Ziee hfdst. 5. 
"Hoffman nn (1974). 
43Ditt  wordt terecht sterk benadrukt door  Naerebout (1997) pp. 244 e.v. 
«Florence,, Museo Archeologico 3921, ARV2 372. Cf. bijvoorbeeld Boardman & La Rocca (1975) pp. 
97-99;;  Sutton (1982) pi. 8; Johns (1982) fig. 141; Keuls (1985) fig. 169-170; Peschel (1987) 84, 131; 
Reinsbergg (1989) Abb. 51a-c; Sutton (1992) pi. 1.3; Kilmer  (1993) R518; Dierichs (19932) Abb. 148a-
c. . 
47Nikophonn fr. 17, cf Henderson (19912) p. 184. 
«Zoo ook Beard (1991) p. 20. 
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1.1.3.. Het economisch gebruik van de vlakken van een vaas 

Omm de picturale mogelijkheden uit te breiden vergroot de schilder soms zijn visuele 
vlakk door beide kanten van de vaas of, in het geval van een schaal, ook de binnenzijde 
voorr zijn 'onderwerp' te gebruiken. 
Ditt kan in principe op twee manieren: 1. De schilder werkt zijn thema of verhaal uit 
doorr op de verschillende vlakken verschillende afbeeldingen weer te geven. 2. De 
schilderr herhaalt dezelfde of bijna dezelfde afbeelding op een ander vlak. 
1.. Het verband tussen de verschillende afbeeldingen kan van een andere orde zijn: 
zoalss we op de vaas in Londen met de werken van Theseus gezien hebben49, kan het 
verhaall  of de reeks van momenten uit het verhaal op de andere zijde van een vaas 
wordenn voortgezet. Een ander voorbeeld is de schaal van Douris in Wenen waarop 
hett verhaal van de wapens van Achilleus na diens dood is uitgebeeld.50 Ook hier 
beeldenn de drie beeldvlakken drie verschillende momenten van het verhaal uit: 1. 
Odysseuss en Ajax vechten om de wapens van Achilleus die tussen hen in liggen51; 2. 
Err wordt gestemd aan wie de wapens toekomen; 3. Neoptolemos neemt van 
Odysseuss de wapens in ontvangst. Het gebruiken van de keerzijde van de vaas wordt 
ookk vaak toegepast bij achtervolgingsscènes: op de ene kant staat de achtervolger, 
opp de andere kant degene die achtervolgd wordt.52 Soms is het verband eerder 
thematisch,, hetgeen wil zeggen dat de beeldvlakken niet hetzelfde verhaal uitbeelden, 
maarr dat het thema in de verschillende afbeeldingen op verschillende manieren wordt 
uitgewerktt en uitgediept. In dit geval worden vaak narratieve en referentiële 
voorstellingenn met elkaar in verband gebracht. Een voorbeeld van een mythologische 
invullingg is een schaal van de Brygosschilder in Londen.53 Het thema is 'poging tot 
verkrachting'.. Aan de ene kant maakt een sater, vergezeld door drie kameraden, 
aanstaltenn zijn seksuele opwinding te botvieren op de godin Hera, die echter 
beschermdd wordt door Hermes en Herakles. Op de keerzijde vallen saters, drie in 
getall  en in gezelschap van een wat verschrikte Dionysos, de godin Iris aan. De 
vaasschilderr laat hun motief onverbloemd zien: de heftige sensatie van begeerte is 
onmiskenbaar. . 
Hett verband tussen de beeldvlakken kan ook dat van een contrast zijn. Zo achtervolgt 
opp de ene zijde van een roodfigurige pelikè in Athene (ill . Il) 54 Zeus zijn geliefde 
Ganymedes,, die hem probeert te ontvluchten. Maar Zeus, die alleen een mantel over 
zijnn schouders draagt, is de jongen al te dicht genaderd om hem nog te laten 
ontsnappen.. De houding van Ganymedes, die geheel naakt is, toont verzet tegen de 
aanranding.. Op de keerzijde zit hoogstwaarschijnlijk dezelfde god op zijn troon, nu 
gekleedd in een chiton. Vóór hem staat, nogal devoot, de godin Hera als de toegewijde 
echtgenote.. Beide afbeeldingen hebben ontegenzeggelijk met elkaar te maken, maar 
hett verband wordt in meer dan één opzicht gevormd door het contrast. Ook op 
referentiëlee afbeeldingen komen dergelijke verbanden tussen de verschillende 
vlakkenn van een vaas voor. 

49497ie7ie voetnoot 27. 
50Wenen,, Kunsthistorisch Museum 3695, uit Cerveteri, kylix van Douris, ARV2 429, 26; Boardman 
(1974)) ill . 285; Hemelrijk (1979) pp. 88-91; Hoffmann (1980) Taf. 5a-b/6a. 
51Hoffmannn (1980) p. 145 beweert, dat op deze vaasafbeelding Ajax en Achilleus om de wapens 
vechten.. Dit lijk t me niet juist. 
S2Alss voorbeeld van de talrijke vazen met dit thema vergelijk London E 313, amfoor van de 
Berlijnschilder,, ARV2 202,87; Keuls (1985) ill . 34a/b. Op deze vaas achtervolgt Zeus Semele. 
53London,, British Museum E 65, uit Capua, kylix van de Brygosschilder, ARV2 370, 13; Boardman 
(1975)) ill . 252. 
^Athene,, Nationaal Museum 1416, ARV2 586, 52; Misdrachi-Capon (1989) nr. 90. 
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2.. We moeten ook ingaan op de functie van de herhaling van een afbeelding, 
aangezienn het bij het type afbeeldingen die het onderwerp van het onderhavige 
onderzoekk vormen, voorkomt dat dezelfde of bijna dezelfde voorstelling op de 
keerzijdee van de vaas wordt herhaald. Ann Steiner heeft onlangs de herhalingen op 
vazenn onder de loep genomen.55 Zij heeft zich in haar analyse vooral geconcentreerd 
opp de narratieve afbeeldingen, maar haar conclusies blijken ook van toepassing te zijn 
opp de referentiële afbeeldingen. Ze onderscheidt drie functies van herhalingen: a. 
Wanneerr het gaat om exacte herhaling, kan de herhaling door zijn redundantie nadruk 
tee weeg brengen of het betreft eenvoudigweg een variatie van de situatie die wordt 
uitgebeeld,, zoals een schilder ook dezelfde afbeeldingen op verschillende vazen 
uitbeeldt,, b. Wanneer bij de herhaalde afbeeldingen kleine verschillen optreden, kan 
dee herhaling het doel hebben twee verschillende stadia in het verhaal uit te drukken, 
c.. Herhalingen met kleine verschillen kunnen ook beogen een vergelijking te maken 
tussenn mythische gebeurtenissen en helden enerzijds en ervaringen en personen uit 
hett leven in een stad als Athene anderzijds. Er worden generalisaties gemaakt van 
hett mythologische niveau naar het referentiële niveau. Steiner laat aan de hand van 
enkelee voorbeelden zien dat deze generalisatie vaak een educatieve boodschap kan 
inhouden.. De herhaling van Herakles in gevecht met de Nemeïsche leeuw te midden 
vann enkele omstanders op de keerzijde van de vaas wekt de indruk geen 
mythologischee verwijzing meer in te houden, maar suggereert dat de omstanders in 
dee herhaalde afbeelding naar een geïdealiseerde sterveling kijken die zich als een 
Herakless gedraagt.56 Op deze wijze heeft de herhaling een paradigmatische functie: 
dee Atheense omstanders kijken naar een ideaal dat zij dienen na te volgen: ze moeten 
vechtenn zoals Herakles heldhaftig de leeuw verslagen heeft. 

1.2.. Observaties naar  aanleiding van de context van de vazen 

Wee beschikken over bijzonder weinig directe informatie inzake de opdrachtgevers 
vann de schilders, de sociale positie van de schilders, de kopers van de vazen, de 
gelegenhedenn waarop het aardewerk werd gebruikt, de handel die in tweedehands 
aardewerkk bestond en de relatieve waarde van de potten. Op deze vragen bestaan 
geenn eensluidende antwoorden en vooraanstaande archeologen houden er zeer 
uiteenlopendee opvattingen op na over deze - toch zeer wezenlijke - aspecten van de 
vaasschilderkunst.. Wil men evenwel de afbeeldingen interpreteren in nauwe 
samenhangg met de manier waarop de makers en gebruikers naar de afbeeldingen 
hebbenn gekeken, dan is het nodig een poging te ondernemen de context van de vazen 
tee reconstrueren. Deze reconstructie zal derhalve op wezenlijke punten een 
hypothetischh karakter hebben en we zullen bij de bespreking van de afbeeldingen ons 
voortdurendd moeten afvragen of de hypothesen betreffende de manier waarop de 
afbeeldingenn geïnterpreteerd moeten worden, wel van toepassing zijn. 
Hett lijk t geen onwaarschijnlijke onderstelling dat veel vazen door de kopers als 
gebruiksvoorwerpenn in het dagelijkse leven benut zijn of dat ze door eigentijdse 
burgerss die de graven van hun familieleden op de begraafplaats bij de Kerameikos 
bijvoorbeeldd bezochten, gezien of bekeken zijn. Het is dus heel waarschijnlijk dat de 
afbeeldingenn door de eigentijdse gebruikers en beschouwers herkend en begrepen 
werden-- De afbeeldingen hadden voor hen een bepaalde betekenis. Tevens kunnen 
wee ervan uitgaan dat de schilders met hun beelden hebben willen 'communiceren'.* 

"Steinerr  (1993). 
56Cf.. bijvoorbeeld Tubingen, Archaologisches Institut der  Universitat S. 70S, bandschaal, CVA 
Tubingenn (3), pi. 228, 1-4; Steiner  (1993) fig. 9. Louvre Fl, amfoor  van de schilder  van Tarquinia RC 
3984,, Para 132,3; CVA Louvre (3), pi. 10, 2.5; Steiner  (1993) fig. 10. 
^Vergelij kk  Naerebout (1997) pp. 231 e.v., die dit terecht benadrukt. 
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Dee vaasafbeeldingen zullen dus referenties inhouden naar de eigentijdse cultuur en 
hett is zinvol ons telkens af te vragen op welke manier de eigentijdse gebruiker/ 
beschouwerr de afbeeldingen heeft geïnterpreteerd. Zoals we hebben vastgesteld, 
geeftt een afbeelding geen fotografische weergave van een handeling, een 
gebeurtenis,, maar werkt met reducties en verkortingen. De selectie en ordening van 
picturalee elementen en onderdelen door de schilder impliceren veeleer een 
subjectievee weergave en een interpretatie van de werkelijkheid. De vraag is dus hoe 
hett eigentijdse 'publiek' van de schilder diens interpretatie van een onderdeel van de 
werkelijkheidd heeft begrepen.58 

Hierbijj  is het van groot belang in de betreffende onderdelen van de cultuur aan de 
handd van andere bronnen inzicht te krijgen, zodat beter beoordeeld kan worden in 
hoeverree de vaasschilders een bepaalde boodschap uitdragen of een bepaalde 
interpretatiee voorstaan. 

dee sociale positie van de pottenbakkers en de vaasschilders 
Robertsonn benadrukt in zijn bijdrage aan de bundel Looking at Greek vases59 dat de 
vaasschilders,, evenals Griekse denkers, naast het vermogen te generaliseren ook 
sterkee neiging tot individualisme kenden, 'which loved to express itself in terms of 
personall  rivalry and achievement' Deze rivaliteit kwam in talrijke aspecten van het 
culturelee en sociale leven van Griekenland uit de zesde en vijfde eeuw sterk tot uiting. 
Ditt gold ook voor de pottenbakkers en vaasschilders. De neiging om binnen de eisen 
enn regels van een picturale traditie een persoonlijke stijl te ontwikkelen en te variëren 
opp vaste beeldschema's rechtvaardigt de vraag naar de intentie die een schilder met 
eenn afbeelding had. En in relatie hiermee lijk t het van belang inzicht te krijgen in de 
socialee positie van de schilders en pottenbakkers.60 Deze groep van technitai kon 
bestaann uit slaven, metoiken en burgers. In het laatste geval behoorden ze sinds de 
socialee wetgeving van Solon vooral tot de klasse van de Theten, de dagloners en in 
enkelee - de betere gevallen - tot de Zeugiten. Zij behoorden als handwerkslieden tot 
dee demiourgoi. 
Tochh zijn er individuele pottenbakkers en schilders van wie we een enigszins ander 
beeldd van hun sociale positie krijgen. We weten bijvoorbeeld dat sommigen zo'n 
success hadden en dus zo'n welvaart kenden, dat zij rijk genoeg waren op de 
Akropoliss indrukwekkende wijgeschenken op te richten. Nearchos en Euphronios 
bijvoorbeeldd moeten dit op grootse wijze nebben gedaan.61 In de zesde eeuw 
verschijnenn signaturen op vazen van pottenbakkers en schilders, hetgeen in verband 
wordtt gebracht met de stijgende export van het vaatwerk. Het doorbreken van de 
anonimiteitt wordt gezien als een teken van een groeiend zelfbewustzijn. De schilders 
werdenn in de loop van de zesde eeuw tevens spraakzamer. Zo weten we dat ze ook 
hunn eigen lievelingen als KotXó̂ -naam op hun vazen vermeldden.62 Ook verschenen op 
vazenn namen van andere personen die tot de kennissenkring van de schilders en 
pottenbakkerss hebben moeten behoord. Het lijk t alsof ze met meer zelfverzekerdheid 
vann hun eigen wereld gewag maakten. Ze beeldden ook zichzelf en collega's op de 
vazenn uit en wel in een omgeving die doett denken aan de leefwereld van de Atheense 

^oardmannn (1991) p. 81 benadrukt terecht dat ondanks het gevaar van anachronismen het voor ons de 
moeitee waard blijf t te achterhalen wat de afgebeelde scène zou kunnen betekenen vanuit het perspectief 
vann de schilder of een eigentijdse beschouwer, ook al lijk t dit in de ogen van sommige geleerden een 
onmogelijkee opgave. 
«Robertsonn (1991) p. 4 
^Dezee korte weergave van de sociale positie van de schilders en pottenbakkers is voornamelijk 
gebaseerdd op Webster (1972), Cook (19722), Kluwe (1976), Scheibier (1983) pp. 120-133, Thompson 
(1984),, Boegehold (1985), Johnston (1987), Ridgway (1987), Keuls (1988). 
6,Vergelijkk Scheibier (1983) pp. 124-127 
«Vergelijkk ook Robinson & Huck (1937) pp. 3 en 85. 
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bovenlaag.. We weten niet met zekerheid of deze afbeeldingen op de werkelijkheid 
zijnn geschoeid; in ieder geval venaden ze een zekere affiniteit met de cultuur van de 
bovenlaag.633 Het laat zich aanzien dat in het laatarchaïsche Athene verscheidene 
pottenbakkerss en schilders zeker tot de burgers van de middenklasse werden 
gerekend,, ook al vormden zij een minderheid. De verandering van de positie van het 
geldd in de Atheense maatschappij zal hierbij een grote rol hebben gespeeld. De 
negatievee geluiden die we bijvoorbeeld bij Aristoteles vernemen over het beroep van 
dee handwerkslieden, is eerder te begrijpen vanuit de filosofische visie van Aristoteles 
opp de kwaliteiten waarover een ideale burger moest beschikken en de handelingen 
diee hierbij pasten, dan op de positie van de pottenbakkers en schilders in het 
dagelijksee sociale leven.64 De groep van schilders en pottenbakkers was natuurlijk 
zeerr gemêleerd.63 Generaliserende beweringen hierover doen is gevaarlijk. Onder 
henn zullen succesvolle en niet succesvolle schilders/pottenbakkers zijn geweest, rijke 
enn arme, relatief hoog ontwikkelde en halve analfabeten.66 

dee context en interpretati e van vazen 
Terugkerendd naar de intentie die de schilders met hun afbeeldingen hadden, weten 
wee nu dat we dit begrip met voorzichtigheid moeten hanteren. We kunnen vanuit de 
kenniss die ons ter beschikking staat over de culturele aspecten die zij uitbeelden, de 
afbeeldingenn interpreteren en ervan uitgaan dat we hiermee de intentie van de 
schilderss hebben achterhaald. Opvallend is echter dat de sociale positie van de 
schilderss vaak niet overeenkomt met de sociale achtergronden van de cultuur die zij 
opp hun vazen uitbeelden. Bij referentiële afbeeldingen betreft het doorgaans de 
leefwereldd van degenen van de bevolking die de tijd en de middelen hadden om zich 
tee vermaken met sport, jacht, wapens, symposia en hofmakerij. Het lijk t erop dat 
althanss dit soort afbeeldingen geen betrekking heeft op het levenspatroon van de 
bevolkingslaagg waartoe de meeste pottenbakkers en schilders behoorden. Er zijn 
tweee mogelijkheden: 1. Ze beeldden de leefwereld van hun opdrachtgevers uit, die 
henn ervoor betaalden. De vazen werden binnen de wereld van de rijkeren benut.67 2. 
Dee schilders beeldden uit eigen beweging deze leefwereld uit, omdat ze de morele en 
culturelee code die met deze bovenlaag verbonden was, als een paradigma opvatten 
enn bij wijze van boodschap wilden uitdragen.68 Beide mogelijkheden kunnen 
natuurlijkk naast elkaar hebben bestaan. We spreken echter over een lange periode, 
waarinn ingrijpende politieke ontwikkelingen tot grote sociale verschuivingen hebben 
geleid.. In hoofdstuk 7 zal ik aantonen dat de kloof tussen de sociale status van de 
schilderss en die van hun opdrachtgevers geleidelijk aan minder groot werd. In ieder 
gevall  kunnen we stellen dat in beide gevallen de 'intentie' van de schilder zeer nauw 
verbondenn was met de wijze waarop de eigentijdse beschouwer de vaas 'gelezen' 
heeft.. In ons onderzoek zal daarom de vraag naar de intentie van de schilder veelal 
samenvallenn met de vraag hoe de eigentijdse beschouwer of gebruiker de afbeelding 
mogelijkerwijss heeft geïnterpreteerd. 

63Bijj  voorbeeld München, Staatliche Antikensammlungen 9935, krater van Euphronios; Scheibier 
(1983)) ill . 114. Brussel, Musée des Beaux Arts A 717, stamnos van Smikros; Simon (19812) Taf. 110 
enn 111; Scheibier (1983) ill . 115. München, Staatliche Antikensammlungen 2421, hydria van Phintias; 
Simonn (19812) Taf. 99-101; Scheibier (1983) ill . 116. 
"Aristt Pol. 1277b, 33 ev. en 1329a, 19. 
MOokk Cook (19722) p. 260 benadrukt dat de status van de ponenbakkers niet uniform hoeft te zijn 
geweest t 
^Vergelijkk ook Gloria Ferrari Pinney, 'Achilles Lord of Scythia' in: Moon (1983) pp. 127-146. 
67Shapiroo (1989) p. 16 acht het daarentegen onwaarschijnlijk dat aristocraten bestellingen plaatsten in de 
Kerameikoss waarbij zij de naam van hun eromenoi opgaven, hetgeen door Webster wordt geopperd. 
Shapiro'ss opmerking is niet erg overtuigend. 
^Hett probleem wordt nog groter wanneer we bedenken dat de afnemers meestal buitenlanders geweest 
zijn,, en dat er verder tussen de kopers en de schilders wellicht handelaren actief waren. 
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Hett begrip 'het eigentijdse publiek' van een schilder is echter niet eenduidig. Omdat 
wee niet van elke vaas weten wie de gebruiker(s)/beschouwer(s) ervan was/waren, 
zullenn we ons telkens moeten afvragen wie de mogelijke gebruikers/beschouwers 
vann de betreffende vaas waren. Wellicht moeten we zelfs een onderscheid maken 
tussenn gebruiker en beschouwer in het algemeen. De afbeeldingen op het vaatwerk 
datt gebruikt werd door vrouwen voor hun zalven en sieraden, zullen wellicht ook door 
dee betreffende echtgenoten bekeken en zelfs gekocht zijn. Zo'n afbeelding kende dus 
beschouwerss die daarnaar - zeker als het gaat om afbeeldingen die de vrouw in haar 
dagelijksee beslommeringen weergeven - vanuit een nogal verschillend perspectief 
gekekenn hebben en haar dus verschillend geïnterpreteerd zullen hebben. Misschien 
moett een moderne interpretator bij zijn iconografische en iconologische 
beschouwingenn in eerste instantie uitgaan van de mogelijke gebruiker om zich pas 
daarnaa opp de visie van mogelijke andere beschouwers te bezinnen. Bij een kylix, een 
voorwerpp dat op een symposion werd gebruikt, is er inderdaad reden onderscheid te 
makenn tussen de gebruiker en mogelijke beschouwers van de vaas, omdat 
waarschijnlijkk de gebruiker als eerste en misschien zelfs als enige van de deelnemers 
aann het symposion de binnenzijde van de kylix onder ogen krijgt, die niet zelden een 
grapp of waarschuwing voor de drinker inhoudt. 
Tochh is een dergelijk onderscheid meestal te theoretisch en valt het niet scherp te 
maken.. Zo zullen veel kylikes met pornografische afbeeldingen gebruikt zijn op 
symposiaa waar dergelijke activiteiten werden gepraktiseerd. Aan deze symposia 
namenn niet alleen mannen deel, maar ook de hetairen dronken uit deze kylikes.69 

Terwijll  de heteroseksuele man die zich, aangeschoten en wel, te midden van hetairen 
bevond,, gretig zal hebben gekeken naar de afgebeelde standjes, zal de hetaire er met 
heell  andere ogen naar gekeken hebben. 
Ikk geef nog een tweede voorbeeld, dat meer in de lijn van ons onderwerp ligt. Op een 
pelikèè van de Gerasschilder in Basel (ill . 12)™ bespeelt rechts op de afbeelding een 
mann met een forse baard een barbitos. In zijn rechterhand houdt hij een plectrum 
vast.. Hij is bijna helemaal naakt, hij draagt alleen een mantel over beide schouders 
diee onder zijn oksels naar achteren wappert en verder laarsjes. Vóór hem loopt een 
naaktee jongen wiens gelaat al wat dons vertoont. Zijn mantel is van zijn schouders 
gegledenn en is blijven hangen op zijn onderarmen. In zijn rechterhand houdt hij een 
wandelstokk vast. Hij loopt vóór de man uit, maar kijkt achterom. Tussen hen in hangt 
eenn oinochoè aan de barbitos en beiden dragen een krans, wellicht een teken dat er 
gedronkenn is en dat deze ontmoeting een onderdeel is van een komos. De houding 
vann de jongen is beweeglijk en soepel. Geprononceerd en daardoor in het oog vallend 
zijnn zijn billen. In een bijna ronde lijn steken ze naar achteren. 
Dee eigentijdse beschouwer zal in deze afbeelding ongetwijfeld een komosscène 
hebbenn gezien: een jongen die begeleid door een barbitosspeler terugkeert van een 
symposion.. De jongen kijkt om en staart de man aan, waarschijnlijk vanwege diens 
spell  op de barbitos of om hem aan te sporen muziek te maken. Tot zover een 
interpretatiee die geen specifiek perspectief behoeft. Toch laat de afbeelding nog 
anderee associaties toe. Naar het zich laat aanzien namen aan de symposia en de 
komoii  mannen deel die erotische gevoelens voor jongens koesterden. Vanuit het 
perspectieff  van dergelijke mannen gezien heeft deze scène duidelijke erotische 
connotaties:: de billen van de jongen zijn zeer uitnodigend en de jongen zal in hun ogen 
zekerr aantrekkelijk geweest zijn, maar tevens een uitnodigende houding hebben 
aangenomen.. De jongen neemt niet de pose van een beduusde, ingetogen jongeman 
aan,, integendeel, zijn naaktheid en vooral de wijze waarop zijn mantel bijna 

«Bijvoorbeeldd op Basel Ka 415, Keuls (1985), ill . 143. 
70Basel,, Historisches Museum 1906.301, uit Capua; ARV2 174, 3bis; G. van Hoorn, Choes and 
Anthesteria,Anthesteria, Leiden (1951) fig. 109. 
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geraffineerdd van zijn schouders is afgezakt, geven een sterk erotiserende indruk. Een 
Athenerr die zulke homo-erotische gevoelens niet kent, zal door deze afbeelding niet 
geprikkeldd zijn.71 

internee focus 
Err is nog een andere wijze van interpretatie mogelijk die wel ongebruikelijk is in 
iconografischee studies van Griekse vaasafbeeldingen, maar die zeker de moeite loont 
inn ogenschouw te worden genomen, omdat het tot interessante resultaten kan leiden. 
Dee focus op onderdelen van de afbeelding wordt niet of niet alleen bepaald vanuit het 
gezichtspuntt van een beschouwer van buiten de afbeelding, maar kan ook vanuit een 
vann de personages in de afbeelding zelf plaatsvinden. Het is denkbaar dat de schilder 
vann de pelikè in Basel (ill . 12) de intentie heeft dat de houding, het gedrag of de 
aantrekkelijkheidd van de jongen gezien wordt vanuit het perspectief van de man die 
achterr hem staat. De aantrekkelijkheid van de jongen is dan niet zozeer een objectief 
gegeven,, maar bestaat in de ogen van de barbitosspeler. De verleidelijkheid van de 
jongenn is er dankzij de blik van de man. En de beschouwer buiten de afbeelding ziet 
dee jongen als een verleidelijke jongen, omdat de man hem zo ziet. 
Ikk geef een ander voorbeeld. Op de binnenkant van een schaal in Boston (ill . 13)72 

staatt de god Apollo met zijn opengeslagen chiton voor een muze. Ze zit op een rots, 
hetgeenn waarschijnlijk aangeeft dat het gebeuren zich afspeelt op de Helikon. In haar 
linkerhandd houdt ze een lier vast en haar rechterhand ondersteunt haar kin. Ze kijkt 
Apolloo aan die zich in zijn volle naaktheid aan haar toont.73 Wanneer we ons afvragen 
welkee gedachten een Athener uit de vijfde eeuw bij deze afbeelding heeft gehad, 
zullenn we in eerste instantie aan de religieuze context moeten denken. Dat Apollo zich 
inn al zijn goddelijke schoonheid toont aan zijn muze is eigen aan een god die bij uitstek 
eenn god van de epifanie is. De openbaring van Apollo is er een van jeugdige 
schoonheid,, die kracht en harmonie uitstraalt74. Maar schoonheid, hoe perfect en 
abstractt ook, lijk t in de klassieke Griekse cultuur vaak verbonden te zijn met erotiek." 
Eenn Athener, die deze voorstelling bekeek, zal naar alle schijn een erotische spanning 
tussenn de beide figuren ervaren hebben. Een vrouw (muze) die in alle rust maar met 
veell  aandacht naar de perfecte schoonheid van een man (god) kijkt, zal de fantasie 
vann menig mannelijk beschouwer hebben kunnen stimuleren. Bovendien is het 
denkbaarr dat de jeugdige naakte schoonheid van Apollo op mannen die homo-
erotischee gevoelens kenden, erotiserend heeft gewerkt. Maar ook in het geval van 
dezee afbeelding is het de moeite waard de mogelijkheid van een indirecte focus te 

711 Er  zijn tal van dit soort afbeeldingen waarop een man naar  een jongen kijkt , hetgeen homo-erotische 
prikkelingenn kan veroorzaken. Ik kom op dit soort afbeeldingen terug in de volgende hoofdstukken. 
72Boston,, Museum of Fine Art s 00.356, van de Cairogroep; ARV2 741; Keuls (1985) ill . 55. 
73H.. Walter, Gnechische Götter, München (1971) p. 318 noemt de Muze 'erstaunt', maar  de blik straalt 
mijn ss inziens geen verbazing uit. Haar  blik is eerder  aandachtig en wellicht vol bewondering. 
74Keulss (1985) p. 70 behandelt deze schaal in het kader  van narcistische poses van jongens op vazen. Zij 
vraagtt  zich af hoe de figuur  van Apollo geïnterpreteerd dient te worden. Ze stelt: 'i t is probably best to 
interprett  Apollo' s posture in this scene as the artist' s expression of the god's youthful beauty.' 
75Bijj  naaktheid ligt dat misschien anders. Naaktheid speelde in het Griekse mannnenleven een andere rol 
dann bij  ons. Dat naaktheid ook bij  de oude Grieken zonder  meer  een erotische associatie had, zou een 
anachronismee kunnen zijn. De zal in het vervolg (hfdst. 4-6) laten zien dat naaktheid gecombineerd met 
eenn mantel in ieder  geval wél een erotische suggestie zou kunnen geven. Voor  een goede inleiding over 
hett  probleem van de interpretati e van naaktheid in de Griekse cultuur , zie Stewart (1997) pp. 24-42 
(voorr  bibliografische gegevens, zie pp. 238-241). Zie verder  Ariet i (1975), J. Boardman, Greek 
Sculpture,Sculpture, The Classical Period, London (1985) pp. 238-239, Bonfante (1989). Dat de naaktheid van 
Grieksee atleten van oorsprong een religieuze functie heeft gehad in het kader  van de Olympische Spelen 
enn andere grote festivals, zoals Bonfante betoogt, lijk t plausibel, maar  haar  suggestie dat de verschuiving 
vann een religieuze naar  'burgerlijke ' praktij k van naaktheid oorspronkelijk te maken zou hebben gehad 
mett  het rituel e kostuum voor  initiatie , en dat we de naaktheid van epheben op zesde eeuwse 
vaasafbeeldingenvaasafbeeldingen op deze manier  zouden moeten interpreteren, kan ik niet onderschrijven. 
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overwegen.. Er is tussen beide figuren interactie: ze kijken naar elkaar en de muze 
lijk tt na te denken over wat aan haar verschijnt. Zij lijk t er nogal van onder de indruk 
tee zijn. De figuur en houding van Apollo moeten wellicht vanuit haar perspectief 
bekekenn worden. De beschouwer ziet de figuur Apollo, zoals de muze hem ziet. 
Frontisi-Ducrouxx wijst op een andere manier waarop de schilder de toeschouwer 
directt bij de afbeelding zou betrekken.76 Wanneer een van de figuren in de voorstelling 
frontaall  is afgebeeld en de toeschouwer als het ware aankijkt, zou dit het bedoelde 
effectt kunnen hebben dat de toeschouwer direct betrokken wordt bij hetgeen is 
afgebeeld.. Ze noemt dit een picturale apostrophe of interpellatie. De frontale figuur 
kijktt de beschouwer aan en onderbreekt hiermee het gebeuren op de vaas waarin hij 
participeert.. We geven een voorbeeld uit haar artikel. Op kant A van een schaal in het 
Louvree (ill . 14) wordt een slapende mainade door een sater benadert.77 Hij kijkt haar 
aann en staat op het punt zich aan haar te vergrijpen. Op de keerzijde van de schaal is 
hett slapende gezicht van de mainade naar de beschouwer gericht. Hierdoor krijgt de 
beschouwerr als het ware de rol van voyeur. Hij neemt de positie in van de sater, en 
wordtt door de frontaliteit van de mainade uitgenodigd te participeren in de afbeelding. 
Frontisi-Ducrouxx laat zien dat op enkele roodfigurige homo-erotische afbeeldingen 
zichh iets dergelijks voordoet.78 

Hett is duidelijk dat de afbeelding op vazen verschillende niveaus van beschouwing en 
interpretatiee toelaat. Er is niet één benadering, de wijze van interpretatie hangt dus 
onderr meer af van de focus: een externe focus of indirecte focus, waarbij in het 
eerstee geval tevens meer eigentijdse beschouwers mogelijk zijn geweest die ieder op 
eenn heel eigen manier de afbeelding hebben bekeken en gelezen. Hun referentiekader 
iss medebepalend voor de betekenis van de afbeelding. 
Vaasafbeeldingenn zijn volledig verankerd in de eigentijdse cultuur en vormen ook op 
dezee manier belangrijke informatieve documenten voor de cultuur van een bepaald 
moment.. We hebben gezien dat de betekenissen van een vaasafbeelding voor een 
groott deel afhangen van allerlei persoonlijke, maatschappelijke en culturele 
kenmerkenn van een eigentijdse beschouwer. De vaasafbeeldingen confronteren ons 
mett mogelijke gezichtspunten van de beschouwers en daarmee patronen van de 
zesdee en vijfde eeuwse cultuur in Athene. De reconstructie van deze receptie is 
tegelijkk een reconstructie van de cultuur waarin deze producten tot stand zijn 
gekomen. . 

eenn vorm van ideologie 
Verscheidenee archeologen benadrukken dat de vazen vaak meer zijn dan een 
Verkorte'' weergave van de werkelijkheid die zij lijken uit te beelden. Zo gaat 
Hoffmannn ervan uit dat de vazen een boodschap hebben. De mythologische 
afbeeldingenn kunnen een paradigmatische functie hebben; het roemrijke verleden 
waarinn soortgelijke handelingen werden verricht, kan als legitimatie dienen voor het 
heden.. Het verleden vormt zo een werkelijkheid die van een hogere orde is.79 Ook 
Beardd benadrukt in haar bijdrage aan de bundel Looking at Greek Vases dat 
vaasafbeeldingenn een boodschap over het dagelijkse leven meegeven en daarmee 
eenn ideologische lading hebben. Aan de hand van afbeeldingen over het leven van de 
vrouwenn toont zij aan dat dergelijke vazen aangeven wat men wel en wat men niet 

76Frontisi-Ducrouxx (1996) pp. 85-86. 
Parijs,, Louvre G 251, 'near" de Euaichmeschilder; ARV2 786; Frontisi-Ducroux (1996) fig. 36a-b. 
^Inn hét geval van R20 en R119 heeft de frontaliteit van een van de figuren een soortgelijke functie. 
^Hoffmannn (1980) pp. 137 e.v. en (1988) pp. 157 e.v., waar hij het onderwerp van het sterven in de 
strijd,, de OavctToq KaXóq, als prototype van een paradigma behandelt. De Griekse held zou in dit opzicht 
eenn paradigmatische functie hebben. Omdat Hoffmann ervan uitgaat dat de vazen voornamelijk een 
funerairee functie hadden, geeft hij dit voorbeeld mijns inziens te veel nadruk. 
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vann een vrouw verwacht. In deze zin hebben de vazen een normatieve boodschap.80 

Evaa Keuls maakt in haar boek The Reign of the Phallus de onderstelling 
waarschijnlijk,, dat Griekse vazen gebruikt konden worden als uitingsmiddelen voor 
dee mannelijke seksuele ideologie en propaganda, al laat zij zien dat, zoals zij in haar 
inleidingg opmerkt, een vaasschildering, net als literaire producten, verschillende 
functiess kan hebben, uiteenlopend van fantasie tot karikatuur of laster. Ook in het 
gevall  van vaasafbeeldingen met homo-erotische voorstellingen lijk t deze 
vraagstellingg relevant. Op twee manieren kunnen dit soort afbeeldingen een 
ideologischee boodschap bevatten: in de eerste plaats kunnen homo-erotische 
voorstellingenn een uitingsvorm zijn van een leefpatroon van een bepaalde klasse. Zo 
wordtt algemeen aangenomen dat de pederastie een kenmerk was van het 
aristocratischee waardenstelsel. We zullen deze vraag met name in hoofdstuk 7 
onderzoeken.. De andere manier is dat dergelijke afbeeldingen een bepaalde 
boodschapp op het gebied van de erotiek hebben. Hierbij moeten we wel een 
onderscheidd maken tussen afbeeldingen die slechts een weergave zijn van bepaalde 
normenpatronenn op het gebied van homo-erotische contacten en het bewust 
gebruikmakenn van vazen als een middel om een seksuele ideologie uit te dragen, dat 
will  zeggen: ze beelden niet alleen normen uit, maar zijn ook normatief. We zullen deze 
vragenn in de hoofdstukken 4 tot en met 7 onderzoeken. 
Inn het kader van pornografie op Attische keramiek bespreekt Sutton de functie van 
pornografischee afbeeldingen en komt op basis van moderne theorieën hierover tot 
tweee modellen:81 1. het zogenaamde 'Peitho-model', waarmee hij bedoelt dat de 
afbeeldingenn de intentie hebben om degenen die zich aan de afbeeldingen verlustigen, 
aann te sporen tot imitatie. 2. Het andere model noemt hij het 'kathartische model', 
waarmeee bedoeld wordt dat afbeeldingen van pornografische aard een positieve 
krachtt kunnen hebben doordat ze verlangens bevredigen die in werkelijkheid niet 
gerealiseerdd kunnen worden. Het eerste model kan even goed van toepassing zijn op 
homo-erotischee afbeeldingen die geen pornografisch karakter hebben. Het lijk t een 
tamelijkk universeel patroon dat bij veel afbeeldingen opgeld zou kunnen doen. Het 
kathartischee model blijf t beperkt tot de pornografische afbeeldingen. We zullen beide 
modellenn bij onze bespreking van de vazen betrekken en bekijken in hoeverre ze van 
toepassingg zijn. 

Werkelijkhei dd of fantasie 
Inn beschrijvingen van erotische afbeeldingen valt vaak de term 'fantasie'. We krijgen 
dee indruk dat de term in verschillende betekenissen wordt gebruikt. Een korte 
besprekingg van wat we bedoelen als we de term 'fantasie' of verbeelding toepassen 
opp de visuele wereld van vazen met referentiële voorstellingen, is hier op zijn plaats. 
Err zijn verschillende niveaus van 'werkelijkheid' denkbaar in verband met de 
vaasafbeeldingen: : 
1.. De vazen geven een trouwe en exacte weergave van de wereld die zij afbeelden. 
2.. De vaasafbeeldingen geven elementen van de werkelijkheid in verkorte vorm 
weer;; de uitgebeelde situaties zijn mogelijk en verwijzen naar concrete situaties die 
zoo hebben plaatsgevonden. 
3.. De vaasafbeeldingen combineren herkenbare elementen uit de werkelijkheid en 
creëerenn zo een nieuwe werkelijkheid (nieuwe situaties/gebeurtenissen). De situaties 
zijnn mogelijk, maar verwijzen niet naar concrete situaties die gebeurd zijn. 
4.. De vaasafbeeldingen lijken mogelijke situaties/gebeurtenissen weer te geven, 
maarr ze zijn zeker niet bedoeld als reëel (de schilder heeft niet de bedoeling gehad te 
suggererenn dat ze hebben plaatsgevonden). 

«°Beanii  (1991) pp. 20, 22 en 27. 
81Sutton(1992)p.6. . 

92 2 



5.. De vaasafbeeldingen creêeren situaties die onmogelijk hebben plaatsgevonden, 
maarr zich alleen in de verbeelding van de schilder en de beschouwer kunnen 
voordoen. . 
Dee referentiële vaasafbeeldingen zijn, zoals we gezien hebben, niet onder één noemer 
tee brengen. Ik denk dat er maar weinige onder de mogelijkheid 1 te rangschikken zijn. 
Eenn voorbeeld van 2 zou de afbeelding van het bedrijf van de schoenmaker kunnen 
zijnn (ill . 1). Afbeeldingen die een situatie meer in zijn algemeenheid of als concept 
uitbeelden,, vallen onder 3 en 4. Illustratie 2 bijvoorbeeld kan óf onder categorie 3 óf 
onderr 4 gerangschikt worden, al naargelang de combinaties van de paren worden 
geïnterpreteerd.. Voor de categorie 5 zou ik de term fantasie in strikte zin willen 
reserveren.. Afbeeldingen waarbij vrouwen een olisbos hanteren die zo groot is als 
eenn boom82, behoren natuurlijk tot categorie 5. De situatie van drie vrouwen/hetairen 
diee zich tegelijk met hun drieën bevredigen met olisboi, afgebeeld op een schaal ooit in 
dee verzameling Castellani83, zou ik rekenen tot categorie 4, maar vrouwen/hetairen 
diee voorgesteld worden zichzelf met een gewone maat olisbos te bevredigen84, reken 
ikk tot categorie 2 of eventueel 3. 

1.3.. Dichters en schilders 

Tenslottee wil ik nog een enkele opmerking maken over de vraag in hoeverre de 
behandelingg van het thema van de homo-erotiek door de dichters - ik bedoel hun 
vertoog,, de middelen die zij hanteren om erover te spreken, het perspectief e.d.- op 
enigee wijze bruikbaar zou kunnen zijn bij de interpretatie van de vaasafbeeldingen 
overr hetzelfde onderwerp. 
Doorr onze analyse van de homo-erotische poëzie die min of meer uit dezelfde periode 
stamtt als de keramiek, vallen in dit kader enkele dingen op: 
1.. De archaïsche poëzie met een homo-erotische thematiek is geschreven vanuit het 
perspectieff  of standpunt van de erastes. De lyrische ik heeft de rol van de erastes. De 
karakteriseringg van de houding en het gedrag van de eromenos is niet alleen 
voortdurendd doorspekt met het commentaar van de teleurgestelde erastes, maar ook 
wordtt de stellige indruk gewekt dat het beeld van de eromenos dat in deze gedichten 
naarr voren komt, sterk bepaald is door het perspectief van de erastes. Ook bij de 
homo-erotischee vazen zullen we bekijken in hoeverre dit perspectief een rol speelt. 
2.. De betrokkenheid van de lyrische ik in de rol van de erastes bij de situaties in de 
gedichtenn is zo groot dat de ervaringen, gevoelens en gedachten die de lyrische ik 
beschrijftt en oproept, de schijn wekken werkelijke ervaringen en emoties te zijn. Op 
dezelfdee wijze zullen wij dus bij het interpreteren van-homo-erotische vazen ons de 
vraagg stellen, of de wijze van het afbeelden van de situaties een zekere betrok-
kenheidd van degene verraadt die de afbeelding vervaardigd heeft. 
3.. We hebben gezien dat waar het gaat om seksuele handelingen tussen de erastes en 
dee eromenos de dichters vaak andere taalregisters gebruiken dan wanneer het gaat 
omm het uitdrukken van emoties, verlangens en zelfs gevoelens van seksuele 
opwinding.. Veelal gebruiken ze verzachtende en verhullende termen om seksuele 
omgangg te suggereren. We moeten er serieus rekening mee houden dat ook de 
vaasschilderss een dergelijke verbloemende wijze van uitdrukken hebben toegepast. 
Eufemismee hoeft niet uitsluitend de uitdrukkingsvorm te zijn van literaire producten. 

«Cf.. Rome, Villa Giulia 50404, kylix, ARV21565, 1; Keuls (1985) ill . 78; Dierichs (19932) ill . 70. 
Berlijn,, Staatliche Museen 3206, uit Etmrië, kolonettenkrater van de Panschilder, ca. 470, ARV2 551, 10; 
Boardmann (1975), ill. 342, Dierichs (19932) iU. 72. 83Ooitt in de verzameling Castellani, Vorberg (1927-32) 409; Keuls (1985) ill . 72. 
wCf.. Londen, British Museum E 815, kylix van de Nikosthenesschilder, ARV2 125, 16; Keuls (1985) 
fig.fig. 80; Dierichs (19932) Abb. 177. 
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Bovendienn is het waarschijnlijk dat wanneer een kunstvorm uit een bepaalde periode 
overr zekere aspecten van de eigentijdse cultuur met enig omhaal, voorzichtigheid en 
verhullingg spreekt, deze uitdrukkingsvorm ook in andere kunstvormen ten aanzien 
vann dezelfde aspecten wordt gehanteerd. 

2.. Beschrijving van homo-erotische vaasafbeeldingen 

Studiess als die van Dover (1978), Koch-Harnack (1983), Keuls (1985), Reinsberg 
(1989)) en Kilmer (1993) hebben verscheidene aspecten van de homo-erotische 
vazenn grondig en bevredigend besproken. Hun resultaten vormen het uitgangspunt 
vann mijn bijdrage, al verschil ik op enkele wezenlijke punten met hen van mening. 
Aann de hand van de vazen bekijk üc enkele facetten van de pederastische relatie: de 
vermeendee pedagogische functie, de noodzaak van de asymmetrie, de vormen van 
seksueell  gedrag, het verschijnsel van de kinaidos. Hiervoor zullen vazen gebruikt 
wordenn die reeds door bovengenoemde auteurs besproken zijn, maar ook materiaal 
datt zij niet of in onvoldoende mate bij hun beschouwingen hebben betrokken. De 
verzamelingg vazen die Beazley naar aanleiding van een vaas op Cyprus bijeen heeft 
gebracht,, vormt nog steeds een goed uitgangspunt voor de bestudering van de strikt 
'pederastische'' thematiek. In de loop der jaren zijn aanvullingen op deze lijst 
verschenen.""  Naast deze Attische vazen met 'courting' scènes zal ik in mijn 
onderzoekk ook de gegevens betrekken die het Korinthische aardewerk biedt, evenals 
dee Attische vazen met komos-afbeeldingen. Met deze twee laatste groepen begin ik. 

2.1.. Homo-erotiek op Korinthische vazen 

Inn tegenstelling tot de Attische vazen wordt seksuele activiteit op Korinthische vazen 
zeldenn uitgebeeld. Er zijn maar weinig voorbeelden van heteroseksuele copulatie 
bekend.. Amyx, die een bespreking geeft van de onderwerpen die op de Korinthische 
keramiekk voorkomen, noemt enkele voorbeelden van vazen waarop 'dikbuikdansers' 
mett naakte vrouwen op het 'toneel' verschijnen. Hierbij zijn seksuele toespelingen 
niett ongebruikelijk.86 Hij geeft één voorbeeld van heteroseksuele copulatie als 
onderdeell  van het optreden van de dikbuikdansers. *7 Ook staan op enkele kraters 
afbeeldingenn van symposia waarbij mannen het gezelschap van naakte vrouwen 
genieten:: op elke klinè rusten telkens één man en één vrouw. Het moet hier gaan om 
hetairenn die hun partner terwille waren. Voor de gebruiker of Griekse beschouwer 
vann dit soort kraters gold een afbeelding van een symposion met naakte vrouwen als 
eenn duidelijke toespeling op erotiek en seksualiteit. Deze afbeeldingen werden in 
prospectievee zin geïnterpreteerd. Verder noemt Amyx een voorbeeld van 
heteroseksuelee copulatie in 'the sphere of nonorgiastic everyday life,' al vraagt hij zich 
aff  of dit fragment wellicht een rituele betekenis heeft.8» 
Hett is opvallend dat het Korinthische aardewerk in verhouding met de Attische vazen 
zoo zelden erotische voorstellingen te zien geeft. Toch mogen we op grond hiervan niet 
concluderenn dat de erotische gebruiken in Korinthe heel anders waren dan in Athene. 
Korinthee had namelijk een grote reputatie op erotisch terrein verworven.89 Wellicht 
moetenn we het geringe aantal erotische voorstellingen in verband brengen met het 

85Cf.. Frel (1963) pp. 61-62, Schauenburg (1965) en (1975) p. 118, noot 118 en 119. 
"Amyxx (1988) pp. 658-659, noot 97. 
stilaan,, ex Lerici MA 121/3, olpè van de Dodwellschilder. 
«London,, British Museum 1886.4-10.1780 (NC 1179), fragment van een krater van de 
Ophelandrosschilder,, Payne (1931) p. 110, fig. 44E. 
««Ziee bijvoorbeeld Keuls (1985) pp. 155-156 en C. Salles (1995) pp. 30-36. 
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feitt dat de figuratieve uitbeelding van aspecten van het dagelijkse leven in het 
algemeenn nog in haar kinderschoenen stond, en niet met een terughoudendheid 
dergelijkee facetten op gebruiksvoorwerpen, waarvan het grootste deel voor de export 
wass bestemd, uit te beelden. 
Watt de homoseksuele en homo-erotische iconografie betreft, verschilt de situatie niet 
ergg van de heteroseksuele afbeeldingen: er zijn ons enkele vazen overgeleverd, 
waarvann sommige de seksuele handeling onverbloemd afbeelden, andere suggereren 
doorr middel van erotische gebaren seksuele spanningen tussen mannen. Ik bespreek 
enkelee voorbeelden.90 

Opp de kotylè 20703 van de Patrasschilder in Tarente (nr. Kor . 1, ill . 15) zijn drie 
groepenn mannen te onderscheiden, ieder met een eigen bezigheid. Links op de vaas 
staann drie mannen te dansen op de muziek van een fluitspeler, allen door hun kleding 
alss 'dikbuikdansers' te karakteriseren. De fluitspeler staat helemaal links op de 
afbeeldingg en wordt aangekeken door een van de dansers. De twee anderen vormen 
eenn paar en dansen met wilde bewegingen met hun rug naar elkaar toe. Daarnaast 
staatt een tweetal mannen, van wie de linker de gebruikelijke kleding draagt, terwijl 
dee man tegenover hem naakt lijk t te zijn. Deze - de afbeelding is hier voor een deel 
beschadigdd - heeft zijn rechterbeen om zijn linkerknie heen geslagen, hetgeen een 
dansendee beweging zou kunnen zijn. De man tegenover hem strijkt over diens naakte 
buik.. Het is niet duidelijk of deze twee mannen een aparte groep zijn of een eenheid 
vormenn met de groep van de vier mannen die links van hen staan. Onderaan de voet 
vann de man rechts zijn sporen van zwarte verf te zien, mogelijk de voet van de man 
diee rechts van het gerestaureerde vlak staat. Ook daar bevindt zich een tweetal 
mannen,, in een houding die op de kopstoot lijkt , een van de openingsstanden van het 
worstelen.. Als twee rammen liepen de worstelaars in gebogen houding op elkaar af 
mett naar voren gestrekte armen, zodat ze met hun hoofd tegen elkaar bonkten. Het 
wass bij deze stoot zaak de tegenstander direct met beide handen aan een van de 
armenn vast te grijpen en een poging te doen hem te vloeren.»' Dan volgt een groep 
vann drie naakte mannen, verwikkeld in een soort seksuele orgie. Dat het hier om 
mannenn gaat, blijkt uit het feit dat ze allen een baard dragen. De figuur links, die 
zichtbaarr seksueel opgewonden is, buigt zich in een wat ongemakkelijke, 
akrobatischee houding achterover en bedrijft 'anilingus.' De houding is, voor zover ik 
weet,, uniek op Griekse vazen. Hij steunt op beide handen; zijn rechterarm (?) steekt 
tussenn de benen van de andere man voor hem door. De middelste man heeft zijn 
fundamentumm naar achteren gestoken, een teken dat hij geen bezwaar heeft tegen de 
moeitee die zijn vriend zich voor hem getroost. Hijzelf is in een innige omarming 
verwikkeldd met een andere man. Hun gezichten staan vlak tegen elkaar aan, terwijl 
dee middelste man met zijn tong de mond van zijn vriend aanraakt. Of deze ook zijn 
tongg laat zien, is niet goed zichtbaar. Hij zit op zijn knieën en steunt op zijn linkerarm. 
Ookk hij heeft zijn billen in een nogal uitdagende houding, wellicht om zijn vriend, die 
hemm nu aan het tongzoenen is, uit te nodigen met hem te doen wat hijzelf ervaart. Tot 
zoverr kunnen we concluderen dat de afbeelding allerlei aspecten uit het leven van de 
mann laat zien: de dans, de sport en het seksuele genot met elkaar. 
Dee rij  van heren wordt afgesloten door een grote vrouw, geheel gehuld in een lange 
peplos.. Ze draagt heel lang haar en op haar hoofd heeft ze een knot omgeven met een 
band,, een kapsel dat we vaker bij vrouwen op Korinthische vazen aantreffen. Ze 
strektt haar linkerarm naar voren uit, terwijl de onderarm naar boven is gericht. Door 
dee kleding die ze draagt, is het zeer onwaarschijnlijk dat ze een hetaire is. Ze is ook 
niett betrokken bij het erotische spel van de mannen. In verhouding tot de mannen die 

'"Voo rr  de informati e over  de herkomst e.d. van de vaas, zie lijst I (Korinthische vazen) achterin dit deel. 
"Vergelij kk  bijvoorbeeld Basel, Antikenmuseum BS 497, amfoor  van de Amasisschilder; von Bothmer 
(1985)) nr. 21. En verder  het reliëf in Athene, Nationaal Museum 3476; Boardman, Greek Sculpture, 
TheThe Archaic Period, Londen (1978) fig. 242. 
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achterr haar bezig zijn, is ze bijzonder groot. Vergelijken we haar echter met de 
fluitspeler,fluitspeler, dan valt zij niet op door haar postuur. Vóór de vrouw zijn sporen van nóg 
eenn vrouwenkleed te zien. Waarschijnlijk vormen ze een reidans, een gebruikelijk 
onderwerpp van de Patrasschilder.92 Of deze vrouwen in een inhoudelijk verband staan 
mett de andere scènes op de afbeelding is onduidelijk. Misschien stellen ze de 
echtgenotess voor die zich gescheiden van de mannen vermaken. 
Opp de kylix 1968.1835 van de Tarenteschilder in het Ashmolean Museum zijn 
dikbuikdanserss afgebeeld (nr. Kor. 2, ill . 16), die, blijkens de drinkhoorns die de 
meestenn bij zich hebben, aangeschoten zijn.93 Ze vormen, zoals gebruikelijk, paren.94 

Bijj  één paar, rechts op afbeelding B, is de seksuele opwinding van een van de mannen 
zichtbaar:: onder zijn chitoniskos komt een erectie te voorschijn. Het is niet duidelijk 
off  de man een baard draagt. Zijn partner, met wie hij de dans uitvoert, heeft er wel 
een.. Deze houdt een wijnkan dusdanig vast, dat er maar weinig wijn in kan zijn 
achtergebleven.. Zijn de gevoelens van geilheid van de man op zijn partner gericht? 
Waarschijnlijkk wel, gezien de actie van drie andere mannen die achter hen staan: 
tweee dansers, een jongeman met een drinkhoorn en een man met baard, staan 
tegenoverr elkaar. De jongeman wordt van achteren 'genomen' door een man met een 
grotee phallus. Deze heeft zijn chitoniskos uitgetrokken.95 Er is bij de jongeman geen 
enkell  teken van verzet, integendeel, hij bukt zich wat naar voren en steekt zijn anus 
naarr achteren om de penetrerende man tegemoet te komen. Het is niet helemaal 
duidelijkk of de man de jongeman al penetreert - de jongeman heeft zijn chitoniskos 
nogg aan - of dat hij met zijn phallus tegen de jongeman aandrukt om hem te laten 
merkenn wat hij wil. De man recht tegenover de jongen houdt hem bij zijn hoofd vast. 
Off  we dit gebaar moeten zien als een teken van tederheid óf als een wens om bij het 
spell  betrokken te worden, is onduidelijk. De man die links op afbeelding A staat, 
steektt zijn billen naar achteren en heeft zijn hand erop gelegd. Mogen we dit gebaar 
seksueell  interpreteren? De seksuele handelingen die enkele mannen met elkaar op 
dezee kylix verrichten, maken deze veronderstelling waarschijnlijk. 
Opp de phialè 536 in Athene, eveneens van de Patrasschilder (nr. Kor. 3, ill . 17) is de 
sfeer,, waarin de dertien mannen en jongemannen zich bevinden, opgewonden en het 
lijk tt alsof de heren zich vermaken. Ze dragen kleding waardoor men ze 'dikbildansers' 
zouu moeten noemen. We geven een korte beschrijving van ze en beginnen bij de twee 
dansendee jongens die met hun drinkhorens een toast lijken uit te brengen. Hun billen 
zijnn geweldig aangedikt en ze dragen de chitoniskoi strak om hun lijf . Aan 
weerskantenn vinden we een paar dat in dezelfde houding staat; het linker paar betreft 
tweee jongemannen, het paar rechts twee mannen. De voorste van de twee bukt zich 
enn steekt zijn billen ver naar achteren, die door degene die achter hem staat, worden 
betast.. Ook zij houden een hand op hun billen. Deze houding lijk t een onderdeel van 
dee dans, maar de erotische werking is daardoor niet minder. Dit wordt nog eens 
bevestigdd door de figuren die aan weerskanten van deze groepen staan. De man 
achterr de linker groep heeft zijn chitoniskos uitgetrokken en staat in een houding die 
wee een enkele keer op Korinthisch aardewerk aantreffen:96 gehurkt en wijdbeens 

92Ziee de phialè Athene 536, nr. Kor. 3, UI. 17. 
93Durand,, Frontisi-Ducroux & Lissarrague (1985) p. 178 geven aan dat de rhyton verbonden is met 
Dionysos.. Hieruit wordt de wijn ongemengd gedronken. 
«Z ieSeeberg^ l J .p .? !. . 
9ïJuistt door dit soort afbeeldingen, waarop naast de 'dikbuikdansers' in één en dezelfde scène en in 
nauwee samenhang met hen niet verklede mannelijke personen verschijnen, ben ik ervan overtuigd dat 
mett de 'dikbuikdansers' verklede mannen zijn bedoeld en geen 'buitenaardse' wezens zoals saters, of 
wezenss van een 'Gegenwelt' (zo Isler-Kerényi (1988) pp. 272-273). Voor de visie dat het gaat om 
'gewone'' mannen, zie bijvoorbeeld Schone (1987) pp. 14 e.v. Zie verder noot 103 en 104 van dit 
hoofdstuk. . 
"Küf.. nr. Kor . 4 (ill . 18) en Zurich, Archeologische Verzameling van de Universiteit L88, alabastron, 
Islerr Kerényi (1988) Abb. 2a-e en 3. 
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toontt hij zijn geslacht. Wellicht is het een uitnodigend gebaar voor de mannen die naar 
eenn 'beurt' verlangen. De schilder heeft de man in de afbeelding sterk naar voren 
willenn laten komen: ook al is hij gehurkt, toch vult hij het hele beeldvlak. Aan de 
anderee kant verricht een man akrobatische toeren: om zijn benen meer bewegings-
ruimtee te geven heeft hij ook zijn chitoniskos uitgetrokken. Hij staat op zijn handen en 
spreidtt zijn benen. Degene die naast hem staat, masseert met zijn rechterhand diens 
billenn of zijn anus. Zijn linkerhand rust op zijn eigen achterste. Het volgende paar is 
aann het dansen en de man rechts betast zijn partner. De rij is bijna gesloten. Een man 
buktt zich en houdt de hurkende bij zijn been vast. Hij kijkt hoe het er bij de hurkende 
mann van onderen uitziet. Misschien maakt hij aanstalten 'anilingus' te bedrijven, zoals 
wee op de kotylè van de Patrasschilder hebben gezien. Een jongeman houdt hem met 
beidee handen aan zijn billen vast. De voorstelling wordt beheerst door drank, dans, 
erotischee gebaren en seksuele opwinding. De schilder heeft ditmaal niet precies 
aangegevenn waarop deze bijeenkomst uitdraait. Bij dit soort afbeeldingen speelt 
klaarblijkelijkk visueel eufemisme een rol: de schilder beeldt niet alles af wat zou 
kunnen.. In die zin heeft de voorstelling een prospectieve functie. Degenen die dit soort 
vazenn gebruikten, waren natuurlijk goed op de hoogte van dergelijke feesten waarbij 
drankk de mannen buiten zinnen bracht. 
Opp de binnenkant van de schaal zijn negen vrouwen afgebeeld die een reidans 
uitvoeren.. Ook zij vieren feest maar op een heel andere manier dan de mannen. 
Tegenoverr elkaar staan de uitgelatenheid en vrijheid van de wereld van de mannen 
enn de ingetogenheid en geordendheid van de wereld der vrouwen. De wereld van de 
mann wordt in haar uitgelatenheid gekenmerkt door dronkenschap, liederlijkheid, 
erotiekk en geilheid die op elkaar is gericht, waarbij de grenzen die in het dagelijkse 
levenn gelden, worden overschreden. Die van de vrouwen blijf t binnen de grenzen van 
hett dagelijkse sociale patroon. 
Zess dansende 'dikbuikdansers' voeren op de krater E620 in het Louvre (nr. Kor . 4, ill . 
18)) uitgelaten en aangeschoten hun ritueel uit. De linkergroep bestaat uit een man en 
jongeman97;; de man draait zich naar de jongen om en lijk t lichamelijk contact met 
hemm te willen maken. Zijn rechterhand houdt hij omhoog, wellicht van opwinding en 
hijj  draait zijn billen naar de jongen toe. De jongeman maakt geen onwillige indruk en 
steektt zijn hand ernaar uit. Op de man in het midden van de afbeelding valt alle 
aandacht:: wijdbeens en met zijn handen op de knieën toont hij zijn grote 
neerhangendee phallus. De man aan zijn linkerzijde probeert zijn aandacht te trekken 
doorr hem zijn keras aan te reiken. De twee mannen rechts op de afbeelding zijn in 
hunn dans op elkaar gericht. De linker heeft zijn chiton uitgetrokken om wilde 
bewegingenn met zijn benen te maken en zo zijn geslacht te tonen. Waarschijnlijk is hij 
dee man tegenover hem aan het verleiden. De afbeelding heeft reductie ondergaan, 
wantt de mannen dansen, terwijl er geen fluitspeler/fluitspeelster is weergegeven. De 
kraterr waarop deze afbeelding is geschilderd, zal doorgaans op een feest gebruikt zijn 
voorr het mengen van de wijn. De afbeelding houdt als het ware een spiegel voor aan 
henn die met de wijn uit deze krater buiten zinnen zullen raken. De voorstelling laat 
zienn hoe vrolijk en opwindend het effect van de drank kan zijn. Wellicht heeft de 
afbeeldingg een 'peitho-functie': 'drink zoals wij doen, want dat zal je plezier geven.' 
Hett laat zich aanzien dat de afbeelding op een andere Korinthische krater (Génève 
6056,, nr. Kor. 5, ill . 19) eenzelfde functie heeft. Zes 'dikbuikdansers' dansen zonder 
eenn indicatie van muziek of wijn. Opvallend is de derde man van links, die zich diep 
vooroverr bukt en zijn billen naar achteren steekt. Hij heeft zijn chitoniskos inmiddels 
uitgetrokkenn en zijn grote phallus steekt tussen zijn benen naar achteren. Ook deze 
standd heeft ongetwijfeld de bedoeling zijn phallus en gevoelens van opwinding aan 

Rottierr spreekt over 'trois couples d'hommes barbus.' De rechterman van het linker paar lijk t mij echter 
geenn baard te hebben. 
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anderenn te tonen. Het lijk t een uitnodigend gebaar te zijn voor de jongeman achter 
hemm om hem te penetreren: hij is geil en steekt zijn billen naar achteren. Deze 
houdingg zien we vaker op Korinthische vazen bij mannen die zich aan de drank 
hebbenn gelaafd.98 

Opp de aryballos 207 van de La Trobe-schilder in een Duitse particuliere collectie (nr. 
Kor .. 6, ill . 20) zijn vijf 'dikbuikdansers' afgebeeld. Mijn beschrijving beperkt zich tot 
hett drietal dat op de foto is weergegeven. De heren staan met gebogen knieën. De 
middelstee man wordt door degene die achter hem staat, bij zijn billen gegrepen. We 
herkennenn deze houding nu als een onderdeel van de dans die erotiserend is bedoeld. 
Dee jongeman die vóór de middelste man staat, strekt zijn armen uit. Ook op deze 
afbeeldingg is geen drank of muziek aanwezig. De afbeelding beperkt zich tot enkele 
figurenn en bewegingen, hetgeen de beschouwer voldoende aanwijzing geeft over het 
vervolg. . 
Opp een zijde van de krater 1604 in Dresden (nr. Kor. 7, ill . 21) staan 5 paren dansers; 
tweee paren bestaan uit een man en een naakte hetaire, maar de andere drie paren uit 
mannen.. De aanwezigheid van de naakte hetairen Iaat zien dat de twee hetero-
seksuelee paren erotisch bedoeld zijn. Hierdoor zal de eigentijdse beschouwer direct 
dee prospectieve functie van deze dans begrijpen en weten waarop deze dans zal 
uitdraaien,, ook al vertonen de mannen geen erecties. Blijkbaar zijn erecties geen 
noodzakelijkee element in een afbeelding die refereert aan seksuele handelingen. De 
mannenn van de drie andere paren staan dicht bij elkaar en lijken, zeker het tweede 
paarr van rechts, elkaar in het kruis te tasten of er althans naar te wijzen. Gezien de 
contextt van de hetero-paren moeten ook de mannenparen erotisch geïnterpreteerd 
wordenn en lijk t het juist ervan uit te gaan dat hun houding vooruitwijst naar seksuele 
handelingen." " 
Dee alabastron nr. Kor . 8 (ill . 22) toont twee 'dikbildansers': de rechter houdt zijn hand 
onderr de kin van de ander, een teken dat hij hem het hof maakt en probeert te 
verleiden.. De ander houdt in zijn linkerhand een stok. Waarschijnlijk is dit een phallus-
stokk die als dildo dienst moet doen. Phallussen worden wel vaker zo op Korinthisch 
aardewerkk afgebeeld.100 Dat Korinthische mannen deze apparaten gebruikten, blijkt 
uitt het fragment KP 2372, waarschijnlijk afkomstig van een Korinthische kotylè (nr. 
Kor .. 9, ill . 23). Een geheel naakte man met baard heeft zijn benen gespreid - een 
houdingg die vergelijkbaar is met die van de meest linkse danser op de krater in het 
Louvree (nr. Kor . 4, ill . 18). Hij heeft een dildo in zijn hand waarmee hij, gezien de 
pose,, of zichzelf zal bedienen of de man van wie rechts onder in de afbeelding nog 
sporenn zichtbaar zijn en die zijn korte chiton ogenschijnlijk nog aanheeft.I0' 

conclusie e 
Wee kunnen vaststellen dat er een aantal Korinthische vazen is dat onmiskenbaar 
homoseksueell  en homo-erotisch gedrag bij mannen toont. Sommige vazen laten 
openlijkk seksueel gedrag zien: tongzoenen, 'anilingus' en het hanteren van een dildo 
wordenn expliciet uitgebeeld, er zijn toespelingen op anaal copuleren en er is een 

«Vergelijkk bijvoorbeeld Payne (1931) nr. 805. Ook hier kijkt de man om, in de hoop dat iemand zijn 
geilee houding heeft opgemerkt. Men moet deze houding niet verwarren met een danspas die ook veel op 
vazenn voorkomt bij de 'dikbuikdansers', waarbij een van de benen naar achteren wordt gezwaaid en de 
voett naar achteren uitsteekt. 
"Voorr de namen die bij de figuren staan, zie Amyx (1988) pp. 585-586 en 602; de namen suggereren 
volgenss hem niet dat het om een Dionysische thiasos zou gaan. 
'«Vergelijkk bijvoorbeeld het geslacht van de man op een Korinthische alabastron gepubliceerd in de 
cataloguss van Sotheby december 1980, lotnr. 232. 
1011 Ook A. Newhall-Stillwell en J. L. Benson in Corinth, Results of excavations vol. XV, part III,  The 
Potter'sPotter's quarter, Princeton, New Yersey (1984) p. 136 omschrijven dit als 'part of male figure.' 
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opvallendee aandacht voor het achterwerk- Bovendien is er sprake van vormen van 
exhibitionistischh gedrag. 
Naastt deze openlijke verbeelding van seksualiteit geven de schilders situaties weer 
waarinn erotische spanningen tussen mannen duidelijk worden. Het moment van de 
verleidingg krijgt hierbij veel nadruk. Mannen richten zich op eikaars lichaam, raken 
elkaarr bij de billen of in het kruis aan. Ook al vormen dergelijke handelingen een 
onderdeell  van de dans die de mannen meestal uitvoeren, toch zijn deze handelingen 
duidelijkk erotiserend bedoeld. De afwezigheid van de erectie hoeft in deze gevallen 
duss niet te wijzen op de afwezigheid van de uiting van homo-erotische gevoelens of 
opp het achterwege blijven van het vertoon van homo-erotische handelingen. 
Velee afbeeldingen hebben een sterke reductie ondergaan: slechts met enkele gebaren 
off  houdingen maken de schilders duidelijk welke gevoelens er tussen de mannen 
spelen.. Verder heeft het er alle schijn van dat veel afbeeldingen prospectief zijn: ze 
verwijzenn naar de seksuele handelingen die zullen volgen. De gebaren zoals het 
aanrakenn van eikaars billen zijn vanuit deze functie als het ware een eufemisme 
gewordenn voor de copulatie die er tussen de mannen zal plaatsvinden. De schilders 
gevenn er blijkbaar de voorkeur aan erotiek aan de hand van gebaren en houdingen uit 
tee beelden boven het onverbloemd weergeven van de geslachtsgemeenschap. 
Ongelijkheidd in leeftijd is niet relevant, mannen met baard hebben dezelfde interesse 
voorr elkaar als voor jongemannen. Wellicht is het de wijn die de grenzen van de 
leeftijdd vervaagt. Maar dronkenschap vervaagt nog andere grenzen. Dronkenschap, 
dans,, erotiek en seks gaan samen. Subtiel geven de schilders aan dat de mannen door 
hett effect van de wijn en de extatische kracht van de dans buiten zinnen raken. Ze 
makenn bewegingen die ze in het dagelijkse leven gewoonlijk niet maken, en laten 
delenn van hun lichaam zien op een manier die niet alledaags is. Verscheidene 
voorwerpenn en andere elementen wekken de associatie met de wereld van Dionysos. 
Dee 'dikbuikdansers' of 'dikbildansers' vieren een feest dat verband houdt met of 
gewijdd is aan Dionysos. Dit verband tussen deze dansers en riten of een feest van 
dezee god is een suggestie die door velen is gedaan.102 De vraag doet zich voor of het 
gaatt om saters óf om mannen die als saters verkleed zijn103, óf om mannen die 
verkleedd zijn maar dan niet als saters.l04 Zelf ben ik geneigd in de dikbuikdansers geen 
verkledee saters te zien.105 Ze hebben geen kenmerken die typisch zijn voor de saters. 
Doordatt op vazen een enkele maal wordt voorgesteld alsof er een interactie tussen 
'dikbuikdansers'' en naakte mannen is, lijk t het waarschijnlijker dat de 
'dikbuikdansers'' gewone mannen zijn die zich om een of andere reden hebben 
verkleed. . 

Hett ligt niet in de aard van dit onderzoek om het probleem van de 'dikbuikdansers' in 
extensoo te bespreken en op te lossen. Ik heb argumenten gegeven die waarschijnlijk 
makenn dat 1. sommige vaasafbeeldingen die ik heb besproken een verband laten zien 
tussenn de dansers met homo-erotische of homoseksuele handelingen en de god 
Dionysos;; 2. dat de 'dikbuikdansers' verklede mannen zijn. 

1022 Webster (1954) p. 584, Seeberg (1971) pp. 79-80 (met enige voorzichtigheid), Schone (1987) pp. 
144 e.v., Hedreen (1992) pp. 134 e.v., Kaeser (in: Viemeisel & Kaeser (19922)) pp. 287-288, Isler 
Keiényii  (1988) pp. 272 e.v. Contra Carpenter (1986) p. 89, die mijns inziens geen doorslaggevende 
argumentenn geeft om dit verband te weerleggen. 
103Brommerr (1937), Buschor (1943), Webster (1956), Pickard-Cambridge (19622), Seeberg (1971), 
Schonee (1987). 
""Schnabell  (1910), Greifenhagen (1929), Payne (1931), Pickard-Cambridge (19622), Schone (1987), 
Fehrr (1990), Hedreen (1992) pp. 132 e.v, Kaeser (in: Viemeisel & Kaeser (19922)). 
l05Ziee noot 95 van dit hoofdstuk. 
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2.2.. Komasten op zwartfigurig e Attische vazen 

vroegee komastenschalen 
Aangezienn homoseksueel en homo-erotisch gedrag op Kohnthisch aardewerk 
uitsluitendd binnen het kader van de dans wordt getoond, wordt de homo-erotische 
thematiekk op de Attische keramiek eerst besproken aan de hand van soortgelijke 
afbeeldingen:: het iconografische onderwerp van de dikbuikdansers en extatische 
danserss wordt namelijk op Attische vazen voortgezet. In het algemeen neemt men 
aann dat de Attische keramiek hierin invloed ondergaan heeft van de Korinthische 
vaasschilderkunst.I066 'Dikbuikdansers' verschijnen voor het eerst op de kylikes van 
schilderss die in de stijl van de KX-schilder werken én van de KY-schilder, vanaf ca. 
580.1077 Opmerkelijk is echter dat op deze komastschalen geen expliciet homoseksueel 
off  homo-erotisch gedrag wordt getoond. Mannen of jongens, naakt of met een korte 
chitonchiton aan, dansen in groepen van drie of twee met elkaar: mannen onderling, 
jongenss onderling of mannen en jongens samen. Op een schaal in New York, 
geschilderdd in de stijl van de KX-schilder108 dansen drie naakte mannen op kant A. Ze 
hebbenn allen een baard en lang haar dat in lokken op hun schouders valt. De genitalia 
vann de mannen zijn zichtbaar, maar tonen geen erectie. De tweede en derde man 
dansenn tegenover elkaar. De rechter man van dit paar strekt zijn hand uit, 
onmiskenbaarr in de richting van zijn partner. Natuurlijk is het een beweging die tot de 
danss behoort. De vraag is nu of we haar ook erotisch mogen interpreteren. Mogelijk 
wijstt hij naar het geslacht van de andere man. 
Opp de schaal 58 van de Falmouthschilder in Otterlo (nr. ZK1, ill . 24) dansen op zijde 
AA twee mannen rond een jongeman.109 De mannen hebben gedronken en dansen wild 
mett hun keras in de hand. Alleen van de rechter man is het geslacht zichtbaar; het is 
klein-- zoals bij komasten op deze schalen gebruikelijk is - maar lijk t zich een weinig 
omhoogg te richten.110 Dit kan het gevolg zijn van het achteroverleunen van de man. 
Wee zijn dus niet in staat uit te maken of de schilder op subtiele wijze heeft willen 
aangevenn dat de man niet alleen door de drank uitgelaten is, maar ook enige 
opwindingg ondergaat door de aanwezigheid van de atletische jonge danser vóór hem. 
Dezee heeft zijn rechterarm naar voren uitgestrekt en spreidt zijn hand op een manier 
zoalss komasten vaker doen. Toch komt hij met zijn hand wel erg dicht bij het kruis 
vann de man en het is mogelijk dat dit gebaar erotisch bedoeld is: dan is de jongeman 
vann plan de man vóór hem in het kruis te tasten. Voor de moderne beschouwer zijn er 
echterr te weinig tekens om zeker te zijn van een erotische interpretatie.111 Bovendien 
ontbrekenn ons andere bronnen die ons informatie over de aard van deze dansen 
kunnenn verschaffen. Of deze vaasafbeelding voor eigentijdse beschouwers mogeüjk 
eenn erotische spanning heeft opgeroepen, is een andere vraag. Als we ervan uitgaan 

106Ziee Schone (1987) pp. 14-15; Carpenter  (1986) pp. 86-87. Voor  een genuanceerde discussie over  de 
mogelijkee overeenkomsten tussen de Midden-Korinthisch e schalen en de Attische Komastschalen, 
vergelijkk  Brijder  (1983) pp. 50 e.v. In veel opzichten, zoals de vormen van de schalen, de compositie, de 
decoratie,, zijn de verschillen groter  dan de overeenkomsten. Alleen van de komastenn zelf is het volgens 
hemm duidelijk dat deze oorspronkelijk uit Korinth e komen. 
107Ziee Brijder  (1983) pp. 63 e.v. en Brijder  (1991) p. 476, pis. 155-157. Voor  komastschalen en 
literatuurr  hierover, zie Brijder  (1983) pp. 23-105. 
108Neww York 22.139.22, schaal van de schilder  van New York, Brijder  (1983) pi. ld-e. 
109Voorr  informati e over  de herkomst, schilder  e.d. van de vazen, zie lijst II  (zwartfigurig e Attische 
komoi)) achterin dit deel. 
iioVergelij kk  bijvoorbeeld het geslacht van de komast op kant A van een andere schaal van de 
Falmouthschilder::  Zurich kunsthandel, Brijder  (1983) pi. 4 d. 
1111 Een vergelijkbare aarzeling heeft men bijvoorbeeld bij  de schaal Bari 2959, van de Tarasschilder, 
Brijderr  (1983) pi. 35a, waar  een man een dans uitvoert met een jongeman, die hem lijk t aan te raken. 
Hett  geslacht van de man steekt naar  voren en is ietwat groter  dan bij  andere mannen die door  de 
Tarasschilderr  zijn uitgebeeld. Ook hier  kan men zich afvragen of de schilder  op subtiele wijze heeft 
willenn aangeven dat er  een erotische spanning tussen de dansers bestaat. 
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datt deze vazen op symposia werden gebruikt112 en hoogst-waarschijnlijk dus ook 
doorr mannen die van jongemannen seksueel opgewonden raakten, lijk t deze vraag in 
positievee zin beantwoord te kunnen worden. 

Dionysoss en de homo-erotische komos: Louvre E 876 
Opp de bovenste band van de in drie zones ingedeelde dinos E 876 in het Louvre (nr. 
ZK2,, ill . 25) overheerst de Dionysische thematiek. Er vindt een groot symposion 
plaats:: de gasten, mannen en jongens, zijn twee aan twee op zeven bedden 
gegroepeerd.. Honden lopen de restjes van het eten te zoeken, de kylikes hangen aan 
dee wand en fluitspeelsters zorgen voor de muzikale verstrooiing. Rechts van dit 
symposionn zijn mythologische taferelen afgebeeld: de geschiedenis van Achilleus, 
Polyxenaa en Troilos, die zich afspeelt bij een waterbron, en het gevecht van de 
Lapithenn tegen de Kentauren, dat gevoerd werd vanwege de poging van de 
Kentaurenn de vrouwen op het huwelijksfeest van Peirithoös te schaken en te 
verkrachten.. Links van het symposion begeleiden Dionysos en Ariadne, temidden 
vann een stoet van elf saters en drie mainaden, Hephaistos op een muilezel. Het zal 
gaann om zijn terugkeer naar de Olympqs, maar de offerdieren, een stier en bok, geven 
aann dat de god aanwezig zal zijn bij een Dionysisch offerfeest.113 De saters zijn 
ithyphallisch:: enkelen masturberen, één heeft zijn phallus met een krans omhangen 
enn een ander gebruikt hem als een soort kapstok voor de foedraal van zijn fluit. 
Ondankss hun staat van opwinding laten ze de mainaden met rust, en zijn ze in hun 
geilheidd eerder op elkaar gericht, zoals de sater die vóór de bok uitloopt en die zijn 
soortgenoott probeert te betrekken bij het erotische spel. De scène toont de 
kenmerkendee eigenschappen van een Dionysisch feest: drank, muziek, dans en 
seksuelee opwinding. 
Tussenn deze stoet van goden en demonen en de kentauromachie is een komos van 
mannen,, jongemannen en jongens, tien in getal, afgebeeld. Er staat een geweldig 
grotee krater, die zeker een meter hoog zou zijn, want hij reikt tot boven het middel van 
dee mannen uit. Voorts staan er nog andere, kleinere vazen op de grond en er hangt 
eenn keras aan de muur. De sfeer is uitgelaten en vrolijk; sommigen dansen uitbundig 
opp de muziek van twee fluitspelers. Het is opvallend dat, terwijl in het Dionysische 
tafereel,, dat ernaast is uitgebeeld, mainaden aanwezig zijn, en bij het symposion één 
fluitspeelster,, in deze komos geen vrouwen voorkomen. De wijn heeft flink 
toegeslagen,, want de meeste mannen tonen tekenen van seksuele opwinding. Rechts 
vann de krater staat een man, enigszins door de knieën gebogen, met een lichte 
erectie.. Hij probeert de aandacht van de jongen, die vóór hem staat, te trekken.114 De 
kansenn van de man zijn groot, want de jongen is erg opgewonden, gezien de staat 
waarinn zijn geslacht verkeert. Hij heeft een krans om zijn arm en verkeert dus in een 
feeststemming.1155 De man benadert de jongen van achteren, de jongen kijkt om naar 
dee man, maar blijf t met zijn billen naar de man toegekeerd. Vóór dit tweetal staan een 
jongemann ea een kleine jongen, althans duidelijk jonger dan de jongen met de krans 
omm de arm. Tegenover het jongetje danst een andere man, van wie niet te zien is of 
hijj  een baard draagt, want de vaas is hier beschadigd en het gezicht is geheel 
verdwenen.. De man achter de jongen betast met zijn linkerhand de benen van het 

ll2Zoo ook Brijder (1983) p. 40. 
113Bérardd & Bron (1985) p. 196 stellen vast dat de aanwezigheid van de stier als offerdier in dit soort 
afbeeldingenn uitzonderlijk is. Ook zij vermelden dat Hephaistos 'eigentlich auf dem Weg zurück zum 
Olympp ist, aber hier noch bei der Einweihung in die Mysteriën des Weines in den Bildem festgehalten 
wird.' ' 
1144 Het is niet goed zichtbaar of de man met zijn rechterhand de jongen bij diens dijbeen aanraakt. Het 
gebaarr dat hij maakt met zijn linkerhand lijk t erop te duiden dat hij aangeeft dat hij iets van de jongen 
wil .. Het geslacht van de man is niet goed zichtbaar. 
115Overr de betekenis van kransen, zie hoofdstuk 5.2. 
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jongetje,, dat omhoog kijkt en met zijn linkerhand een teken geeft van toenadering of 
overgave,, bedoeld voor de man tegenover hem..116 Van de hem omringende mannen 
zijnn de genitalia niet weergegeven, maar het jongetje zelf lijk t - de afbeelding is hier 
niett erg helder - in een staat van opwinding te verkeren. Rechts van dit drietal staat 
eenn jongeman met een erectie en zeer geprononceerde billen. Hij kijkt achterom, 
terwijll  daar een wat oudere man zijn opwinding niet kan verbergen voor een jonge 
fluitspeler.. Het overvloedig drinken van wijn dat door de immense krater, de andere 
vazenn en de drinkhoorn wordt verzinnebeeld, plaatst de scène duidelijk tegen een 
Dionysischee achtergrond. Voorts wordt de voorstelling aan de ene zijde door de 
Dionysischee thiasos begrensd, waarbij zoals we hebben gezien, ook allerlei toe-
spelingenn op (homo)seksuele verlangens en handelingen worden gemaakt, en aan de 
anderee zijde door een kentauromachie die het gevolg is van een poging tot 
verkrachting.. De overgang tussen de scène van de komasten naar die van de 
Dionysischee thiasos loopt vloeiend."7 Er is geen scheidingslijn getrokken en de stoet 
vann de komasten vormt eigenlijk een vanzelfsprekende voortzetting van die van 
Dionysos.. Deze twee werelden liggen in eikaars verlengde, de ene speelt zich op het 
menselijkee vlak af, de andere op het mythologische, maar er is geen scherpe grens 
tussenn beide. 

komoi i 
Opp de krater E 655 in het Louvre (nr. ZK39, ill . 26) zijn aan weerskanten komasten 
afgebeeld:: op kant A vijf mannen met baard en een jonge fluitspeler en op kant B drie 
mannen,, een jongeman en een fluitspeler.118 Op dit beeldvlak (kant B) wordt de 
suggestiee gewekt dat er een erotische spanning tussen de mannen bestaat. De man 
vóórr de fluitspeler heeft zijn billen ver naar achteren gestoken en 'showt' zijn geslacht 
datt tussen zijn benen door naar achteren steekt. Met zijn hand maakt hij een 
uitnodigendd gebaar. De fluitspeler is te veel geconcenteerd op zijn spel. Het geslacht 
vann de jongeman achter de fluitspeler geeft in tegenstelling tot dat van de eerste man 
linkss en de meest rechtse man tekenen van enige opwinding. De schilder laat het aan 
dee beschouwer over te bedenken of deze opwinding te maken heeft met wat zich 
vóórr hem afspeelt. De houding van de man vóór de fluitspeler maakt onverbloemd de 
verlangenss van de man duidelijk, verlangens die gericht zijn op anale copulatie. 
Dezee pose waarbij het geslacht in tamelijk grote afmeting, tussen de benen naar 
achterenn wordt gestoken, treffen we ook op de kyüx 359 in Athene (nr. ZK45, ill . 27) 
tweemaall  aan. Deze vaas verbindt een symposion en een komos met elkaar, want op 
beidee kanten dansen respectievelijk 11 en 10 personen rond een klinè. Op kant A 
liggenn op de klinè een jongeman, die aan het zingen is, en een vrouw die een 
kanthaross in haar linkerhand houdt. Ze kijkt naar een man die vóór het bed aan het 
dansenn is. Hij duwt zijn buik naar voren en zijn grote, dikke geslacht steekt tussen zijn 
benenn naar achteren. Hij kijkt achterom en buigt zich naar de vrouw op het bed. Is 
zijnn houding een vorm van exhibitionisme of wil hij aan de vrouw op het bed zijn 
gevoelenss van opwinding duidelijk maken en haar versieren? Wanneer we vanuit het 
perspectieff  van de vrouw die vóór hem naar de man kijken, voor wie het geslacht van 
dee man niet zichtbaar is, dan lijk t het erop dat hij voor deze vrouw juist zijn opwinding 
will  verbergen.119 Heeft de schilder deze perspectivische dubbelzinnigheid opzettelijk 
aangebracht?? Bij de andere man in eenzelfde positie op de andere zijde van de schaal 
lijk tt de laatste verklaring opgeld te doen, want hij staat vóór de klinè en biedt naar alle 

1166 De houding van de jongen lijk t op die van de jongen op de skyphos uit Boston Museum of Fine Arts 
08.2922 (Z201, UI. 17 bij hoofdstuk 5)) en wel op de zijde waarop hij niet springend is afgebeeld. 
1177 Er loopt wel een scheidingslijn tussen de Dionysische thiasos en het symposion, wellicht om aan te 
gevenn waar de afbeelding begint en waar die eindigt. 
1188 Het CVA spreekt van trois éphèbes au centre. 
ll9Off  hij probeert wellicht juist met deze houding de nieuwsgierigheid van de vrouw op te wekken. 

102 2 



waarschijnlijkheidd de fluitspeelster op het bed een grote kylix aan. Voor haar is zijn 
grotee geslacht niet zichtbaar. Achter hem staat een vrouw met haar rug naar hem 
toe. . 
Hett aantal vrouwen correspondeert niet met het aantal mannen. Enkele mannen 
dansenn dan ook met elkaar. Met name de mannenparen die afgebeeld zijn bij de 
handvattenn maken de indruk intiem met elkaar te zijn. Bovendien zijn er op zijde A 
tweee jongemannen die zich tijdens hun dans omdraaien naar de man/jongen achter 
zich120.. De schilder heeft aangegeven dat de uitbundigheid op dit feest enkele mannen 
erotischh prikkelt. Voor de eigentijdse beschouwer was dit voldoende aanwijzing te 
concluderenn dat dit feest uiteindelijk zal uitlopen op een seksueel 'samenzijn', waarbij 
sommigee mannen op elkaar aangewezen zullen zijn. 
Opp de amfoor, geveild in 1981 in Londen (nr. ZK36, ill . 28)m zijn vijf komasten 
afgebeeld.. Op de andere zijde van de vaas doodt Theseus in het bijzijn van vier 
omstanderss de Minotauros: een verhaal over liefde, geweld en bevrijding. De vijf 
komasten,, twee mannen en drie jongemannen, dragen alleen een soort hesje. Ze 
dansenn niet, maar staan er tamelijk rustig bij. Zoals op de andere kant de focus gericht 
iss op het centrum van het beeldvlak, waar Theseus de Minotauros doodt, zo trekt het 
paarr midden op de afbeelding alle aandacht. De jongen kijkt naar de man, die met zijn 
rugg naar hem toegedraaid staat, maar zich tegelijk met zijn gezicht omdraait en de 
jongenn van heel nabij aankijkt De man is ithyphallisch en houdt zijn linkerhand bij zijn 
geslacht.. Ook de jongen, van wie de genitaliën niet zichtbaar zijn, houdt zijn 
linkerhandd tegen zijn geslacht aan. Wellicht maakt deze houding waarin ook het 
rechterpaarr is weergegeven en waarin vaker komasten worden afgebeeld, onderdeel 
vann de dans uit. Maar dit gebaar laat zich, zeker bij de jongen van het middelste paar, 
seksueell  interpreteren.122 De manier waarop de jongen zijn hand houdt, is niet 
bedoeldd als bescherming of als afweer tegen ongewenste intimiteiten. De jongen links 
achterr het paar danst als het ware het beeldvlak uit. Hij heeft een erectie. De 
afbeeldingg op de achterkant kan thematisch met de komasten verbonden worden. Het 
gaatt hier wellicht om twee aspecten van het leven van een Athener: zijn moed en 
onverschrokkenheidd worden door een mythologisch specimen duidelijk gemaakt; zijn 
doorzettingsvermogenn en doortastendheid op het erotische vlak aan de hand van zijn 
roll  als komast. Kortweg: het betreft zijn rol als 'killer' en als verleider. 

Eenn scène van een ander karakter die tot nog toe weinig aandacht heeft gekregen, 
maarr die na wat we besproken hebben, beter te begrijpen valt, is de afbeelding op de 
beschadigdee kantharos (?) 637 in Tarquinia (nr. ZK44, ill . 29). Er zijn 15 komasten 
afgebeeld.. Van twee van hen zijn slechts sporen zichtbaar, zodat het moeilijk is zich 
eenn beeld van hun houdingen of gebaren te vormen. Waarschijnlijk vulden deze twee 
hett hele vlak dat gerestaureerd is en bestond het totaal oorspronkelijk uit 15 
komasten.. Drie van deze 15 komasten zijn jongemannen; 12 dragen een baard. De zal 
zee kort beschrijven. De jongen van wie alleen het gezicht en een hand zichtbaar zijn, 
houdtt een keras tegen zijn mond. Hij lik t eraan en duwt hem tegen de forse billen van 
dee opgewonden man tegenover hem. Wat is hiervan de bedoeling? Is het bedoeld als 

1200 Aan de linkerkant van de klinè is een deel van de vaas beschadigd waardoor het gezicht van de 
mannelijkee danser niet zichtbaar is. 
,2lCatt Sotheby dec. 1981 lotnr. 371. 
,220pp een scherf van een pyxis, Sarajevo 32, uit Athene, eind 6e eeuw, CVA Yougoslavia (4), pi. 19, 4, 
staann vijf naakte dansers. Van de twee aan de zijkant is niet meer zichtbaar dan de billen en delen van de 
benen.. De andere drie zijn jongens, van wie er twee tegenover elkaar staan terwijl hun knieën elkaar 
raken.. De linker jongen houdt zijn linkerhand tegen zijn kruis op dezelfde manier als de jongen van 
illustratiee 30. Dat de dans ook een erotische betekenis heeft blijkt uit de jongen die vlak achter dit paar 
danst:: het heeft er alle schijn van dat hij een flinke erectie heeft. Maar ik aarzel enigszins, omdat het 
fragmentt beschadigd is. Maja Parovic-Perikan die de tekst van het CVA heeft verzorgd, zegt er niets 
over. . 
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eenn suggestie van fellatio? Of maakt hij de rhyton aan het spitse uiteinde vochtig om 
hiermeee de man tegenover hem van dienst te zijn? Deze man kijkt achterom en is 
opgewonden,, waarschijnlijk door de handeling die de jongeman aan hem verricht. De 
volgendee komast spreidt zijn benen, toont zijn grote geslacht en urineert in een 
oinochoè.. Naast hem staat een jongeman, die zijn laarsjes nog aanheeft en zich naar 
dee urinerende man keert. Hij is zwaar gebouwd: geweldige dijbenen en flinke billen 
enn reeds een buikje. De jongen achter hem is atletisch gebouwd. Zijn geslacht is 
groot,, maar niet buiten proporties. Waarschijnlijk is hij geil geworden door het 
tafereell  dat zich vóór hem afspeelt: een bukkende man met naar achteren gestoken 
billenn terwijl een andere man op zijn rug zit. Het gebaar van de jongen die ernaar 
kijkt ,, duidt erop dat hij masturbeert óf- en dit lijk t me waarschijnlijker - dat hij het 
gemuntt heeft op het achterwerk van de bukkende man: hij maakt zijn phallus in 
gereedheidd om toe te stoten. De bezigheid van de twee mannen is op verschillende 
manierenn te verklaren: de man die op de rug van de ander zit, is te dronken om zelf te 
lopen.. Maar we kunnen zijn houding ook verklaren vanuit het perspectief van de 
ithyphallischee jongen: de man die op de rug van de ander is geklommen helpt de 
jongenn een handje door de man op wiens rug hij zit, goed gebukt te houden. Een 
anderee mogelijke interpretatie van deze houding is dat de man op het punt staat zijn 
behoeftee te doen.m De man die naast hen een dans uitvoert, slaat het akrobatische 
duoo gade. Daarachter volgt een tweetal mannen: de linker houdt een oinochoè voor 
dee man die lijk t te urineren op. Zijn phallus is erg groot en denkelijk vangt de man een 
heell  ander vocht in de lege wijnkan op. De rij  wordt besloten door vier dansers. 
Achterr de vierde zijn nog sporen van een elleboog (?) van een andere figuur te zien. 
Hett laat zich aanzien dat de mannen terugkeren van een symposion, zoals de 
begeleidendee tekst in het CVA vermeldt. In hun dronkenschap laten ze zich gaan: 
sommigenn dansen uitgelaten, anderen zijn seksueel opgewonden, weer anderen laten 
dee sappen vloeien. 
Dee voorstelling is erg interessant omdat de traditionele rolverdeling tussen de mannen 
enn jongens is doorbroken. Zo kan een van de jongens zijn geilheid niet bedwingen en 
staatt klaar om toe te stoten. 
Dee voorstelling heeft reductie ondergaan: er zijn alleen maar personen in een 
bepaaldee houding afgebeeld en er is geen enkele aanwijzing die duidelijk maakt waar 
hett gebeuren zich afspeelt. Voor een eigentijdse beschouwer was dit blijkbaar 
overbodig.. Hij zal het samenzijn van de mannen als een gevolg of afsluiting van een 
symposionn gezien hebben. In die zin heeft de afbeelding een retrospectieve functie.124 

Dee afbeelding is ook prospectief: enkele mannen lopen rond met een erectie. Op 
welkee wijze zullen zij hun hoogtepunt bereiken? Hoe loopt het af met de man die op 
dee rug van een ander zit? Waartoe leidt de dans van hen die zich hieraan hebben 
overgegeven? ? 

123Vergelijkk namelijk de oinochoè, Athene, Nationaal Museum 1045 (CC 691), van Kleisophos en 
Xenokles;; ABV 186, Add2 51, Pfuhl (1923) Abb. 254; Schafer (1997) Taf. 14. Hierop staan zes 
mannen,, wellicht komasten, die te diep in het glaasje hebben gekeken. Rechts van de krater, midden op 
dee afbeelding, ligt een man op de grond. Hij heeft het zich gemakkelijk gemaakt en een kussentje 
genomen.. Schuin achter hem staat een tweetal mannen, waarbij de een op de rug van de ander zit, een 
houdingg die doet denken aan die bij de ephedrismos. Hij heeft zijn linker arm stevig om de nek van zijn 
vriendd geslagen en met zijn rechter hand houdt hij diens rechterbeen omhoog om gemakkelijker zijn 
behoeftenn te doen. De fluitspeler speelt ongestoord door en de man die op de grond ligt, maakt geen 
aanstaltenn om op te staan. 
mD ee schilder kan echter ook een weergave van een feest hebben gegeven waar mannen dansen, 
dronkenn worden en opgewonden raken, zonder dat dit feest in het verlengde van een symposion heeft 
gelegen.. De term 'komos' wordt vaak direct in verband gebracht met de afloop van een symposion. 
Maarr dat verband is niet noodzakelijk. Niet elke keer als mannen dansend, dronken en geil worden 
afgebeeld,, hoeft een symposion eraan voorafgegaan te zijn. 
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Wanneerr deze interpretatie van de prospectieve waarde van deze vaas correct is, 
mogenn we concluderen dat de schilder, hoe expliciet hij de seksuele opwinding ook 
uitbeeldt,, toch enige terughoudendheid toont. Hij geeft enkele onmiskenbare tekens, 
maarr laat het bij die suggesties. Zo geeft de schilder geen anale penetratie weer. 
Desondankss is er geen enkele aanleiding te concluderen dat deze vorm van 
seksualiteitt daarom niet bij dit soort bijeenkomsten werd gepraktizeerd. Zelfs bij dit 
soortt expliciete afbeeldingen is er sprake van picturaal eufemisme. 
Hett is voor een moderne beschouwer uiterst moeilijk met de ogen en gedachten van 
eenn eigentijdse beschouwer naar deze mannen te kijken teneinde te achterhalen wat 
voorr een uitwerking deze realistische voorstelling op het eigentijdse publiek heeft 
gehad.1233 De afbeelding laat in ieder geval zonder een waarschuwend vingertje zien 
waartoee wijn, de drank waarin de god Dionysos zijn kracht toont, kan leiden. 

subtielee toespelingen op homo-erotiek 
Ikk zal nu nog enkele voorbeelden bespreken van de subtiele manier waarop 
vaasschilderss homo-erotisch gedrag onder komasten suggereren. Op een amfoor van 
dee BMN-schilder (nr. ZK29, ill . 30)126 staan aan beide kanten vier komasten, telkens 
tweee mannen en twee jongens. Ze maken dansende bewegingen en een jongen 
bespeeltt de aulos. Op kant A maken de mannen tijdens hun dans avances naar de 
jongens.. De linkerman draait zich naar de heftig dansende jongeman om en raakt 
hemm met zijn hand in zijn kruis, wellicht om aan te geven wat zijn bedoelingen zijn, 
mogelijkk ook om hem op te winden. De schilder heeft de man opvallend forse billen 
gegevenn en laat ze in de richting van de jongen steken. De man van het paar naast 
henn draait zich om naar de jongen, die met zijn rug naar hem toe staat. De man heeft 
belangstellingg voor diens billen, getuige het gebaar dat hij met zijn linkerarm maakt. 
Opp de andere zijde is het de jongen die interesse heeft voor de billen van de man vóór 
hem,, blijkens het gebaar met zijn linkerhand in de richting van het achterwerk van de 
man.. Slechts enkele gebaren zijn dus al voldoende om de erotische/seksuele 
gevoelenss die de mannen voor elkaar voelen onder 'woorden' te brengen.I2T 

Opp de lekyth 1793 in Tarente zijn twee jonge komasten afgebeeld (nr. ZK42, ill . 31). 
Zee zijn ongeveer van gelijke leeftijd; de rechter jongen zakt enigszins door zijn 
knieën.. Als minnaars houden ze hun gezichten tegen elkaar aan. De schilder heeft op 
ongebruikelijkee wijze een teder moment tussen deze jongens uitgebeeld. De rechter 
jongenn heeft forsere dijbenen en billen dan zijn vriend. Moeten wij hiernaar kijken 
mett de ogen van de andere jongen? De rechter jongen kijkt om en houdt zijn hand 
alsoff  hij aanstalten maakt het geslacht van zijn vriend aan te raken. Het is althans zijn 
vriendd die dit zo opvat, want hij houdt zijn beide handen voor zijn geslacht. Deze 
afbeeldingg heeft ongetwijfeld een prikkelende werking gehad op een Griekse 
beschouwerr met een zwak voor jongens. 
Eenn vergelijkbare erotische intimiteit tussen twee jongens tijdens de dans toont ons 
eenn amfoor van de 'Swing'-schilder in Los Angeles (nr. ZK31, ill . 32)m. Vier 

1255 Een soortgelijk realisme maar zonder wel sterke seksuele connotaties is uitgebeeld op de schaal Laon 
37986,, gevonden in Thebe, ca. 550, door von Bothmer toegeschreven aan de schilder van Marmaro 
(CVi44 Frankrijk (20), Laon pi 19,1-3) waarop in totaal negen komasten zijn afgebeeld, zeven mannen en 
tweee jongemannen. 
126Cat.. Sotheby dec. 1982, lotnr. 258. 
1277 Vergelijk ook het middelste paar dansers op kant B van de kylix van de Tarasschilder (nr. ZK35, cf. 
Brijderr (1991) pi. 163a): de man houdt zijn hand bij het kruis van de jongen die vóór hem danst. Ook op 
kantt B van de amfoor nr. ZK37 lijk t de derde man van links belangstelling te tonen voor de man vóór 
hem,, die zich naar hem omdraait. Vergelijk ook het rechterpaar op krater nr. ZK41 en de twee mannen 
onderr het oor van de amfoor van de Affecter (nr. ZK30); hier lijk t de rechter belangstelling te hebben 
voorr de linker die een grote aryballos vasthoudt. 
128Loss Angeles, Arthur W. Silver, uit Cerveteri, amfoor van de 'Swing'-schilder, toegeschreven door H. 
A.. Cahn; Para 134,22ter. 
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volwassenn mannen vullen al dansend het grootste deel van het beeldvlak. Ze staan op 
dee voorgrond, mede doordat ze lijvi g en zwaar zijn. De derde man van links heeft zijn 
mondd open: hij zingt uit volle borst. De twee jongens staan terzijde. Ze neigen dicht 
naarr elkaar toe, waarmee de schilder ongetwijfeld intimiteit tussen de twee jongens 
heeftt willen aangeven.129 

Opp de krater 45696 in de Vill a Giulia (nr. ZK40, ill . 33) betast een jongen de billen van 
eenn man die vóór hem staat te dansen. Deze draait zich om. Eenzelfde interesse toont 
eenn man voor de billen van de middelste man op de lekyth Kas 76 in Stuttgart (nr. 43, 
ill .. 34). De linkerman maakt een dansende beweging en draagt een krans om zijn 
linkerarm.. De rechterman die een lange penis heeft, houdt zijn rechterarm in een wat 
ongelukkigee houding, maar zijn hand accentueert de ronde vorm van de billen van de 
mann vóór hem. De schilder heeft een erotische spanning weten over te brengen: zal 
dee man zich kunnen beheersen of zal hij ze aanraken? 
Ookk nog tegen het einde van de zesde eeuw geven de schilders op subtiele wijze aan 
datt mannen interesse voor eikaars billen tonen. Op een van de zijden van de amfoor 
16122 A in München (nr. ZK38, ill . 35) speelt een aulosspeler zeer geconcentreerd op 
zijnn dubbelfluit De man vóór hem laat zich door de muziek meeslepen, in een heftige 
dans.. De aandacht van de man achter hem wordt door iets anders afgeleid: hij houdt 
zijnn hoofd naar beneden en kijkt naar de billen van de fluitspeler. Hij raakt met zijn 
grotee hand de onderkant aan. De haartooi van de man doet door de klimopbladeren 
Dionysischh aan. De situatie heeft iets komisch doordat de fluitspeler onverdroten 
doorspeelt,, terwijl hij van achteren wordt aangeraakt. Hij ervaart het in ieder geval 
niett als een vorm van üppiq. Heeft de schilder deze afbeelding prospectief bedoeld? In 
iederr geval is de erotische spanning van de voorstelling evident. 
Eenn vergelijkbare afbeelding laat de amfoor S/665 in Tubingen zien (nr. ZK32, ill . 36) 
Tweee mannen dansen om een wat jongere fluitspeler. Ook hier toont de man achter 
dee fluitspeler belangstelling voor diens billen. Hij kijkt ernaar en al dansend brengt hij 
zijnn hand in de richting ervan. De krans van bladeren in het haar van de man en de 
fluitspelerr houdt een verwijzing in naar Dionysos. Dit vermoeden wordt bevestigd 
doorr de afbeelding op de andere zijde van de amfoor, waar een man en een 
mainade1300 dansen op de muziek van een jonge fluitspeler die vóór hen uit loopt. De 
mainadee houdt klimopranken in haar rechterhand vast. 
Dezelfdee Dionysische sfeer doet zich voor op een lekyth uit de Goulandris collectie 
(nr.. ZK34, ill . 37)131, waarop vijf komasten aan het dansen zijn. De derde van links 
heeftt zijn nimation nog aan en is gecharmeerd van de man die met zijn rug naar hem 
toee staat te dansen. Hij steekt namelijk zijn rechterhand uit naar de billen van de 
komastt vóór hem. De ranken van klimop wijzen op een Dionysische sfeer.132 

129Opp een amfoor in München, Antikensammlungen 1370, van de schilder van München 1370, zijn vier 
jongenss en één man afgebeeld. Deze staat helemaal links op de afbeelding. De jongens hebben alleen 
aandachtt voor elkaar. Het paar rechts op de afbeelding is zeer in elkaar geïnteresseerd. Bovendien lijkt de 
middelstee jongen opgewonden, gezien de staat van zijn geslacht vergeleken met die van de andere 
jongens.. Wellicht hebben bepaalde Atheners zich herkend in de man helemaal links, die een 
toeschouwerr is van de sierlijke en erotische gebaren van de jongens. 
1300 Vergelijk ook het commentaar bij deze vaas in het CVA. Het zou echter misschien ook om een hetaire 
kunnenn gaan. 
131N.. P. Goulandris collectie nr. 3, verwant aan de Athenaschilder. 
132Driee voorbeelden uit het einde van 6e eeuw/begin 5e eeuw van de subtiele wijze waarop de schilder 
aann de hand van de weergave van het geslacht erotische gevoelens tussen mannen mogelijkerwijs wil 
suggeren,, zijn 1. Königsberg, amphoriskos F146; zie R. Lullies, Antike Kleinkunst in Königsberg Pr., 
Königsbergg Pr. (1935) nr. 60, Taf. 8. Deze amfoor toont zeven komasten, drie mannen en vier jongens, 
diee aan het dansen zijn op de muziek van een dubbelfluit. De jongens rechts op de afbeelding dansen 
mett elkaar. Een van hen kijkt om, maar laat wel een wat dikker geslacht zien dan bijvoorbeeld de 
mannenn op de vaas. Is dit een teken dat hij wat opgewonden is? Waarschijnlijk wel. De afbeelding heeft 
mogelijkk een sterke reductie ondergaan, want er is geen spoor van drank of van Dionysische flora. 2. 
Eenn lichte erectie toont de man op een pelikè uit Bonn (Bonn nr. 574, Attische pelikè; zie N. 
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Eenn andere manier om erotiek tussen mannen uit te beelden laat de kylix 1958.7 in 
Berlijnn zien (nr. ZK28, ill . 38). Twee mannen en twee jongemannen hebben 
gedronkenn en voeren (naakt?) een dans uit; de aanwezigheid van een kylix, oinochoè 
enn een keras geeft aan dat de wijn niet onaangeroerd is gebleven. De man in het 
middenn van de afbeelding heeft de jongen naast zich bij diens heup vastgepakt. 
Opvallendd is het kleine, maar enigszins stijve geslacht van de jongen. Het laat zich 
aanzienn dat beiden eendrachtig de dans uitvoeren. Ze kijken daarbij achterom naar de 
anderee jongen, die de oinochoè probeert af te pakken. 
Dezee afbeelding is te vergelijken met een fragment van de kylix Cp 10369 in het 
Louvree (nr. ZK46, ill . 39). Hierop dansen twee komasten die in hun haar een krans 
vann grote bladeren dragen. Beiden dragen een hoorn. De man houdt zijn linkerarm op 
dee rug van de jongen, terwijl deze zijn rechterarm om de nek van de man heeft 
gelegd.. Hun gezichten bevinden zich zeer dicht bij elkaar en het lijk t alsof ze elkaar 
zullenn kussen. Er is tussen de komasten een bijna romantische intimiteit, die tamelijk 
ongewoonn is voor zwartfïgurige vaasafbeeldingen.133 De prospectieve functie van 
dezee afbeelding is onmiskenbaar. 

conclusie e 
Dee beeldentaal die gebruikt wordt op de meeste komastenschalen, biedt aan de 
modernee beschouwer te weinig houvast om er zeker van te zijn dat de dansen voor 
dee eigentijdse beschouwer een erotische betekenis hebben gehad of als zodanig 
bedoeldd zijn door de schilder. Ik heb laten zien dat bepaalde vazen zich wel degelijk 
homo-erotischh laten interpreteren en dat de schilder subtiele middelen gebruikt om dit 
duidelijkk te maken. 
Wee zien dat bepaalde houdingen die op Korinthische keramiek in deze context 
afgebeeldd worden, ook op het Attische aardewerk tot de erotische beeldtaal horen, 
zoalss de houding waarbij de penis tussen de benen door naar achteren wordt 
gestoken,, terwijl de billen ook geprononceerd zijn. 
Opp zwartfïgurige vazen die komoi uitbeelden, worden in een al dan niet expliciet 
Dionysischee context mannen, jongemannen en jongens ithyphallisch afgebeeld; deze 
tekenenn van geilheid zijn niet alleen een aanduiding van dergelijke gevoelens op zich, 
maarr suggereren ook dat deze gevoelens op de andere deelnemers zijn gericht. De 
schilderr wil ermee duidelijk maken dat deze gevoelens van seksuele opwinding 
ontstaann door de dans én door de erotiek van de lichamen van de deelnemers. 
Wee krijgen stellig de indruk dat, evenals op de Korinthische keramiek, ook op deze 
Attischee vazen met een komos-voorstelling, ongelijkheid in leeftijd of rol niet relevant 
is.. Jongens verkeren net zo goed in een staat van opwinding als de mannen. 

Himmelmann-Wildschutz,, E. Langlotz e.a. Antiken aus dem Akademischen Kunstmuseum Bonn, 
Düsseldorff  (1969)). De man schept wijn over in de kylix die hij in zijn hand houdt. Zijn vriend 
tegenoverr hem draagt een krans om zijn nek, wellicht een teken dat ze deelnemen aan een symposion of 
eenn komos. Wellicht bedoelt de schilder dat de andere man wat opgewonden is. Als dat zo is, is het aan 
dee beschouwer om uit te maken of deze lichte erectie te maken heeft met de man die aan de andere kant 
vann de krater staat óf in het algemeen een uiting is van de feeststemming. 3. Een ander voorbeeld van 
eenn jonge komast met een lichte erectie, die achternagezeten wordt door een man in een Dionysische 
sfeer,, is München 1807 (Jahn 1365, een beschadigde oinochoè uit Vulci ca. 480; CVA München (12), 
Taf.. 50.4-6). 
1333 Een dergelijke intimiteit wordt, ook al is het in een iets mindere mate, gesuggereerd tussen de 
komastenn op de kylix nr. ZK47. Op beide kanten dansen twee komasten om een jongen heen. Op de 
hydriaa nr. ZK33 houdt een komast een andere vast; deze blijf t doordansen. Wil de schilder aangeven dat 
dee linker komast te dronken is om op eigen benen te staan of voeren ze tegelijk in een omarming een 
danss uit? Ook is er een intimiteit tussen de eromenos en erastes op een olpè van de Amasisschilder (nr. 
ZK27).. De jongen en man liggen aan op hetzelfde bed (cf. Shapiro, 1989, p. 94). Dit is een van de 
weinigee afbeeldingen op zwartfïgurige keramiek, zover mij bekend, waarop homo-erotiek op een 
symposionn expliciet is weergegeven. 
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Err bestaat bij de deelnemers aan de komoi op deze vazen een sterke belangstelling 
voorr eikaars achterwerk. Ook hierin wordt het vermeende rollenpatroon doorbroken: 
zowell  jongens als mannen tonen seksuele interesse voor het achterwerk van 
volwassenn mannen. Behalve dit is er ook een subtiele toespeling op fellatio. 
Err valt te constateren dat de schilder naast de uitbeelding van seksuele gevoelens 
tussenn mannen - soms expliciet gemaakt door erecties - ook op subtielere wijze een 
homo-erotischee spanning tot uiting brengt. Deze subtielere wijze laat zich als zodanig 
onderkennenn doordat zij in één afbeelding soms gecombineerd wordt met 
ondubbelzinnigee gebaren of houdingen. Deze deductie maakt het mogelijk ook andere 
afbeeldingenn waarop geen erecties getoond worden, toch erotisch te interpreteren. 
Dee schilders hanteren de prospectie als middel om handelingen en neigingen onder 
woordenn te brengen die ze liever niet ondubbelzinnig aan de beschouwer tonen. 
Bepaaldee gebaren en houdingen duiden op eufemistische wijze op de belangstelling 
voorr en de verrichting van anale seksualiteit en wellicht ook op fellatio. 
Mij nn beschrijving van de afbeeldingen wil laten zien dat er twee niveaus zijn waarop 
vaasafbeeldingenn aan erotische spanningen uiting geven: 1. intern: tussen de ver-
schillendee figuren van de afbeelding zelf; 2. extern, omdat bij bepaalde beschouwers 
dezee voorstellingen gevoelens opgeroepen zullen hebben, doordat men met de 
afgebeeldee situatie vertrouwd is, terwijl anderzijds bepaalde houdingen van jongens 
off  mannen prikkelend op de erotische fantasie gewerkt zullen hebben. 

2.3.. Homo-erotisch en homoseksueel gedrag op 'Tyrrheense* vazen 

Eenn speciale categorie vazen vormen de zogenaamde Tyrrheense' vazen.134 Sinds de 
studiee van Thiersch wordt algemeen aangenomen dat de amforen door Attische 
pottenbakkerss en vaasschilders zijn vervaardigd.135 Met Kluiver dateren we de 
Tyrrheense'' vazen in de periode van 570/565-545.136 

Vann de ca. 260 Tyrrheense' vazen en fragmenten137 is 87% in Etrurische nederzet-
tingenn langs de Tyrrheense kust gevonden, hetgeen tot de conclusie heeft geleid dat 
dezee vazen in Athene speciaal voor de Etrurische markt werden vervaardigd.138 Dit 
heeftt aanleiding gegeven tot de opvatting dat deze vazen niet gebruikt kunnen worden 
inn een discussie over Atheense smaken en verwachtingen.139 De ben het hier niet mee 
eenss en wel om de volgende redenen. 1. Niet alle Tyrrheense' vazen zijn in Etrurië 
gevonden,, zodat het waarschijnlijk onjuist is ervan uit te gaan dat deze keramiek 
uitsluitendd voor de Etruskische markt werd vervaardigd.1*  2. De Tyrrheense' vazen 
staann in een traditie van Attische pottenbakkers en vaasschilders.Ml Deze traditie sluit 
inn bepaalde opzichten aan bij die van het Korinthische aardewerk. Het 

134Overr  Tyrrheense' vazen vergelijk: Thiersch (1899), Von Bothmer (1944), Boardman (1974) pp. 36 
ev.,, Mayer-Emmerling (1982), Scheibier  (1983) p. 172, Carpenter  (1983), Carpenter  (1984), Spivey 
(1991),, Kluiver  (1992,1995, 1996, 1997). 
133Carpenterr  (1984) probeert aannemelijk te maken dat de werkplaatsen voor  de vervaardiging van de 
'Tyrrheense''  vazen buiten de grenzen van Attik a lagen. Zij n argumenten die deze opvatting 
onderbouwen,, worden systematisch en overtuigend door  Kluiver  (1992) pp. 76-80 weerlegd. Cf. ook 
Kluiverr  (1997) pp. 2-4. 
l36Carpenterr  (1983) suggereert om het laatste werk van de 'Tyrrheense' schilders ca. 530 te dateren. 
Vergelijkk  ook Spivey (1991) p. 142. Zie echter  Kluiver  (1997) pp. 31-32, die laat zien dat dit 
onwaarschijnlijkk  is. 
l37Kluiver(1992)p.74. . 
lMCf.. Spivey (1991) p. 141. Vergelijk ook Kluiver  (1997) p. 33. 
l39Carpenterr  (1984), Shapiro (1992) p. 72, voetnoot 4. 
l,wZoo is er  een Tyrrheense' amfoor  gevonden in Athene, in Klazomenai en in Phokaia; zie Kluiver 
(1997)) pp. 33 en 66-68. 
l41Cf.. Kluiver  (1992) p. 80 en (1997) pp. 2 e.v. 
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decoratieschemaa heeft overeenkomsten met dat van Korinthe en ook de dierfriezen 
enn kleurgebruik tonen gelijkenis met de Korinthische vaasschildertechniek.1* 2 3. De 
mythenn die op deze vazen worden verteld, staan duidelijk in een Attische traditie, ook 
alal zijn er in details wel enkele verschillen aan te geven.143 

Err is dus op het eerste gezicht geen aanleiding om de referentiële afbeeldingen tot een 
anderee orde te rekenen en te menen dat ze uitsluitend relevant zijn voor het leven van 
dee Etrusken en niet voor de leefpatronen van de Attische bevolking. We moeten hier 
mogelijkk een onderscheid maken tussen de seksuele handelingen die worden 
afgebeeldd en 'de taal' die de schilders gebruiken. Het zou heel goed kunnen dat de 
schilderss zich juist wat vrijer voelden in het uitbeelden van de handelingen, omdat de 
vazenn grotendeels niet voor het Attische publiek, althans dat vermoeden we, bedoeld 
waren.. Maar dit hoeft niet te betekenen dat de handelingen die worden afgebeeld, 
geenn afspiegeling zijn van de dagelijkse praktijk. Ik zal een aantal markante 
voorbeeldenn van Tyrrheense' amforen bespreken en kom op dit punt terug. 
OpOp de Tyrrheense' amfoor 67/4 van de Timiadesschilder in Heidelberg zijn op één 
zijdee vijf liefdesparen afgebeeld: vier heteroseksuele paren en één homoseksueel 
paarr (nr. ZK11, ill . 40). De houdingen waarin de paren staan, vertonen grotendeels 
dezelfdee structuur. De man neigt wat door zijn knieën, zodat zijn gezicht onder dat 
vann zijn partner komt. Hij kijkt omhoog en vraagt om een kus.144 De vrouwen staan 
mett hun rug naar de man toe en kijken naar hem om. De schilder vermijdt de 
monotoniee in de afbeelding: bij de vier heteroseksuele paren gebeurt telkens iets 
anders:: bij het tweede paar van links is de copulatie in volle gang. De man houdt de 
vrouww bij haar middel vast en duwt haar rechterbeen omhoog. Het derde paar is nog 
niett zover. De man tracht met zijn linkerhand de vrouw op te winden en met zijn 
rechterhandd zichzelf. Zij heeft twee kransen in haar hand. De man van het vierde paar 
betastt de vrouw bij haar borsten, terwijl zij zijn gezicht tegen het hare aandrukt. Het 
meestt linkse paar verschilt van de rest doordat de man zich bukt en zijn ogen gericht 
houdtt op de billen van de vrouw die ze naar achteren steekt. Zal hij cunnilingus gaan 
bedrijven?? De afwisseling wordt versterkt door toevoeging van een homoseksueel 
paar.. De man en de jongen hebben in beginsel dezelfde houding als de hetero-
seksuelee paren. De jongen draait zich gewillig naar de man toe en zal gekust worden. 
Dee man toont alle tekenen van grote opwinding, terwijl de schilder de jongen zijn 
geslachtt met zijn arm laat afdekken. De parallellie met de hetero-paren geeft de 
richtingg aan hoe deze liefdesdaad tussen de twee mannen haar voleinding zal 
bereiken.. De man zal de jongen anaal penetreren, zoals er tussen de mannen en 
vrouwenn dorsale copulatie, anaal of vaginaal, plaatsvindt. Zoals Reinsberg opmerkt, is 
hethet beeld van de hetairen dat hier en op andere vazen tot aan het einde van de zesde 
eeuw,, wordt gegeven, niet dat van de onderdrukte, louter als object voor de man 
beschikbaree vrouw.143 Ze neemt actief aan het liefdesspel deel en is veeleer zijn 
'Gefahrtin'.. Er is geen agressie in het spel, en de houding van de mannen en vrouwen 
geeftt eerder blijk van een tedere liefkozing. Ditzelfde geldt voor de jongen in het 

141Ziee bijvoorbeeld Boardman (1974) p. 36; Kluiver (1997) pp. 26-28 stelt dat de invloed van het 
Korinthischh aardewerk niet groot is en zich beperkt tot enkele onderwerpen en details. Met name in het 
werkk van de Prometheusschilder zijn Korinthische invloeden te onderkennen. 
143Mayer-Emmerlingg (1982) pp. 139,141,162, Kluiver (1992) pp. 78-79 en (1997) pp. 26-28. Kluiver 
laatt zien dat de conclusies van Mayer-Emmerling ten aanzien van de invloed van de Korinthische 
beeldschema'ss voor de weergave van mythen en van het symposion en de komoi niet juist zijn. Van de 
mythenn gaan alleen 'Herakles en de Hydra' en 'Theseus en de Minotauros' terug op Korinthische 
voorbeelden.. Bovendien zijn veel afbeeldingen van symposia en komoi op Attische vazen ouder dan de 
eerstee voorbeelden hiervan op de Tyrrheense' vazen; cf. Brijder (1983) p. 126. Dus ook in het geval van 
dezee thema's is het niet waarschijnlijk aan te nemen dat Korinthische voorbeelden van grote invloed 
geweestt zijn bij de ontwikkeling van de iconografie van de Tyrrheense' amforen. 
1444 Het zou ook kunnen zijn dat de houding aangeeft dat er gekust wordt. 
'«Vergelijkk Reinsberg (1989) p. 114. 
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homoseksuelee paar. De houding van de heteroseksuele mannen is wervend. 
Diezelfdee indruk geeft de man die de jongen versiert. 
Dee beschrijving van deze vaas in het CVA vermeldt dat het hier gaat om liefdesparen 
tijdenss of na afloop van een komos. De twee kransen die de vrouw van het derde paar 
bijj  zich heeft, zouden nog van het symposion zijn, dat ze zojuist verlaten heeft, of dat 
opp deze manier zijn afronding krijgt. Dit is waarschijnlijk. De kransen zouden echter 
ookk een rol bij de verleiding hebben kunnen spelen. 
Laatt deze afbeelding nu aspecten van de verleiding zien die verschillen van wat 
anderee Attische vaasafbeeldingen tonen en is zij zo toegespitst op de Etruskische 
marktt dat deze voorstelling geen betrekking kan hebben op de seksuele gebruiken of 
verwachtingenn en verlangens in Athene? We nemen de heteroseksuele paren als 
uitgangspunt.. Er zijn verscheidene Attische vaasafbeeldingen bekend uit de periode 
ca.. 540-530 die het copuleren van een man met een vrouw tonen. Zo is er een 
zwartfigurigee kylix uit het Vaükaan, die aan de buitenkant een hele reeks copulerende 
parenn laat zien."16 De vaasafbeelding lijk t een soort handleiding te zijn van de 
verschillendee manieren waarop je het met een vrouw kunt 'doen*: allerlei standjes 
wordenn op deze afbeelding uitgeprobeerd. In de uitbeelding van de seksuele 
handelingenn verschilt deze weergave niet van de Tyrrheense' amfoor die we zojuist 
hebbenn besproken: de duidelijkheid en openheid zijn identiek. De Vatikaanse kylix 
stamtt uit ca. 540 en wordt dus iets later gedateerd dan het laatste werk van de 
'Tyrrheense'' schilders.147 Ons zijn uit deze periode ook vazen overgeleverd die 
eveneenss naast enkele copulerende heteroseksuele paren een man en jongen in actie 
tee zien geven.I48 Er is dus voldoende reden om de afbeelding van de Tyrrheense' 
amfoorr te beschouwen als een voorstelling die onder invloed staat van de Attische 
seksuelee praktijken. 
Dee houding waarin de man en de jongen tegenover elkaar staan, wordt vaker op 
'Tyrrheense'' amforen afgebeeld, zoals op de Tyrrheense' amfoor 1897.7-27.2 van de 
Timiadesschilderr in het British Museum (nr. ZK3, ill . 41).'*  Drie jongens en een man 
voerenn een dans uit. De twee buitenste jongens houden een krans vast, misschien 
weerr een teken dat deze dans de afsluiting vormt van een symposion of dat ze op het 
liefdespadd zijn. 15° De man neigt wat door de knieën, kijkt om en probeert van de 
jongenn een kus te stelen. De jongen weert dat niet af, integendeel hij lijk t dezelfde 
verlangenss als de man te koesteren. De man staat nog met zijn rug naar de jongen 
toegekeerd,, mogelijk een verwijzing naar het feit dat het paar nog in een eerdere fase 
vann de verleiding verkeert dan het paar op de amfoor uit Heidelberg. Zoals we op veel 
anderee vaasafbeeldingen van komasten gezien hebben, vindt de verleiding al dansend 
plaats.131 1 

146Rome,, Musei Vaticani 34577, van de 'Elbows Out'-schilder ca. 540; ABV 250,23, Sutton (1992) fig. 
1.1. . 
1477 Heteroseksuele copulatie tussen saters en vrouwen doet zich in onverbloemde vorm voor op een 
lekythh uit Berlijn, ca. 560; cf. Dierichs (19932) Abb. 93a/b. Vergelijk ook een skyphos uit het Louvre, 
gemaaktt ca. 550; cf. Dierichs (19932) Abb. 94a/b. Vergelijk verder de kylix, Hamburg, Museum für 
Kunstt und Gewerbe 1983.275, ca. 530, waar op de binnenkant vier heteroseksuele paren zijn afgebeeld 
inn verschillende standjes, plus een masturberende man en een die zijn gevoeg doet. 
1488 Bijvoorbeeld Z247. Vergelijk ook Z241. 
149Zoo ook op nr. ZK14, ZK22 en ZK26 (twee mannen). 
l50Dee krans komt vaker voor op Tyrrheense' amforen bij homo-erotische scènes, namelijk nr. ZK5, 
ZK12,, ZK15 en ZK23 
1511 Op de andere zijde van de amfoor is het offer van Polyxena op het graf van Achilleus afgebeeld. De 
vraagg of deze afbeelding thematisch met de komasten is verbonden, is moeilijk te beantwoorden. 
Polyxenaa die door de geest van Achilleus als zijn aandeel in de buit wordt opgeëist, zou, zo gaat de 
legende,, door hem harstochtelijk bemind zijn. Er zou sprake van een contrast kunnen zijn: in het 
mythischee voorbeeld gaat het om een liefde, die niet wederzijds is, terwijl dat bij de komasten juist wel 
hett geval is. Verder valt er nog een contrast op: de mythe laat zien hoe wreed een liefde kan zijn/eindigen 
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Opp de Tyrrheense' amfoor B595 van de Timiadesschilder in Kiel (nr. ZK22, ill . 42) 
staann twee mannen, beiden met baard, temidden van zeven andere komasten in 
dezelfdee 'kus-houding' als het paar op de amfoor in Heidelberg. De man links, die ver 
doorr zijn knieën is gezakt, raakt met zijn linkerhand de billen van zijn partner aan. Zijn 
geslachtt steekt tussen zijn benen naar achteren door, zoals wij dat al eerder op 
(Corinthischh en Attisch vaatwerk hebben gezien (nr. Kor . 5 en nr. ZK39, ill . 26, en 
ZK45,, ill . 27 a/b ).1S2 Ook uit de bewegingen van de andere komasten blijkt dat de 
danss erotisch is. Verscheidenen dansen met hun billen overdreven naar achteren 
gekeerd,, waarschijnlijk om de man achter zich in verleiding te brengen. De wat dikke 
mann rechts van het hierboven besproken paar houdt zijn handen bij zijn kruis.153 De 
houdingg lijk t erop dat hij zichzelf aan het beroeren is.154 

Opp de keerzijde van de vaas is wederom de Troilosmythe afgebeeld, en wel het 
momentt dat Achilleus Troilos en Polyxena besluipt bij de bron. Nu bestaat er naast de 
versiee waarbij Troilos gedood moest worden omdat een orakel had gezegd dat Troje 
niett ingenomen zou worden indien deze zoon tot man zou uitgroeien, ook een 
homoseksuelee variant, die vertelt dat Achilleus verliefd op Troilos was geworden, en 
hemm bij dé bron wilde verkrachten. De jongen verzet zich en wordt door de Griekse 
heldd gedood.,s Op deze versie wordt reeds door Phrynichos gezinspeeld.1S6 Zindel 
brengtt afbeeldingen van de mythe op Attische vazen uit de eerste helft van de zesde 
eeuww met deze versie in verband.I57 Het is aantrekkelijk om ook bij de afbeelding van 
dezee Tyrrheense amfoor aan de pederastische versie van de Troilosmythe te denken. 
Dee amfoor beeldt dan twee vormen van homoseksuele liefde af: de gewelddadige 
vormm met het patroon van domineren en gedomineerd worden, en de variant waarbij 
beidee partners gelijkwaardig aan elkaar zijn. 
Opp kant A van de Tyrrheense' amfoor E838 van de Timiadesschilder in het Louvre 
(nr.. ZK14, ill . 43) bevinden zich drie trio's, bestaande uit acht mannen en één vrouw. 
Vann het rechter trio staan een man en een jongen in de 'kus-houding'. De schilder 
heeftt variatie aangebracht in het beeldschema. De man, die door zijn knieën buigt, 
staatt nu vóór de jongen, met zijn rug naar hem toe. Er staat nog een andere jongen 
bij,, met zijn hand bij zijn kruis.158 Misschien bedoelt de schilder dat hij bij het spel van 
dee anderen betrokken wil worden. Er kan ook sprake zijn van een interne focus. De 
schilderr wil met de houding van de jongen aangeven dat vanuit het perspectief van de 
jongenn gezien het paar een erotiserende werking op hem heeft. De beschouwer 
wordtt geacht via de ogen van de jongen mee te kijken naar het paar en wordt 
zodoendee de door de schilder bedoelde uitstraling van het paar gewaar. De middelste 
groepp bestaat uit een vrouw en twee mannen. De naakte vrouw slaat dansend haar 
armenn om de beide mannen heen. Ze is een hetaire die twee mannen tegelijk van 
dienstt wil zijn. Links daarvan een tweetal jongemannen die erotische belangstelling 

enn de afbeelding laat zien hoe innemend de verleiding kan zijn. Voor een homo-erotische interpretatie 
vann de Troilosmyhe, zie de bespreking van de volgende Tyrrheense' amfoor. 
1522 Voor deze houding, zie ook nr. ZK13 en ZK25. 
1333 Voor eenzelfde houding vergelijk ook de Tyrrheense' amfoor nr. ZK18: drie mannen vertonen deze 
houding.. Voor een van dezen staat een man die zijn billen uitnodigend ver naar achteren steekt. Het 
gebaarr van de man die achter hem staat, heeft blijkbaar een functie! 
1544 De keerzijde beeldt de mythe uit waarin verteld wordt hoe Achilleus Polyxena en Troilos bij een bron 
besluiptt Via de prospectieve functie van deze afbeelding zou hetzelfde contrast bedoeld kunnen zijn als 
opp de amfoor nr. ZK3. 
,53Ziee Roscher V, Troilos, p. 1217; Zindel (1974) pp. 35 e.v.; Schefold (1978) pp. 203 e.v.; Schefold & 
Jungg (1989) pp. 163 e.v.; Carpenter (1991) p. 17; UMCI, Achilleus. De homo-erotische versie van het 
Troilosverhaall  wordt niet vermeld in Sergent (1984). 
lS6lS6TrGrFr.TrGrFr. I ed. Snell fr. 13; cf. Athen. Deipn. 604a. 
157Zindell  (1974) p. 75, waar hij een overzicht geeft van de vazen waarop het liefdesmotief een rol speelt 
tussenn Achilleus en Troilos, zoals de kylix van de C-schilder, New York 01.8.6. Hij noemt ook enkele 
Tyrrheense'' amforen. 
1S8Pottierr spreekt over een 'geste obscene.' 
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koesterenn voor een jongen die zijn geilheid tracht te verbergen voor de jongen die 
vóórr hem staat, door zijn grote phallus tussen zijn benen weg te stoppen. Hij kijkt naar 
dee jongeman vóór hem. Ook de efebe die vóór hem staat, is - gezien de stand van zijn 
peniss - opgewonden. Zijn rechterhand geeft aan dat hij met zijn hand het kruis van de 
jongenn wil betasten. De jongeman die achter de jonge jongen staat, toont met zijn 
handd interesse voor de naar achter stekende billen. 
Err zijn dus drie verleidingsscènes afgebeeld. Maar in welke context? De schilder 
heeftt het niet nodig gevonden deze informatie te verschaffen. De afbeelding bevat 
buitenn de personen geen nadere aanwijzing voor de context. Nu zijn er twee 
antwoordenn mogelijk: óf de afbeelding was voor de eigentijdse beschouwer duidelijk 
genoegg om de context zelf aan te vullen óf de context is niet relevant en het gaat 
louterr om de verleiding. Het bijzondere van deze afbeelding is dat het om trio's gaat en 
datt de traditionele rolverdeling doorbroken wordt, althans als we het beeld van de 
meestee pederastische vaasafbeeldingen tot norm nemen. Bij het heteroseksuele trio 
speeltt de hetaire een actieve rol in de verleiding. De houding van de man van het 
rechtertrioo plaatst deze man niet in een positie die hem als 'meerdere' tekent. Bij het 
linkertrioo neemt de jonge jongen de plaats in van de man uit het rechtertrio. Hij is 
opgewondenn en laat zich gewillig door de twee andere geile jongens benaderen. Er is 
geenn enkele vorm van agressie in de verleiding, integendeel, de voorstelling straalt 
eenn ontspannen sfeer uit.159 De afbeelding heeft een prospectieve functie: zal de 
copulatiee in trio's plaatsvinden, suggereert de houding van de man van het rechtertrio 
datt hij door de jongeman achter hem gepenetreerd gaat worden?160 In haar 
prospectievee functie is de afbeelding, zoals gewoonlijk, eufemistisch van toon. 
Opp de 'Tyrrheense' vazen worden echter ook andere voorstellingen gegeven van de 
verleidingg en erotiek tussen mannen. Op de zogenaamde Nessos-amfoor 608 (821) 
vann de Guglielmischilder in Den Haag (nr. ZK4, ill . 44) maken zeven komasten, de 
meestenn bekranst, heftige dansbewegingen: op één man na houden ze allemaal een 
handd op hun bil, terwijl ze met de andere meestal heftige bewegingen maken. Men 
zouu niet vermoeden dat er sprake was van enige erotiek tussen deze mannen, ware 
hett niet dat de man die zijn hand niet op zijn bil heeft een erectie vertoont. Er is geen 
vrouww te bekennen en het kan niet anders of het samenzijn met de andere mannen in 
zo'nn dans heeft de man geil gemaakt. De man vóór hem buigt wat naar voren - hij is 
dee enige die buigt - en het laat zich aanzien dat hij belangstelling toont voor de phallus 
vann de man tegenover zich en wellicht tot fellatio overgaat. Is de houding van de 
anderee mannen die een hand op hun bil houden - misschien ook erotisch te 
interpreteren?1611 Als het juist is dat deze afbeelding in zekere zin een weergave vormt 
vann een situatie die werkelijk zo zou kunnen plaatsvinden, dan hebben we hier te 
makenn met een groep mannen die vanuit een gedeelde seksuele gerichtheid en met 

159Koch-Hamackk (1983) pp. 191-192 bespreekt deze vaasafbeelding in het kader van de iconografische 
betekeniss die dieren op voorstellingen met mensen kunnen hebben. Doordat onder de afbeelding in een 
friess roofdieren tegenover elkaar staan, benadrukt dit, volgens haar, het antithetische karakter van de 
verleidingsscènee (ik betwijfel of dit juist is, omdat dierfriezen bij allerlei scènes voorkomen en veeleer 
eenn ornamentale functie hebben). Ze parafraseert de afbeelding als volgt: 'Links steht der 'Verfolgte', ein 
Knabee verangstigt zwischen zwei Manner, in der Mittelgruppe ist die 'Beute,' eine erregte Frau, und 
rechtss fiihl t sich offenbar ein alterer Mann, ein Erastes (?) von zwei jüngeren Mannern 'bedroht'.' Deze 
beschrijvingg geeft mijns inziens geen goede weergave van de sfeer waarin de verleiding plaatsvindt. 
l60Err zijn andere voorbeelden van trio's van komasten die in erotische zin op elkaar gericht zijn, 
namelijk:: nr. ZK8, ZK19 en ZK23 
1611 Ik vermoed dat de schilder een grapje heeft uitgehaald door twee komasten hun ene been naar 
achterenn te laten zwaaien zodat de voet achter hun bil zichtbaar wordt. Hun houding lijk t namelijk sterk 
opp die van komasten die hun phallus tussen hun benen door naar achteren steken. Of het werkelijk de 
bedoelingg van de schilder is geweest, blijft onzeker, maar eigentijdse beschouwers die met de weergave 
vann de dans van opgewonden komasten vertrouwd waren, zullen de dubbel-zinnigheid van de houding 
hebbenn herkend. 
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hett doel deze gerichtheid in concrete handelingen om te zetten bij elkaar zijn 
gekomen.. Misschien is hier sprake van een 'mannenclub' die feesten organiseert 
teneindee seksuele hoogtepunten met elkaar te beleven.162 

Inn Kurashiki bevindt zich een Tyrrheense1 amfoor, door von Bothmer toegeschreven 
aann de Timiadesschilder (nr. ZK23, ill . 45), op de schouder waarvan we aan 
weerszijdenn heteroseksuele verleidingsscènes aantreffen. Een enkel paar is al tot 
copulatiee overgegaan. Op de hals van de amfoor speelt zich aan één kant een 
bijzonderr tafereel af. Het gaat om drie komasten, allen met een baard. De man links is 
aann het dansen en kijktt naar links het beeldvlak uit. De middelste is gebukt en draagt, 
zoalss Simon het noemt, een 'little sun hat.' Hij steekt zijn billen naar achteren 'so that 
thee right one can copulate with him in a bestial manner.'163 Met andere woorden: hij 
will  de man anaal penetreren.164 

Inn Montpellier bevindt zich een Tyrrheense' amfoor van de hand van de 
Guglielmischilderr (149bis) waarop anale penetratie open en bloot getoond wordt (nr. 
ZK12,, ill . 46 a/b). Het gaat niet meer om een toespeling. Aan beide kanten nemen 
zestienn mannen, de meesten met een baard, en één vrouw deel aan het feest.t6i Een 
vann de zijden verraadt de oorzaak van de orgiastische dansen die de mannen maken. 
Temiddenn van de mannen staat een grote krater, aan weerskanten waarvan de dans 
iss overgegaan op seksuele handelingen. Als we aannemen dat links van de krater een 
vrouww staat, dan vindt daar heteroseksuele, wellicht anale, copulatie plaats. >« Direct 
achterr het paar staat een man met een reusachtige phallus, wachtend op zijn beurt. 
Dee drie mannen achter hem maken opgewonden dansbewegingen, maar zijn nog niet 
zoverr dat ze de plaats van de penetrerende man kunnen overnemen. Aan de andere 
kantt kijkt een man 'te diep' in het glaasje. Hij buigt voorover en poogt, waarschijnlijk 
mett een schep of beker, wijn uit de krater te scheppen om zijn dorst te lessen. De 
jongemann achter hem grijpt zijn kans en penetreert hem anaal. Op zeer realistische 
wijzee maakt de schilder ons duidelijk dat wijn en seks samengaan. De jongen die 

1622 Andere voorbeelden van afbeeldingen met dit soort mannenfeesten: ZK 5 (vier  dansende mannen, van 
wiee één ithyphallisch is en een krans bij  zich heeft), nr. ZK 9 (zie beschrijving in het vervolg van deze 
paragraaf),, ZK16 (zes naakte mannen dansen in aanwezigheid van een krater ; een man heeft enigszins 
eenn erectie en een andere man buigt naar  voren, maar  kijk t tegelijk naar  boven, wellicht om contact te 
makenn met de man vóór  hem of met degene die achter  hem staat), ZK1 8 (acht naakte mannen dansen 
opp beide zijden van de amfoor, enkelen hebben een erectie, sommigen lijken zichzelf te beroeren -
vergelijkk  de beschrijving van nr. ZK22. Twee mannen op kant A maken met hun hand een gebaar 
waarbijj  ze de middelvinger  of de wijsvinger  naar  voren steken. Dit zou het erotische gebaar  kunnen zijn 
vann de uéooq SÖKTUAXX; dat een man maakt op de amfoor  Montpellier  S.A. 143 (ABV 103, 119; Para 
39;;  Add2 7; Kluiver  nr. 41); vergelijk Kluiver  (1995) p. 70 en noot 138, waar  hij  opmerkt dat dit gebaar 
ookk voorkomt op voorstellingen van de Guglielmischilder  en dat het gebaar  ook gemaakt kan worden 
mett  de wijsvinger. Voor  dit gebaar, zie verder  hfdst. 5, noot 78), ZK21 (acht dansende mannen, van 
wiee de aulosspeler  een erectie heeft. De vijfd e man van links, die danst achter  een man die zijn billen 
naarr  achteren steekt, maakt met zijn linkerhand het erotische gebaar  met zijn wijsvinger). 
,63E.. Simon, Kurashiki, Ninagawa Museum, Mainz 1982, nr. 22. 
1644 De kleine petasos valt op. Betekent dit dat we ons moeten voorstellen dat het gebeuren zich afspeelt 
onderr  de blote hemel en overdag? Wi l het hoedje iets zeggen over  de aard of het karakter  van de man? 
Off  is het slechts een grappig detail? De tweede of derde mogelijkheid is het waarschijnlijkst , omdat de 
anderee twee mannen blootshoofds zijn en het hoedje ook niet op andere Tyrrheense' vazen afgebeeld is. 
Inn het tweede geval zou het hoedje de man karakteriseren als een man die zich als een vrouw gedraagt, 
omdatt  hij  zich laat penetreren en erg gevoelig is voor  de zon. De moeilijkheid bij  deze verklarin g van de 
petasospetasos is dat er, zoals we hebben gezien, op talrijk e vazen bij  de mannen onderling veel belangstelling 
voorr  de billen bestaat 
165Opp de figuur  die de vrouw zou moeten zijn, is, zoals A-F. Laurens (Catalogue des Collections, 
Montpellierr  1984, p. 49, voetnoot 7) bericht, geen enkel spoor  te vinden van witt e verf. Dat het toch om 
eenn vrouw gaat, wordt bevestigd 'par  Ie dessin incisé de 1'oeil ovale, et non rond, et par  1'incision en 
spiralee qui prolonge Ie tracé du lobe, suggérant une boucle d'oreille.' 
166Laurenss p. 47 spreekt over  'un couple sodomisant.' 
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toekijkt,, wacht ithyphallisch ongeduldig op zijn beurt.167 Op de andere zijde van de 
amfoor,, waar acht komasten het feest voortzetten, is, afgezien van twee 
ithyphallischee mannen, het seksuele 'vertoog' minder direct. De derde man van links 
raaktt de man vóór hem aan, terwijl hijzelf in zijn kruis getast wordt door zijn 
achterbuur,, die hem geil probeert te maken teneinde de kans te vergroten dat deze 
hemm zijn diensten aanbiedt. Dat hij hierbij naar een andere kant kijkt, kan betekenen 
datt de schilder wil zeggen dat de man dit zogenaamd ongemerkt doet. Aan de andere 
kantt van de rij  wordt een jongen door een ithyphallische man van achteren benaderd. 
Dee jongen laat merken dat hij hiertegen weinig bezwaar heeft, omdat hij de man 
toestaatt hem te betasten. De krater is de enige aanduiding van de context van dit 
feest.. Dit kan op een Dionysische achtergrond wijzen, maar het is niet noodzakelijk. 
Ogenschijnlijkk verdeelt de krater de groep mannen in hen die door een vrouw worden 
opgewondenn en in de mannen die liever een andere man penetreren. Dat 
heteroseksuelee en homoseksuele erotiek en seksualiteit zich tegelijk op één feest 
manifesteren,, is een gegeven dat we al vaker zijn tegengekomen168. 
Opp een andere vaas van de Guglielmischilder, namelijk de amfoor 1432 in München 
(nr.. ZK9, ill . 47 a/b) vinden aan de ene zijde heteroseksuele acties rondom twee 
kraterss plaats; op de andere zijde dansen acht komasten (a/b). Bij vergelijking van de 
tweee voorstellingen wordt duidelijk dat 'het vertoog' van de tekening van het 
gebeurenn nogal verschillend is: bij drie van de vier man-vrouw paren is de copulatie in 
vollee gang. Drie vrouwen zijn naakt en twee, ieder naast een krater, genieten van de 
handelingenn die ze ondergaan. Tussen de kraters heeft een hetaire een man opgetild; 
hett is ook mogelijk dat zij hem op haar heupen laat zitten. Bij de scène met uitsluitend 
mannelijkee komasten is geen krater aanwezig.16» Twee mannen kunnen hun 

167Hett commentaar van Laurens bij deze drie heren, ontgaat mij. Nadat ze beschreven heeft dat de man 
wijnn uit de krater tracht te scheppen, zegt ze: 'En même temps, les participants semblent se faire des 
gestes,, les uns aux autres, pour informer de leur découverte les plus éloignés; mais Ie bruit de cette 
trouvaillee n'est pas encore arrive aux oreilles des danseurs peints sur la face postérieure, qui continuent 
leurr gesticulation.' 
l68Ziee bijvoorbeeld nr. ZK11 (zie de beschrijving hierboven); op verscheidene voorstellingen waarop 
komastenn hun feest vieren is een enkele vrouw afgebeeld. Toch weerhoudt de aanwezigheid van een 
vrouww de mannen niet ook voor elkaar een erotische belangstelling te hebben. Voorbeelden hiervan zijn: 
nr.. ZK 6 (op kant B danst een vrouw temidden van zeven naakte mannen en jongemannen. Een 
jongemann biedt de vrouw een grote krans aan. Verder zijn de komasten in drie paren geordend en zijn ze 
duidelijkk op elkaar gericht), nr. ZK7 (op kant B dansen temidden van twee sfinxen vier mannen en een 
vrouw.. De man met een geweldige erectie staat met zijn rug naar de vrouw en is gekeerd naar een 
anderee man die zichzelf lijk t te beroeren), nr. ZK10 (zie de beschrijving hieronder), nr. ZK13 (op kant 
AA zes naakte mannen, een jongen en één vrouw, op kant B acht naakte mannen, onder wie een 
fluitspeler,, en één vrouw. Sommige mannen zijn ithyphallisch en er zijn drie paren van mannen en één 
vann een man en een jongen, die erotische interactie vertonen), nr. ZK17 (op een zijde dansen vijf naakte 
mannenn en één vrouw; de mannen lijken meer belangstelling voor elkaar te hebben dan voor de vrouw. 
Dee derde man van links maakt duidelijk contact met de man vóór hem), nr. ZK20 (op kant B dansen 
vijff  mannen en twee vrouwen; het paar rechts, waarvan één man masturbeert, is op elkaar gericht). 
1699 Zoals ik in mijn artikel uit 1988 heb aangeven, geloof ik niet, contra het CVA en Keuls (1985) p. 362 
datt het hier om saters en mainaden gaat. Op München 1431, waarop aan beide kanten een 
heteroseksuelee actie aann de gang is, draagt één man een masker. Maar dit maakt hem nog niet tot een 
sater.. Op de andere zijde staat temidden van de komasten een uitzonderlijk grote kantharos, een vaas die 
nauww verbonden is met Dionysos. De afbeeldingen van de amfoor (1431) lijken nauw samen te hangen 
mett Dionysos, maar het zijn mensen, geen saters of mainaden. Het masker onderstreept de extatische 
gevoelenss van geilheid waaraan de man ten prooi is gevallen. Tevens wordt hierdoor duidelijk dat het 
ondergaann van deze emoties veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van de godheid in hem. Op een 
vann de zijden van de Tyrrheense' amfoor, Vill a Giulia 46735, staat naast twee jongens, van wie er één 
ithyphallischh is, in ieder geval een ithyphallische sater, die een staart heeft. Naast hem staat een andere 
persoon,, maar bij hem is door de beschadiging van de vaas een deel van zijn lichaam verdwenen. Hij 
heeftt geen staart. Meer naar rechts zijn nog enkele, vermoedelijk menselijke figuren te onderscheiden. 
Datt een sater deelheeft aan een menselijke activiteit is niet uitzonderlijk en geeft de verbondenheid van 
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opwindingg niet meer verheimelijken. De linker is vermoedelijk door de uitdagende 
houdingg van de man vóór zich in verleiding gebracht. De twee komasten die vóór hen 
dansen,, kijken in hun richting. Maar ook de man die achter hen staat, is ithyphallisch. 
Doordatt hij beide armen naar achteren houdt, steekt zijn phallus ver naar voren, 
hetgeenn een uitnodigende indruk maakt. De dansende jongen achter de man draait 
zichh om. Bij deze voorstelling van mannelijke komasten dient een beschouwer af te 
gaann op bepaalde gebaren of houdingen die als prospectieve tekens functioneren voor 
dee wijze hoe dit samenzijn zich zal ontwikkelen. De afbeelding op de andere zijde met 
dee uitbeelding van heteroseksuele copulatie geeft aan waartoe een dergelijk 
orgiastischh feest kan leiden. De schilder wil ongetwijfeld suggereren dat de extatische 
danss van de komasten niet anders zal eindigen. 
Dee schouder van kant A van de Tyrrheense' amfoor 2664 van de Guglielmischilder 
inn Orvieto toont ons hoe een dergelijk mannenfeest afloopt (nr. ZK10, ill . 48). Op één 
zijdee zijn zeven komasten betrokken bij een copulatiescène. Helemaal rechts op de 
afbeeldingg staat achter een krater een naakte vrouw die toekijkt. De focus is op de 
tweee komasten gericht die in het liefdesspel verwikkeld zijn. De man die anaal wordt 
gepenetreerd,, ligt er tamelijk ongemakkelijk bij teneinde de penetrerende jongeman 
zijnn gang te laten gaan.170 De weergave van dit tweetal vertoont sterk realistische 
trekken,, ofschoon de phallus en het scrotum van de penetrerende man wel van 
abnormalee omvang zijn. De omstanders zijn opgewonden en het ziet ernaar uit dat de 
mannenn in een rij  op hun beurt staan te wachten. Het is mogelijk dat de man die direct 
achterr het copulerende paar staat te gesticuleren, zijn beurt al gehad heeft. De man 
diee in de rij daarop volgt, geeft met zijn houding te kennen dat hij maar al te graag wil 
ondergaann wat de man op de grond ervaart. Hij wijst naar of slaat op zijn eigen billen 
enn kijkt achterom naar zijn achterbuurman bij wie onder de chiton een grote phallus 
tee voorschijn komt. Hij heeft hem met beide handen vast en lijk t te masturberen. 
Achterr hem staat nog een man te masturberen aan zijn buitenproportionele phallus.171 

Dee schilder heeft er bij deze afbeelding geen doekjes omgewonden. Hier geen 
eufemistischee beeldentaal in de vorm van prospectie. Afgezien van de krater wordt 
dezee scène door de keerzijde van de schouder in een Dionysische context geplaatst: 
eenn mainade en twee ithyphallische saters dansen achter een tronende Dionysos.172 

Conclusie e 
Inn veel opzichten komen de afbeeldingen op de Tyrrheense' amforen overeen met 
diee van de Attische komos-vazen: er is weinig of geen verschil betreffende het 
seksuelee gedrag van de man, de jongeman of de jongen. Ook van de laatste wordt 
aangegevenn dat hij seksueel zeer opgewonden kan zijn. De aandacht is veelal gericht 
opp de billen van de ander, er zijn gevallen van anale copulatie en eenmaal van fellatio. 
Dee man vervult niet altijd de rol van 'meerdere'; in een homoseksuele verleiding is 

hett  menselijke werkelijkhei d met Dionysos aan. De wereld van de god werd als direct aanwezig 
ervaren. . 
170M.. R. Wójcik , Museo Claudio Faina di Orvieto, Perugia (1989) p. 47 spreekt over  'al centro 
symplegmasymplegma fra un giovane ed un adulto barbato.'  Geredeneerd vanuit het 'sociale constructie-moder  kan 
hett  niet anders of de man die gepenetreerd wordt, is van een lagere sociale status dan degenen die 
peneteren.. De wijze waarop de gepenetreerde man echter  is afgebeeld, geeft geen enkele aanleiding tot 
dee gedachte dat deze man bijv . een slaaf zou moeten zijn. Er  is geen verschil in haardracht noch is er  iets 
anderss waardoor  deze conclusie gerechtvaardigd zou zijn. 
I""  Vergelijk het commentaar  van Wójcik (zie vorige noot) p. 47: 'dietr o al secondo, che volge il capo all' 
indietr oo a guardarli , avanzano altr i tre personaggi itifallici , in procinto di unirsi in symplegmata, o di 
masturbarsi.' ' 
,72Koch-Hamackk (1983) p. 217 meent ook bij  deze vaas te moeten constateren dat 'die Tiergruppen auf 
dieserr  Vase ebenfalls eine sexuell-aggressive Bedeutung haben.'  Dit is zeer  twijfelachti g en het is dan 
ookk onduidelijk hoe zij  de voorstelling van de groepen dieren op talloze andere 'Tyrrheense' amforen 
verklaart .. Zie ook het commentaar  van Kluiver  (1997) p. 23, noot 209 op deze visie van Koch-Hamack. 
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voorr beide partijen een gelijkwaardige rol mogelijk. We treffen de houding aan 
waarbijj  de man zijn penis tussen zijn benen door naar achteren steekt. Nieuw is de 
zogenaamdee kushouding. 
Verderr vinden we op één afbeelding naast heteroseksuele verleidingen en copulatie 
ookk een homoseksueel paar. Opvallend is dat op de hierboven besproken 'Tyr-
rheense'' amfoor (nr. ZK11, ill . 40), waarop zich een dergelijke situatie voordoet, het 
homoseksuelee paar in de verleiding het verst van de copulatie verwijderd is. We 
krijgenn de indruk dat het picturale vertoog over heteroseksualtiteit en homo-
seksualiteitt een verschil vertoont, in die zin dat men bij homoseksuele handelingen 
eerderr een 'blad voor de mond neemt'. 
Dezee regel wordt echter een enkele maal overschreden. Soms vertonen de 
'Tyrrheense'' amforen anale copulatie van mannen. Het gaat hier mijns inziens om een 
verschill  in vertoog: schilders geven soms op Tyrrheense' vazen zaken aan het 
daglichtt prijs, die op andere Attische vazen niet zo gauw worden uitgebeeld. We zijn 
err zeker van dat, zoals we hierboven hebben gezien, de schilders van Attische, niet-
'Tyrrheense'' amforen toespelingen maken op een grote seksuele belangstelling van 
mannen/jongenss voor de billen van andere mannen/jongens en dat het voor de hand 
ligtt deze belangstelling op te vatten als een toespeling op wat gaat komen: anale seks. 
Hett verschil in teneur is een verschil in de wijze waarop men zich wil uitdrukken of 
durftt uit te drukken, maar het duidt geenszins op een andere seksuele praktijk. 
Dee Etrusken hebben de meeste vazen, al dan niet geïmporteerd uit Attika, voor 
funerairee doeleinden gebruikt.173 We kunnen ons in navolging van Spivey afvragen op 
welkee wijze zij dergelijke afbeeldingen als we hebben besproken, hebben 
geïnterpreteerd.. Uitgaande van de funeraire functie van de vazen in Etrurië in het 
algemeenn en de doorgaans Dionysische context van de betreffende afbeeldingen, 
zullenn de vazen in de ogen van de Etrusken betrekking hebben gehad op het leven dat 
dee gestorvene na de dood stond te wachten: blijkbaar werd de dood gezien als een 
grenss die, eenmaal overschreden, de mens toegang gaf tot een leven waarin de 
geneugtenn van het aardse bestaan zonder remmingen gesmaakt zouden kunnen 
worden.. De god Dionysos is verbonden met een sterk geloof in de onsterfelijkheid en 
tegelijkk met het overschrijden van de grenzen van het dagelijkse leefpatroon.174 Ook 
dezee visie is in overeenstemming met de opvatting dat Attische schilders op 
'Tyrrheense'' vazen soms geen terughoudendheid betrachten in de weergave van 
seksuelee handelingen tussen mannen. 

l73Cf.. Spivey (1993) pp. 142 e.v. 
l74Cf.. Nillson (1957) pp. 116-133, Cole (1980), Burkert (1985) pp. 290-295, Versnel (1990) pp.131-
155,, Graf (1993), Burkert (1993), Cole (1993), Kerényi (19942) pp. 164 e.v. 
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HOOFDSTUKK  5 
HOFMAKER UU OP ZWARTFIGURIG E VAZEN 

1.. Inleiding 

Inn dit hoofdstuk bespreek ik de vaasafbeeldingen die traditioneel aangeduid worden 
mett 'courtship' en die Beazley in zijn artikel uit 1947' besproken heeft. Hij stelt 
nadrukkelijkk dat de vazen met dit thema weinig variaties in beeldschema vertonen. 
Hijj  deelt ze in drie groepen in. De eerste groep (cc) bestaat uit de vazen waarop een 
mann een jongen verleidt. De houding van de man wordt gekenmerkt door het 
zogenaamdee 'up-and-down' gebaar: met zijn linkerhand raakt de erastes, die 
enigszinss door de knieën zakt, de kin aan van de eromenos, terwijl zijn rechterarm 
zichh naar beneden richt. Met deze hand raakt hij het scrotum of de penis van de 
jongenn aan. De eromenos staat meestal stil; niet zelden pakt hij een van de armen van 
dee man vast, gewoonlijk de arm die de man omhoog strekt. 
Dee tweede groep (p) wordt gekenmerkt door het feit dat de man de jongen een haan 
schenkt.. Beazley onderscheidt twee subgroepen: A. de vazen waarop de haan door 
dee man wordt vastgehouden B. de vazen waarop de jongen de haan in zijn handen 
heeft.. De eerste subgroep deelt hij op haar beurt in twee categorieën in: de 
afbeeldingenn die in hun iconografie weinig met de eerste groep (a) gemeen hebben 
(dee houdingen van de personen zijn anders; dit zijn de meeste) en de afbeeldingen 
waaropp de figuren grote oveenkomsten in houding vertonen met de man en jongen 
vann de eerste groep. De derde groep (y) bestaat uit afbeeldingen waarop de figuren 
mett elkaar, zoals Beazley het noemt, 'verweven' zijn, dat wil zeggen dat de copulatie 
interfemoraal/intercruraall  plaatsvindt. Deze groep vertoont een hecht iconografisch 
patroon.. De figuren zijn in alle drie groepen gewoonlijk naakt. Wat betreft de 
zwartfigurigee vazen handhaaf ik deze drie categorieën a, p, y. 

hett  materiaal 
Beazleyy besprak in zijn artikel van 1947 44 voorbeelden van de eerste groep (a). 
Hieraann kan ik nog 73 andere voorbeelden toevoegen. Aan zijn 41 voorbeelden van 
dee p-groep voeg ik er 24 toe.2 Aan de 15 voorbeelden van het derde type (?) van 
Beazleyy kan ik nog 23 toevoegen. Naast deze drie beeldschema's (et, p, y) onderscheid 
ikk nog een ander, namelijk de achtervolging (5). Tot deze categorie reken ik de 
afbeeldingenn waarop de eromenos met zijn rug naar de erastes staat en zich tevens 
uitt de voeten maakt. De achtervolging kan gecombineerd worden met het aanbieden 
vann een geschenk (5/p). Dit 5-beeldschema vinden we vooral in de talrijke homo-
erotischee scènes van de 'Affecter', waarvan Beazley er slechts één in zijn artikel van 
19477 heeft beproken. 
Wanneerr op één beeldvlak een tweede paar voorkwam dat van een ander type was 
dann datgene waaronder hij de vaas had gerubriceerd, heeft Beazley dit paar opnieuw 
genoteerd.. Ook wanneer de vaas twee zijden heeft met een homo-erotische 
afbeelding,, is deze tweemaal in de lijst opgenomen. Dit systeem heb ik niet 
overgenomen.. In mijn lijst komen de vazen in de volgorde van hun AB V-nummer 
eenmaall  voor. In mijn berekeningen heb ik natuurlijk wel, indien relevant, de 
voorstellingenn op beide kanten van de vaas verdisconteerd. In totaal is mijn 
onderzoekk over de hofmakerij op zwartfigurige vazen gebaseerd op een bestudering 

'J.. D. Beazley, "Some Attic Vases in the Cyprus Museum" in: Proceedings of the British Academy 33 
(1947)) pp. 1-47. 
2Opp pp. 18-19 bespreekt Beazley (1947) nog de Siana-cup 5180 in Kopenhagen. Deze staat in mijn lijst 
gerubriceerdd onder nr. Z5 (p). 
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vann 268 vazen (inclusief de homo-erotische scènes van de 'Affecter'). Op deze vazen 
tell  ik 383 verleidingsscènes (paren, drietallen). Aan de verleiding hebben meestal 
tweee personen deel (een erastes en een eromenos). In slechts zeventien gevallen 
gaatt het om drietallen, dat wil zeggen: een derde persoon is actief betrokken bij de 
verleidingg en is geen neutrale toeschouwer. Vaak is op de zwartfigurige keramiek het 
paarr (of het drietal) omgeven door al dan niet dansende omstanders die als het ware 
eenn achtergrond vormen bij de verleiding. 
Inn het geval van de zwartfigurige keramiek kunnen we stellen dat het principe van de 
'dextéralité',, geformuleerd door M. Méantis (namelijk dat de winnende partij zich 
naarr rechts beweegt3) ook doorgaans geldt voor de homo-erotische 
verleidingsscènes.. Bij 75% van de 383 paren/drietallen staat de erastes namelijk links 
enn de eromenos rechts. Slechts in 7,5% is de positie andersom: de erastes beweegt 
zichh naar links. Interessant is het tamelijk grote aantal gevallen (8,5%) waar de 
rolverdelingg onduidelijk is,4 waarvan in het vervolg enkele afbeeldingen worden 
besproken. . 
Bijj  de bespreking van dit type afbeeldingen zal ik me concentreren op de aan het 
eindee van hoofdstuk 2 geformuleerde onderzoeksvragen. Aan de hand hiervan zal 
mijnn bespreking op de belangrijkste iconografische kenmerken van deze afbeel-
dingenn ingaan. 

2.. Het pedagogische karakter van de pederastie 

Sindss Do vers studie van de Griekse homoseksualiteit hebben verscheidene auteurs 
gemeendd het pedagogische aspect van de pederastie sterk te moeten benadrukken.5 

Koch-Harnackk tracht aan te tonen dat de geschenken die de erastes aan de 
eromenoss geeft, naast een economische en in sommige gevallen een erotische 
functie,, ook een pedagogische connotatie hebben. Dit aspect van de geschenken 
krijgtt in haar studie erg veel nadruk. Ze komt tot de conclusie dat met name de 
diergeschenkenn de opvoedingsethiek van de Atheense bovenlaag demonstreren en 
dee opvoeding die de erastai hun jongere vrienden gaven, als edle und 
erstrebenswerteerstrebenswerte Einrichtung charakterisieren sollten.* Voordat ze de 
diergeschenkenn op deze functies onder-zoekt, geeft de auteur eerst een 
karakteriseringg van de pederastie in de zesde en vijfde eeuw.7 Zij schetst de dubbele 
roll  die de erastes heeft ten opzichte van zijn eromenos, namelijk die van minnaar en 
opvoeder.. Deze schets is geheel gebaseerd op teksten uit de zogenaamde 
Sokratischee dialogen, het Symposium en de Phaedrus van Plato, met aanvullingen uit 
dee werken van Xenophon en Plutarchus. Methodisch lijk t het mij echter onjuist de 
Sokratische/Platoonsee visie op de verhouding tussen de erastes en de eromenos te 
gebruikenn als basis voor de interpretatie van homo-erotische vaasafbeeldingen van de 
zesdee en begin vijfde eeuw. Zoals we zullen zien, zijn de opvattingen die Plato zijn 
sprekerss in het Symposium en de Phaedrus in de mond legt, vanuit zijn eigen, zeer 
persoonlijkee opvattingen over eros en vanuit zijn filosofische en politieke ideeën in het 
algemeenn te verstaan.8 Ook de teksten van Xenophon zijn niet geschikt als een 
blauwdrukk voor de homo-erotische praktijk in de zesde eeuw, aangezien hij, moralist 
alss hij is, enerzijds een sterke Sokratische invloed heeft ondergaan, zoals blijkt uit zijn 

3Ziee P. de La Coste-Messelière, Au Musée de Delphes, Parijs (1936) pp. 315-319. 
4Verderr zijn sommige afbeeldingen zo beschadigd dat het niet meer uit te maken valt wie de erastes of 
dee eromenos is. Bij één drietal geeft de eromenos niet aan wie hij als erastes heeft gekozen (nr. Z12, (3) 
5Ziee noot 31 van hoofdstuk 2. 
«Koch-Harnackk (1983) p. 239. 
7Koch-Hamackk (1983) pp. 34e.v 
8Ziee deel 2 van deze studie. 
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Symposium,Symposium, en anderzijds sterk gericht is op het Spartaanse ideaal van de 
pederastie.99 Zijn weergave hiervan is zeer ideologisch gekleurd en het heeft er alle 
schijnn van dat hij de situatie van de pederastie in Sparta idealiseert, omdat hij gelooft 
datt de Spartaanse pederastie weinig of niets met seksualiteit van doen heeft. Hierbij 
komtt bovendien dat het ideale beeld dat zowel Xenophon als Plato schetsen van de 
homo-erotiekk en pederastie, in dienst staat van een verdediging van Sokrates' houding 
inn deze, zoals ik in hoofdstuk 7.8 van deel 2 laat zien. Methodisch is het juister de 
vaasafbeeldingenn vanuit eigentijdse bronnen te bestuderen, dat wil zeggen: de 
archaïschee lyriek. Ons onderzoek over deze poëzie heeft laten zien dat de 
pedagogischee rol van de erastes in deze poëzie niet op de voorgrond treedt. Alleen in 
hett eerste boek van Theognis zou sprake kunnen zijn van een pedagogische functie 
vann een pederastische relatie. Maar ook deze gedichten laten zien dat relaties tussen 
eenn erastes en eromenos louter op erotiek gebaseerd kunnen zijn. We mogen in ieder 
gevall  de conclusie trekken dat de eigentijdse literatuur nauwelijks aanleiding geeft te 
veronderstellenn dat een pederastische relatie hoofdzakelijk of uitsluitend een 
pedagogischee rol vervulde. Een pedagogische interpretatie van de diergeschenken 
ligtt a priori dus niet voor de hand en is in ieder geval niet noodzakelijk. 
Dee archaïsche poëzie Iaat daarentegen onomwonden zien dat de relatie tussen een 
erastess en een eromenos gebaseerd is op het 'do-ut-des'-principe, dat we als een 
algemeenn kenmerk van de sociale Griekse omgangsvormen herkennen.10 De erastes 
verwachtt dat de jongen in ruil voor de oryaed die hij hem geeft, toe zal geven aan zijn 
seksuelee verlangens en hem trouw betoont. De geschenken die de erastes de 
eromenoss op de vaasafbeeldingen aanbiedt, worden vanuit dit 'do-ut-des'-principe 
voldoendee verklaard: de erastes wil in ruil voor een diergeschenk zijn seksuele 
verlangenss bij de jongen bevredigen, zoals afbeeldingen ook in werkelijkheid laten 
zien.. De economische functie (vergelijk hoofdstuk 2.6.) van de geschenken staat in dit 
contactt dus centraal.11 

Dee vaasafbeeldingen zelf maken de pedagogische of didactische symboolfunctie van 
dee geschenken onwaarschijnlijk. In de pederastische afbeeldingen waarop geschen-
kenn door de erastes worden aangeboden of door de eromenos worden aangenomen, 
ligtt de nadruk op het verleiden van de jongen (a, p en soms 5) of, minder vaak, op het 
consumerenn van een geslaagde verleidingspoging (y). De nadruk op dit aspect van de 
relatiee tussen de erastes en de eromenos doet deze afbeeldingen nauw aansluiten bij 
dee aard van en de sfeer in de pederastische verhouding zoals deze wordt geschetst in 
hett tweede boek van het corpus Theognideum: een man koestert het verlangen naar 
eenn jongen/jongeman, die zich niet altijd gemakkelijk laat versieren. Bovendien geven 
dee afbeeldingen aan dat de jongens van hun populariteit gebruik weten te maken en 
verschillendee erastai tegen elkaar uitspelen. De afbeeldingen maken zodoende zelf 
duidelijkk welke waarde en functie de geschenken hebben: de nadruk op de verleiding 
bevestigtt de veronderstelling dat de economische waarde centraal staat, waarbij 
eventueell  bij bepaalde geschenken als de haan een erotische symboolfunctie van 
betekeniss is. 
Voortss zijn er vaasafbeeldingen die laten zien dat de geschenken die een erastes zijn 
eromenoss geeft, door mannen ook bij het verleiden van vrouwen/hetairen worden 
gebruikt.. Zo toont de kotylè in het Louvre A 479 van de Amasisschilder (nr. Z16, p\ ilL 
1)) ons tweemaal een heteroseksueel paar temidden van mannen, die met allerlei 

'Cf.. Cartlcdge (1981) pp. 19 e.v. 
,0Cf.. Hands (1968) pp. 26 e.v. en Aristoteles EN boek vm en K. Voor het begrip wederkerigheid als 
kenmerkk van de Griekse cultuur, zie het boek Gill e.a. (1998). 
"Hiermeee bedoel ik ook dat bepaalde dieren door de jongens voor 'recreatie' werden gebruikt, zoals de 
haann in hanengevechten en de haas bij de training in het hardlopen; zie voor dit laatste H. A. G. Brijder 
"Atti cc Black Figure Cups in Amsterdam and an Exchange with Heidelberg" in: BABesch 50, 2 (1975) 
pp.. 161-162. 
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diergeschenkenn jongens proberen te verleiden. Bij één van deze twee biedt de man 
dee vrouw een hen aan. Zij houdt met haar rechterhand een bloem omhoog en in de 
linkerhandd houdt zij een ketting of krans vast. Het gaat hier duidelijk om een 
verleidingsscène,, waarbij de hen geen enkele didactische betekenis heeft, maar een 
bepaaldee waarde/prijs vertegenwoordigt die de vrouw doet besluiten in te gaan op de 
avancess van de man.12 Ook op verleidingsscènes van de roodfigurige keramiek, 
waarbijj  de man vaak een geldzakje als 'geschenk' gebruikt, worden door mannen of 
jongenss aan vrouwen dier- of vleesgeschenken aangeboden.13 

Verderr komt het voor dat de erastes erg jong is en nauwelijks in leeftijd van zijn 
eromenoss verschilt. Ook in deze gevallen kunnen de diergeschenken geen verwijzing 
inhoudenn naar een pedagogische rol van de erastes. Zo bezit het Rijksmuseum van 
Oudhedenn te Leiden een amfoor (I. 1971/3, 1) waar op één van de zijden drie paren 
vann jongens afgebeeld staan (nr. Z172, p, ill . 2). Bij twee van deze paren verleidt de 
enee jongen de ander met een haan. Ook hier heeft het dier een economische, 
eventueell  een erotische functie, maar zeker geen pedagogische. 
Naastt de haan bevinden zich onder de geschenken die de erastai de jongens op 
zwartfigurigee vazen aanbieden, ook andere dieren zoals een haas, hert, vos, panter, 
zwaann en hond (?)." Een enkele maal zijn de dieren, zoals op de binnenkant van een 
schaall  van Sokles uit Zwitserland (nr. Z6, a, ill . 3) rondom het liefdespaar 
opgehangen.'JJ Ze worden ook wel door omstanders meegedragen.l6 Verschillende 
dierenn zijn geen alledaagse dieren en hun waarde zal dan ook niet gering geweest 
zijn.. De meeste van deze dieren houden, zoals Koch-Harnack nadrukkelijk stelt, 
ongetwijfeldd een verwijzing naar de jacht in.17 Om na te gaan welke associatie de 
jachtt in het kader van de erotiek heeft gehad, moeten we te rade gaan bij de contem-
porainee poëzie. Zoals we gezien hebben in par. 3.1.3. onder het kopje Hofmakerij, 
wordtt de verleiding van de eromenos door een erastes gekarakteriseerd met de 
termenn ê-óyeiv en Sicóiceiv, termen die refereren aan de jacht18: de erastes is de jager 
diee zijn eromenos als een buit te maken dier achtervolgt, terwijl de eromenos de prooi 
iss die zijn belager tracht te ontvluchten. De erastes neemt het initiatief en is de 
achtervolger.. De eromenos is als een wild dier dat gevangen en getemd moet worden. 
Datt verleiding en het beeld van de jacht aan elkaar zijn gekoppeld, hetgeen ook in de 

l2Ikk ken geen zwartfigurige afbeeldingen waarop een vrouw aan een andere vrouw een diergeschenk 
aanbiedt. . 
''Voorbeeldenn 1. Leiden, Museum van Oudheden PC 77, ARV2 839, 32, kylix van de 
Sabouroffschilder,, CVA Leiden (4), pi. 169 (een jongen biedt een hetaire een vogel aan). 2. Athene 
Nationaall  Museum 1239, alabastron, ARV2 101, 3; CVA Athene (3) Ie, Taf. 1, 3-5; Koch-Harnack 
(1983)) Abb. 65 (een jongeman met slaafje biedt een hetaire allerlei geschenken aan waaronder een haan 
enn een inktvis. 3. Boston, Museum of Fine Arts 03.815, een Acroschaal van de Penthesileiaschilder, 
ARVARV22 887,145 Koch-Harnack (1983) nr. 98, Boardman (1989) fig. 85 (jongeman biedt een vrouw een 
schenkell  aan). 4. Luzem, kunsthandel, ARV2 892, 8, kylix van de Splanchnoptschilder, Koch-Harnack 
(1983)) Abb. 66 (jongeman biedt een hetaire een schenkel aan; Koch-Harnack beschrijft de afbeelding 
tenn onrechte als 'Fleischschenkel fur einen Knaben')-
"Hett hert en de haas komen een paar maal voor: een hert: a: Z7, Z83, Z94, Z103, Z106; f5: Z16, Z98, 
Z203;;  5: Z65; een haas: a: Z6, Z78, Z115; p: Z l l , Z12, Z14, Z16, Z82, Z118, Z173; y: Z98. De 
volgendee dieren komen zeer sporadisch voor: een hen: Z16 (p); een vos: Z6 (a); een panter Z16 (P); een 
zwaann Z16 (p). De hond die ongelijnd tussen de mannen doorloopt, heeft mijns inziens niet de functie 
vann een geschenk, maar onderstreept de alledaagsheid van de scène. Wanneer de hond gelijnd is, kan hij 
alss geschenk bedoeld zijn, maar dit is niet noodzakelijk. Voorbeelden waar de hond gelijnd wordt 
meegevoerd:: et: Z107 (?), Z168, Z179, Z192, Z264; p: Z104, Z203; y: Z168. Voor de erotische functie 
vann de hond, zie het vervolg van deze paragraaf. 
ISAnderee voorbeelden zijn: o: Z73; p: Z98, Z263 (het zou hier om levende hazen kunnen gaan). 
'«Zoalss op o: Z7, Z103, Z189; p: Z156, Z173; zie verder voetnoot 33. 
l7Hett gaat uiteindelijk om niet meer dan 23 beeldvlakken waarop het dier als geschenk verbonden is met 
dee jacht. Verder hangt op 24 beeldvlakken een dergelijk dier of wordt door een omstander bij zich 
gedragen.. De suggestie van de jacht is dus op ca. 8% van de afbeeldingen aanwezig. 
'8Vergelijkk Sappho 1,21; Theognis 1287-1294,1299-1304,1355; Anakreon 417; Pindaros fr. 127. 
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Grieksee literatuur een topos is, wordt dus door de aanwezigheid van dieren als de 
haass en het hert onderstreept. 
Alss het nodig is om een andere symbolische betekenis aan dit element van de 
afbeeldingg te geven, valt het meedragen van een levend hert of haas als volgt te 
parafraseren:: 'zoals ik als jager succesvol was dit dier te vangen, zo zal ik ook 
succesvoll  zijn in mijn jacht op jou. Zoals dit dier mijn prooi is, zo word ji j in dit spel 
mijnn prooi.'19 De goede eigenschappen die de erastes in de jacht heeft getoond, zullen 
hemm in het liefdesspel vast ook ten goede komen. Hij wil indruk maken op de jongen. 
Dee buit die hij aan de jongen laat zien, is het bewijs van zijn mannelijkheid, zijn 
snelheidd en kracht. Er speelt vertoon van macht en machismo door in dit soort 
geschenken.. De erastai pronken met hun kwaliteiten als 'jager' in de verschillende 
betekenissenn van het woord. Bovendien is het pralen met dit soort jachtgeschenken 
wellichtt ook een vertoon van de sociale herkomst van de erastes. De jacht was in 
iederr geval een bezigheid van de hogere klassen van de Atheense maatschappij. Ik 
komm hierop terug in hoofdstuk 7. 
Enkelee diergeschenken zouden bij de verleiding ook een seksueel teken kunnen zijn. 
Zoo betoogt Hoffmann dat de haan kan staan voor de penis.20 In ieder geval 
symboliseertt het dier de mannelijke potentie.21 De haan als geschenk duidt dus op de 
seksuelee kwaliteiten en intenties van de gever. De haan maakt aan de eromenos 
duidelijkk dat de erastes seksueel in hem is geïnteresseerd. 
Dee haas zou een heel andere connotatie hebben. Bij Plinius lezen we dat Archelaos 
beweerdee dat de haas androgien was, dat wil zeggen: zowel man als vrouw.22 

Wellichtt zou de haas een toespeling inhouden op de seksuele rol die de gever van de 
eromenoss verwachtte. Duidelijker is de seksuele associatie van de hond, die vaak 
aanwezigg is bij een homoseksuele verleiding. Naast het aspect van het dagelijks leven 
staatt de hond voor 'anilingus.' Zo lezen we bij Hesychios: OKXAXË,- a%r\\La ctypoSunaicóv, 
dx;; TO Töv ôvwiâ óvTcov, waarbij $oivm£eiv gelijk is aan teofSióCeiv.23 Er zijn inderdaad 
afbeeldingenn waarop de hond duidelijk zijn snuit in de richting van het kruis van de 
eromenos/erastess of van de billen van de eromenos/erastes houdt.24 Dergelijk 
associaties,, die doen denken aan de seksuele eufemismen in de lyriek, spelen voor de 
goedee verstaander op de achtergrond mee en geven aan de voorstellingen een extra 
dimensie,, die aan de gebruiker of beschouwer van de vaas die met dit soort situaties 
onervarenn is, ontgaat. 
Naastt geschenken in de vorm van dieren kunnen op de zwartfigurige vazen ook 
anderee voorwerpen deze functie in het verleidingsritueel vervullen. Op een afbeelding 
vann de 'Affecter' houdt de erastes, die achter een jongeman aanloopt, waarschijnlijk 

"Eenn soortgelijke interpretatie geeft Schnap (1985) pp. 112-113; hij verwijst voor de terminologie van 
'jagen'' naar Plato (óvouma 6npeüeiv en örpevnic, TT*; öXn,6eïaq), hetgeen mijns inziens niet nodig is. 
Contemporainee literatuur geeft exact aan hoe de metafoor van het jagen begrepen moet worden. 
^Hoffmannn (1974). 
21Zoo ook Koch-Harnack (1983) p. 99. 
^Pliniuss Hist. Nat. VIII , 55. Cf. de opmerking van Clemens uit Alexandrië (Paed. II, 9): Kal töv uèv 
Xaycovv tcax' êxeoi; nXeoveicxeiv $aai rnv d^»ó5ei)oiv, ei<; ctpiöucix; o\q (tepiooieev êteaiv ïaxovta 
tpwtdc;; Taürn, apa tfiv KÓXUCUV -rite è8a>8f£ xov Xcryè, itai5epaoriaq éu^aiveiv ÖHOTpoïcfrv. Ik vat 
dee bedoeling van deze curieuze opmerking als volgt op: hoe ouder de haas wordt, des te meer keutels hij 
legt.. Wat is nu het verband tussen het niet eten van hazenvlees en het voorkomen van naiSepaoria? 
Blijkbaarr geldt de haas als een dier dat evpvnpcoiaoq is, vandaar de androgiene associatie. Het eten van 
hazenvleess zou ervoor zorgen dat een jongen of man het verlangen krijgt zich als vrouw te laten 
gebruiken. . 
^Lucian.. Pseudol. 28. Voor het 'hondse' standje, vergelijk ook de Suda: ïcuva 5épeiv 5e5apuévnv tó 
TOCC «XtepetcpdTODC,. axnua ^é éonv ÖKÓXaotov eic, TÖ aiSolov. elpntai 5è éjii x<5v dXXo JUXOXÓVKÖV 
a&hc,, è$' otc, nexóvOaoiv f| napoiuia. 
MZiee bijvoorbeeld: a: Z7, Z13, Z107, Z177, Z189, Z192; 0: Z86, Z104, Z203. Vergelijk verder ook de 
aanwezigheidd van de hond op a: Z24, Z47, Z97, Z168, Z264; r- Z17, Z100, Z168, Z196. 

121 1 



eenn discus vast.23 Op een andere voorstelling van de 'Affecter' biedt een man zijn 
vriendd een lap stof aan.26 Ook houdt op enkele afbeeldingen de eromenos een 
aryballoss vast.27 Op de pyxis 1913.122 in de Universiteit van Yale (nr. Z193, a, ill . 4) en 
opp een amfoor van de Schilder van Louvre F 51 uit de Londense kunsthandel (nr. 
Z105,, a, ill . S)28 is geen ander geschenk aanwezig; alleen de aryballos zou als zodanig 
kunnenn functioneren.29 Op deze amfoor die aan beide zijden bijna exact dezelfde 
scènee laat zien, houdt de eromenos de hand met het koord waaraan de aryballos 
hangt,, recht voor zich uit.30 Dit maakt het waarschijnlijk dat hij de aryballos van de 
erastess heeft ontvangen.31 Als dit juist is, zal de waarde van dit geschenk in zijn 
praktischee functie liggen. Een kostbaar geschenk was zo'n aryballos niet, maar zo'n 
kruikjee speelde in het dagelijkse leven van de jongen wel een belangrijke rol. Een 
anderee erotische associatie, gesuggereerd door Eva Keuls32, zou een prospectieve 
verwijzingg naar het liefdesspel kunnen zijn: de olie die het bevatte, zou gebruikt 
kunnenn worden om daarmee de genitaliën van de man, of de anus of de binnenkant 
vann de dijen van de jongen in te smeren. 

Geschenkenn zonder  materiële waarde of geen geschenken 
Geschenkenn zijn op vaasafbeeldingen de enig mogelijke indicatoren voor een 
eventuelee pedagogische rol van de pederastische verhouding. Afgezien van de 
geschenkenn geven de vaasafbeeldingen namelijk geen aanleiding tot deze 
veronderstelling.. Nu spelen bij de zwartfigurige vazen waarop een erastes een 
eromenoss het hof maakt of waarop de copulatie plaatsvindt, in het verleidingsritueel 
geschenkenn vaker niet dan wel een rol.33 Slechts op één derde van alle afbeeldingen 
vervultt een geschenk een duidelijke rol bij de verleiding. 

"Nr .. Z75 (JV5); Mommsen (1975) p. 94 suggereert een discus, maar  plaatst er  een vraagteken achter. 
Dee bovenkant is door  beschadiging niet zichtbaar. Misschien is het een grote aryballos. Op Z83 (ot) 
strektt  een man zijn hand naar  een andere man uit, waarin hij  een schaal houdt. De situatie is erotisch 
bedoeld,, gezien het hert en de krans die de andere man in zijn rechterhand houdt. Of de schaal een 
geschenkk is, is onduidelijk. 
2<5Nr.. Z82 (p), zie par. 3.4. Op de hydria Louvre F43 (Zl l , P) draagt de man rechts van de middelste 
figuurr  een voorwerp als geschenk, dat misschien als een lap stof valt te identificeren; zie Beazley (1947) 
p.. 14. 
"Voorbeelden::  a: Z105, Z193, Z243; p: Z3, Z16; 5: Z59. Op de schaal van de Amasisschilder  (nr. 
Z16,, p, ill . 1) dragen twee jongens de aryballos steeds in dezelfde hand als waarmee ze hun speer 
vasthouden.. In alle drie gevallen biedt de erastes hun nog een diergeschenk aan. Het ziet ernaar  uit dat de 
aryballoss op deze schaal geen geschenk is, maar  de jongens typeert als atleten. 
^Sotheby'ss Londen, cat. juli . 1990, lotnr. 245; nr. Z105 (a). 
wOpp beide zijden van de amfoor  (Z105, a) heeft de eromenos in zijn andere hand een krans, maar  deze 
heeftt  waarschijnlij k niet de functie van geschenk. Zie hieronder  in dezelfde paragraaf. 
^Hett  lijk t erop dat de strigili s aan de aryballos is vastgemaakt. 
3'Opp een afbeelding van de 'Affecter' , namelijk nr. Z62 (ptö), biedt de erastes de eromenos een 
voorwerpp aan dat op een aryballos lijkt . Mommsen aarzelt tussen een aryballos en een granaatappel. Ik 
denkk dat het om een grote aryballos gaat. Op vaasafbeelding nr. Z72 (p/S) van de 'Affecter'  houdt de 
mann achter  de erastes een voorwerp vast dat een aryballos of een granaatappel kan zijn. 
32Keulss (1985) p. 120. Zijj  betoogt dat de alabastron die vrouwen vaak op vazen bij  zich hebben de olie 
bevattee waarmee ze de genitaliën van hun echtgenoot dienden in te smeren. Vergelijk ook Henderson 
(1991)) p. 120 die voorbeelden uit Aristophanes geeft voor  de phallische associatie van de alabastron en 
hett  erotische gebruik van de olie. Zo ook Kilmer  (1993) pp. 81 e.v. 
33Pederastischee vazen waarop geschenken in de verleiding geen rol spelen, zijn: a: Z6 (? twee dieren 
hangenn aan de wand), Z7 (?), Z13 (?), Z20, Z22, Z24 (?). Z26, Z27, Z28, Z29, Z30, Z31, Z32, Z33, 
Z34,, Z35, Z36, Z37, Z39, Z40, Z41, Z46, Z49, Z50 (lans), Z103 (?), Z106 (?), Z107, Z108, Z109, 
Z1144 (de lans is geen geschenk). Z115, Z150, Z159, Z163. Z167, Z168 (lans), Z169, Z170, Z178, 
Z179,, Z180, Z187, Z188, Z189 (?), Z190, Z191, Z197, Z198, Z201, Z205 (volgens de beschrijving is 
err  geen sprake van een geschenk), Z206, Z207, Z208, Z209, Z217 (? dier  hangt aan de wand), Z219, 
Z225,, Z226, Z227, Z228, Z232, Z233, Z234, Z235, Z237, Z257 (lans), Z258, Z260, Z289, Z265 
(volgenss de beschrijving van Beazley is er  geen sprake van een geschenk); y: Z10, Z22, Z23, Z45, Z98 
(opp kant A hangt een haas, op kant B niet), Z110, Z116, Z117, Z160, Z165, Z166, Z174, Z175, Z184, 
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Zoo draagt de erastes of eromenos niet zelden een krans of houdt er een in zijn hand.34 

Nuu zal de krans verschillende functies hebben. Wanneer de erastes en/of de 
eromenoss een krans op hun hoofd of om hun borst dragen geeft zij wellicht aan dat de 
herenn een symposion hebben bijgewoond of deel hebben genomen aan een komos. 
Maarr de krans kan ook een functie hebben in het verleidingsritueel. Wanneer een van 
hen,, de erastes of de eromenos, een krans bij zich heeft, fungeert deze als teken dat 
hijj  op het liefdespad is. Op deze manier maken ze dit aan elkaar kenbaar.35 Maar ook 
alss een gift heeft dit voorwerp eigenlijk geen andere waarde dan dat de erastes aan 
hett object van zijn verlangen wil laten zien, welke gevoelens hij voor hem koestert.36 

Zoo houdt alleen de eromenos op een fragment van een kylix die tot de Hartwig 
collectiee behoorde (nr. Z251, a, ill . 6) een krans in zijn hand. Het is mogelijk dat hij 
dezee bij zich had toen hij de erastes ontmoette om aan te geven dat hij beschikbaar 
was,, maar het is waarschijnlijker dat hij deze van de erastes heeft gekregen en door 
hemm aan te nemen te kennen gaf dat hij op diens avances wilde ingaan.37 Op een olpè 
uitt de kunsthandel in New York (nr. Z24, a, ill . 7) draagt de eromenos in beide handen 
eenn krans. De erastes, een man met baard, benadert de jongen in de 'up-and-down' 
houding.. Aan weerszijden van het minnend paar staat een jongen, van wie de linker 
eenn haas bij zich heeft. Het laat zich aanzien dat de jongen de krans van zijn erastes 
heeftt aangenomen als teken dat hij instemt met de erotische intenties van de man, 
maarr bovendien had hij zelf ook een krans bij zich. Zo wist de man dat de jongen 
benaderbaarr was. 
Opp de amfoor 64.11.13 in New York (nr. Z19, a, ill . 8) staat een eromenos, een 
gespierdee jongeman die zijn himation over zijn schouders heeft hangen, tussen twee 
volwassenn mannen, die beiden een speer bij zich hebben. De jongen houdt in zijn 

Z185,, Z186, Z194 (drie paren zonder  een geschenk en één omstander  met een geschenk), Z196, Z200, 
Z2033 (twee hangende hazen), Z204, Z220, Z241, Z242, Z247, Z252 (dieren staan om het paar  heen), 
Z2622 (de beschrijving van Beazley vermeldt geen geschenk); 5: Z223, Z224. De nummers met een 
vraagtekenn duiden de afbeeldingen aan waarop de erastes die de jongen verleidt, of de eromenos zelf 
geenn geschenken bij  zich heeft, maar  waarop wel andere mannen of jongemannen met geschenken 
aanwezigg zijn. Zelden treffen we bij  de homo-erotische afbeeldingen van de 'Affecter'  geschenken aan. 
Hett  gaat om één paar  op Z62 (p/5), op Z78 (a), en één paar  op Z82 (p), Z83 (P) en Z86 (p). De 
volgendee afbeeldingen laten ook geen geschenk zien maar  zijn erg beschadigd; het is dus niet zeker  of 
bijj  de verleiding geschenken gebruikt zijn: a: Z4, Z18, Z47, Z113, Z162, Z177, Z182, Z215, Z216, 
Z245,, Z246, 2248, Z250, Z256, Z259, Z261. Z267; y: Z17, Z199, Z253, Z254, Z255, Z262, Z266. 

nn van vaasafbeeldingen waarop een erastes en/of een eromenos één of meer  kransen 
vasthoudt,, zijn: a: Z2, Z8, Z9, Z15, Z18, Z19, Z21 (?), Z24, Z35, Z38, Z47, Z69, Z81, Z82, Z83, 
Z97,, Z99, Z102, Z106, ZU4, Z161, Z167, Z171, Z179, Z19S, Z217bis, Z245. Z251; p: Z98; v: Z25, 
Z100,, Z168, Z218, Z222, Z255; 5: Z53, Z57, Z80, Z86, Z88. 
"I nn hoofdstuk 6.2 wordt nader  ingegaan op de functie van geschenken die geen materiële waarde 
vertegenwoordigen,, maar  aangeven dat de drager  op het liefdespad is. Voor  de krans op homo-erotische 
afbeeldingenn zie Blech (1982) p.. 67-68,71 en Koch-Hamack (1989) p. 171. Voor  verdere literatuur , zie 
noott  187 in Koch-Hamack (1989). Voor  een bespreking van de passage uit Athenaios waarin hij  uitlegt 
watt  de reden is van het gebruik van bepaalde voorwerpen als appels en bloemen bij  verleidingen, zie 
hoofdstukk 6, noot 45. 
"Misschienn heeft de krans (oté^avocj  ook nog op een andere symbolische manier  op het terrein van de 
homo-erotiekk gefunctioneerd. In een gedicht van Straton uit de Anlhologia Palatina (XII , 8) staat 
oré^avoc,, voor  de anus van de jongen. Ik geef een vertaling van het gedicht: 'Eens liep ik langs een 
winkell  voor  kransen / en daar  zag ik een jongen; hij  vlocht bloemen en klimop; / niet zonder 
kleerscheurenn kwam ik er  langs: / ik bleef staan en zei heel kalm: Hoeveel kost jouw krans? / De jongen 
werdd nog roder  dan zijn bloemen, / hij  boog zijn hoofd en zei: Scheer  je weg, / pas maar  op dat mijn 
vaderr  je niet ziet. / De kocht kransen: ik moest toch wat. / Thuis legde ik kransen om de goden en bad om 
hém.. De verwijzing is erg laat, maar  wellicht hebben ook Atheners uit de zesde en vijfd e eeuw met de 
kranss die zij  de jongen aanboden, een toespeling willen maken op hun seksuele verlangen, of heeft het 
voorwerpp als teken gefungeerd voor  de eromenos om aan te geven waartoe hij  bereid was of wat hij  zelf 
verlangde. . 
37Anderee voorbeelden waarop de eromenos een krans vasthoudt, maar  de erastes niet: a: Z19, Z24, 
Z35,, Z38, Z82, Z83, Z114, Z179, Z195, Z217bis; 5: Z86, Z88. 
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rechterhandd een krans en maakt met zijn andere hand een groetend gebaar naar de 
mann rechts op de afbeelding. De krans lijk t op deze voorstelling eerder aan te geven 
datt hij als eromenos beschikbaar is dan dat hij de krans van de erastes heeft 
gekregen.. De houding van de jongeman doet het voorkomen dat hij zelf het initiatief 
neemt.. Dat dit tafereel een verleidingsscène voorstelt, wordt onderstreept door de 
anderee zijde van de amfoor, waarop een vrouw die haar himation over haar hoofd 
heeftt geslagen, op dezelfde wijze als de jongeman omringd is door twee volwassen 
mannen,, die ook beiden een speer dragen. 
Ookk zijn er afbeeldingen waarop de krans wordt aangeboden. Zo staan er op de 
lekythh 14067 van de Amasisschilder in het Nationaal Museum in Kopenhagen (nr. 
Z15,, a, ill . 9) twee jongens tegenover elkaar; de linker houdt een speer in zijn hand en 
dee rechter biedt hem een krans aan. Door dit gebaar krijgt de voorstelling het karakter 
vann een verleiding. Op kant B van de kylix 12552 in het Nationaal Museum in Athene 
(nr.. Z2, a, ill . 10) staan vier volwassen mannen en vier jongens. In twee gevallen, de 
tweee paren links op de afbeelding, houdt de man een krans in zijn hand en loopt de 
jongenn naar de man tegenover hem toe, waarschijnlijk om de krans aan te nemen die 
dee man hem aanbiedt en zich zo te laten verleiden. Het symposion op kant A en de 
rennendee jongen met een krans in de hand, die door de panter achter hem 
waarschijnlijkk als een eromenos gekarakteriseerd wordt, geven aanleiding om het 
tafereell  op kant B als een verleidingsscène te interpreteren.38 

Naastt de krans komt een enkele maal een bloem in deze functie op zwartfigurige 
vazenn voor. Zo zal de eromenos de drie crocussen39 die hij op het fragment van een 
kylixx 1783 van de Akropolis collectie in Athene (nr. Z244, a, ill . 11) in zijn hand houdt, 
mett deze intentie van de erastes gekregen hebben.** 
Opp veel afbeeldingen vindt de verleiding zonder een geschenk of zonder enig 
voorwerpp plaats. Hierbij moeten we een onderscheid maken tussen 1. de 
afbeeldingenn waarop de erastes en de eromenos én de omstanders geen geschenken 
bijj  zich hebben; 2. de afbeeldingen waarop de omstanders dieren bij zich hebben 
maarr zij die in de verleiding verwikkeld zijn niet;41 3. de afbeeldingen waarop aan 
weerszijdenn van de erastes en eromenos dieren, levend of hangend aan de wand, te 
zienn zijn.42 In het laatste geval is het moeilijk uit te maken of deze dieren als geschenk 
bedoeldd zijn. Wanneer uitsluitend achter de eromenos een dier hangt lijk t het 
aantrekkelijkk hierin het geschenk te zien, dat de eromenos heeft opgehangen om zijn 
handenn bij het liefdesspel vrij te hebben.43 Wanneer aan weerskanten van de erastes 
enn eromenos een dier is opgehangen, zoals op de kylix van Sokles nr. Z6 (a, ill . 3), 
functionerenn de dieren als tekens van de verleiding. Verder verwijzen de dieren 
ongetwijfeldd naar de jacht en onderstrepen de rolverdeling bij een erotische 
verleiding.444 Op twee afbeeldingen betreft het levende dieren, eenmaal twee honden 

^Contra^Contra Brijder (1983) nr. 254, die veronderstelt dat het om atleten gaat die bekranst worden. Dit lijk t 
mijj  niet waarschijnlijk omdat er verder geen enkel teken aanwezig is dat aangeeft dat het om mannen 
gaatt die een atletische prestatie hebben verricht. Bovendien past een erotische interpretatie beter in het 
geheell  van de iconografie van de andere beeldvlakken. 
39Ziee Beazley (1947) p.7. Voor de erotische functie van bloemen, zie Koch-Hamack (1989) pp. 177 e.v. 
Voorr de lotusbloem als erotisch symbool, zie Koch-Hamack (1989) pp. 72 e.v. 
^Eenn ander voorbeeld waaruit blijkt dat de bloem deze functie kon hebben, is een afbeelding op een 
vaass in Boston, Museumm of Fine Arts 65119 (nr. Z264, cc), waarop een man temidden van atleten een 
jongee jongen een bloem aanbiedt. De afbeelding stamt uit ca. 500. 
41Ziee voetnoot 33. 
^Zi©© voetnoot 15 
43Zoo bijvoorbeeld op afbeelding Z73 (a), Z217 (a), Z245 (a). 
"Z oo is mijns inziens ook de houding van de eromenos op Z252 (y, Parijs, Louvre F85bis), die een 
lagobolonn vasthoudt, te verklaren: ook al wordt hij gepenetreerd door een erastes, hijzelf is ook een 
'jager**  en zal zodra de gelegenheid zich voordoet de rol van erastes vervullen. Volgens Koch-Hamack 
(1983)) p. 82 benadrukt de lagobolon de opvoedende functie van het haasgeschenk. 
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enn eenmaal een hond en een haas.45 De honden aan weerskanten van de erastes en 
eromenoss op de kylix S 1024 in Bochum (nr. Z218, y, ill . 12), lijken mij geen 
geschenken,, maar hebben mijns inziens eerder de functie die Beazley toeschrijft aan 
omstanderss bij een homoseksuele verleiding: 'the flanking figures often dance, 
contributingg to the general tone of the scene by adding an aura of excitement to the 
concentrationn of the principal group.'*5 

Bijj  verscheidene afbeeldingen waarop de erastes de jongen verleidt zonder 
gebruikmakingg van geschenken, maar waarop een andere volwassen man komt 
aanlopenn met een dier in zijn armen, is het waarschijnlijk dat deze man een rivaal is. 
Opp een amfoor van de Schilder van Louvre F 51 in Basel (nr. Z103, a, ill . 13) lijkt de 
mann met het hert geen kans meer te maken, omdat de jongen ingaat op de avances 
vann een ander. Het is ook mogelijk dat de eromenos nog niet besloten heeft welke 
erastess hij uiteindelijk zal kiezen (als hij er één kiest). De jongen lijk t over zijn erastes 
heenn te kijken en wellicht duidt dit erop dat hij contact maakt met de man met het 
hert.. De man rechts op de afbeelding loopt weg terwijl hij omkijkt. Ziet hij in dat hij 
geenn kans meer op de jongen maakt? 
Tochh is de interpretatie van de omstanders met geschenken niet altijd even helder en 
lijkenn er meer interpretaties mogelijk. Zo is op een olpè in Basel (nr. Z24, a, ill . 7) het 
pederastischee paar omgeven door twee jongens die de leeftijd van de eromenos niet 
overschrijden.. Cahn beschrijft de jongen die achter de erastes staat als een 'young 
rival**  die een levende haas bij zich heeft als geschenk.47 Dat is, zoals we gezien 
hebben,, een mogelijke interpretatie (1). We moeten er dan van uit gaan dat de 
schilderr met de afbeelding heeft willen zeggen dat de eromenos de oudere man als 
minnaarr verkiest, ook al heeft hij alleen maar een krans als geschenk gegeven, boven 
zijnn leeftijdsgenoot, die hem met een haas probeert te verleiden. Er is dan sprake van 
synopsis,, want de houding van de erastes en de eromenos doet voorkomen dat de 
erastess succes heeft en dat anderen weinig kans meer maken. De jongen met de haas 
duidtt dus naar een eerder moment van verleiding. Er zijn echter nog vier andere 
interpretatiess mogelijk: 2. De omstanders zijn vrienden van de erastes en de haas die 
dee jongen links op de afbeelding bij zich draagt, is het geschenk dat de erastes voor 
zijnn eromenos heeft meegenomen. 3. De omstanders zijn vrienden van de eromenos; 
dee eromenos heeft zojuist de haas van de erastes in ontvangst genomen en zijn vriend 
houdtt deze voor hem vast (synopsis), 4. De omstanders zijn niet werkelijk betrokken 
bijj  de verleiding maar fungeren als tekens van de context- het betreft hier de wereld 
vann efeben en de haas onderstreept de verleiding -; de jongens zijn tevens 
toeschouwerss van de verleiding. 5. De omstanders hebben slechts een esthetische 
functiee om het beeldvlak evenwichtig te vullen. 
Interpretatiee 5 is gezien de haas en de houding van de jongens op de olpè - ze zijn 
duidelijkk bij de verleiding betrokken, ze kijken naar het paar en maken gebaren - het 
minstt waarschijnlijk. Interpretatie 4 sluit aan bij de opmerking van Beazley, die ik 
hierbovenn naar aanleiding van de twee honden op schaal nr. Z218 (y) heb geciteerd. 
Beazleyy maakt deze opmerking naar aanleiding van de voorstelling op de amfoor C 
4400 van Lydos in Nicosia (nr. Z9, a, ill . 14), waarop aan weerskanten van het erastes-
eromenos-paarr een dansende man is te zien. Zo zou ook de man op de amfoor 1468 
vann de Schilder van Cambridge 47 in München (nr. Z106, a, ill . 15) die een hert op zijn 
schouderr draagt, niet zozeer als een concurrent beschouwd moet worden, maar als 

«Dee twee honden zijn afgebeeld op Z218 (y); op Z252 (y) is naast de hond een haas toegevoegd (Cf. 
Koch-Hamackk (1983) p. 83). 
«Beazleyy (1947) p. 4. 
47H.. A. Cahn Art of the Ancients: Greek, Etruscans and Romans. An Exhibition in cooperation with 
MiinzenMiinzen undMedaillen AG, Basel Switserland, New York (1968), p. 12. 
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iemandd die eerder een iconografische functie heeft doordat hij het thema en de sfeer 
onderstreept.** * 
Ookk op de alabastron 08.32c in Boston (nr. Z189, a, ilL 16) doet zich een vergelijkbare 
situatiee voor. Om het erastes-eromenos-paar dansen vier jongens, van wie er twee 
eenn haan dragen. De dansende beweging wekt de indruk dat zij geen rivalen zijn 
maarr de opwinding die het paar ondergaat, onderstrepen.49 Deze voorstelling komt in 
veell  opzichten overeen met die op de olpè in Basel; er is echter één wezenlijk 
verschil,, namelijk dat de omstanders op de olpè niet dansen. Dit maakt dat de 
interpretatiee 4 voor de voorstelling op de olpè niet erg waarschijnlijk is. Interpretatie 2 
lijk tt voor deze afbeelding gezien het leeftijdsverschil tussen de erastes en de 
omstanderss niet waarschijnlijk.50 Omdat de omstanders op deze voorstelling een 
sterkee gelijkenis vertonen met de eromenos, geef ik de voorkeur aan de interpretatie 
33 boven 1, maar deze laatste is niet uitgesloten. 
Mett deze uitweiding over de omstanders heb ik willen laten zien dat zij niet altijd 
rivalenn voorstellen en dat zelfs de dieren die ze bij zich hebben, niet altijd geschenken 
hoevenn te zijn. 
Dee meeste afbeeldingen stellen verleidingen voor waaraan geen geschenken te pas 
komen.. Omdat de voorstellingen van een verleiding zonder een geschenk het 
merendeell  uitmaken en er voorstellingen voorkomen waarop naast elkaar een 
erastess bij zijn hofmakerij een geschenk hanteert en een ander niet51, lijken zij geen 
reductiee te hebben ondergaan. Ik bedoel hiermee dat het onwaarschijnlijk is dat de 
schilderss op deze afbeeldingen om iconografische redenen het tafereel van de 
verleidingg tot de meest simpele elementen hebben teruggebracht teneinde de essentie 
tott haar recht te laten komen. Zolang elementen van referentiële afbeeldingen te 
verklarenn zijn door een verwijzing naar de praktijk van alledag, is het bovendien 
methodischh juister hieraan de voorkeur te geven dan de verklaring te zoeken in 
iconografischee bijzonderheden. Daarom denk ik dat deze voorstellingen laten zien dat 
err ook in werkelijkheid bij veel verleidingen geen geschenken aan te pas kwamen. 
Uitsluitendd de erastai die zich dat konden veroorloven of de behoefte hadden met hun 
rijkdomrijkdom of status te pronken, boden hun eromenoi dure geschenken aan. Bovendien 
zullenn er jongens zijn geweest die bijzonder in trek waren en zo hun 'prijs' konden 
opvoeren.. Het ontbreken van geschenken bij de hofmakerij geeft verder aan dat de 
eromenoii  zich door een erastes blijkbaar ook zonder een andere tegenprestatie dan 
eenn erotische lieten verleiden. Dit doet vermoeden dat ook de eromenos in veel 
gevallenn het erotische element in het contact met zijn vriend als belangrijk heeft 
ervaren.. In ieder geval impliceert deze interpretatie dat de meeste verleidingen tussen 
eenn erastes en een eromenos in werkelijkheid een uitsluitend erotisch karakter 
hebben,, zonder dat de erastes de eromenos geschenken geeft die een verwijzing naar 
zijnzijn rol als opvoeder of mentor zouden inhouden. 
All  met al kunnen we vaststellen dat de pedagogische of didactische interpretatie van 
dee homo-erotische afbeeldingen op zwartfigurige vazen waarbij diergeschenken al 
dann niet een rol spelen, niet erg waarschijnlijk is. 

interpretatiee 4 en 5 liggen dicht bij elkaar en kunnen ook samengaan. Zo staan op de amfoor Parijs, 
Cabinett des Medailles 206 (nr. Z8, a) aan weerskanten van het erastes-eromenos-paar twee figuren. Ze 
functionerenn als toeschouwers van het ritueel, maar het aantal lijkt bepaald door de ruimte van het 
beeldvlak. . 
"Hett is ook mogelijk dat de dans aangeeft dat de verleiding tijdens een komos plaatsvindt. 
^Dezee interpretatie is te overwegen in het geval van de amfoor in München (Z106, a). Het zou dan gaan 
omm een groep vrienden die erop uit zijn een jongen te versieren. Eén van hen heeft succes. . 
311 Voorbeelden van afbeeldingen zijn p: Z82, Z98, Z172; y: Z100, Z194 
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3.. De ongelijkheid in leeftijd 

Inn het vorige hoofdstuk hebben we het homoseksuele gedrag aan de hand van 
komosvazenn besproken. Deze komos is als een doorgaans opzwepende dans nauw 
verbondenn met drank en seksualiteit en wordt niet zelden expliciet met de 
Dionysischee wereld in verband gebracht. Er waren drie belangrijke conclusies te 
trekken:: 1. niet alleen volwassen mannen tonen seksuele opwinding, maar ook jonge-
mannenn en jongens 2. de ongelijkheid in leeftijd is niet relevant: jongens of 
jongemannenn kunnen door elkaar opgewonden raken en door mannen. 3. er bestaat 
eenn grote interesse voor eikaars billen en anale copulatie wordt afgebeeld. 
Dezee kenmerken van homoseksueel gedrag in de zesde eeuw staan in contrast met 
watt de meeste pederastische verleidingsscènes tonen. Toch zullen we zien dat dit 
contrastt schijnbaar is en zich minder scherp aftekent dan op het eerste gezicht lijkt . 
Wee beginnen onze bespreking met het aspect van de leeftijd. 
Eénn opmerking vooraf. De vraagstelling in hoeverre het verschil in leeftijd een 
belangrijkee of zelfs een noodzakelijke voorwaarde was voor een homo-erotische 
relatiee en vriendschap in het Athene van de zesde-vierde eeuw, zou anachronistisch 
kunnenn zijn. Veel moderne studies over de Griekse homoseksualiteit betogen dat de 
praktijkk van de Griekse pederastie wezenlijk verschilt van de moderne homoseksuele 
praktijkk op het punt van de ongelijkheid tussen de partners, hetgeen zich onder meer 
zouu uiten in de ongelijkheid van leeftijd. Uitgaande van de pedagogische rol van de 
erastes,, heschouwen sommigen deze ongelijkheid zelfs als een noodzakelijke 
voorwaardee voor een pederastische relatie en zij veronderstellen dat het erotische 
aspectt hieraan ondergeschikt is. Nu kan de ongelijkheid in leeftijd een heel andere 
oorzaakk hebben. Schoonheid en liefde voor schoonheid spelen in de Griekse cultuur 
eenn geweldig belangrijke rol. In de literatuur, maar ook in de beeldende kunsten is de 
schoonheidd van het menselijk lichaam, en die van het mannelijke lichaam zeker niet in 
dee laatste plaats, een zeer sterke drijfveer. Op talloze manieren heeft de Griekse 
cultuurr hieraan uiting gegeven. Verder gold jong bij uitstek als mooi. Het 
jongenslichaamm oefende op vele mannen een sterke erotische aantrekkingskracht uit: 
hett kon dat van een jongen van 16 jaar of ouder zijn, wiens lichaam door middel van 
dee sporttraining al gespierd was geworden, maar ook dat van een jonge knaap van 
nogg geen 12 jaar oud. Het is dus waarschijnlijk dat de aandacht die er op de 
pederastischee afbeeldingen bestaat voor jonge jongens te maken heeft met datgene 
watt de Grieken als mooi en begerenswaardig hebben ervaren. De excessieve 
aandachtt voor jonge jongens is voor een belangrijk deel een kwestie van smaak 
geweest.. We zullen ons vanuit dit perspectief moeten afvragen of het jeugdig schoon 
datt de vazen ons laten zien, een weerspiegeling is van de werkelijkheid of eerder het 
karakterr heeft van een ideaal. 

3.1.. Man-jongen 

Hett is waar dat de meeste vazen die thuishoren in de drie categorieën van Beazley 
eenn asymmetrie in leeftijd laten zien: de erastes is een volwassen baardige man, die 
eenn jongen het hof maakt. De leeftijd van de jongen is meestal niet precies vast te 
stellen;; in ieder geval geven de lichamen van de meeste jongens wel blijk van 
sporttrainingg en fitness: met name hun dijbenen en billen zijn fors en sommigen 
hebbenn gespierde bovenarmen en een brede, gespierde borst. Deze jongens zullen in 
dee leeftijdscategorie van ca. 15 tot ca. 20 jaar vallen. Toch tonen de vazen niet zelden 
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heell  jonge jongens als eromenos.52 Het meest opvallend zijn Z142 (p), Z194 (y), Z201 
(a),, Z221 (p) en Z263 (p). Op deze vazen hebben de jongens geen nadrukkelijk 
gespierdee dijbenen, billen of borst, en zijn meestal aanzienlijk kleiner dan hun erastes 
off  de omstanders." Op de kantharos 08.292 in Boston (nr. Z201, a, ill . 17) waarop aan 
beidee zijden een soortgelijke afbeelding is gegeven, staan op kant A de erastes en 
eromenoss intiem tegenover elkaar. De jonge jongen kijkt op naar zijn minnaar en 
streeltt diens kin met zijn rechterhand. Zijn bereidwilligheid wordt bevestigd op de 
anderee zijde waarop de jongen omhoog springt om hem te zoenen. De jongen komt 
niett boven de borst van de man uit, waarmee de schilder heeft willen aangeven dat 
hett om een heel jonge jongen gaat. De erastes probeert de jongen met zijn 
rechterhandd op te winden. Zoals we in par. 5.5. zullen zien, betekent dit volgens mij 
datt de jongen geslachtsrijp is. 

3.2.. Jongeman-jongen 

Err zijn talrijke voorbeelden van afbeeldingen waarop de erastes geen baard heeft en 
duss niet als een volwassen man gekarakteriseerd is.54 Een groep vazen waarop dit 
veelall  het geval is, is die van de zogenaamde 'courting-cups', van ca. 520-500,55 en die 
vann de CHC-skyphoi, van ca. 510-490.*  In Toronto bevindt zich een ogenschaal die 
opp beide zijden (nr. Z39, a, ill . 18) een bijna identieke voorstelling laat zien. Een 
jongeman,, die in de zogenaamde 'up-and-down' houding staat, maakt een jongen het 
hof.. De figuren zijn nogal statisch en de scène is teruggebracht tot zijn meest 
elementairee structuur: er zijn geen omstanders, geen geschenken, geen tekenen van 
hett dagelijkse leven, zoals een snuffelende hond, en de omgeving is niet aangegeven. 
Dee jongeman is ietwat groter dan het object van zijn verlangen. Het is opvallend dat 
dee eromenos zowel op de voor- als op de achterkant van de schaal forser en 
gespierderr is afgebeeld dan de erastes, die een tamelijk slanke indruk maakt. Dit is 
evenwell  geen regel bij dit soort kylikes, waarop de erastes doorgaans wat groter en 
vaakk wat forser van bouw wordt voorgesteld. Op de pyxis 1977.3.72 te Mississippi 
(nr.. Z194, Y. iU. 19) staan op een van de drie voeten drie paren erastai en eromenoi, 
aann de linkerkant vergezeld van een jongeman en aan de rechterkant van een man 
mett een haan. Twee paren zijn verwikkeld in interfemorale copulatie. De erastai van 
dee drie paren hebben geen van allen een baard en dienen mijn inziens als 
jongemannenn bestempeld te worden, aangezien de man rechts op de afbeelding wel 
eenn baard draagt.57 Bij het linker paar is er geen kenmerkend verschil in grootte 
tussenn de erastes en eromenos. De rechter jongen is ditmaal iets forser van bouw en 
draagtt in tegenstelling tot de eromenos zijn haar lang. De houding waarin ze staan is 

Voorbeeldenn zijn: a: Z8, (?), Z24, Z26, Z27, Z28, Z47 (?), Z114, Z170, Z190, Z201, Z209, Z258, 
Z259,, Z264; p: Z16, Z109, Z112, Z118, Z148, Z181, Z202, Z221, Z263; f Z45, Z117, Z194, Z241 
"Di tt soort afbeeldingen wordt door Cohen (1991/2) pp. 171 e.v., die meent dat de Atheense wetgeving 
dee mogelijkheid bood om erastai die jonge jongens verleidden, te vervolgen, niet in zijn beschouwing 
opgenomen.. Voor een verdere discussie hierover, zie hoofdstuk 8.3.2. 
«Voorbeelden:: a: Z22, Z31, Z33, Z37, Z39, Z41, Z171, Z190, Z206, Z234, Z259; P: Z43, Z44, 
Z137,, Z176, Z210, Z211; 7: Z160, Z194. Voor voorbeelden van afbeeldingen waar de erastes zich niet 
onderscheidtt in leeftijd van de eromenos, zie voetnoot 62. 
55Cf.. Beazley Para 82-3; de volgende nummers uit mijn lijst: a: Z34, Z36, Z73, Z74. 
«Cf.. Beazley (1947) p. 18, ABV 617-23, 711. Para 306-8; M. Pipili (CVA Athene, Nationaal Museum 
(4))) p. 53 merkt terecht op: 'on the skyphoi in Athens and Thebes the erastes is a man and not a youth, 
whichh is rather unusual for this category of vases..." 
^Contra^Contra L. Turnbull in: H.A. Shapiro (1981) p. 158 en Koch-Harnack (1983) p. 192 Dit verschil 
tussenn de erastai lijk t niet zonder betekenis te zijn: het is de volwassene die, ook al heeft hij een geschenk 
bijj  zich, (nog) geen eromenos heeft, terwijl de jongemannen er alledrie wel een hebben. Cf. Hupperts 
(1988)) p. 258. 
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niett 'traditioneel*.58 Bij de twee andere paren is de rechter figuur degene die de 
actievee rol heeft en dus de erastes is. Bij het linkerpaar wordt dit door de houding, een 
gebaarr of verschil in grootte niet duidelijk. Alleen door de haardracht en de positie die 
dee rechter jongen inneemt, zouden we hem als de erastes kunnen aanmerken. 
Opp de skyphos 61.110 in Boston (nr. Z206, a, ill . 20) wordt een paar van een erastes 
enn eromenos geflankeerd door twee omstanders. Vermeule omschrijft het viertal met 
'fourr boys'.59 Het is duidelijk wie van de twee middelste jongens de erastes is. Hij is 
ithyphaÜischh en houdt zijn linkerhand bij het geslacht van de jongen met wie hij oog in 
oogg staat. De eromenos staat rechtop en steekt ietwat boven zijn erastes uit, die 
enigszinss door zijn knieën zakt. Misschien heeft de schilder de jongen die de rol van 
erastess heeft, iets forsere dijen willen geven, maar dit is niet evident. De twee jongens 
diee links en rechts van het paar dansbewegingen maken, zijn in grootte niet te 
onderscheidenn van de eromenos. 
Opp het deksel van de pyxis PU 239 in Bologna (nr. Z196, -y, ill . 21) staan twee 
mannelijkee personen gewikkeld in een mantel. Dover heeft, denk ik, gelijk met zijn 
suggestiee dat we moeten aannemen dat dit stel 'copuleert'.60 De persoon rechts is een 
jongeman.. Krullen lopen langs zijn wangen tot in zijn nek. De schilder heeft bij diens 
partnerr op de wang en kin met enkele incisies een aanzet van haargroei aangegeven. 
Geenn van beiden heeft een baard, zoals de man rechts op de afbeelding. 
Ogenschijnlijkk is de linker persoon van het paar een jongeman die de eerste haargroei 
opp zijn gezicht vertoont. Ik zou hem als een jongeman willen bestempelen.61 De twee 
figurenn zijn even groot en het enige verschil is dus de haardracht. Mogen we op grond 
hiervann vaststellen wie van de twee de erastes is? Het heeft er alle schijn van dat de 
schilderr het aan de beschouwer zelf overlaat zich hierover een beeld te vormen. De 
mantell  houdt voor ons de ware toedracht bedekt. 
Uitt deze bespreking van enkele voorbeelden van afbeeldingen waarop de erastes 
geenn baard heeft, blijkt dat de schilder doorgaans op een wat subtielere wijze een 
leeftijdsverschil,, hoe klein ook, tussen de erastes en eromenos aangeeft. We kunnen 
onss nu met recht afvragen of dit vaak geringe verschil van betekenis is. Aanhangers 
vann het zogenaamde 'sociale constructie-model', dat ervan uitgaat dat het seksuele 
gedragg in de Griekse oudheid altijd tussen twee ongelijke partners plaatsvond -
ongelijkk in status of in leeftijd - zullen deze kleine verschillen in leeftijd, grootte of 
lichaamsbouww als een bevestiging van hun theorie beschouwen. Toch moeten we er 
rekeningg mee houden dat deze verschillen een simpel gegeven aanduiden, namelijk 
datt in de meeste relaties tussen mensen de partners niet van dezelfde leeftijd zijn. 
Verderr kunnen we ons afvragen of de onbeduidende verschillen überhaupt enige 
betekeniss hebben. Zeker bij tweederangs schilders zoals die van de pyxis in 
Mississippii  die we hierboven besproken hebben, mogen we met recht hieraan 
twijfelen. . 

3.3.. Jongen-jongen 

Dezee veronderstelling wordt bevestigd door het feit dat er ook vaasafbeeldingen zijn 
waarbijj  geen enkel leeftijdsverschil tussen de erastes en eromenos is waar te nemen. 
Zoo worden niet zelden twee jongens van gelijke leeftijd voorgesteld die in een 

aHett  zou kunnen zijn dat de schilder  bedoelt dat ze nog aan het onderhandelen zijn; Tumbull (zie vorige 
voetnoot)) spreekt van 'an earlier  stage of courtship'. 
59Vermeule(1969)p.. 12. 
«°Doverr  (1978) ill . B 538. 
^Contra^Contra Dover  (1978) en Koch-Harnack (1989) pp.138-139. 

129 9 



liefdesrelatiee verwikkeld zijn." Op de amfoor BS 1921.356 in Basel (nr. Z167, a, ill . 22) 
uitt ca. 540 staan op beide zijden scènes van hofmakerij afgebeeld. Op kant A staan 
tweee paren van jongens of jongemannen. Bij elk paar heeft een van de jongens een 
kranss in zijn hand, een teken dat ze op het liefdespad zijn. Bij het paar rechts op de 
afbeeldingg houdt de linker jongen zijn hand in de richting van het geslacht van zijn 
vriend.. Het zal in beide gevallen om een verleidingsscène gaan, maar een die niet 
traditioneell  aandoet.61 De jongens verschillen hoegenaamd niet van elkaar in leeftijd. 
Alleenn op grond van het gebaar dat de linker jongen van het paar rechts maakt, 
kunnenn we hem tot erastes bestempelen, maar in alle andere opzichten zijn ze niet 
vann elkaar te onderscheiden en zijn dus gelijkwaardig aan elkaar. Op de andere zijde 
iss een paar afgebeeld met een omstander aan beide zijden. De jongens die oog in oog 
mett elkaar staan, zijn even groot en verschillen niet opvallend in lichaamsbouw. De 
rechterr jongen wijst met zijn hand in de richting van het geslacht van zijn vriend en zal 
duss wel de erastes zijn. Op de torso van deze jongen zijn kleine streepjes zichtbaar, 
waarvann Descoeudres zegt dat ze een aanduiding van borsthaar zijn. Als dit juist is, 
zouu de schilder mogelijkerwijs daardoor een onderscheid tussen beiden hebben 
aangebracht,, ook al is er verder geen enkel verschil. 
Opp een amfoor van de Schilder van Berlijn 1686 (nr. Z99, a, ill . 23)64 staan drie 
jongemannen,, elk met een krans om de pols, en één man. De twee middelsten staan 
tegenoverr elkaar. De linker jongen raakt met zijn hand de ander aan de zijkant van 
zijnn lichaam aan. Ook al is er geen 'up-and-down' houding afgebeeld, toch laat het zich 
aanzienn dat het ook nu weer om een verleidingsscène gaat. De jongen die zijn hand 
naarr de ander uitsteekt, buigt wat door zijn knieën heen. In lengte verschillen de 
jongenss nauwelijks. De jongen die aangeraakt wordt, draagt het haar wat langer en is 
duidelijkk gespierder. Zijn deze verschillen van dien aard dat er een merkbaar verschil 
inn rol voor de jongens is weggelegd? 
Bijj  de amfoor in Leiden 1.1971/3, 1 (nr. Z172, p, ill . 2) staan op kant A zes jongens in 
driee paren. Het onderwerp wordt vervolgd op de andere zijde: twee paren jongens en 
eenn vijfde jongen zijn aan het dansen. Al deze jongens wekken sterk de indruk van 
gelijkee leeftijd te zijn. Op kant A vormen het eerste en derde paar een liefdespaar, 
vanwegee de traditionele geschenken: de hanen. Sommige jongens hebben streepjes 
opp hun buik, waarschijnlijk als teken dat haar op hun borst en buik groeit. Het is 
moeilijkk uit te maken welke jongen nu de rol van eromenos en welke die van erastes 
speelt.. Jongkees-Vos zegt dat de tweede, de vierde en vijfde jongen van kant A en de 
eerste,, de derde en vierde van kant B de erastai moeten zijn, vanwege het haar aan 
dee voorkant van hun lichaam.65 Maar dit is niet correct, omdat de eerste en zesde 
jongenn op kant A óók haar op hun buik hebben. Van het derde paar van kant A staat 
dee linker jongen in de 'up-and-down' houding. Hiermee wordt aangegeven dat deze 
jongenn het initiatief neemt en dus de rol van erastes heeft. Van het linker paar op kant 
AA zou de jongen met de haan de eromenos kunnen zijn; in dat geval heeft hij zojuist 
hett geschenk in ontvangst genomen en toont hij zijn blijdschap over het geschenk. Hij 
kann echter ook de erastes zijn, die met het geschenk zijn vriend wil verleiden. In ieder 
gevall  is er geen enkel verschil in lengte of anderszins te bespeuren tussen de twee 
jongens.. Het is opmerkelijk dat het niet altijd mogelijk is om op deze vaas de erastes 
enn eromenos te onderscheiden. 

«Voorbeeldenn zijn: a: Z15, Z32 (?), Z33, Z34, Z99, Z162, Z1Ö7, Z187, Z227, Z260; P: ZI51, Z152, 
Z158,, Z172, Z203, Z213; y: Z165, Z185, Z194, Z203 (?), Z220; 5: Z223,2224. 
63Ookk Descoeudres in het CVA van Basel geeft aan deze taferelen 'eine erotische Deutung.' 
"Londen,, kunsthandel; Christies London, cat. juli 1985, lotnr. 418. 
65Jongkees-Voss in CVA Leiden (2), pi. 54/55. De jongens op kant B zouden dansers kunnen zijn, 
zonderr een erotische connotatie. Maar ik ben het met Jongkees-Vos eens dat de typische 'up and down-
houding'' in het bijzonder van het rechter paar op een verleiding duidt 
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Opp de kylix 420 van de Barcelonaschilder in Barcelona (nr. Z34, a, ill . 24) is op één 
kantt een verleidingsscène afgebeeld tussen twee jongens. De linker jongen heeft zijn 
handenn in de 'up-and-down' houding, die hem tot erastes bestempelt. De verschillen 
tussenn de jongens zijn verder bijzonder gering, zodat we ons kunnen afvragen of deze 
nogg enige functie hebben ter karakterisering van hun respectievelijke rol als 
eromenoss en erastes. Zo zijn er ook geen verschillen tussen twee jongens op beide 
kantenn van de fragmentarische ogenschaal 79519 in de Vill a Giulia (nr. Z260, a,ill. 
25).. Alleen steekt steeds de linker jongen zijn linkerhand uit naar het kruis van zijn 
vriend. . 
Dee 'cup-skyphos' uit de Vill a Giulia (nr. Z203, p, y, ill . 26) toont op beide zijden 
homoseksuelee activiteit. Op kant A zijn negen figuren afgebeeld. Er zijn drie groepen. 
Rechtss op de afbeelding staat een jongen met een haan tegenover een man die zijn 
linkerr hand naar het kruis van de jongen brengt. Rechts van hen staat een man naar 
henn toegekeerd. In het midden van de afbeelding vindt iets ongewoons plaats: de 
middelstee jongen, die een hert in zijn armen draagt, wordt achtervolgd door een 
gesticulerendee man, die om zijn rechterarm een aryballos draagt. Hij rent achter de 
jongenn aan en heeft een hondje aan de lijn die ook naar voren rent. Een andere jongen 
komtt hen tegemoet. Het lijk t alsof de jongen, zodra hij zijn geschenk, het hert, in 
ontvangstt heeft genomen, er vandoor is gegaan. Daarnaast staat een tweetal jongens. 
Dee rechter houdt een haan vast. De ander kan zijn seksuele verlangens voor de 
jongenn die oog in oog met hem staat, niet bedwingen, toont zijn grote phallus en houdt 
zijnn rechterhand in de richting van het kruis van de eromenos. Er is tussen deze twee 
geenn duidelijk verschil in leeftijd. De eromenos draagt, zoals de andere eromenoi lang 
haarr in tegenstelling tot de erastes. Het is hier dus de haardracht die de rolverdeling 
accentueert.. Kant B laat de derde fase van de verleiding zien tussen een jongen en 
man,, temidden van een grote groep van omstanders. 
Opp kant A van de skyphos 366 in Athene (nr. Z142, ft ill . 27), die behoort tot de groep 
vann CHC-skyphoi, is een tamelijk stereotiepe verleidingsscène afgebeeld: een man 
mett een haan staat voor een jongeman met lang haar. Achter de erastes zit een man 
opp een diphros, achter de eromenos staat een man. Wat opvalt aan de voorstelling is 
datt de twee figuren die het minnende paar flankeren met hun rug naar hen toe zijn 
afgebeeld.. Meestal kijken de zittende of staande figuren om de erastes en eromenos 
opp CHC-skyphoi naar 'binnen' toe en lijken bij de verleiding betrokken. Op kant B is 
dee situatie eender, alleen gaat het hier om twee zittende figuren, van wie de rechter 
ditmaall  een jongen is. De erastes en eromenos zijn twee jongens. De linker, met lang 
haar,, draagt net zoals de man (de erastes) op kant A de haan. Typeert hem dit als 
erastes,, zoals op kant A, en is de andere jongen die in dezelfde houding staat als de 
eromenoss op kant A - alleen is zijn haar wat korter - de eromenos? Dat is 
waarschijnlijk.666 Opvallend is echter dat de jongen met de haan kleiner is dan de 
anderee jongen. Bovendien is het opmerkelijk dat op de CHC-skyphoi doorgaans de 
eromenos,, die rechts van de erastes staat, de haan draagt. Wanneer we de parallellie 
mett kant A de doorslag laten geven, moeten we concluderen dat de erastes zo niet 
jonger,, dan wel van ongeveer dezelfde leeftijd is als de eromenos. We moeten 
waarschijnlijkk niet veel waarde hechten aan kleine verschillen in lengte, zoals we aan 
hett slot van de vorige paragraaf (jongeman - jongen) gesteld hebben. 
Opp de kylix uit de Hartwig collectie (nr. Z220, y, ill . 28) staan om een copulerend paar 
vann een man en een jongen aan beide zijden twee dansende mannelijke figuren 
zonderr baard. Ook tussen hen heeft de schilder een erotische spanning aangebracht. 
Zoo strekt de jongen links op de afbeelding zijn hand uit naar de jongen vóór hem. Hij 
heeftt hem blijkbaar al aangeraakt - of de houding geeft aan dat hij hem aanraakt -, 
wantt de rechter jongen kijkt naar hem om. 

«Zoo M. Pipili (CVA Athene, Nationaal Museum (4)) p. 53. 
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Tott slot nog enkele afbeeldingen op een lekyth. In het Nationaal Museum te Athene 
bevindtt zich een lekyth (1121), waarop twee jongens van dezelfde leeftijd in een 
mantell  zijn gehuld (nr. Z187, a, ill . 29). Aan beide kanten van dit intrigerende paar 
lopenn twee mannen,67 ieder met een haan, waaruit Koch-Harnack, die het motief van 
dee mantel heeft onderzocht, in navolging van Buchholz68 terecht heeft gecon-cludeerd 
datt we hier te maken hebben met een erotische afbeelding.69 De jongens staan los van 
elkaarr en hun blik is schuin naar beneden gericht. Het heeft er alle schijn van dat de 
jongenss hun handen vrij hebben. Bedrijven zij wederzijdse masturbatie en suggereert 
dee schilder dat de mannen tevergeefs komen aandragen met hun kostbare 
geschenken?? Een soortgelijke afbeelding biedt de lekyth 3782 in Florence (nr. Z185,y, 
utt 30). Ook nu weer zijn twee jonge jongens in een mantel gehuld. Ditmaal staan ze 
echterr dicht tegen elkaar aan, zoals op de pyxis PU 239 in Bologna (nr. Z196, y, ill . 21). 
Waarschijnlijkk wordt hier interfemorale copulatie gesuggereerd. Er is geen verschil in 
leeftijdd tussen de jongens te zien. 
Opp de lekyth 14067 van de Amasisschilder in Kopenhagen (nr. Z15, a, ill . 9) treffen 
wee een heel andere scène aan. Twee in chiton en mantel gehulde jongemannen - hun 
wangenn tonen de eerste haargroei70 - staan met het gezicht naar elkaar toe. De linker 
jongenn houdt een speer in zijn hand en de rechter biedt hem een krans aan. 
Waarschijnlijkk is hij bezig de jongen te versieren. Het komt vaker voor dat jongens in 
dezee erotische enscenering een lans bij zich hebben.71 In ieder geval zijn de 
verschillenn tussen de jongemannen als indicators van een onderscheid in rollen te 
verwaarlozen. . 

3.4.. Man-man 

'Affecter' ' 
Dee zwartfigurige vaasafbeeldingen geven relatief veel voorbeelden van een 
volwassenn man die een andere volwassen man het hof maakt. Met name in het werk 
vann de 'Affecter', actief in de periode ca. 550-520, komen dit soort scènes veel voor. 
Dezee schilder heeft overigens een grote belangstelling voor homoseksuele 
verleidingsscèness in het algemeen aan de dag gelegd.72 Zoals Mommsen in haar 
uitstekendee studie over deze schilder aangeeft, is de homoseksuele verleidingsscène 
zijnzijn meest geliefde onderwerp. Zo'n 80 taferelen die deze vorm van hofmakerij tot 
onderwerpp hebben, kunnen aan deze schilder worden toegeschreven73, en slechts één 

67Vann de rechterfïguur is het niet zeker dat het een man is, omdat het gezicht beschadigd is. Beazley 
(1947)) p. 27 noemt hem een 'youth'. 
««Buchholzz (1987). 

kk (1989) pp. 139-140; vergelijk ook Beazley (1947) p. 27 
70Ziee het commentaar van Johansen in het CVA Copenhague Museé National (8) III H pl.328: 'Ie long 
duu bord inférieur de leurs mentons, on voit une série de petits traits obliques incises indiquant 
apparemmentt Ie duvet de la première barbe.' 
711 Vergelijk de opmerking van Beazley (1947) p. 10 naar aanleiding van Z20 (a): 'spears were often used 
ass staves in de sixth century, and do not imply anything warlike.' 
72Dezee paragraaf is een wat uitgebreidere versie van Hupperts (1988) pp. 260-262. Tot nog toe hebben 
modernee studies over homoseksualiteit weinig aandacht aan deze schilder besteed. Frel (1963) p. 61 
noemtt de schilder, maar maakt geen opmerking over de speciale iconografische kenmerken van zijn 
homo-erotischee afbeeldingen. 
73Voorr een overzicht van de vazen die een homo-erotische voorstelling hebben, zie Mommsen (1975) p. 
58,, en mijn lijst achterin dit boek (nrs. Z51-Z96). Er zijn enkele afbeeldingen die zij niet als zodanig 
heeftt geïnterpreteerd, maar mijns inziens wel homo-erotisch te duiden zijn. Het gaat om de volgende: 
Nr.. Z53 (5) (M. 76): de afbeeldingen op de hals van kant A en B tonen mijns inziens voldoende 
stereotiepee gebaren om ze pederastisch te duiden. (Vergelijk bijvoorbeeld de afbeeldingen op de hals van 
nrs.. Z64 (5) en Z96 (8), die Mommsen wél erotisch verklaart). Ditzelfde geldt voor nr. Z67 (5) (M. 77). 
Nr.. Z57 (8) (M. 48): Mommsen noteert alleen de afbeelding op de hals van kant A als pederastisch, 
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ervann is door Beazley opgenomen in zijn artikel van 1947.74 Het betreft de amfoor PU 
1899 in Bologna (nr. Z86, p, ill . 31). Maar zelfs van deze amfoor betwijfelt Beazley of hij 
eenn hofmakerij voorstelt. Dat Beazley zo weinig scènes van de 'Affecter' in zijn 
artikell  van 1947 heeft opgenomen, is, zoals Mommsen terecht opmerkt, 
hoogstwaarschijnlijkk te wijten aan het niet conventionele patroon van zijn compositie 
vann dergelijke voorstellingen.75 Omdat het werk van de 'Affecter' van essentieel 
belangg is voor vraag naar de verschillende vormen van homoseksueel gedrag en 
omdatt de homo-erotiek zo prominent in zijn werk aanwezig is, wil ik eerst enkele 
belangrijkee kenmerken van zijn weergave van de homo-erotische verleidingen 
besprekenn alvorens op de eigenlijke vraagstelling over te gaan. 
Wee beginnen met een bespreking van de amfoor in Bologna. Op de buik van zijde A 
zijnn drie mannen, alle drie met een krans om hun borst, en één jongeman afgebeeld. 
Dee twee mannen die de afbeelding omsluiten, dragen alleen een chlamys over hun 
arm.. De tweede man van links, die geheel naakt is, heeft een haan bij zich, waarmee 
hijj  de jongeman die zich naar hem omdraait, probeert te versieren. Deze jongeman 
draagtt alleen een chlamys. Verder lopen twee honden tussen de mannen door. De 
mann maakt met zijn linkerhand een teken: met zijn duim en één of twee vingers vormt 
hijj  een cirkel76 Dit teken komt op veel afbeeldingen met een homoseksuele thematiek 
enn met achtervolgingsscènes in het werk van de 'Affecter' voor en de suggestie van 
Mommsenn dat het een 'obscene' betekenis zou hebben, is zeer waarschijnlijk.77 Het 

waarr de erastes een krans bij zich heeft. De houdingen van de erastes en eromenos op de hals van kant 
BB zijn nagenoeg dezelfde, alleen heeft de erastes geen krans. Nr. Z71 (5) (M. 78): ook de afbeeldingen 
opp de hals zijn erotisch te interpreteren, en niet alleen het tafereel onder het handvat op kant A (zo 
Mommsen).. Op de hals van kant A benadert de erastes de jongeman niet, zoals gewoonlijk, van 
achteren,, maar van voren. Eventueel is ook de afbeelding onder het handvat op kant B erotisch te 
duiden,, waar een man contact zoekt met een naakte jongeman; een hond loopt tussen hen in. Mommsen 
(p.. 58) interpreteert de afbeelding op hals van kant A van Z72 (5) (M. 52), waarop een man een jongen 
mett een speer bedreigt, erotisch. Ze verwijst naar de afbeelding op de buik van kant A van Z61 (5) (M. 
54),, die ze niet in haar lijst van pederastische scènes opneemt. Waarom zou een erastes een eromenos 
mett een speer bedreigen? Mijn voorkeur gaat ernaar uit om de afbeeldingen op de hals van Z72 (5) te 
interpreterenn als twee typen van achtervolging: kant B geeft een erotische achtervolging, kant A een 
achtervolgingg ten gevolge van een uit de hand gelopen ruzie of vete. Nr. Z88 (5) (M. 62): op kant A 
vindtt een verleiding plaats tussen twee mannen (de eromenos heeft een krans bij zich); naar analogie van 
kantt A is op kant B het benaderen van de jongen door de man in lange mantel erotisch te interpreteren. 
Nr.. Z89 (8) (M. 33): op kant A wordt een jongeman benaderd door een man in mantel; deze steekt zijn 
linkerhandd naar de jongen uit, die een groetend gebaar maakt in de richting van de man. De naakte billen 
vann de jongeman maken hem uitdagend. Voor de bespreking van enkele interpretatieverschillen tussen 
Mommsenn en mijzelf inzake homo-erotische verleidingsscènes tussen volwassen mannen, zie voetnoot 
91. . 
74Beazleyy (1947}  p5. 
75Mommsenn (1975) p. 59. 
76G.. Pellegrini, Catalogo dei Vast Antichi Dipinti delle collezioni Palagi ed Universitaria, Bologna 
(1900)) pp. 22-23, het CVA Bologna (2), tav.1 en Beazley (1947) p. 19 veronderstellen ten onrechte dat 
dee hand die dit gebaar maakt, aan de jongeman toebehoort. Mommsen (1975) p. 57 laat zien dat het de 
handd van de man is. Mommsen zegt dat de man 'mit Daumen und zwei Fingern' een kring vormt. Zelf 
denkk ik dat het teken alleen met duim en één vinger gemaakt wordt; zie bijvoorbeeld nr. Z59. 
77Mommsenn (1975) p. 57. Beazley (1947) p. 19 interpreteert dit gebaar als een teken 'expressing 
admiration,'' maar hij gaat ervan uit dat het de jongeman is die het teken maakt. Zie vorige noot. 
Mommsenn vermeldt dat dit gebaar haar van geen andere zwartfigurige vazen bekend is, hetgeen ook 
mijnn bevinding is. Verder geeft ze aan (voetnoot 301) dat het gebaar eenmaal in het werk van de 
'Affecter'' in een andere context -het gebaar wordt dan gemaakt door een toeschouwer van een tweekamp 
-- voorkomt, en wel bij de amfoor nr. 100 B. Het zou hier kwaadafwerend bedoeld kunnen zijn, hetgeen 
echterr de obscene connotatie niet hoeft uit te sluiten. Tegenwoordig wordt het gebaar waarbij de 
middenvingerr omhooggestoken wordt en dat eigenlijk een obsceen gebaar is, ook in andere contexten 
waarinn iemand zijn verachting voor een ander wil uitdrukken, te pas en te onpas gebruikt. 
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gebaarr doelt op de anus, waarmee de erastes waarschijnlijk aangeeft dat hij de 
jongemann wil penetreren.78 

Dezee voorstelling waarin de figuren nauwelijks bewegen, is tamelijk ongewoon in de 
homoseksuelee iconografie van de 'Affecter'. Kenmerkend voor zijn weergave van 
eenn verleiding is in het algemeen de achtervolging: de erastes rent of loopt achter de 
eromenoss aan, die vooralsnog niet op de avances van zijn achtervolger ingaat, maar 
zichh uit de voeten probeert te maken. Geschenken blijven in veel gevallen 
achterwege.. Zo achtervolgt een erastes op de hals van de amfoor 99.516 in Boston 
(nr.. Z61, 8, ill . 32) een jongen. Beiden dragen een krans. Met dee rechterhand maakt de 
erastess het obscene gebaar, waarmee hij de plannen die hij met de jongen heeft, te 
kennenn geeft. Deze kijkt naar zijn belager om en heft zijn rechterhand omhoog, -
mogelijkk een gebaar van protest. Het paar wordt omsloten door twee mannen die in 
eenn chiton en mantel gekleed zijn en een speer bij zich hebben. Eenzelfde type 
afbeeldingg staat op de andere zijde van de hals. In grote Ujnen is dit het iconografische 
schemaa dat deze schilder op de meeste vazen aanhoudt. 
Tochh varieert de schilder op dit thema. Op de amfoor 18.145.15 in New York (nr. Z92, 
a,, ill . 33 a/b), een vaas uit de latere periode van de schilder, wordt het vaste patroon 
vann de pederastische achtervolging doorbroken: op beide zijden van de vaas staat 
rechtss een paar, bestaande uit een jongeman en een man, die als erastes en eromenos 
tee identificeren zijn. Alleen lijken de rollen nu omgedraaid.79 In dit geval staat de 
jongemann in de traditionele 'up-and-down' houding en, zoals Mommsen opmerkt, vat 
hijj  met zijn linkerhand de man bij de baard. Deze houdt de rechterhand bij zijn kruis, 
misschienn om de enigszins opdringerige hand van zijn erastes af te weren, of hij heeft 
dee bedoeling zichzelf op te winden.80 Zijn linkerhand wijst in de richting van de kin van 
dee jongeman. Hij maakt met zijn benen een dansbeweging. Op de andere zijde staat 
hett paar rustig tegenover elkaar. De man houdt nu zijn hand niet bij zijn kruis, maar hij 
wijstt met zijn linkerhand in de richting van de jongen. 
Dezee afbeelding is niet alleen voor de 'Affecter' heel uitzonderlijk. In het algemeen 
komtt het zeer zelden voor dat de eromenos ouder is dan de jongeman die de rol van 
erastess heeft. Kant A van de amfoor in New York laat dit echter duidelijk zien. Op 
kantt B lijken de erastes en eromenos gelijkwaardig aan elkaar. Op beide zijden staan 
achterr het paar nog twee figuren: een man en de god Dionysos met een kantharos en 
eenn overvloedige wijnrank. De god lijk t hier als toeschouwer aanwezig. De schilder 
suggeertt dat de homo-erotische scène zich afspeelt binnen een Dionysisch kader. 
Hett is opvallend dat in het werk van de 'Affecter' geen homo-erotische afbeeldingen 
tee vinden zijn waar de erastes en de eromenos beiden een jongeman zijn. Ook de 
categoriee jongeman-jongen is niet aanwezig. Daarentegen heeft hij relatief veel 
homo-erotischee verleidingsscènes gemaakt tussen twee mannen. Zo biedt de amfoor 
13.766 in Boston (nr. Z66, 8, ill . 34) op beide zijden van de hals een voorbeeld van een 
homo-erotischee achtervolging waarbij de erastes en eromenos beiden een baard 
dragen.. De voorstelling volgt strikt het patroon dat we al eerder zijn tegengekomen: 
geflankeerdd door twee mannen in lange chiton en mantel achtervolgt een erastes een 
anderee man die alleen een mantel draagt. De laatste loopt naar rechts, maar draait 

78Ditt gebaar met de hand is duidelijk een ander dan wat in de literatuur bekend staat als ó uécoc. 
SdKTuXog:: het ophouden van de middelvinger. De technische term voor dit gebaar was OKiuaA.i£eiv. 
Vergelijkk Ar. Ach. 444, Pax 549, Eq. 1381, Nu. 653 e.v., D. L. VI. 2. 35, Pollux II, 4, 184. In Photius 
wordtt het woord Katajiuyoov verklaard met ó uéooq 5ÓKTUXO<;. Cf. Rosenbaum (1839) p. 127, 
Hendersonn (19912) p. 213 en Cantarella (1992) p. 48. Bij de 'Affecter*  wordt niet alleen de middelvinger 
opgehouden,, maar ook de twee andere vingers waarmee niet het anusteken wordt gemaakt. Ook het 
gebaarr dat de discuswerper maakt met zijn linkerhand op de amfoor 48.2109 in de Waltere Art Gallery, 
Baltimoree (zie J. Neils (ed.) Goddess and Polis: the Panathenaic Festival in Ancient Athens, Princeton 
(1992)) p. 165) is anders dan het gebaar van de erastai bij de 'Affecter.' 
79Cf.. Hupperts (1988) p. 261 en fig. 4. 
80Vergelijkk voor deze laatste interpretatie hoofdstuk 5.4.1. 
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zichh naar zijn belager om. Het handgebaar van de eromenos wordt door het CVA 
omschrevenn als 'greeting'11, maar kan, zoals we gezien hebben, ook een uiting van 
protestt zijn. De erastes staat in een houding die sterk doet denken aan de 'up-and-
down'' houding en ik ben het Mommsen eens dat het hier gaat om een homo-erotische 
verleidingsscène.122 De eromenos die door zijn baard als volwassen man is te 
karakteriseren,, onderscheidt zich van zijn minnaar doordat hij lang haar draagt. Dit 
onderscheidd zou naar een verschil in leeftijd kunnen verwijzen, maar in ieder geval 
betreftt het hier twee volwassen mannen. 
Dee amfoor 339 in het Vatikaan (nr. Z59, 8, ill . 35) toont vier homo-erotische 
afbeeldingen:: twee op de buik en twee op de hals. Drie van de vier afbeeldingen 
betreffenn een achtervolgingsscène, waarin een man een jongen achtervolgt. Maar op 
éénn van de zijden van de buik achtervolgt een man een andere man, die een speer in 
zijnn rechterhand houdt Ze zijn aan beide kanten omgeven door telkens twee mannen 
inn een lange chiton met een speer in hun hand, die van de verleiding getuigen zijn. Het 
iconografischee patroon is vertrouwd: de eromenos loopt weg, terwijl hij omkijkt. Hij 
maaktt echter geen groetend of protesterend gebaar. Hij draagt een baard en lange 
harenn die tot op zijn borst reiken. Zijn lange haren onderscheiden hem van zijn 
minnaar.. De erastes is naakt - er hangt alleen een mantel over zijn arm heen - en hij 
maaktt het obscene gebaar, dat ook door de andere erastai op deze vaas wordt 
gemaakt.. Het gaat hier dus om een verleidingsscène van twee volwassen mannen, 
waarbijj  de een te kennen geeft dat hij de ander anaal wil penetreren.83 

Opp de buik van de amfoor 86.AE.70 in het J. Paul Getty Museum (nr. Z91,8, ill . 36) 
staann op zijde B vier mannen. Drie zijn naakt en één draagt de gebruikelijke lange 
chiton.. Deze laatste man wijst naar de naakte man die met zijn rechterhand in de 
luchtt vóór hem wegloopt.84 Het tweetal is geflankeerd door twee mannen die in 
houdingg bijna eikaars spiegelbeeld vormen. Ze maken dansbewegingen en slaan de 
actiee van de andere mannen gade. Ik ben het met Wittmann85 eens dat het hier een 
homo-erotischee scène betreft, waarbij de man die wegloopt de rol van de eromenos 
vervult86 6 

Datt de iconografie van de verleiding waar het om twee volwassen mannen gaat ook 
bijj  de meer traditionele zwartfigurige homo-erotische voorstellingen kan aansluiten, 
laatt de amfoor B 153 in London zien (nr. Z82, a, p, ill . 37). Bij het handvat zijn twee 
parenn van volwassen mannen afgebeeld, die in een verleidingsritueel verwikkeld zijn. 
Wee herkennen traditionele geschenken: de rechter man van het paar links draagt een 
kranss en de linker man van het tweede paar biedt zijn vriend een levende haas aan.87 

Dezee geeft in ruil daarvoor een lap stof, een geschenk dat in een homo-erotische 
verleidingg uit het materiaal dat ons ter beschikking staat, uniek is.88 De mannen van 
hethet linker paar staan in bijna dezelfde houding en het is niet mogelijk uit te maken wie 
dee rol van de erastes en wie die van de eromenos vervult. De man rechts 
onderscheidtt zich van zijn vriend, doordat hij een krans draagt en doordat zijn haar in 

"Bostonn CVA p. 14. 
^Mommsenn (1975) pp 56-58. Op de keerzijde is op de hals een soortgelijke scène afgebeeld, maar nu 
benadertt de erastes een jongeman (zonder baard). 
"Bovenn de verleidingsscène van de twee mannen, staat op de hals een eromenos, die een soortgelijk 
gebaarr lijkt te maken, maar de vinger sluit niet op de duim aan. 
"Dee houding van de man zou ook als een dansbeweging geïnterpreteerd kunnen worden, te meer daar 
niemandd hem achtervolgt. In dat geval is het gebaar met zijn rechterhand eerder als groet of een teken 
vann opwinding bedoeld dan als een uiting van protest. 
"Truee (1983) pp. 14-15. 
^Mommsenn (1975) p. 56 vermeldt deze afbeelding niet in haar lijst van homo-erotische voorstellingen. 
'TDee krans komt in het werk van de 'Affecter*  ook elders voor, zie Mommsen (1975) nr. 108,109(?); de 
haass op nr. 103. De haas heeft hier ongetwijfeld geen pedagogische functie. 
88Voorr het geschenk op de hydria F43 in het Louvre (Zll , f)), dat eventueel een lap stof is, zie voetnoot 
266 van dit hoofdstuk. 
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langee lokken over de schouders valt. Ook de linkerman heeft lang haar, maar hij 
draagtt het opgebonden. Moeten we de man met de krans als de eromenos 
bestempelen?? Het laat zich eerder aanzien dat deze vraagstelling niet relevant is, 
wantt hun houding wijst op geen enkel verschil in rol. Ook bij het andere paar is er niet 
eenn zodanig verschil dat dit op een verschil in rol zou kunnen duiden. Dat beiden 
elkaarr een geschenk aanbieden, is ook een aanwijzing dat ze gelijkwaardig zijn. 
Middenn op de buik van de vaas is achter het eerste paar de god Dionysos met een 
grotee kantharos afgebeeld.89 Zoals we hebben gezien, verschijnt Dionysos vaker in 
éénn compositie met een homo-erotisch tafereel in het werk van de 'Affecter*  (zie nr. 
Z92,, a, ill . 33). Ook op de amfoor 1965.126 in Oxford (nr. Z78, a, ill . 38 a/b/c) is een 
homo-erotischee verleiding van twee volwassen mannen verbonden met de 
verschijningg van de god. Op de andere zijde is een bijna identieke voorstelling 
weergegeven;; alleen maakt Dionysos hier plaats voor Hermes. Ook op deze zijde zijn 
tweee mannen verwikkeld in een verleidingsritueel. Beide voorstellingen worden 
verbondenn door een sater, die dansend met een man vóór hem een spontane 
ejaculatiee heeft. De afbeeldingen laten zich als geheel moeilijk interpreteren, maar in 
iederr geval staat ook hier de homo-erotische verleiding van twee volwassen mannen 
inn een Dionysische context, waarbij door de schilder geen duidelijk onderscheid 
tussenn de erastes- en eromenosrol wordt gemaakt.90 

Wee kunnen concluderen dat de 'Affecter' een voorliefde had voor homo-erotische 
scèness en dat hij zowel pederastische voorstellingen (man-jongen/jongeman) als 
homo-erotischee scènes tussen volwassen mannen op zijn repertoire had staan.91 In 
zijnn vroegere periode wordt de verleiding vooral als achtervolging gekarakteriseerd. 
Inn de latere periode treden twee veranderingen op: 1. de deelnemers aan het 
verleidingsritueell  staan rustig tegenover elkaar 2. er is een voorkeur voor erotische 
scèness tussen twee volwassen mannen. Er zou een causale relatie kunnen zijn tussen 
dee leeftijd van de schilder en de verschuivende belangstelling naar erotische scènes 
tussenn volwassen mannen. Op latere leeftijd zou de schilder zich meer gaan 
interesserenn voor oudere mannen en dus ook voor de erotische relaties tussen 
mannen.. Het is natuurlijk verleidelijk, maar gevaarlijk om in deze verschuiving een 
weerspiegelingg te zien van de erotische ervaringen en ontwikkeling van de schilder 
zelf. . 

anderee voorbeelden van erotiek tussen volwassen mannen 
Homo-erotischee verleidingen tussen volwassen mannen vinden we ook op andere 
zwartfigurigee vazen. Zo maken op de amfoor 1930.12-17.4 in London (nr. Z94, a, ill . 
39),, in een stijl verwant aan de 'Affecter', twee in lange chiton gehulde mannen elkaar 
hett hof, temidden van vier omstanders. De linker man raakt met zijn hand het gezicht 
vann zijn vriend aan, die zelf een bloem vasthoudt. Tussen de twee mannen loopt een 
hert.. Ook al loopt het dier los, het zou de functie van een geschenk kunnen hebben, of 
slechtss dienen om het karakter van de verleiding te onderstrepen. 

89Dee man die vóór hem staat zou Dcarios kunnen zijn, vergelijk Mommsen (1975) p. 110. 
90Overr de relatie tussen de god Dionysos en de homo-erotiek, zie hoofdstuk 7.10. 
911 Van de ca. 80 homo-erotische voorstellingen tel ik 30 voorbeelden van paren bestaande uit twee 
volwassenn mannen. Zie de lijst van referenties achter in dit boek. De vazen Z65 (5), Z70 (5), Z74 (5), 
Z788 (a), Z79 (5), Z81 (a), Z82 (a, p), Z83 (a, 8) en Z91 (5) bevatten twee beeldvlakken met een 
verleidingg tussen twee mannen. De afbeeldingen Z67 (5), Z78 (a), Z88 (5), Z91 (6), resp. Mommsen 
nr.. 62,77,83,103 zijn door Mommsen niet aangemerkt als homo-erotisch. Z88 (6) (M. 62): een man 
inn lange mantel zoekt contact met een jongeman; hij heeft een krans in zijn rechterhand en houdt deze in 
dee richting van het gezicht van de man. De man achter de jongeman heeft ook een krans bij zich. Z67 
(5)) (M. 77): de afbeeldingen op de hals van kant A (man-man) en kant B (man-jongeman) vertonen 
voldoendee stereotiepe kenmerken van een erotische toenadering: in beide gevallen loopt de eromenos 
weg,, met beide handen druk gesticulerend. Over Z78 (a) en Z91 (5) heb ik hierboven gesproken. 
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Ookk op de amfoor 9762 in Syracuse (nr. Z175, y, ill . 40) wordt een verleiding tussen 
volwassenn mannen afgebeeld. Op kant B staan drie paren. Het centrale paar bestaat 
uitt een man en een jongen bij wie de verleiding in het laatste stadium verkeert en het 
themaa van de voorstelling bepaalt. Rechts hiervan staan twee mannen tegenover 
elkaarr in een houding die sterk doet denken aan hofmakerij: de linkerman van het 
rechterr paar maakt een gebaar dat verwant is aan de 'up-and-down' houding en zijn 
partnerr lijk t met zijn handen een beschermend gebaar te maken. Mede gezien de 
anderee paren zouden ook de mannen links op de afbeelding een erotische 
belangstellingg voor elkaar kunnen hebben. De rechterman van het linker paar maakt 
eenn wilde dansbeweging en zijn partner buigt zich enigszins naar voren in zijn richting. 
Afgezienn van het werk van de 'Affecter' zijn er dus weinig voorbeelden van 
afbeeldingenn van de categorie et, p, y of 8 waarop volwassen mannen in een erotische 
betrekkingg tot elkaar staan.92 Toch is de conclusie gerechtvaardigd dat deze vorm van 
homo-erotiekk in de zesde eeuw gepraktiseerd werd. Zoals we gezien hebben, 
behorenn de meeste afbeeldingen van het verleidingsritueel waar het om volwassen 
mannenn gaat, in het werk van de 'Affecter' tot zijn latere periode (530-520). 

4.. De rol van de eromenos 

Inn deze paragraaf bespreek ik twee vragen: 
1.. In hoeverre beantwoordt de wijze waarop de jongen op de vazen wordt afgebeeld, 
aann het ideaal van de ingetogen, bedeesde eromenos die in de verleiding zelf geen 
initiatieff  neemt, zoals de aanhangers van het 'sociale constructie-model' en andere 
geleerdenn veronderstellen? 
2.. Is het juist te stellen dat de eromenos niet opgewonden raakt van het erotische 
contactt met de erastes? In hoeverre bevestigen de vaasafbeeldingen de stelling dat 
dee jongen geen genot diende te ervaren in zijn seksuele relatie met zijn oudere 
vriend? ? 

4.1.. De 'ingetogen' eromenos 

Err zijn inderdaad voorbeelden van afbeeldingen waarop de eromenos, die door de 
erastess wordt verleid, voorgesteld wordt alsof hij de avances van de erastes niet erg 
opp prijs stelt. Deze afwijzende houding van de eromenos kan door drie gebaren 
wordenn aangegeven. De jongen houdt de pols van de arm van de erastes vast 
waarmeee deze de jongen aanraakt of wil aanraken.93 Zo laat de al eerder besproken 

^Eenn duidelijk e foto in het Beazley-archief in Oxford heeft mij  ervan overtuigd dat de voorstelling op 
dee amfoor  New York 56.171.24 (nr. Z108, a), die ik in mijn artikel uit 1988 (voetnoot 34) genoemd 
hebb als een voorbeeld van een hofmakerij  tussen volwassen mannen, een verleiding tussen een man en 
eenn jongeman betreft. Koch-Harnack (1989) p. 142, noot 120 noemt een kyli x in Athene 
(Kanellopouloss collectie; Beazley Para 336; K. Schauenburg AA 1976, p. 215, Anm. 2), waarop twee 
mannenn onder  één mantel liggen. Deze afbeelding heb ik niet gezien. De hydria F43 in het Louvre (nr. 
ZU ,, P) toont vij f naakte mannen die aan weerskanten door  een in chiton geklede jongen met een speer 
geflankeerdd worden. De middelste figuur  is het object van de verlangens van de vier  mannen die elk met 
eenn geschenk komen aandragen. Beazley vermeldt in zijn artikel van 1947 p. 16 dat de baard van de 
eromenoss modern is en dat het daarom in werkelijkheid om een jongeman gaat. De incisie van de baard 
bijj  de eromenos is alleen aan de zijkant zichtbaar, terwij l deze bij  de anderen wel scherper  is aangegeven. 
Dee beschrijving van deze amfoor  in het CVA vermeldt verschillende restauraties die aan de vaas zijn 
uitgevoerd,, waaronder  'cassures rebouchées dans la tête et Ie corps du troisième.' Vergelijk ook de 
beschrijvingg in Hommes, Dieux et Héros de la Grèce, Rouen 1983, p. 197. Het laat zich dus aanzien dat 
dee middelste persoon oorspronkelijk een jongen is geweest. 
«Dee houding komt voor  op: a: Z8, Z9, Z26, Z102, Z103. Z106, Z115, Z163. Z208, Z217, Z233, 
Z245,Z246. . 
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amfoorr in Nicosia (nr. Z9, a, ill . 14) dit gebaar zien. De erastes, wiens erectie zijn 
intentiee verraadt, streelt de kin van de jongen. Als we het gebaar van de linkerhand 
vann de jongen interpreteren zoals de meesten dat doen, kan dat betekenen dat hij de 
mann te opdringerig vindt en diens hand wil wegduwen van zijn gezicht. Op het 
fragmentt 08.31.i van de Schilder van de Nicosia-olpè in Boston (nr. Z113, a, ill . 41) 
houdtt de jongen de hand van de erastes vast, die zijn geslacht wil beroeren.94 Toch is 
ditt gebaar van de jongen niet eenduidig te interpreteren. Op de amfoor 1468 in 
Münchenn (nr. Z106, a, ill . 15) draagt de eromenos een krans, die hij óf zelf 
meegenomenn heeft óf van de erastes heeft gekregen. In ieder geval wijst de krans 
eropp dat hij bewust deelneemt aan de verleiding en wellicht instemt met de avances. 
Maarr hoe valt het te rijmen met het feit dat de eromenos de pols van de hand van de 
erastes,, die zijn kin streelt, vasthoudt? Ik geef drie alternatieven: 
a.. De afbeelding is synoptisch. Het gebaar van de jongeman gaat vooraf aan het 
daadwerkelijkee strelen van zijn kin door de erastes. 
b.. De houding van de erastes en eromenos is niet bedoeld als de weerspiegeling van 
eenn specifieke situatie. Het gaat om een meer generieke voorstelling. De houding van 
dee eromenos duidt eerder op.een 'ideale' wijze waarop een eromenos zich zou 
moetenn gedragen. Verklaring a en b kunnen natuurlijk samengaan. 
c.. Het gebaar van de eromenos is niet bedoeld als een teken van verzet, maar duidt 
hett tegenovergestelde aan: het vasthouden van de pols van zijn oudere vriend 
suggereertt juist dat hij ermee instemt: het is een teken van aanmoediging. De houding 
xeïpaa én! icapïccó komt vaker op vazen voor, zoals bij de dans en de ontvoering, maar 
ookk bij het huwelijk.95 Het gebaar duidt in deze contexten op bezit en in het laatste 
gevall  ook op verbondenheid. 
Dezee drie alternatieve verklaringen gelden ook voor het gebaar van de eromenos 
waarmeee hij de onderarm van de erastes die naar zijn geslacht grijpt, vasthoudt. Deze 
houding,, die maar zelden voorkomt, wordt ook aangenomen door de eromenos van 
hett middelste paar op de amfoor 352 in het Vatikaan (nr. Z13, a, ill . 42)*: de erastes 
buigtt door zijn knieën, streelt met zijn linkerhand de kin van de eromenos en betast 
mett de rechterhand het geslacht van de jongeman. 
Voorr we nader ingaan op deze mogelijkheden, bespreek ik eerst het derde gebaar van 
dee eromenos waarmee hij - naar wordt aangenomen - zijn ongenoegen over de 
handtastelijkhedenn van zijn erastes laat blijken: de eromenos houdt zijn hand voor zijn 
geslacht.. Ook deze houding komt slechts zelden voor97. Op de amfoor in Nicosia (nr. 
Z9,a,ül.. 14) wordt dit gebaar gecombineerd met het andere gebaar (het vasthouden 
vann de pols). Het gebaar van de linkerhand van de eromenos zou kunnen betekenen 
datt hij zijn geslacht beschermt tegen de grijpgrage hand van de erastes. Toch is dit 
gebaarr ook anders te interpreteren. We zijn hetzelfde gebaar tegengekomen op 
afbeeldingenn met komosvoorstellingen. Daar kon het aangeven dat de persoon die 
dezee houding aannam, zichzelf aan het beroeren was. Zo valt, denk ik, hetzelfde 
gebaarr dat de meest linkse man op de amfoor 86.134.44 van de schilder van Berlijn 
16866 in San Antonio (nr. Z100, v, ill . 43) met zijn rechterhand maakt, te interpreteren. 
Err is geen enkele aanwijzing dat hij zijn phallus tegen handtastelijkheden zou moeten 

wDezee houding komt verder voor op: a: Z13, Z102, Z113, Z168, Z178, Z190. 
9SZiee Neumann (1965) pp. 59 e.v. 
%Eenn ander voorbeeld geeft een amfoor in London, kunsthandel (nr. Z168, a). 
97Dee voorbeelden zijn: 1. Nicosia C 440 (nr. Z9, a); 2. Brussel, Musées Royaux d'Art et d'Histoire 
A30533 (nr. Z1S6, ce); 3. Toronto, Royal Ontario Museum 920.68.22 (344) (nr. Z37, a), bij deze 
afbeeldingg is het onzeker of het gebaar deze functie heeft: zo meent Beazley dat hij met zijn rechterhand 
zijnn himation ophoudt; 4. Freiburg, kunsthandel (nr. Z100, y). Voor commentaar op deze afbeelding, zie 
hett vervolg. 
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beschermen.. Hij is opgewonden van de jongen vóór hem en het lijk t erop dat hij met 
zijnn hand over zijn phallus wrijft.98 

Terugkerendd naar de amfoor in Nicosia (zie ill . 14) moeten we constateren dat als we 
ervann uitgaan dat de voorstelling naar een reële situatie verwijst, de houding van de 
jongenn op ingetogenheid zou kunnen duiden, maar wellicht ook op een duidelijke 
aansporingg of goedkeuring ten opzichte van wat de erastes wil. Het is moeilijk een 
keuzee te maken. Dat de houding in ieder geval niet aangeeft dat de eromenos per se 
ongewilligg is, laat amfoor nr. Z168 (a, ill . 44 a/b)zien. Op beide kanten is een verleiding 
weergegeven:: op zijde A het eerste stadium a en op zijde B het stadium y. De figuren 
corresponderenn met elkaar: de man en jongeman nemen in beide voorstellingen de 
centralee positie in en zijn beide keren geflankeerd door twee mannen. Wat de kleding 
betreftt vormen de mannen van de ene zijde het spiegelbeeld van die van de andere. 
Alleenn dragen ze op zijde A geen speer, op zijde B wel. De speer die de eromenos op 
zijdee A in zijn linkerhand houdt, heeft de erastes op de andere kant van hem 
overgenomen.. Bovendien heeft zich op zijde B een hond bij het gezelschap gevoegd. 
Hett is duidelijk dat de afbeeldingen van beide zijden nauw met elkaar samenhangen 
enn dat ze twee situaties uitbeelden, die elkaar in tijd opvolgen. Bovendien is Herakles 
opp de schouder van beide kanten van de vaas afgebeeld in dezelfde houding, situatie 
enn enscenering: het gevecht tegen de Nemeïsche leeuw. Terwijl de eromenos op 
zijdee A de hand van de erastes die naar zijn kruis grijpt, beetpakt, laat hij zich op de 
anderee zijde interfemoraal penetreren, streelt hij de kin van zijn vriend en draagt hij in 
zijnn rechterhand een krans. Als het juist is om wat op zijde B is afgebeeld te 
beschouwenn als het vervolg op wat er op zijde A gebeurt, wordt het waarschijnlijk 
datt het vasthouden van de arm van de erastes een aanmoedigend gebaar is. 
Opp de lekyth L54 in Heidelberg (nr. Z183, p, ill . 45) lijken de rollen bij het rechterpaar 
omgedraaid:: hier pakt de erastes de linkerpols van zijn eromenos vast. Moeten we dit 
gebaarr afwerend interpreteren of is het een teken van tederheid en wil hij de hand 
vann de jongen naar zijn lichaam leiden? Ook deze afbeelding maakt duidelijk dat het 
gebaarr van het vasthouden van de pols verschillend geïnterpreteerd kan worden. 
Ookk interpretatie b wil ik benadrukken. De schilder zou in de weergave van het 
verleidingsritueell  aansluiten bij de morele code van een groep mensen: het zou voor 
eenn eromenos niet passend zijn gewillig in te gaan op de avances van een erastes. 
Dezee code is zeker niet algemeen, omdat de meeste afbeeldingen dit niet bevestigen, 
zoalss we zullen zien. In de lijn van deze interpretatie kan de houding ook als volgt 
verklaardd worden. In de poëzie van met name Theognis hebben we gezien dat de 
lyrischee ik zich identificeerde met de rol van de erastes en dat de eromenos in deze 
gedichtenn gekarakteriseerd wordt vanuit het perspectief van de erastes. Zo kunnen 
ookk de pederastische afbeeldingen vanuit het perspectief van de erastes zijn 
geschilderd,, dat wil zeggen dat de schilder zich op het standpunt van de erastes heeft 
gesteldd en de eromenos heeft getekend, zoals de erastes zich de jongen idealiter 
voorstelde.. De schilder van de amfoor in Nicosia (ill . 14) wilde met de houding van de 
eromenoss aangeven dat deze houding voor de erastes aantrekkelijk is en hem 
opwindt.. Of meer in de morele sfeer: dat een dergelijke type eromenos voor de 
erastess ideaal zou moeten zijn. 
Err is nog een andere houding van de eromenos die we in dit kader moeten bespreken, 
namelijkk dat hij zich uit de voeten maakt. Zoals we hebben gezien, wordt het 
merendeell  van de homo-erotische voorstellingen in het werk van de 'Affecter' 
gekenmerktt door een achtervolging, waarbij vooral de houding van de eromenos een 
sterkee beweging suggereert. De erastes maakt duidelijk avances door zijn 
gebarentaall  en door op de eromenos af te stappen; zelden rent hij achter de eromenos 

9SOff  het moest zijn dat de man niet wil dat de jongeman zijn erectie opmerkt. Maar  dit lijk t niet erg 
waarschijnlijk . . 
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aan.. Het lijk t me niet juist hieruit te concluderen dat de 'Affecter' heeft willen 
aangevenn dat de erastes bijna nooit succes had en dat de homo-erotische verleiding 
bijnaa altijd op niets uitliep. Ook heeft hij niet willen benadrukken dat de homo-
erotischee verleiding een zaak was van geweld, overheersing en zelfs verkrachting, 
zoalss heteroseksuele mythologische achtervolgingsscènes worden verklaard." Ik 
denkk dat hij met zijn iconografische taal iets anders heeft willen zeggen. Het patroon 
vann de erastes die op de eromenos afstapt en de ontwijkende eromenos weerspiegelt 
hett 5I(ÓKEIV en ^eiiyeiv dat we in de archaïsche poëzie zijn tegengekomen.100 De 
schilderr wil met de voortdurende herhaling van dit thema onderstrepen hoe moeilijk 
enn inspannend het is om een eromenos te krijgen. Vanuit het perspectief van de 
erastess kan de homo-erotische verleiding zeer frustrerend zijn. De afbeeldingen van 
dee 'Affecter' doen in dit opzicht sterk denken aan de teneur in het tweede boek van 
Theognis,, waar de erastes zich voortdurend beklaagt over het gedrag van de 
eromenos,, die hem niet trouw is en zich niet aan hem wil overgeven. Het fiufneeiv is 
dann ook niet een teken van een bedeesde, ingetogen, wat verlegen eromenos. 
Integendeel,, de eromenos wordt voorgesteld als een geraffineerde, zelfverzekerde 
jongenn die weet wat hij wil. De voorstellingen van de 'Affecter' lijken dit beeld te 
bevestigen. . 
Err zijn onder de zwartfigurige afbeeldingen twee voorstellingen waar het weglopen 
vann de eromenos geplaatst wordt naast (of tegenover) een eromenos die ingaat op de 
avancess van zijn erastes. Zo rent op kant A van een kylix uit de collectie van Zenon 
Pieridess (nr. Z223, 8, ill . 46) een erastes op een jongen af, die hem met zijn 
rechterhandd lijk t te begroeten. Op de keerzijde loopt de eromenos weg voor de 
erastes.10'' De schilder heeft duidelijk twee soorten verleiding weergegeven: één waar 
dee erastes welkom is, één waar dat niet het geval is. Op de lekyth van de 
Gelaschilder,, geveild in 1994 (nr. Z117, y, ill . 47), zijn drie verleidingsituaties 
afgebeeld:: in het midden tussen de twee zuilen penetreert de erastes de jongen 
intercruraal.. Rechts hiervan biedt de man de jongen, die niet afwijzend is, een bloem 
aan.. Links van de zuil loopt daarentegen de eromenos weg van de man die hem met 
zijnn linkerhand een bloem aanreikt en hem met zijn rechterhand probeert tegen te 
houden.. Gaat het hier om drie soorten verleidingen: één waarvan de uitslag negatief 
is,, één waarvan het nog niet zeker is of de erastes succes heeft en één waar de 
erastess bereikt wat hij wil? Of gaat het om drie stadia van een verleiding? Beide 
interpretatiess lijken mogelijk. 
Opp de meeste homo-erotische afbeeldingen is de reactie van de eromenos niet 
afwerend,, maar geeft evenmin te kennen dat hij het initiatief neemt. Zijn houding is te 
omschrijvenn als neutraal. Een goed voorbeeld van de stereotiepe houding van de 
eromenoss is de wijze waarop hij op de kylix 920.68.13 in Toronto (nr. Z39, a, ill . 18) is 
afgebeeld.. De erastes staat in de 'up-and-down' houding en de jongen staat rechtop 
mett zijn ene hand naar achteren en met de andere naar voren, zodat zijn borst naar 
vorenn steekt; zijn houding is weinig expressief en karakteriseert hem als degene op 
wiee de avances zijn gericht, en niet als iemand die het initiatief neemt. De afwezigheid 
vann afwerende gebaren laat wel zien dat hij de avances van zijn minnaar niet afwijst. 
Hijj  gedraagt zich niet nadrukkelijk ingetogen, maar hij neemt ook niet het initiatief. 
Tochh wordt dit stereotiepe patroon in de iconografie van de eromenos niet zelden 
doorbroken:: dan beantwoordt de eromenos de avances van zijn minnaar in positieve 
zin.. Zo zou het gebaar van de jongen op de schaal in Barcelona (nr. Z34, a, ill . 24) 

"Z oo bijvoorbeeld Stewart (1995). 
100Ziee noot 18 van dit hoofdstuk. 
1011 Op de kyli x Z224 (S) is aan beide kanten een erastes afgebeeld die achter  een wegvluchtende 
eromenoss aanrent. De erastes lijk t hem niet meer  te kunnen inhalen. 
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opgevatt kunnen worden.m Hij maakt met zijn rechterhand hetzelfde gebaar als de 
jongenn (de erastes) die in de 'up-and-down' houding staat. Het lijk t erop dat de 
eromenoss de kin van zijn minnaar wil strelen. Deze interpretatie wordt bevestigd door 
verscheidenee andere afbeeldingen waarop de eromenos de kin of baard van de 
erastess onmiskenbaar streelt.103 Een goed voorbeeld is het fragment uit de voormalige 
Hartwigg collectie in Rome (nr. Z251, a, ill . 6), waarop de jongen de baard van zijn 
ouderee vriend streelt. Het gebaar geeft aan dat de jongen duidelijk gecharmeerd is 
vann de avances van de man en gevoelens van tederheid voor zijn minnaar koestert. 
Eenn ander gebaar van de eromenos waarmee hij laat zien dat hij de hofmakerij van 
zijnn vriend niet passief wil ondergaan, is te zien op de schaal AP.66.28 in Jacksonville 
(nr.. Z234, a, ill . 48). Op deze afbeelding houdt de eromenos zijn rechterhand naar 
beneden,, bijna parallel aan de 'down-hand' van de erastes. Geeft de schilder hiermee 
aann dat de jongen zijn vriend eveneens wil aanraken?10* 
Ookk wordt de eromenos wel eens gesticulerend afgebeeld, zoals op de pyxis 2290a in 
Münchenn (nr. Z192, o, UI. 49). Op het eerste gezicht lijk t het een gebaar van protest -
dee erastes komt namelijk met een erectie op de jongen af - maar omdat de man, net 
alss hijzelf, een krans bij zich draagt, zal zijn gebaar eerder een teken van 
verwelkomingg zijn. Op een andere zijde van deze pyxis staan twee mannen in chiton 
rustigg te kijken naar een naakte jongen die hetzelfde gebaar maakt. Ook nu dringen de 
mannenn zich niet op en het üjkt erop alsof de jongen, die ook een krans bij zich heeft, 
dee mannen begroet en zo contact met hen wil maken.IQS 

Opp een amfoor van de Schilder N in de collectie van S. Niarchos (nr. 2149, a, ill . 50) is 
err een grote intimiteit tussen erastes en eromenos: de jongen omhelst met beide 
armenn zijn oudere vriend. Ook tijdens de interfemorale penetratie slaat de eromenos 
vaakk een arm om de hals of de schouder van zijn minnaar, waarmee duidelijk wordt 
gemaaktt dat de eromenos de penetratie niet met tegenzin ondergaat en wellicht ook 
gevoelenss van genegenheid en erotiek ervaart.106 

Zoalss we hebben gezien, vinden de verleidingen op vaasafbeeldingen vaak zonder 
geschenkenn plaats. Wanneer we uit deze afbeeldingen concluderen dat bij een 
dergelijkee verleiding ook in werkelijkheid vaak geen geschenken te pas kwamen, 
mogenn we hieruit afleiden dat de eromenos zich blijkaar zonder veel omhaal liet 
versieren. . 
Wee kunnen concluderen dat de eromenos zelden in verzet of protesterend wordt 
afgebeeld.. Bovendien zijn de gebaren die op deze houding zouden duiden, poly-
interpretabell  en ze zouden in een aantal gevallen heel goed het tegendeel kunnen 
aangeven.. Bovendien laat de schilder niet zelden expliciet zien dat de jongen een 
erotischee interesse voor zijn minnaar toont. Ingetogenheid of terughoudendheid is 
geenn kenmerkend gedragspatroon van de eromenos. Wanheer we de term 'passief 

1<BEenn vergelijkbare geste van de rechterhand van de eromenos is te zien op de ogenschaal E 59.10 in 
Dunedinn (nr. Z28, et). 
l03Dee voorbeelden zijn: a: Z4, Z9B, Z150 (bij het paar rechts van de hurkende man die een vrouw van 
achterenn penetreert, houdt de jongen - als het hier tenminste om een jongen gaat en niet om een vrouw -
zijnn hand tegen de zijkant van het hoofd van zijn erastes), Z189, Z191 (De vaas is beschadigd. De hand 
vann de jongen is niet zichtbaar, maar reikt naar de kin van de man. De denk niet dat de eromenos met 
dezee hand de rechterhand van de erastes vastpakt, zoals het CVA vermeldt), Z201A (op zijde B is het 
volgendee stadium afgebeeld; de jongen vliegt de man om de hals), Z250 (de jongen streelt het haar of 
hett hoofd van de man), Z251; ft: Z112, Z203 (de jongen van het rechterpaar op zijde A houdt zijn 
linkerhandd dichtbij het gezicht van de man) en y: Z168, 
104Eenn vergelijkbare houding van de eromenos is te zien op Vorberg (1932) p. 422 (nr. Z170, et). 
'«Opp de binnenkant van een kylix in privébezit in Zwitserland, Para 72,22 maakt een jongen die door 
eenn ithyphallische man wordt benaderd hetzelfde gebaar. Keuls (1985) p. 278 en fig. 248 interpreteert 
hett gebaar als een teken van protest. 
'<*Dezee houding doet zich voor bij de volgende afbeeldingen: y: Z22, Z23, Z25, Z45, Z110, Z166, 
Z174,, Z175. Z204. Z247, Z266. 
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voorr de houding van de eromenos gebruiken, heeft deze term dus niet de connotatie 
vann terughoudend of bedeesd. 

4.2.. De 'aseksuele' houding van de eromenos 

Algemeenn wordt aangenomen dat de eromenos geen seksueel genot in de omgang 
mett de erastes ervaart. Hij zou zo geconditioneerd zijn in het sociale verwach-
tingspatroonn van zijn rol in de verhouding met zijn vriend, dat hij niet seksueel 
opgewondenn raakt van de streling en de seksuele handelingen van de erastes. Keuls 
iss de enige die opmerkt dat de jongens een enkele keer met een 'puerile erection' 
wordenn afgebeeld:107 'evidently the vase painters wanted to show that the passive 
partnerr does derive some pleasure from the contact, even without active 
participation.'' Ik denk dat Keuls gelijk heeft en ik wil laten zien dat deze opvatting 
doorr de bronnen gesteund wordt. 
Inn de eerste plaats hebben we gezien dat op zwartfigurige vazen met komos-
afbeeldingenn niet alleen mannen, maar ook jongens ithyphallisch worden voorgesteld 
enn dat de schilders duidelijk aangeven dat deze opwinding veroorzaakt wordt door 
lijfelijk ee erotiek. Verder hebben we gezien dat jongens of jongemannen opgewonden 
rakenn van de erotische handelingen en van het lichaam van mannen. 
Terr bevestiging van de onjuistheid van deze algemene veronderstelling dat de jongen 
seksueell  niet opgewonden raakt wil ik een tekst citeren uit het corpus van Aristoteles, 
enn wel uit boek 9 van de Historia Animalium.m Vanaf 58 la9 spreekt Aristoteles over 
dee seksuele ontwikkeling bij de mens. Hij stelt dat de man in de regel aan het einde 
vann de tweede cyclus van 7 jaar zijn eerste zaadlozingen krijgt. Tegelijk begint in 
dezee periode de groei van het schaamhaar. Hij maakt daar een interessante 
opmerking.. Ik citeer: 

Voorall  in deze periode hebben zij bescherming nodig109. Want hun drang naar seksualiteit is zeer 
groot,, wanneer zij ermee beginnen; met het gevolg dat als zij er niet voor zullen waken meer 
bewegingg te veroorzaken dan de veranderingen die hun lichamen zelf al te weeg brengen, wanneer 
zijj  helemaal geen seks bedrijven, zij doorgaans in hun latere leven deze weg blijven volgen.110 

Wantt de meisjes die al op heel vroege leeftijd seks bedrijven, worden losbandiger dan de anderen 
enn hetzelfde geldt voor jongens als zij geen bescherming krijgen in één richting of in beide 
richtingen.richtingen.111111 Want de kanaaltjes worden wijder en maken dat het lichaam langs die weg 
gemakkelijkk <vocht> kan doorlaten. En tegelijk wekt de oude herinnering aan het genot dat het 
vergezelt,, verlangen op naar de seksuele omgang die in het verleden heeft plaatsgevonden". "2 

Aristoteless beweert dat 
1.. jongens juist als ze jong zijn een sterke drang hebben naar seksualiteit; 

1077 Keuls (1985) p. 277. 
1088 De ga uit van de editie van Balme in de Loeb. Ik ben mij ervan bewust dat deze tekst ca. 150 tot 200 
jaarr later is dan de vazen waarover wij nu spreken, maar Uc meen dat de opmerkingen die Aristoteles in 
hett negende boek van de Historia Animalium maakt van algemene strekking zijn en niet een specifiek 
karakterr hebben vanuit bepaalde filosofische opvattingen. Aristoteles' opmerkingen zijn wel tamelijk 
schematisch,, in de zin dat hij de ontwikkeling van de mens in perioden van 7 jaar indeelt en deze 
indelingg gebruikt als basis voor zijn bespreking van de ontwikkeling van de seksualiteit. 
1099 Het subject van Séovrat slaat hier zowel op meisjes als jongens, vergelijk het commentaar van Balme 
adad loc. 
1100 Aristoteles bedoelt hier dat seksuele activiteit lichamelijke veranderingen te weeg brengt die tot een 
groteree behoefte en activiteit op seksueel terrein leiden. 
1111 Aristoteles bedoelt mijns inziens penetratie en/of gepenetreerd worden. 
1122 Een dergelijke psychische verklaring voor seksuele gewoontes of gedrag geeft Aristoteles ook in de 
EthicaEthica Nicomachea 1148b27 e.v. en in de Problemata IV, 26. Vergelijk hoofdstuk 7.9 van deze studie. 
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2.. wanneer jongens van die leeftijd aan hun seksuele drang toegeven, zij zich een 
gedragg op seksueel gebied eigen maken dat gekenmerkt wordt door losbandigheid; 
3.. er jongens zijn die op jonge leeftijd genot ervaren, wanneer ze gepenetreerd 
worden; ; 
4.. het seksuele gedrag van volwassen mannen (mede) te verklaren valt door de wijze 
waaropp ze in hun jeugd seks bedreven hebben; 
5.. jongens dus al op vroege leeftijd beschermd moeten worden bij de ontwikkeling 
vann hun seksuele verlangens en gedrag. 
Vanwegee het thema van dit hoofdstuk ('de aseksuele jongen1) wil ik hier alleen het 
eerstee punt benadrukken. Ik kom op de andere punten later nog terug. De opmerking 
vann Aristoteles bevestigt in ieder geval het beeld dat door zwartfigurige vaas-
afbeeldingenn met komosscènes wordt geschetst, namelijk dat jongens seksueel genot 
ervaren.113 3 

InIn vergelijking tot deze afbeeldingen steken de traditionele pederastische scènes 
(positiee a, p, y) af. De wijze waarop in deze voorstellingen de erotische spanningen 
wordenn weergegeven, is een andere 'taal' dan die welke in de komosvoorstellingen 
doorgaanss wordt gebezigd. We zullen deze nu bespreken. 
Dee pederastische afbeeldingen zelf bevatten een flagrante tegenstelling, die tot nog 
toee mijns inziens niet goed is verklaard. Enerzijds worden op de traditionele 
hofmakerij-scèness (positie a, p\ y) maar weinig eromenoi als seksueel opgewonden 
voorgesteld;; anderzijds wijst de houding van de erastes die Beazley de 'up-and-down' 
houdingg heeft genoemd, waarbij de erastes de penis of het scrotum van de jongen 
streeltt of betast, in een andere richting. In een erotische context kan dit niet anders 
betekenenn dan dat de erastes erop uit is de jongen op te winden. Er is, mede gezien de 
hierbovenn besproken tekst van Aristoteles, geen reden te geven waarom de jongen 
ookk niet opgewonden zou raken. Wanneer dit namelijk gebeurt - en ik zie geen ander 
doell  van de betasting door de erastes - wordt de kans vergroot dat de eromenos zich 
zall  laten verleiden. De vraag of het wel gepast was de jongen tijdens het 
verleidingsritueell  in een staat van opwinding af te beelden, is een andere kwestie. Het 
laatt zich aanzien dat de morele code van de groep mensen voor wie deze vazen 
bedoeldd waren, vereiste dat de eromenos werd voorgesteld als iemand die zijn 
seksuelee verlangens niet onmiddellijk toonde, maar hierin moest worden 
gestimuleerd.. Deze conventie zorgt voor een vast iconografisch stramien waarin de 
nadrukk ligt op de verleiding in plaats van de verovering. 
Dezee veronderstelling wordt niet tegengesproken, maar eerder onderstreept wanneer 
eenn schilder zich niet aan deze code heeft willen houden en een jongen toch met een 
alal dan niet lichte erectie voorstelt. Zo is een fragment van een kylix in Cambridge (nr. 
Z248,, a ill . 51) veelzeggend: de erastes staat hier in de traditionele 'up-and-down' 
houding.. Hij zakt wat door zijn knieën heen en pakt met zijn rechterhand het scrotum 
vann de eromenos. De elleboog geeft aan dat de erastes met zijn linkerhand 
waarschijnlijkk de kin van de eromenos aanraakte. De eromenos is hoogstwaar-
schijnlijkk een jongen, gezien het geringe aantal mannen dat als eromenoi buiten het 
werkk van de 'Affecter' op Attisch zwartfigurig aardewerk met afbeeldingen van 
hofmakerijj  verschijnt. Bovendien is de phallus van de eromenos kleiner dan die van 
dee erastes. Op de deksel van de phialè S 148 in Heidelberg (nr. Z198, a, ill . 52)114 staan 

1133 Deze conclusie staat haaks op een opmerking van Sokrates in Xen. Smp. VIII , 21, die veelal wordt 
geciteerdd om de tegenovergestelde opvatting te onderbouwen, namelijk dat jongens geen genot zouden 
belevenn aan homoseksuele contacten. Zoals ik in deel 2, hoofdstuk 7.2. laat zien, maakt de negatieve 
houdingg van Xenophon tegenover homoseksualiteit dit soort schijnbaar feitelijke observaties zeer 
twijfelachtig. . 
ll4Dee schaal doet Boiotisch aan, maar volgens Beazley (1947) p. 10 is het een Attisch product. Hij 
vergelijktt de schaal met een phialè uit Syracuse (Hesperia 220,1951, 95 taf. 42a, 7. Cf. de tekst van het 
CVACVA Heidelberg (4), p. 45). 
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vierr groepen erastai en eromenoi, bezig met het verleidingsritueel, telkens omgeven 
doorr twee zittende mannen. Iedere erastes staat in de 'up-and-down' houding en 
maaktt een jongen het hof die in alle vier gevallen een erectie vertoont. Een scherf van 
eenn pyxis van de Amasisschilder, afkomstig van Aigina (nr. Z17, y, ill . 53) is in dit 
opzichtt ook zeer illustratief. Er hebben op de zijde van de pyxis waarvan deze scherf 
afkomstigg is, acht mannelijke figuren gestaan: drie paren erastai en eromenoi en twee 
omstanders.. We herkennen traditionele elementen: een jongen met een aryballos die 
toekijktt hoe het verleidingsritueel tussen de twee personen vóór hem zich afspeelt; 
eenn man met een haas, die hij als geschenk aanbiedt aan degene die vóór hem staat. 
Verderr een snuffelende hond en een Kc&óc,-inscriptie. Van het paar midden op het 
fragmentt is de erastes enigszins door de knieën gebogen. Hij heeft zijn linkerarm om 
dee eromenos geslagen en houdt met zijn hand de penis van zijn jongere vriend vast. 
Blijkbaarr trekt hij de jongen af. 
Ookk de eromenos van het middelste paar op zijde A van de amfoor W 39 van de 
Schilderr van Berlijn 1686 in het British Museum (nr. Z98, p, y, ill . 54) zal dit verlangen 
koesteren.. Zijn erastes penetreert hem interfemoraal. Hij hangt over de jongen heen 
enn is wellicht zo geconcentreerd op zijn eigen genotsbeleving dat de erectie van zijn 
eromenoss hem ontgaat.115 Deze heeft oogcontact gemaakt met de man die vóór hem 
danst.. Wellicht bedoelt de schilder dat beiden in elkaar geïnteresseerd zijn. Op de 
anderee zijde van de vaas maakt de penis van de jongen van het middelste paar in 
vergelijkingg met de penis van de twee andere eromenoi eveneens de indruk enige 
opwindingg te ondergaan. De subtiele manier waarop de schilder dit weergeeft, laat 
zienn dat zijn publiek de erotische gevoelens van de jongens die object zijn van het 
seksuelee verlangen van mannen, niet expliciet en nadrukkelijk afgebeeld wil zien. 
Opp een schaal in Florence (nr. 7222, y, ill . 55) staan rechts een man en een jongen 
mett lang haar in de 'y-houding' afgebeeld. Links van hen loopt een ithyphallische 
jongeman,, met een krans in elke hand. Waardoor is de jongen zo opgewonden 
geworden?? Is hij bedoeld als een eromenos of als een erastes?116 De linkerfiguur is net 
alss de eromenos van het rechterpaar een jongeman met lang haar. Misschien loopt hij 
wegg omdat hij, ondanks zijn opwinding, niet in staat is gebleken de man te versieren. 
Zoverr mijn onderzoek reikt, zijn er geen andere verleidingsscènes (a, p, y, 6), waarin 
eenn eromenos expliciet met een erectie wordt afgebeeld.117 De afbeeldingen waarop 
jongenss in één mantel gewikkeld zijn, zouden echter op subtiele wijze een toespeling 
opp de erotische opwinding van de deelnemers aan de verleiding kunnen inhouden. Zo 
verhultt de mantel waarschijnlijk de erecties van de jongens van gelijke leeftijd die op 
afbeeldingenn nr. Z187, (a, ill . 29) en nr. Z185 (y, ill . 30) in één mantel gewikkeld zijn. 
Koch-Harnackk heeft in haar boek Erotische Symbole (1989) het motief van de mantel 
onderzocht.. Zij toont naar aanleiding van de pyxis 1972.3.72 in Mississippi 

1133 Dovere opmerking naar aanleiding van de erectie van deze jongen, namelijk dat 'the penis of the boy 
iss perhaps pushed up by the man's belly' is onjuist, want de erastes heeft de buik niet voomitgestoken. 
Cf.. Hupperts (1988) voetnoot 10. 
ll6Vorbergg (1932) p. 454 spreekt van 'zwei ithyphallische Manner und ein Ephebe'. Maar dat is niet 
correct. . 
1177 Op de oinochoè Berlijn V. I. 3230 toont een jongen een lichte erectie; hij wordt door een man 
geslagen.. We bespreken deze afbeelding tezamen met een soortgelijke roodfigurige voorstelling 
(namelijkk nr. Rl). Zie hoofdstuk 6.6. Op de binnenkant van de schaal München 2133 (Z245, et), die 
nogall  beschadigd is, staan een man en jongen in de 'up and down-houding'. Door de beschadiging zijn 
hett lichaam van de man vanaf zijn borst en het geslacht en de benen van de jongen niet meer zichtbaar. 
Inn Licht (1928, Erganzungsband 208) is de afbeelding aangevuld, waarbij zowel de erastes als de 
eromenoss ithyphallisch worden voorgesteld. Ook in het Beazley-archief bevindt een reconstructie-
tekening,, door Beazley gemaakt, waarbij beide deelnemers aan het ritueel een erectie vertonen. Hoesch 
(19922)) pp. 144-145 stelt dat deze reconstructie 'völlig falsch' is. Ook zij gaat uit van het beeld dat de 
eromenoss passief moest blijven en dat het derhalve onmogelijk is dat hij ithyphallisch wordt afgebeeld. 
Ditt is dus een onjuiste aanname. 
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overtuigendd aan dat de scènes van twee vrouwen in één mantel net zoals de scène 
vann man-vrouw en die van man-jongen of jongen-jongen in één mantel erotische 
voorstellingenn zijn, waarbij de mantel als een erotisch symbool functioneert.118 Toch 
blijvenblijven er belangrijke vragen over. Bijvoorbeeld de vraag die ook door Koch-Harnack 
wordtt gesteld: waarom is op een amfoor in Sassori119 van de vier copulerende paren 
(man-vrouw)) één paar in een mantel gehuld en zijn de andere dat niet? De verklaring 
datt de mantel een erotisch symbool is, voldoet op deze afbeelding niet, omdat de 
anderee paren ondubbelzinnig in een seksuele activiteit betrokken zijn. Waarom zou 
slechtss één paar in een mantel gewikkeld zijn? Wil de schilder suggereren dat tussen 
dee man en vrouw van dit paar een bijzondere intimiteit bestaat en dat zij in hun 
liefdesspell  niet gestoord willen worden? Verder is het opvallend dat als twee 
vrouwen,, of in enkele gevallen drie vrouwen, op Attisch aardewerk in één mantel zijn 
gehuld,, deze altijd open is, terwijl zij bij twee mannelijke personen vaak gesloten is. 
Hoee moeten we dit verklaren? In het bestek van deze studie voert het te ver deze 
kwestiee grondig te onderzoeken, maar de volgende verklaring lijk t mij zeer 
waarschijnlijk.. De gesloten mantel dekt toe. Ze laat niet zien wat er zich achter de 
mantell  afspeelt. De gesloten mantel functioneert zo als een picturaal eufemisme; de 
beschouwerr van de afbeelding weet precies wat er gebeurt - de mantel is in 
semiotischh opzicht transparant -, maar de schilder doet net alsof hij van niets weet. 
Dee twee jongens op de lekyth nr. Z187 (a, ill . 29) zijn eikaars spiegelbeeld. Hun 
belangstellingg voor elkaar is even groot. De erotische spanning die wordt opgeroepen 
doorr de mantel en door de volwassen mannen die met geschenken komen aandragen, 
wordtt vergroot doordat de jongens zich aan elkaar tonen en niet méér doen dan naar 
eikaarss geslachtsdeel kijken. De schilder laat het aan de beschouwer over te raden 
watt er niet wordt getoond en zich de opwinding van de jongens in concreto voor te 
stellen.1200 Op de lekyth nr. Z185 (y, ill . 30) zijn er geen mannen met geschenken nodig 
omm de erotische spanning te suggereren. De jongens staan met hun middel dicht tegen 
elkaarr aan. Penetreert de een de ander of rijden ze met hun penissen tegen elkaar op? 
Hett wordt opnieuw aan de beschouwer overgelaten door de mantel heen te kijken. 
Dee schilder past zich met zijn voorstelling blijkbaar aan de vigerende morele code aan 
doorr de erecties van jongens niet aan het daglicht prijs te geven. Vrouwen die door 
éénn mantel verbonden zijn, worden nooit voorgesteld in een erotisch spel verwikkeld 
tee zijn.121 Dat zou de reden kunnen zijn dat bij hen de mantel nooit gesloten is. 
Wanneerr deze gesloten zou zijn, zou dit suggereren dat vrouwen daadwerkelijk 
seksuelee handelingen met elkaar zouden verrichten. Er zijn mij geen voorbeelden van 
vrouwenn bekend die buiten de 'context' van mannen met elkaar openlijk en ongekleed 
inn een seksueel spel verwikkeld zijn. Behalve de 'mantel-afbeeldingen' zijn er maar 
zeerr weinig voorbeelden waarop vrouwen elkaar het hof maken en op de 
afbeeldingenn waar vrouwen naakt zijn laat deze hofmakerij ook vaak een andere 
interpretatiee toe.122 Als het juist is dat de gesloten mantel de suggestie van seksuele 
activiteitt wekt, is het waarschijnlijk dat ter vermijding van deze suggestie de mantel 
bijbij  twee of meer vrouwen altijd open is. 

U8Tweee bekende homo-erotischee voorbeelden in de literatuur waar de mantel functioneert als erotisch 
symbool,, zijn: 1. Telemachos en Peisistratos (Od. III, 400 en IV, 299; 2. Alkibiades en Sokrates (Plato 
Symp.Symp. 219b-c). 
"«Sassorii  07100, Koch-Harnack (1989) Abb.8. 
120Dee mantel zou er ook op kunnen wijzen dat de jongens zich willen afschermen tegen de mannen die 
zichh met hun geschenken opdringen. 
1211 Koch-Harnack merkt deze discrepantie tussen de mantel die twee of meer vrouwen omsluit en de 
mantell  die andere soorten paren verhult, niet op. 
122Vergelijkk Keuls (1985) p. 85 en Kilmer (1993) pp. 26 e.v., 67 en 68. 
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Tott slot dient over de manier waarop de erotische en seksuele verlangens van de 
eromenoii  worden afgebeeld, vermeld te worden dat de afwezigheid van de erectie bij 
jongenss niet in een schril contrast staat met de weergave van de opgewonden staat 
vann de erastai. Vooraf moet worden opgemerkt dat de y-scènes waarbij de erastes 
zijnn eromenos zover heeft gekregen dat hij zijn seksuele verlangens in concrete 
dadenn mag omzetten, in aantal veel geringer zijn dan de verleidingsscènes in strikte 
zinn (a, p): onder de zwartfigurige vazen tel ik 44 y-scènes tegen ca. 255 verleidings-
voorstellingenn (inclusief de 80 afbeeldingen uit het werk van de 'Affecter'). Bovendien 
wordtt bij deze y-scènes de erectie die de erastes verondersteld wordt te hebben, 
vaakk niet zichtbaar gemaakt.123 Veelal drukt de erastes zich zo dicht tegen de 
eromenoss aan dat de schilder de erectie niet hoefde aan te geven of kon aangeven. 
Somss houdt de erastes zijn hand ervoor.12t Maar ook in de gevallen waar een erectie 
verwachtt zou worden - wanneer de erastes namelijk met zijn bekken een stukje van 
zijnn vriend verwijderd staat, is een erectie niet altijd zichtbaar, zoals op de binnenkant 
vann de schaal 27 in Kurashiki (nr. Z45, y, ill . 56) te zien is. De houding van de erastes is 
duidelijkk genoeg en het lijdt geen twijfel dat de man de jongen penetreert.125 

Verderr zijn de erotische gevoelens van de erastes op de verleidingsscènes in strikte 
zinn (a, p) meestal niet door middel van een erectie weergegeven. Slechts op 15 van de 
ca.. 220 afbeeldingen is een erectie expliciet getoond.12*  Bovendien zijn slechts 
driemaall  de omstanders bij een y-tafereel ithyphallisch afgebeeld zonder iemand 
anderss te verleiden. De omstanders op een et- of p-tafereel vertonen nooit een erectie 
zonderr zelf in een verleiding verwikkeld te zijn.127. Schilders bewaren dus ontegen-
zeggelijkk terughoudendheid in het expliciet uitbeelden van de erotische en seksuele 
verlangenss van de erastes. We kunnen hieruit afleiden dat de aanwezigheid van de 
erectiee geen voorwaarde vormt voor de opgewonden staat van de erastes. Dit maakt 
hett waarschijnlijk dat de afwezigheid van de erectie bij de eromenos niet erop duidt 
datt hij niet opgewonden zou zijn. 

5.. Vormen van seksueel gedrag 

5.1.. Interfemoral e penetratie 

Zoalss we hebben opgemerkt, vormen de afbeeldingen met traditionele pederastische 
taferelenn (a, p, y) vanuit het perspectief van de wijze waarop de seksualiteit wordt 
bedreven,, een zeer specifieke groep. De vazen waarop komoi met mannen en 
jongenss zijn afgebeeld en de eigentijdse poëzie, die verschillende toespelingen maakt 
opp anale copulatie, zijn in dit opzicht namelijk veel explicieter.m Van de zwartfigurige 
afbeeldingenn die we in navolging van Beazley gerangschikt hebben onder de 

1233 In de volgende y-scènes is de phallus van de erastes zichtbaar y: Z22, Z23, Z98 (2x), Z100, Z110, 
Z116,, Z117, Z166, Z168, Z186, Z194, Z200, Z203, Z204 (2x), Z241, Z242, Z247. 
1244 Vergelijk y: Z160, Z220. 
1255 Een ander voorbeeld waarbij de erastes die een penetrerende houding aanneemt, van de jongen afstaat, 
zonderr dat zijn erectie zichtbaar is: Athene, Nationaal Museum, Akropolis collectie 2242 (Z6, y) (of het 
moestt zijn dat de scherf te hoog is afgebroken). 
126Dee voorbeelden zijn: a: Z6, Z8, Z9 (2x,), Z161 (?), Z177, Z189, Z191, Z192, Z206, Z248; p: Z98, 
Z137,, Z203 (de ithyphallische erastes is een jongeman); y Z100. Het is opvallend dat op ogenschalen en 
dee CHC-skyphoi nooit een erastes ithyphallisch is afgebeeld. 
127Dee voorbeelden zijn: y: Z168, Z194 en Z222. 
128Ookk Reinsberg (1989) p. 195 merkt deze discrepantie tussen de archaïsche poëzie en de pederastische 
afbeeldingenn op. 

146 6 



categoriee 'houding-y', geven de meeste onmiskenbaar interfemorale penetratie 
weer.I29 9 

Dee indeling van Beazley in drie groepen is in die zin wat ongelukkig, dat zij de 
suggestiee zou kunnen wekken dat de situaties die op de a- en p-voorstellingen worden 
weergegeven,, zullen uitlopen op het uiteindelijk voltrekken van de daad door middel 
vann de interfemorale penetratie-,3° Dit hoeft echter niet. De a- en p-voorstellingen 
vormenn samen eigenlijk één groep en betreffen de verleiding. Deze groep is, zoals we 
gezienn hebben, veel omvangrijker dan de y-groep. Hoe kan deze dicrepantie 
verklaardd worden? Waarom valt in de homo-erotische iconografie de nadruk zo op de 
verleiding?? Wanneer we een vergelijking maken met de heteroseksuele iconografie, 
wordtt deze eigenaardigheid van de homo-erotische afbeeldingen nog eens bevestigd. 
Err zijn onder de heteroseksuele afbeeldingen wel verleidingsscènes aanwezig, maar 
meestall  worden de paren copulerend afgebeeld. De verklaring zou gevonden kunnen 
wordenn in het feit dat deze verleidingstaferelen (a en p) een sterk prospectieve functie 
hebben:: de schilders gebruiken de voorstelling van de verleiding om de erotiek en de 
uiteindelijkee seksuele handelingen tussen personen van het mannelijk geslacht te 
suggereren.. Deze prospectie is een uitingsvorm van de schroom om expliciet de liefde 
tussenn personen van het mannelijke geslacht af te beelden. De schilder laat het aan de 
beschouwerr zelf over zich een voorstelling te vormen van de wijze waarop een en 
anderr zijn beslag krijgt. 
Hett is niet helemaal correct de indruk te wekken dat de afloop in alle gevallen open 
zouu liggen. Er zijn namelijk afbeeldingen waarop meer scènes tegelijk worden 
gepresenteerd.. Zo zijn op zijde B van de amfoor W 39 in London (nr. Z98, p, y, ill . 54) 
naastt het paar waarvan de erastes zijn vriend interfemoraal gaat penetreren, twee 
parenn verwikkeld in een verleiding. Het middelste paar geeft op deze wijze de afloop 
vann de verleiding van de twee andere paren aan.131 Soms wordt op de ene zijde van de 
vaass een verleiding in strikte zin afgebeeld, terwijl op de andere zijde het resultaat van 
dee verleiding is te zien. Dit is het geval op de amfoor nr. Z168 (a, ill . 44). Doordat de 
figurenn op beide zijden nagenoeg identiek zijn, vormen de afbeeldingen op beide 
zijdenn één geheel. 
Niett alleen de afbeeldingen met een verleidingsscène in strikte zin hebben een 
prospectievee functie, maar ook de afbeeldingen met de interfemorale penetratie 
kunnenn als zodanig functioneren. Interfemorale penetratie kan in de homoseksuele 
praktijkk ook toegepast worden als een soort voorspel op anale penetratie. Zo kan voor 
degenee die de penetrerende rol wil spelen de interfemorale penetratie een middel zijn 
omm zijn verlangen aan de ander duidelijk te maken. Vaak zien we op vaasafbeeldingen 
dee erastes de jongen die hij interfemoraal penetreert, bij zijn billen vasthouden. Ook al 
heeftt deze houding een praktische kant, toch kan de erastes haar gebruiken om aan 
zijnn vriend duidelijk te maken dat hij hem ook op een andere manier wil penetreren. 
Wee hebben gezien dat deze vorm van seksualiteit voorkwam en dat hierop in de 
afbeeldingenn met komosvoorstellingen en in de archaïsche poëzie toespelingen 
wordenn gemaakt. Ook is er een voorbeeld van anale copulatie zonder de context van 
eenn komos voorhanden. Op de binnenkant van de kylix 2232 in Athene (nr. Z242, y, UI. 
57),, waarvan de buitenkant een Amazonomachie van Herakles laat zien, penetreert 
eenn man in hurkende houding een jongere persoon, die van het mannelijk geslacht zou 

'»Hett betreft de volgende afbeeldingen: y: Z10, Z25, Z199, Z252, Z254 (?), Z255, Z2d2, Z266 (?). 
Sommigee zijn op de plek waar de penetratie plaatsvindt, beschadigd, maar doordat de erastes en de 
eromenoss zo dicht tegen elkaar aanstaan, kunnen we ervan uitgaan dat het ook in deze voorstellingen om 
interfemoralee penetratie gaat. l30Beazleyy (1947) p. 24 vermeldt alleen dat het moment van type y later is dan dat van type a en ^ 1311 Andere voorbeelden waarbij in dezelfde afbeelding een y-tafereel gecombineerd wordt met een 
verleiding,, zijn: P: Z203, y: Z17 (?), Z100, Z117, Z175, Z194. 
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kunnenn zijn, anaal132. De afbeelding is als y-houding uitzonderlijk en de onverbloemde 
copulerendee houding van beide figuren opmerkelijk- Mits het om een homoseksuele 
copulatiee gaat, ondersteunt de afbeelding de hypothese dat anale penetratie 
gepraktiseerdd werd. 
Wee kunnen nog een stap verder gaan en de volgende hypothese overwegen. Zoals 
wee bij onze analyse van de gedichten van Solon (hoofdstuk 3.2.) hebben 
geconstateerd,, is het waarschijnlijk dat de verwijzingen naar de dijen van jongens 
toespelingenn op anale penetratie zijn en dat het werkwoord SuxjnipiCeiv als eufemisme 
voorr deze vorm van seksuele activiteit gebruikt kan worden. In dit verband is het 
aannemelijkk te veronderstellen dat een dergelijk eufemistisch gebruik ook op de 
vaasafbeeldingenn van toepassing is, met andere woorden dat het uitbeelden van het 
Sia^pi^eivv op de vazen een eufemistische toespeling op anale copulatie is, al dan niet 
inn combinatie met de prospectieve functie, zoals ik hierboven heb uiteengezet. Anale 
copulatiee tussen personen van het mannelijk geslacht wordt zelden expliciet in woord 
off  beeld weergegeven, maar hieraan wordt wel tersluiks gerefereerd. Het is 
waarschijnlijkk dat de dubbele betekenis van het Siannpî eiv ook in de picturale taal 
opgaat.. De interfemorale penetratie is dan een metafoor voor anale penetratie.133 De 
schilderr wil met zijn afbeelding van interfemorale penetratie zeggen 'ik pas mij aan de 
vigerendee code aan, maar de goede verstaander begrijpt wat ik bedoer. 

5.2.. Subtiele toespelingen op anaal contact 

Eenn bevestiging van de hierboven geformuleerde hypothese kan worden gevonden in 
dee subtiele toespelingen op anale penetratie op verscheidene vaasafbeeldingen die tot 
dee a-, p-, Y-groep behoren. De schilders laten namelijk zien dat bepaalde personen in 
dee verleidingsscènes grote belangstelling koesteren voor de billen van andere 
mannelijkee deelnemers aan het ritueel. Ik geef een paar voorbeelden. Op de amfoor 
86.134.444 in San Antonio (nr. Z100, y, ill . 43) staan enkele verleidingstaferelen. Rond 
hett centrale paar, dat zich in een Y-positie bevindt, staan twee groepen van ieder drie 
personen:: twee mannen en een jongen. Bij de rechter groep heeft de middelste man 
allee aandacht voor de jongen die vóór hem staat. De man échter deze man heeft zijn 
rechterhandd op de billen van de ithyphallische man gelegd. Hij maakt gebruik van de 
situatiee en tracht 'een graantje mee te pikken'. De schilder heeft hem weliswaar niet 
mett een erectie afgebeeld, maar de intentie van de man is duidelijk en, zoals we 
hebbenn gezien, hoeft de afwezigheid van een erectie niet op het ontbreken van 
seksuelee verlangens te duiden. Van de linkergroep heeft de jongen een haan in 
ontvangstt genomen. Zijn houding en die van de man achter hem, die niet in staat is zijn 
gevoelenss voor de jongen te verbergen, lijk t op de houding van partners van de 
heteroseksuelee en homoseksuele paren in komosvoorstellingen op Tyrrheense' 
amforenn (vergelijk bijvoorbeeld ill . 4.40). Op de afbeeldingen van deze vazen waren 
dee toespelingen op anale copulatie onmiskenbaar en het laat zich aanzien dat ook de 
schilderr van de amfoor nr. Z100 (y) wil aangeven dat de erastes de jongen hiertoe 
probeertt te verleiden.134 

Opp een lekyth in Sint Petersburg (nr. Z160, y, ill . 58) staat de jongen direct links van 
hett rechter paar dat zich in de y-houding bevindt, zoals Beazley het omschrijft, in 'an 
impertinentt attitude': hij streelt de kin van de eromenos en betast de billen van de 
penetrerendee jongen. Zijn houding geeft niet alleen te kennen dat hij graag in het spel 
vann de twee jongens betrokken wil worden. Zijn erotische interesse voor de billen van 

132Hett  CVA Athene, pi. 36, nr. 854, omschrijft de persoon als feminien. 
1333 Zo ook Frontisi-Ducroux (19%) pp. 85,90. 
134Eenn soortgelijke voorstelling toont de amfoor  uit London (nr. Z98, p ill . 54): het linkerpaar  op zowel 
kantt  A als op kant B is op deze wijze te interpreteren. 
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dee erastes die al zijn aandacht op de jongen vóór hem heeft gericht, is overduidelijk. 
Geschenkenn zijn niet aanwezig. Het is aan de beschouwer te bedenken in hoeverre 
dee jongen succes heeft en waartoe zijn avances zullen leiden.135 

Zoalss we bij enkele ogenschalen gezien hebben, benadert de erastes zijn eromenos in 
plaatss van van voren ook wel eens van achteren. Dit is op de kylix 240 in Amsterdam 
(nr.. Z41, a, ill . 59) het geval. Op beide zijden ervan is hetzelfde onderwerp op dezelfde 
manierr afgebeeld. Een jongeman buigt zich door de knieën en strekt zijn hand uit naar 
dee billen van een jongen. De jongen die avances maakt, is groter dan de jongen die 
vóórr hem staat. De afbeeldingen aan beide zijden tonen zoveel overeenkomsten dat 
menn met recht kan spreken van een herhaling van de voorstelling. Beoogt deze 
redundantiee alleen een zekere nadruk of gaat het hier om twee verschillende stadia in 
hett maken van de avances? Het enige duidelijke verschil tussen de twee afbeeldingen 
iss dat op kant A de jongen zich wat dieper naar voren bukt en zijn hand iets verder 
vann de billen van de jongen afhoudt. Gaat het hier om twee opeenvolgende momenten 
vann de handeling, waarbij de hand dichter bij het object van haar verlangen komt? Als 
ditt een juiste interpretatie is, wordt de erotische spanning benadrukt en vergroot: de 
billenn blijven onaangeraakt. Toch is de kwaliteit van de schildering slecht, zodat we 
voorzichtigg moeten zijn aan dergelijke subtiele verschillen tussen kant A en B veel 
waardee te hechten. 
Ookk in Grenoble bevindt zich een ogenschaal (nr. Z30, a, ill . 60) waarop de erastes 
(eenn jongen) een andere jonge jongen, die heftig gesticuleert, van achteren benadert. 
Betekentt deze voorstelling, net zoals op de kylix in Amsterdam, dat de erastes vooral 
gecharmeerdd is van de billen van de jongen en dat hij dat op deze manier te kennen 
geeft?? Ook op het bord RO II 89 van de Readyschilder in Leiden (nr. Z12, p, ill . 61) is 
dee erastes niet uitsluitend op de voorkant van de jongen gericht. Een jongen wordt 
doorr twee erastai benaderd, die beiden een geschenk voor hun favoriet hebben 
meegenomen.. Doordat de jongen omkijkt naar de erastes (met haas) die hem van 
achterenn benadert, maar tevens de man vóór hem, die hem met zijn rechterhand 
streelt,, niet afweert, laat de schilder open met wie de jongen zich zal inlaten. Op de 
hydriaa F43 van de Readyschilder in het Louvre (nr. Z l l , p, ill . 62),36 volgen de drie 
middelstee figuren hetzelfde iconografische patroon als de twee erastai en de 
eromenoss op het bord in Leiden.137 Alleen heeft de eromenos op de hydria zijn 
geschenkk al aangenomen. De man achter de eromenos laat met een handgebaar 
blijkenn dat hij in de billen van de jongen is geïnteresseerd. Het laat zich aanzien dat de 
eromenoss het geschenk van hem heeft aangenomen, omdat de andere erastai hun 
cadeauss nog bij zich hebben. De man die de jongen van achteren benadert, wil nu 
waarr voor zijn 'geschenk'. 
Interessantt is de afbeelding op de amfoor 352 in het Vatikaan (nr. Z13, a,, ill . 42). Een 
volwassenn man maakt een stevig gespierde jongeman het hof. Het paar is omgeven 
doorr twee andere mannen die duidelijk bij de verleiding betrokken willen worden. 
Terwijll  de jongen van voren wordt benaderd, toont een andere man zijn 
belangstellingg voor diens billen. De schilder heeft aandacht voor details, zoals te zien is 
bijj  de hond die aan het scrotum van de jongen snuffelt. De groep in het midden trekt 
dee aandacht van de tweede man rechts van de jongen. Hij draagt een haan. Heeft hij 
dezee gekregen of heeft hij het dier meegenomen om een jongen te verleiden? In het 
laatstee geval is de man erop uit zijn kansen de jongen te versieren in te schatten, maar 

,35Opp een vaas uit Olbia (nr. Z159, cc) toont een man zijn erotische belangstelling voor de reusachtige 
billenn van een jongen, die van voren door een andere man wordt benaderd. Ook op zijde A van een 
skyphoss in Rome (nr. Z203, (J) toont de jongen helemaal links op de afbeelding dezelfde interesse voor 
dee billen van de ithyphallische jongen die vóór hem staat. 
1366 Voor een beschrijving van de voorstelling, zie voetnoot 92. 
1377 Dit is niet een vast stramien wanneer het gaat om een eromenos die door twee erastai wordt benaderd; 
vergelijkk bijv. Vatikaan 352 (nr. Z13, a, ill . 42). 
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tegelijkk moet hij beseffen dat hij te laat is gekomen. Zoals Beazley opmerkt,,3*  lijk t het 
err evenwel op dat de haan bedoeld is voor de man die vóór hem staat. Beazley acht 
dezee mogelijkheid echter onwaarschijnlijk omdat in dat geval het object van zijn 
verlangenn een man zou zijn. Maar we zullen zien dat de schilder op deze afbeelding 
well  op meer manieren het traditionele pederastische patroon doorbreekt. Links van 
dee gesticulerende man staan nog twee personen: een jongen met twee hanen (of een 
haann en een hen) in zijn armen, die de hofmakerij van het middelste paar gadeslaat. Is 
hijj  door een erastes gefêteerd of is hij van plan een eromenos voor zichzelf te winnen? 
Dee hond links kijkt omhoog en lijkt aan de billen van de man te snuffelen. Links van de 
jongenn staat een man, die in zijn rechterhand een voorwerp dat de vorm van een dildo 
heeft,, vasthoudt.139 Voor wie is deze dildo bestemd? Voor de jongen die vóór hem 
loopt?? In ieder geval duidt deze phallus op anale penetratie en is hij bedoeld genot te 
verschaffenn aan degene die een dergelijke penetratie ondergaat. Er zijn dus 
verschillendee zaken waarin de afbeelding afwijkt van het traditionele patroon: a. de 
mann met een dildo; b. een man zit met zijn hand aan de anus van een jongen; c. een 
mann heeft een geschenk dat bedoeld is om een andere man te versieren (?); d. een 
jongenn heeft geschenken bij zich om een ander te versieren (?). 
Opp de andere zijde van de amfoor is het gevecht tussen Grieken en Amazones 
afgebeeld,, waarin Herakles een centrale rol speelt. De strijd verloopt zeer wisselend: 
vann de Grieken staan alleen Herakles en de Griek rechts van hem nog overeind; met 
z'nn tweeën kunnen ze een Amazone bedwingen. Helemaal rechts op de afbeelding is 
eenn Griek door de knieën gezakt; zijn tegenstandster steekt haar zwaard in zijn keel. 
Linkss van Herakles zijn de twee Amazones eveneens aan de winnende hand: ze 
bevechtenn met succes twee Grieken. Eén is al op de grond neergezegen en de 
situatiee van de ander is verre van hoopvol. Afgezien van Herakles en zijn makker 
leggenn de Grieken het dus tegen de Amazones af. Hebben we hier te maken met een 
opzettelijkee rolomdraaiing? Er zijn twee soorten mannen afgebeeld: degenen die zich 
eenn ware man betonen door krijgshaftige vrouwen te verslaan en degenen die het 
onderspitt delven. Het dubbele karakter van mannelijkheid treffen we ook op de 
anderee zijde aan: er zijn mannen die (willen) penetreren en mannen die zich laten 
penetreren.. Het mythische voorbeeld weerspiegelt de dubbele rol die mannen bij de 
seksualiteitt kunnen vervullen. 

5.3.. Promiscuïteit 

Verschillendee afbeeldingen zoals die op de hierboven besproken amfoor in het 
Vatikaan,, op de amfoor nr. Z100 (y, ill . 43) en op de lekyth nr. Z160 (Y, ill . 58) maken 
duidelijkk dat homoseksueel gedrag een promiscue karakter kon hebben. De schilder 
vann de amfoor in het Vatikaan suggereert dat de omstanders betrokken willen worden 
bijj  het erotische spel van het centrale paar. Het is niet waarschijnlijk dat de 
activiteitenn van de afzonderlijke figuren of paren losse scènes van verleiding 
voorstellen,, aangezien er een duidelijke interactie tussen de verschillende personen is. 
Hett is nauwelijks te accepteren dat deze voorstelling van zaken geen referentie met 
dee werkelijkheid zou hebben. Het laat zich dus aanzien dat de jongens of mannen 
tegelijkk erotische contacten met anderen aangaan. Bovendien wekt de schilder van 
bijvoorbeeldd de amfoor in het Vatikaan de sterke suggestie dat er groepsseks zal 
plaatsvinden.. De sfeer van dergelijke vaasafbeeldingen herinnert aan de toon van de 
gedichtenn van Theognis, waarin de erastes zich voortdurend beklaagt dat de trouw 

'MBeazleyy (1947) p. 7. 
139Beazleyy (1947) p. 7 spreekt van een 'uncertain object' en Albizatti (Vasi Antichi Dipinti del Vaticano, 
fase.fase. VI) p. 139 vraagt zich af of het om een ^aXkoq gaat. Bestudering van de vaas zelf in het Vatikaan 
heeftt mij overtuigd dat het om een dildo gaat. 
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vann zijn beminde jongen te wensen overlaat. De jongen midden op kant A van de 
amfoorr W 39 in London (nr. Z98, p, ?, ill . 54) lijk t de aandacht te trekken van de man 
diee vóór hem opgewonden dansbewegingen uitvoert. Hij biedt hem zijn krans aan, 
terwijll  hij door een andere man interfemoraal wordt gepenetreerd. Eenzelfde houding 
vann een jongen die gepenetreerd wordt, toont een van de voeten van de pyxis in 
Mississippii  (nr. Z194,y, ill . 19). De jongen heeft blijkbaar veel interesse in de hen die 
dee man vóór hem bij zich heeft. Maakt hij een volgende afspraak? Op beide zijden van 
dee amfoor nr. Z168 (a, ill . 44) dansen twee ithyphallische mannen om het centrale 
paar.. Wachten ze tot ze aan de beurt zijn? Op de hals van de amfoor 56.171.24 in New 
Yorkk (nr. Z108, a, ill . 63) staat tussen twee mannen een jongen die door de man 
tegenoverr hem aan zijn scrotum wordt betast. De man rechts van hem houdt zijn 
rechterhandd naar voren alsof hij de jongen van plan is aan te raken. De jongen maakt 
geenn aanstalten de man van zich af te slaan. Een soortgelijke situatie doet zich voor 
opp kant B van de amfoor in Basel (nr. Z167, a, ill . 22), waar twee jongens van gelijke 
leeftijdd in een verleiding verwikkeld zijn. Om hen heen staan een man (links) en een 
jongenn (rechts), die beiden hun hand uitstrekken om de billen van de jongen die vóór 
henn staat te betasten. De voorstelling suggereert dat deze handelingen verricht 
wordenn terwijl de rechter jongen van de middelste groep de jongen tegenover hem 
aann het versieren is. Beiden tonen geen ergenis over het gedrag van de twee andere 
personenn en de voorstelling wekt de indruk dat de verleiding zich niet tot de middelste 
groepp zal beperken. Waarop de situatie zal uitlopen, is een vraag die de schilder de 
beschouwerr laat beantwoorden. 
Eenn promiscue houding wordt dus vooral gesuggereerd op afbeeldingen waar naast 
hett centrale paar nog andere mannen, tussen wie interactie plaatsvindt, te zien zijn. 

6.. Conclusie 

Wee hebben laten zien dat de vermeende pedagogische functie van de pederastische 
verhoudingenn niet door de zwartflgurige vaasafbeeldingen wordt ondersteund. De 
opvattingg dat de geschenken die de erastai gebruiken bij het verleiden van jongens of 
mannenn de symbolische functie zouden hebben de rol van de erastes als opvoeder 
vann zijn vriend te onderstrepen, lijk t niet juist. De materiële geschenken hebben 
enerzijdss een 'economische' waarde die voor de eromenos min of meer opweegt 
tegenn datgene wat de erastes van hem vraagt. Verder heb ik laten zien dat de 
materiëlee en immateriële geschenken op verschillende manieren erotisch of seksueel 
tee duiden zijn. Zo kan het geschenk de zelfverzekerdheid van de erastes bij de 
verleidingg onderstrepen. Het geschenk, dat het bewijs en het pronkstuk van zijn 
success bij de jacht is, toont het vertrouwen dat de erastes in zijn kwaliteiten als 
verleiderr en minnaar heeft. Een geschenk kan duiden op het öicoiceiv als een typisch 
gedrags-patroonn van de erastes. Verder kunnen geschenken of voorwerpen een 
symbool-functiee hebben voor de seksuele verlangens van de erastes of de 
verwachtingg die hij heeft ten aanzien van de seksuele rol van de eromenos. 
Wee hebben aannemelijk gemaakt dat de afwezigheid van materiële geschenken en 
vann geschenken in het algemeen niet iconografisch verklaard moet worden, namelijk 
doorr middel van reductie. Het veelal ontbreken van geschenken op vaasafbeeldingen 
zouu eerder een afspiegeling kunnen zijn van de homoseksuele praktijk. Dit betekent 
datt de verhouding tussen een erastes en eromenos een veel grotere 'gelijkheid' in rol 
tussenn beide participanten impliceert dan gewoonlijk wordt verondersteld. Hiermee 
bedoell  ik dat de eromenos ook een erotische interesse aan de dag legt en dat dit 
maaktt dat de erastes geen geschenken nodig heeft om contact met de jongen te 
leggen.. De rol van de erastes bestaat er met name uit dat hij het initiatief neemt. 

151 1 



Wee hebben gezien dat de opvatting dat een erastes-eromenos-verhouding altijd 
partnerss vereist die ongelijk in leeftijd zijn, onjuist is. Er zijn afbeeldingen die jongens 
off  mannen van gelijke of nagenoeg gelijke leeftijd tonen. We moeten dus vaststellen 
datt in de zesde eeuw verschillende vormen van homoseksualiteit voorkwamen. 
Bovendienn hebben we geconstateerd dat, wanneer op afbeeldingen het leeftijds-
verschill  - zowel waar het gaat om jongens als om mannen - vervaagt, de 
gebruikelijkee rolverdeling tussen de erastes en eromenos vaak niet herkenbaar is, dat 
will  zeggen: het is niet vast te stellen wie de initiatiefnemer is. Gelijkheid in leeftijd 
biedtt de mogelijkheid van een verhouding russen gelijkwaardige partners. De vraag of 
wee hieronder ook mogen verstaan dat er een gelijkheid in de seksuele rol bestond, is 
moeilijkk te beantwoorden. Op een afbeelding waarop twee jongens in een mantel 
masturbatiee of wederzijdse masturbatie plegen (nr. Z187, a, ill . 29) lijkt dit het geval te 
zijn.. Maar of bijvoorbeeld de verhouding van de mannen op de afbeeldingen van de 
'Affecter'' al dan niet bepaald wordt door het patroon van overheersen en overheerst 
wordenn in de vorm van penetreren en gepenetreerd worden, kunnen we niet 
uitmaken.. De 'Affecter' heeft ook de verleiding tussen twee volwassen mannen wel 
doorgaanss het patroon van de achtervolging gegeven. Hiermee laat hij zien dat ook bij 
ditt soort homoseksuele contacten er duidelijk sprake is van de rol van erastes, een 
initiatiefnemer,, iemand die gedreven wordt door eros, en die van eromenos, het object 
vann het verlangen van de erastes. 
Hett algemene beeld van de eromenos, namelijk dat het een bedeesde jongen is die 
zichh terughoudend opstelt in zijn contact met zijn vriend, wordt door de zwartfigurige 
keramiekk nauwelijks ondersteund. Vaak toont de jongen geen verzet tegen de 
avancess van de vriend. Zijn doorgaans wat neutrale houding geeft niet meer of minder 
aann dan dat hij niet degene is die het initiatief neemt. Maar er zijn daarentegen ook 
afbeeldingenn waarop de jongen evenals zijn minnaar een erotische belangstelling aan 
dee dag legt. Bovendien maakt hij gebaren van tederheid voor zijn vriend. Soms wordt 
hijj  door schilders afgebeeld als iemand die de erastes te slim af is en er met het 
geschenkk vandoor gaat. 
Wee hebben aangetoond dat de opvatting dat de eromenos geen genot zou ervaren aan 
hett contact met zijn erastes, zeer twijfelachtig is. Het betasten van het scrotum van 
dee jongen door de erastes moet gezien worden als een poging de jongen op te winden. 
Bovendienn heeft de handeling iconografisch gezien vermoedelijk een prospectieve 
functie:: de beschouwer vult zelf aan hoe de emoties van beide deelnemers aan de 
verleidingg hun beslag krijgen. Deze eufemistische prospectie functioneert net zo goed 
inn het geval van de erastes die ook slechts betrekkelijk zelden ithyphallisch wordt 
afgebeeld.. Het feit dat de erastes meestal niet met een erectie wordt afgebeeld, toont 
aann dat de afwezigheid van een erectie niets te maken heeft met het niet opgewonden 
zijn.. Dat de eromenos wel verondersteld wordt seksueel genot te kunnen ervaren, 
zoalss ook Aristoteles ons als een biologisch feit meedeelt, bewijzen enkele 
afbeeldingenn waarop de eromenos ontegenzeggelijk een erectie vertoont. Dat op de 
meestee afbeeldingen de eromenos zonder erectie is afgebeeld staat in verband met 
eenn ander niveau van de sociale werkelijkheid, namelijk met een vorm van morele 
codee die wellicht gebonden is aan een bepaalde groep van de Griekse samenleving 
voorr wie deze vazen bestemd waren. Deze code was niet uniform, in de zin dat 
iedereenn binnen deze groep zich hieraan moest houden. Want de vazen spreken op 
hett gebied van de seksualiteit van de eromenos en de erastes niet altijd dezelfde taal. 
Ditt kan te maken hebben met een speciale voorkeur of smaak van de schilder zelf of 
mett het gezelschap of de persoon voor wie de vaas bestemd was. 
Wee hebben betoogd dat de interfemorale copulatie op vazen evenals het 8ia*nipiCeiv in 
dee literatuur een eufemisme zou kunnen zijn voor anale copulatie. Deze opvatting 
wordtt bevestigd doordat niet zelden gezinspeeld wordt op verlangens en pogingen 
vann de erastes zijn eromenos tot anaal contact te verleiden. Een dildo die door een 
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mann wordt meegedragen getuigt van een gerichtheid op anale copulatie en op het 
bewustzijnn dat degene die deze vorm van penetratie ondergaat, er genot aan beleeft. 
Dee toespelingen op belangstelling voor anale copulatie, worden door de schilders niet 
inn een negatief daglicht geplaatst Het heeft er alle schijn van dat de aandacht voor de 
billenn van de partner en de eventuele concretisering van deze verlangens, geen 
vreemdd onderdeel van de verleiding was. 
Tenslotte:: de vaasafbeeldingen suggereren op verschillende manieren dat homo-
erotischee verleidingen en contacten in de zesde eeuw promiscuïteit in de hand 
werkten. . 
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HOOFDSTUKK  6 
HOFMAKER UU OP ROODFIGURIG E VAZEN 

1.. Het materiaal 

Opp basis van de drie categorieën die Beazley in zijn artikel uit 1947 heeft 
onderscheiden,, heeft hij ook voorbeelden uit de roodfigurige keramiek bij zijn 
verzamelingg van 'courtship-vazen' betrokken. Zo vermeldt hij zeven voorbeelden van 
dee a-groep1 en vier voorbeelden van de y-groep2. Verder noemt hij binnen het kader 
vann deze groep nog drie vazen waarop een gevleugelde jongeman een jongen optilt 
enn met zich meeneemt. Beazley veronderstelt dat het hier om Zephyros en 
Hyakinthoss handelt.3 Afgaande op deze verzameling van Beazley zouden we moeten 
concluderenn dat het thema van de homo-erotiek in de roodfigurige keramiek 
nauwelijkss nog een rol speelt4, zowel in vergelijking met de frequentie waarin dit 
onderwerpp op zwartfigurige vazen verschijnt, als in vergelijking met de frequentie 
vann andere thema's, zoals de heteroseksuele erotische scènes, op roodfigurige 
vazen.33 Het tegendeel is echter waar. Mijn onderzoek laat zien dat het thema in de 
roodfigurigee keramiek niet minder aandacht heeft gekregen dan op de zwartfigurige 
vazenn en dat er ook geen opvallend verschil bestaat in aantal tussen de hetero- en de 
homo-erotischee scènes op de roodfigurige vazen.6 

Datt Beazley zo weinig roodfigurige vazen in zijn lijst heeft opgenomen, kan gelegen 
zijnn in het feit dat hij het iconografische patroon dat op de zwartfigurige vazen wordt 
gehanteerdd om de erotiek of seksualiteit tussen personen van het mannelijk geslacht 
tott uitdrukking te brengen, als het enige raamwerk gebruikt voor de homo-erotiek op 
dee roodfigurige keramiek. Daar komt nog bij dat de haan op de roodfigurige keramiek 
alss geschenk minder voorkomt dan op de zwartfigurige vazen.7 We zullen zien dat de 
schilderss van de roodfigurige keramiek vaak andere regels en tekens hanteren dan in 
dee zwartfigurige homo-erotische iconografie gebruikelijk was. Maar we zullen ook 
constaterenn dat het echter onjuist zou zijn te beweren dat er in de weergave van het 
homoseksuelee gedrag sprake zou zijn van een zeer sterke breuk tussen de twee 
technieken. . 

'a45:: Louvre G45, nr. R6. a46: Gotha, Schlossmuseum 48, nr. R2. a47: Louvre G278 en Florence, 
Museoo Archeologico Etrusco ZB27, nr. R96. a48: Berlijn, Staatliche Museen F 2279, nr. R i l . a49: 
Napels,, Museo Archeologico Nazionale 81326 (2614), nr. R7. a50: Boston, Museum of Fine Arts 
08.31e,, nr. R180. a51: Oxford, Ashmolean Museum 1967.304, nr. R87. 
2yl5:: Athene, Agora Museum P7901, nr. R3. yl6: Athene, Agora Museum P 7690, nr. R341. yl7: 
München,, Staatliche Antikensammlungen2631, nr. R126. yl8: Mykonos, Archeologisch Museum 
3813,nr.R81. . 
3Ziee voetnoot 57 van dit hoofdstuk. 
4Ziee ook Schauenburg (1975) p. 118. Ook Dover (1978) p. 95 voetnoot 66 beweert dat het uitbeelden 
vann homo-erotische scènes op roodfigurige vazen wat frequentie betreft afneemt. 
55VoorVoor een overzicht van de hetero-erotische afbeeldingen, vergelijk vooral Sutton (1982), Keuls (1985), 
Peschell  (1987), Reinsberg (1989), Dierichs (19932) en Kilmer (1993). 
6Voorr de bespreking hiervan, zie par. 7 van dit hoofdstuk en hoofdstuk 7.6. De conclusie van Kilmer 
(1993)) p. 74 dat het aantal homoseksuele scènes ver in de minderheid is ten opzichte van de 
heteroseksuelee scènes, heeft uitsluitend betrekking op scènes waarin openlijk seksuele handelingen 
wordenn bedreven. Vergelijk zijn noot 38 op p. 95, waar hij stelt dat het aantal homoseksuele 'courting 
scenes'' veel groter is. 
7Opp roodfigurige vazen verschijnt de haan slechts 11 keer in een homo-erotische context tegen 77 
voorbeeldenn uit de zwartfigurige keramiek. 
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Ikk deel het materiaal in vier groepen in: 1. de referentiële verleidingsscènes zonder de 
contextt van een komos of symposion;8 2. erotische scènes in de context van een 
komos;; 3. erotische scènes in de context van een symposion; 4. de zogenaamde 
'Anakreontische'' voorstellingen.9 Vij f en negentig procent van deze vazen stammen 
uitt de periode van ca. 500 tot ca. 450. De eerste groep is verreweg de grootste. De tel 
3600 vazen van Attische makelij met 506 beeldvlakken die één of meer homo-
erotischee verleidingsscènes bevatten.10 Op deze vazen tel ik 659 homo-erotische 
parenn of drietallen.» 

2.. Iconografische kenmerken 

Voordatt ik het roodfigurige materiaal bespreek aan de hand van de vraagstellingen 
diee ook de leidraad vormden van de behandeling van het zwartfigurige materiaal, wil 
ikk eerst een aantal opvallende iconografische kenmerken bespreken die van belang 
zijnn voor de hantering van dit materiaal als bron voor onze kennis van het 
homoseksuelee gedrag en de morele code aan het einde van de zesde en de eerste 
helftt van de vijfde eeuw.12 

Zoalss we hierboven hebben aangegeven, wijkt de roodfigurige homo-erotische 
iconografiee doorgaans af van het patroon dat we zijn tegengekomen bij het 
zwartfigurigg materiaal. Een belangrijk verschil is dat de roodfigurige verleidings-
scèness niet alleen bestaan uit paren van erastes en eromenos, maar veelal ook uit 
drietallen:: erastes-eromenos-erastes.13 Van de 659 paren zijn er 180 (=27%) 
drietallen.144 Veel beeldvlakken bevatten uitsluitend één verleiding van drie personen. 
Eenn enkele maal participeren meer dan drie personen in de verleiding, maar dit is 
uitzonderlijk,, u In iets meer dan de helft van de gevallen, 57%, staat de erastes links 
vann de eromenos en is naar rechts gekeerd. Dit is aanzienlijk minder dan op de 
zwartfigurigee keramiek; daar bedroeg dit 75%. In één derde (35%) van de 
verleidingenn staat de erastes rechts van de eromenos en beweegt zich naar links. '* 

8Dcc laat een systematische bespreking van de mythologische verleidingsscènes buiten beschouwing. De 
spreekk hierover in voetnoot 57 en 132. 
'Voorr een bespreking van deze groep vazen, zie appendix m bij hoofdstuk 7. 
l0Ikk laat buiten beschouwing de afbeeldingen waarop uitsluitend een erastes of eromenos, vaak 
herkenbaarr aan een typisch geschenk zoals een haas of geldzakje, worden voorgesteld. Het gaat mij om 
verleidingsscènes.. Ik heb één uitzondering gemaakt, namelijk nr. R227, omdat de houding van de 
erastess suggereert dat hij zich tot iemand richt terwijl hij een bloem aanbiedt. 
"Thomass Mannack, werkzaam aan het Beazley-archief, was zo vriendelijk mij een computerlijst te 
gevenn van vazen met het thema 'courting'. Hiervan hadden 113 vazen betrekking op hofmakerij tussen 
man-jongenn of jongen-jongen (youth). Van 10 vazen op deze lijst heb ik geen foto kunnen achterhalen. 
Dezee heb ik dan ook niet in mijn beschrijvingen en berekeningen opgenomen. Gezien de beschrijving 
vann de voorstelling die de computerlijst bevatte, denk ik echter niet dat deze afbeeldingen mijn 
conclusiess zullen tegenspreken. Ik wil nog eens benadrukken dat ik geen volledigheid pretendeer, 
hetgeenn ook niet mogelijk is, gezien de stand van de publicatie van de vazen. 
l2Ikk zal dus niet elk aspect van het roodfigurig materiaal bespreken. Zo zal ik nalaten uitgebreid in te 
gaann op de icaXóc,-inscripties. Ik volg in grote lijnen de interpretatie die Dover (1978) pp. 111-124 van 
dezee inscripties heeft gegeven. 
"Niett altijd heeft het drietal dit patroon. Soms gaat het om één erastes en twee eromenoi en een enkele 
keerr is de rolverdeling onduidelijk. In het vervolg zullen we hiervan een enkel voorbeeld bespreken. 
l4Bijj  de zwartfigurige verleidingsscènes beslaat het aantal drietallen (waarvan de derde persoon 
daadwerkelijkk betrokken is bij de verleiding) 4,5%. 
"Voorbeeldenn zijn: R85, R86, R324 (2x). 
16Hierbijj  zijn ook opgenomen de afbeeldingen van de drietallen. Degene die door de eromenos wordt 
aangekekenn heb ik als feitelijke erastes genomen. Verder zijn er enkele gevallen waarbij de rolverdeling 
onduidelijkk is of waar de beschadiging van dien aard is dat niet meer vast te stellen is wie de erastes en 
wiee de eromenos is. 
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Hett is dus op de roodfigurige vazen absoluut geen regel dat de erastes links van de 
eromenoss staat. 
Eenn ander iconografisch gegeven dat we zelden in de verleidingsscènes op de 
zwartfigurigee keramiek aantreffen, is dat de eromenos zit. In 74 verleidingen - en dit is 
vaakk het geval waar het gaat om een drietal - zit de eromenos op een klismos, een 
diphrosdiphros of een pilaster. Ook de erastes (13 gevallen) zit soms. 
Eenn groot verschil met de zwartfigurige keramiek is het feit dat op de roodfigurige 
afbeeldingenn bijna altijd een aanduiding of een teken aanwezig is van de plaats of 
omgevingg van de verleiding. Veelal hangen tussen of naast degenen die bij de 
verleidingg betrokken zijn de volgende voorwerpen: sportgerei (strigilis, aryballos, 
spons),, de discus, gewichten, de phormiskos, het diptychon, de foudraal van de auloi, 
hett kruis,17 de lier, sandalen, een mand, een schild, een krans, een lap stof, barbitos, 
eenn geldzakje en een zak groter dan een geldzakje. Soms hangen er dieren, zoals de 
haas,, of een lap vlees, een kooi met een vogel. De verleiding vindt soms plaats in 
aanwezigheidd van atleten, of jongens die muziek maken (ze bespelen een lier of de 
auloi).. Vaak zijn zuilen of pilasters afgebeeld en de omgeving wordt niet zelden 
aangegevenn door een boom, een enkele maal door een waterbekken, of een rots. Een 
enkelee keer wordt de erastes begeleid door een slaaf; vaak verlevendigen honden de 
scène. . 
Watt verder opvalt is dat de dansende omstanders die op de zwartfigurige keramiek 
vaakk het paar van de erastes en de eromenos omgeven, afwezig zijn. De omstanders 
gevenn op de roodfigurige afbeeldingen vaak de omgeving aan en zijn zelden actief 
betrokkenn bij de verleiding. Slechts zeer sporadisch dragen de omstanders een 
geschenkk en meestal wekken ze de indruk niet meer dan zwijgende toeschouwers 
vann het tafereel te zijn. Ze interfereren nauwelijks en dringen zich niet op. 
Overr drie andere belangrijke verschillen met de zwartfigurige keramiek, namelijk de 
typischee leunhouding van de erastes, het grote aantal verleidingen waarbij de 
deelnemerss van gelijke leeftijd zijn en het vaak ontbreken van de naaktheid van met 
namee de eromenos, die zo karakteristiek is voor de verleidingsscènes op de 
zwartfigurigee vazen, spreek ik respectievelijk in de passage 'erotische gesprekken' 
vann deze paragraaf, in paragraaf 5 en in paragraaf 6 van dit hoofdstuk. 
Ikk licht in het kort de verschillende houdingen toe die kenmerkend zijn voor de 
deelnemerss aan het 'verleidingsritueer op de roodfigurige keramiek en waaraan een 
verleidingsscènee is te herkennen. 

a.. de 'up-and-down houding*  en de kus 
Ookk al somt Beazley enkele voorbeelden onder de categorie a op, de 'up-and-down 
houding'' komt als zodanig niet meer voor. Enkele keren houdt de erastes een hand 
slechtss in de 'down-stand'.18 Beazley rangschikt onder de categorie a een andere 
houding,, waarbij de afstand tussen de erastes en de eromenos veel minder groot is 
dann in de 'up-and-down houding': het gaat in deze gevallen om een min of meer innige 
omarming,, waarbij de erastes zich dicht tegen de eromenos aandrukt, zoals op de 
kylixx 48 in Gotha (nr. R2, ill . 1). De spanning die bij de 'up-and-down houding' 
aanwezigg was, namelijk of de erastes wel in zijn verleiding zou slagen, is bij de 
omarmingg niet aanwezig. De eromenos heeft zich gewillig in de armen van zijn vriend 

17Dee betekenis hiervan is nog steeds niet duidelijk. Voor een goed overzicht van de verschillende 
opvattingenn over wat het kruis voorstelt, zie D. Williams, CVA London 9, p. 30. lsVoorbeelden:: nr. R4, R7 (o49), Ril (a48), R16, R24 (? erastes wijst naar beneden; waarnaar is niet 
helemaall  duidelijk), R27 (?), R43 (het gebaar van de linkerhand kan ook aangeven dat de man tegen de 
jongenn spreekt), R49, R69, R87 (aSl), R117, R147 (het gebaar van de middelste jongen op kant B kan 
alss een 'down-gebaar gezien worden), R180 (a50), R185, R208 (het is niet helemaal zeker of de 
jongemann van het rechterpaar met zijn linkerhand naar het geslacht van zijn eromenos wijst), R223 (?), 
R236,, R276 (?), R289, R345. Op R14 lijkt het alsof de eromenos het 'down-gebaar' maakt. 
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genesteldd en maakt aanstalten hem te kussen.19 Een enkele maal wordt de 'down-
houding'' gecombineerd met (de aanzet tot) een kus.20 

b.. geschenken 
Menn vraagt zich af waarom Beazley geen roodfigurige voorbeelden van de p-
categoriee heeft gegeven. In ongeveer de helft van alle verleidingen namelijk biedt de 
erastess de eromenos iets aan of heeft hem iets aangeboden. Een verschil met de 
verleidingenn op zwartfigurige vazen is dat de erastes op de roodfigurige keramiek 
veell  vaker het geschenk aanbiedt dan dat de eromenos het in ontvangst heeft 
genomen.. Hierdoor ligt de nadruk meer op de activiteit van het verleiden zelf. Wat 
betreftt de aard en het aantal van de geschenken doen zich enkele opmerkelijke 
verschuivingenn voor. Zo zijn er veel minder afbeeldingen waarop de haan (of een 
hen)) als geschenk een rol speelt.21 Op de pelikè 134 van de Tyszkiewiczschilder in 
Boulognee (nr. R65, ill . 2) probeert de erastes zijn jongere eromenos met een haan te 
verleiden.. Deze lijk t tegenover het gebaar van zijn minnaar niet onwelgevallig te 
staan.222 De haas is als geschenk veel meer in trek.23 Bij ongeveer één tiende van de 
roodfigurigee homo-erotische verleidingen wordt een haas aangeboden. De haas is zo 
karakteristiekk voor een homo-erotische verleiding dat een jongen met haas, maar 
zonderr een erastes, als een eromenos te bestempelen valt.24 Soms krijgt de eromenos 
eenn niet nader te identificeren vogel overhandigd.23 Eenmaal zou een kat als geschenk 
fungeren.266 Nieuw is het vleesgeschenk.27 Verder wordt een groot aantal 

«"Voorbeelden:: nr. R2 (o46), R4, R6 (a 45), R10, Ril , R18, R78, R96 (a47) en R348 (het is op deze 
scherff  niet goed zichtbaar of de eromenos zijn erastes wil zoenen). 
^Bijvoorbeeldd nr. R7, Ri l en R345 (het is op deze scherf niet zichtbaar of de eromenos de erastes wil 
zoenen;; hij omarmt zijn erastes wel). 
2lVoorbeelden:: nr. R10, R25, R100, R154, R164, R206bis, R213, R236, R262, R338 en R340. Ook 
bijj  de verleiding van Ganymedes door Zeus is een haan niet ongebruikelijk; zie Kaempf-Dimitriadou 
(1979/2).. Vergelijk Ferrara, Museo Nazionale di Spina 9351, ARV2 880, 12, 891, 3 en p. 1673; nr. 
R277. . 
^Koch-Harnackk (1983) p. 108 gaat ervan uit dat het luipaard dat de jongeman gelijnd bij zich heeft, ook 
alss een geschenk voor de jongen bedoeld was, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Het luipaard is een 
gezelschapsdierr en geeft aan dat de jongeman tot een groep bemiddelde burgers behoort. Het dier 
functioneertt als een vertoon van de status of de 'voorspoed' van de bezitter. Vergelijk de hydria London, 
Britishh Museum El72 (Koch-Hamack Abb. 47), waarop een man, die een luipaard gelijnd meevoert, 
eenn jongen naar de school begeleidt. 
"I kk tel 60 verleidingen waar de haas een rol speelt. Voorbeelden: R12, R21, R59, R60, R61, R64, 
R73,, R79, R80, R81, R82, R83, R84, R85, R86, R93, R94 (er hangt een haas), R99, R100 (de haas 
zitt op de grond en men kan zich afvragen of bedoeld is het dier een rol te laten spelen in het 
verleidingsspel),, R105, R106, R110, R113, R115, R127, R138 (2x), R140, R142, R144, R149, R151 
(err hangt een haas). R152, R153, R154, R158, R163 (2x), R164, R165, R173, R179, R181, R185, 
R193,, R204, R216, R250, R257, R262, R267, R323, R339, R346, R347. Gezien de lange staart stelt 
opp afbeelding R346 het dier dat wordt aangeboden misschien een vos voor. 
MZiee bijvoorbeeld in de tondo van de kylix van Makron nr. R175. 
^Voorbeelden:: afbeelding R67, R152 (duif?), R327, R354. Ook de kooi met een vogel kan als 
geschenkk dienen: R327. Op de kylix Havana 210 (nr. R327) wordt op kant A door de rechter erastes die 
achterr de eromenos staat de kooi met de vogel aangeboden. Op kant B biedt de linker erastes de jongen 
eenn vogel aan. Op beide afbeeldingen houdt de eromenos een lier vast en is bekranst Op kant B heeft de 
eromenoss in tegenstelling tot die op kant A zijn borst ontbloot. Olmos (1993) pp. 171-172 beschrijft de 
afbeeldingenn als twee momenten van dezelfde verleiding. Kant B zou een volgend moment weergeven. 
Omdatt de erastes van plaats wisselt lijk t het mij eerder te gaan om twee verschillende verleidingen 
waarbijj  met name het verschil in houding van de eromenos opvalt: op kant B lijk t de eromenos door zijn 
watt uitdagende houding actiever aan de verleiding deel te nemen. 
2«Opp een schaal in Zurich (privé-bezit, ARV2 866, 1 en p. 1673, Para 426; nr. R261) Iaat kant A drie 
figurenn zien: tussen een jongen en een man staat een naakte jonge jongen die een kat aan de lijn houdt. 
Dee kat staat op een diphros en kijkt in een gespannen houding naar de hond die naast de man staat. De 
mann gesticuleert naar de naakte jongen en het laat zich aanzien dat de kat een geschenk is. Dat het een 
erotischee scène betreft wordt onderstreept door de icaXóq-inscriptie en doordat de afbeelding op de tondo 
eenn eromenos (of een jonge erastes?) met een haas en de afbeelding op kant B onmiskenbaar een 
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verschillendee soorten voorwerpen als geschenk aangeboden, waarvan het geldzakje 
enn de lier het meest voorkomen.2*  De andere voorwerpen zijn: de aryballos/strigilis/ 
spons,299 een zak (of net), die mogelijk astragalen bevat (de phormiskos)30 of een 
onduidelijkee inhoud heeft,31 een bal,32 een lint,33 een flesje,34 een schaal (of rhyton),35 

eenn kistje,36 een situla,37 fruitmand,38 spiegel,39 het dipthychon,40 de aulos41, eventueel 

verleidingsscènee weergeven. De kat was bij de jeugd geliefd in verband met de kat-hond gevechten. 
(Vergelijkk de basis in Athene, Nationaal Museum 3476). J. Dörig, Art Antique, Collections privées de 
SuisseSuisse romande, Mainz (1975) nr. 215 suggereert dezelfde interpretatie van de afbeelding. Ook Koch -
Hanackk (1983) pp. 112-115, acht het zeer waarschijnlijk dat het om een pederastische tafereel gaat. Zij 
oppertt de mogelijkheid dat het dier ook een cheeta zou kunnen zijn. 
"Hett kan gaan om een schenkel of een lap vlees. Voorbeelden: R97, R196, R222, R246, R255, R258, 
R333.. Vergelijk Koch-Harnack (1983) pp. 134-142. Op de kylix van de Splanchnoptschilder in Sakai 
(ARV(ARV22 892, 8; Add2 303), waarvan Koch-Harnack p. 133, Abb. 66 zegt dat een jongen een schenkel 
krijgtt aangeboden, betreft het echter vrouwen (ze dragen een peplos) aan wie de schenkels worden 
aangeboden.. Terecht heeft Koch-Hamack (1983) pp. 136-137 laten zien dat deze afbeeldingen met het 
vleesgeschenkk homo-erotische verleidingen betreffen en niet rituele handelingen in samenhang met de 
voorbereidingenn voor het offer. De deel echter niet haar mening dat het vleesgeschenk zou verwijzen naar 
dee aretè en daarmee de status van de schenker en zoo een pedagogische aansporing zou inhouden voor de 
eromenos.. Ze baseert zich hiervoor op een tekst van Plato (R. 468d-e). De materiële waarde en erotische 
associatiee van het vleesgeschenk zijn een voldoende verklaring voor de functie ervan. Zo weten we dat 
dee schenkel ook als prijs bij lokale sportwedstrijden werd uitgereikt. Vergelijk Pleket (1974) p. 67. 
Verderr hebben we gezien (hfdst. 5.2.) dat het vleesgeschenk een voorbeeld is waarbij de 
dubbelzinnigheidd van de Griekse term (mpoi voor de schenkel alsook voor de dijen van de jongen) een 
sterkee erotische suggestie heeft. 
MVoorr het geldzakje en de lier, zie par. 3 van dit hoofdstuk. 
wOpp afbeelding RÏ07 houdt de jongen een aryballos en spons vast. Het lijk t om een geschenk te gaan. 
Dee erastes op afbeelding R121 biedt de jongen de strigilis aan. De aryballos en de spons hangen nog om 
zijnn pols. Op afbeelding R164 biedt een man een jongen de hele sportuitrusting (aryballos, strigilis en 
spons)) aan; op afbeelding R88 en R326 biedt een jongen een andere jongen een aryballos en strigilis 
aan.. De aryballos wordt ook wel alleen aangeboden: afbeelding R57, R343 (?), R360 (?); de eromenos 
vann het tweede paar op afbeelding R i l houdt de aryballos vast; gezien de intieme staat van het paar zal 
hett om een geschenk gaan. Ook op zwartfigurige afbeeldingen komt de aryballos voor, namelijk op: cc 
Z105,, Z193 en fi: Z16. Voor mijn commentaar op de connotatie en de waarde van de aryballos als 
geschenk,, zie hoofdstuk 5.2. 
^Voorbeelden:: R87, R100, R112, R153R157, R164, R169.R186, R187, R191, R314. Vergelijk 
Koch-Harnackk (1983), p. 155. Zij geeft alleen nr. R87 als voorbeeld. Jongkees-Vos vraagt zich in het 
CVACVA (Leiden, PC 94, nr. R244) af of het om een sakkos made of dotted material gaat of om a net-bag 
throughthrough which the contents are visible. Wanneer het een geschenk in een homoseksuele verleiding is, 
achtt zij het onwaarschijnlijk dat het om een sakkos gaat. In het geval van een net zou die volgens haar 
fruit,, noten, knikkers of astragalen kunnen bevatten. Williams {CVA London (9), p. 52) vraagt zich af of 
dee zak, wanneer hij in combinatie met attributen die op de palaistra duiden, is afgebeeld, niet harpasta, 
kleinee handballen bevatten. In ieder geval is de zak te groot voor geld, cf. ook Meyer (1988) pp. 112-
113. . 
31Voorbeelden:: R248 (de zak is te groot als geldzakje; in Studi Miscellanei 14 (1968/69) nr. 11, p. 17 
wordtt gesproken over een 'oggetto che sembra contenere un liquido'); R304 (het CVA spreekt over een 
geldbuidel),, R324, R330 (of het is een alabastron?). De zak lijk t mij te groot voor geld en zou gevuld 
kunnenn zijn met astragalen. Cf. G. Pinney American Journal of Archaeology 90, 1986, p. 218; Meyer 
(1988)) pp. 112-113. 
32Voorbeelden:: R206, R291 (2x?), (zo omschreven door de tekst van het CVA Brussel); vergelijk Koch-
Harnackk (1983) p. 155. 
"Voorbeelden:: R112 (of een lap), R117, R123, R209, R284. 
^Ikk ben niet helemaal zeker of het om een flesje gaat; de voorbeelden zijn: R75, R330 (2x). 
35Zoo op R226, vergelijk de beschrijving van dé voorstelling op internet. 
^Slechtss eenmaal: R309. 
"Voorbeelden:: R266, R282, R285. 
"Slechtss eenmaal: R94. 
39Voorbeeld:: R309 (of de spiegel die de eromenos vasthoudt karakteriseert hem als een verwijfde 
jongen). . 
*>Ziee voor de bespreking van dit geschenk paragraaf 4 van dit hoofdstuk. 
4lZiee voor de bespreking van dit geschenk paragraaf 4 van dit hoofdstuk. 
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eenn helm42 en een cake(?).43 Op enkele afbeeldingen heeft de eromenos een hoepel bij 
zich,, maar het heeft er alle schijn van dat dit voorwerp niet zozeer als geschenk is 
bedoeld,, maar de jongen karakteriseert als een jeugdige, speelse jongen.44 

Vaakk wordt door de erastes aan de eromenos iets aangeboden dat geen geschenk is, 
maarr slechts een tastbaar teken dat de erastes de jongen wil versieren. Ik bedoel 
zakenn als een bloem, een takje, een appel, een ei, of een krans. Het gaat dus om hun 
symbolischee waarde.45 Wanneer de eromenos het voorwerp accepteert, geeft hij 
vermoedelijkk te kennen dat hij ingaat op de avances van zijn minnaar. Deze 
uitingsvormm van de gevoelens en intenties van de erastes en eromenos zijn we minder 
vaakk tegengekomen op zwartfigurige homo-erotische vaasafbeel-dingen46, maar zij 
komtt des te vaker op de roodfigurige keramiek voor.47 In ongeveer één vierde van de 

42Vergelijkk Koch-Hamack (1983) p. 156. Ze geeft als voorbeelden; Rome, Vill a Giulia (Gerasschilder), 
ARVARV22 286, 22 en Cambridge Fitzwilliam Museum 733, CV A Ricketts and Shannon (3), fig. 8, 7, Koch-
Hamackk (1983) Abb. 80. Hoffmann (1980) pp. 142-143, nagevolgd door Bremmer (1990) p. 142, 
beschouwtt de afbeelding in de tondo van een schaal van Douris in Wenen (Kunsthistorisches Museum 
3695,, ARV2 429,26), waarop een jongen van een man een wapenrusting ontvangt, als een ontmoeting 
tussenn een ephebe en zijn opvoeder die hem de wapenrusting overhandigt. De pederatische interpretatie 
vann deze voorstelling overtuigt mij niet, vooral omdat de afbeelding geen enkel kenmerk vertoont dat in 
dezee richting wijst. Zo is bijvoorbeeld de houding van de man niet wervend. De voorstelling zou een 
corpuss alienum zijn in de verzameling van homo-erotische verleidingsscènes. De traditionele 
mythologischee interpretatie - Odysseus overhandigt de wapens aan Neoptolemos - lijk t mij de juiste. 
Vergelijkk ook Beazley ARV2 429, 26, Henle (1973) p. 143, Hemelrijk (1979) pp. 90-91, Robertson 
(1992)) p. 88. 
43Zoo waarschijnlijk op R62, zie ill . 2. Vergelijk F. Villard e.a. Hommes, Dieux et Héros de la Grèce 
(Rouenn 1983) pp. 194-195, waar gesproken wordt over een sorte de gros gateau (?) cötelé posé sur un 
plat plat 
'"Voorbeelden:: R33, R69, R80, R94, R196. De hoepel komt soms voor in combinatie met een 
voorwerpp waarvan het zeker is dat het een geschenk is. 
4SVergelijkk Athen. XII 553e-554b, waar hij uit het werk Erotica van Klearchos van Soloi citeert, die zich 
afvraagtt wat de reden is van de gewoonte van erastai om bloemen, appels en dergelijke bij zich te 
dragen.. Hij geeft twee redenen: 'Deze voorwerpen vormen voor hen een eerste stap in een ontmoeting en 
eenn teken van hun verlangen: wanneer men hun erom gevraagd heeft, functioneren deze voorwerpen als 
middell  om aangesproken te worden; wanneer zij het voorwerp gegeven hebben, dan fungeren ze als 
middell  om van te voren aangegeven te hebben dat ook zij deel moeten hebben aan de schoonheid. Het 
vragenn namelijk om mooie bloemen en vruchten verplicht degenen die ze hebben gekregen in ruil 
daarvoorr de schoonheid van hun lichaam te geven.' (ctpxil te yctp èvruxiac, Kal itapa.5ei.Yua xfjq 
po\)A.TJO£ü)qq avxoïc, Y* vexai 8 i a toüxov, airnSetoi p.èv TÓ jipoaaYOpe\)9fjvat, Sotioi 5è xö 
7tpounpoYpd<|»£ivv öti oei Kal aüroüc, uexacaSóvai Tfy; óipaq. f| yap xaiv rópaicov óvOcöv ïcai icapTtcöv 
alTnaic,, eic, dvxiSooiv THC, TOD oóuaxoc, aipac, npQKoXeixai xovq Xapóvxac,.) De tweede reden waarom 
zijj  dergelijke dingen bij zich hebben, is dat de schoonheid van deze voorwerpen als een troost fungeert 
voorr het vergeefse zien van de schoonheid van de eromenoi. De aanwezigheid ervan neemt het 
verlangenn naar de jongens weg. Verder kan het ook een teken van goede smaak zijn, dat mensen zulke 
mooiee voorwerpen bij zich hebben. Vergelijk ook Koch-Hamack (1983) p. 157, die echter net als de 
Loeb-vertaling,-eenn verkeerde interpretatie geeft van de eerste reden door de woorden aixneetai en 
aixnaic,, op te vatten alsof zij betrekking hebben op de verleiding. aixnOetoa qualificeert avcoic, en dit 
zijnn de mensen die bloemen en dergelijke bij zich hebben. Bovendien verwacht men een lidwoord bij de 
participia,, indien zij twee verschillende klassen van mensen zouden aangeven. Tenslotte is de 
interpretatiee van de genitivus övOcöv en Kapncov als causae (Koch-Harnack vertaalt met 'Denn die 
Bewerbung,, gemacht in Form von schonen Blumen und Friichten....') niet erg waarschijnlijk bij 
aïxnoic,. . 
"Uitgezonderdd de krans en een enkele maal de lotusbloem, zie het slot van 5.2. 
-"Voorbeeldenn van een takje: R17, R19, R92, R117, R119, R136, R141, R142, R144, R146, R149, 
R150,, R151, R152, R153, R154, R157, R159, R160, R161, R164, R165, R169, R170, R171, R172, 
R178,, R182, R186, R187, R217, R224, R241, R282 (?), R320, R335. Voorbeelden van een bloem: 
R88 (2x), R9, R13, R14, R31, R36, R37, R40, R41, R71, R73 (cf. de tekst van het CVA\ R84 (2x), 
R92,, R98 (of een geldzakje?), R l l l (3x), R113, R115 (?), R116, R118 (2x), R119, R121, R132, 
R137,, R145, R147, R148, R150, R1S3, R161, R167, R169, R173, R174, R178, R179, R185, R217, 
R224,, R235, R282. Voorbeelden van een krans: R14, R19, R31, R68, R117, R152, R153, R175, 
R179,, R260, R261, R329, R353 (of de jongen maakt met beide handen het erotische teken), R357. 
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homo-erotischee verleidingen op roodfigurige afbeeldingen spelen dergelijke voor-
werpenn een rol. Hierbij moet aangetekend worden dat in een minder groot aantal 
gevallenn ook de eromenos door middel van een bloem, takje of krans zijn intenties 
duidelijkk lijkt te maken. Dit in tegenstelling tot de zwartfigurige keramiek, waar de 
eromenoss veel vaker een krans vasthoudt dan de erastes.48 

c.. gebaar  met de hand 
Nett zoals op de zwartfigurige afbeeldingen van homo-erotische verleidingen zijn er 
ookk roodfigurige afbeeldingen waarop geschenken geen rol spelen. Bij 341 van de 
6599 paren ontbreekt het geschenk of voorwerpen als de bloem, de appel, en 
dergelijke.499 De schilders hebben andere middelen, subtiele en minder subtiele, 
gevondenn om te suggereren dat het om een verleiding gaat. Zo zijn er afbeeldingen 
waaropp de erastes, maar soms ook de eromenos, zijn intenties door middel van een 
tekenn met de hand te kennen geeft. Dit teken lijk t sterk op het gebaar dat we ook bij 
dee 'Affecter' zijn tegengekomen, namelijk het teken waarbij de duim en de ringvinger 
eenn cirkel maken.» Wanneer de erastes dit teken geeft, zoals op de amfoor 47799 van 

Voorbeeldenn van een lint: R112 (of lap), R123, R209, R284. Voorbeelden van een appel/granaatappel: 
Ril ,, R26 (?), R41, R138, R172, R195, R215, R216, R240; het is natuurlijk niet altijd met zekerheid Ie 
zeggenn dat het om een appel gaat. Voorbeelden van een ei: R136, R153, R205 (?), R211, R265 (of een 
astragaal),, R343. Soms kan het ook om een astragaal gaan. Voorbeelden van een enkele astragaal: R27 
(?? het is echter niet erg duidelijk wat de erastes in zijn hand heeft), R79, R260, R265 (of een ei), R316 
(off  een ei). Het ovale voorwerp dat de erastes de eromenos op R321 aanbiedt lijk t geen vrucht, astragaal 
off  ei. 
48Zoo houdt de erastes op de roodfigurige afbeeldingen 72 keer een bloem of een takje vast, terwijl de 
eromenoss dit 35 keer doet. Op het roodfigurig materiaal houdt de erastes 11 maal een krans vast, de 
eromenoss slechts tweemaal. Op de zwartfigurige afbeeldingen houdt de erastes 19 keer een krans vast, 
dee eromenos 45 keer. 
49Inn drie gevallen dragen de omstanders wel een geschenk en in zeven gevallen hangt er een voorwerp 
datt als geschenk kan functioneren. 
^Bijj  de 'Affecter' wordt het gebaar ook wel met drie vingers gemaakt (de duim, de ringvinger en de 
middelvinger)) en staan de andere vingers rechtop. Dit laatste kan te maken hebben met zijn 
maniëristischee wijze van schilderen. Vergelijk paragraaf 5.3.4. Zie Koch-Hamack (1983) p. 72 die naar 
aanleidingg van nr. R21 (bij haar Abb. 8) aangeeft dat dit gebaar het teken van de anus is. De 
moeilijkheidd van het herkennen van het gebaar is dat erastai of eromenoi met ongeveer hetzelfde 
handgebaarr een bloem of een takje vasthouden. Vandaar dat niet zelden in de beschrijvingen in het CVA 
hett gebaar, ook al is er geen spoor van een bloem of een takje aanwezig, geïnterpreteerd wordt alsof de 
handd een bloem of takje vasthoudt. Neumann (1965) vermeldt dit gebaar niet. Andere afbeeldingen 
afkomstigg van roodfigurige vazen waarop de erastes mogelijk dit gebaar maakt: R27 (de schilder heeft 
dee erastes 6 vingers gegeven; de tweede ringvinger is gebogen naar de duim), R37 (de erastes strekt zijn 
handd uit naar de jongen en lijk t met deze hand het teken te maken), R39 (de erastes houdt de duim en de 
ringvingerringvinger niet op elkaar, maar het teken is duidelijk), R42 (de jonge erastes maakt met beide handen het 
gebaarr duim en ringvinger naderen elkaar), R45, R47 (hetzelfde als op R42), R48 (de man houdt de 
duimm en ringvinger bijna tegen elkaar aan; het CVA interpreteert het gebaar van de man alsof hij spreekt, 
maarr de combinatie met de jongen op de andere zijde maakt de man eerder tot een erastes), R73 (de 
jongee erastes links op kant B lijk t het teken te maken; het CVA suggereert dat hij wellicht een bloem 
vasthield,, maar hiervan, aldus de tekst, is geen spoor), R79 (de linker jongen maakt een knippende 
bewegingg met zijn ringvinger), R90, R95 (de erastes houdt zijn linkerhand omhoog maar hij lijk t 
tegelijkk duim en ringvinger dicht bij elkaar te houden), R109 (?), R112, R116 (?), R117 (de linker man 
opp kant A en de rechter man op kant B maken beiden het teken: duim en ringvinger houden ze tegen 
elkaarr aan), R118, R123 (de man of jongeman links op de afbeelding van kant B), R124, R132, R139 
(?),, R145, R275 (de jongen in de leunhouding op kant A lijk t een dergelijk gebaar te maken; M. B. 
Moore,, CVA J. Paul Getty Museum 8 (1998) p. 56 zegt er niets over), R278, R282 (middelste man op 
kantt B), R285 (de middelste jongen van kant B: ook het gebaar van de rechter jongen op kant A is zo op 
tee vatten; de CVA-tekst spreekt echter over een gebaar van verbazing of bewondering), R353 (of hij 
houdtt een krans vast). Afbeeldingen waarop de eromenos mogelijk dit gebaar maakt: R21, R50 (op 
kantt A maakt de linker jongen het gebaar zoals de erastes op R39), R52, R64, R124, R132, R145, 
R174,, R219 (het CVA vermeldt expliciet dat er geen spoor van een voorwerp tussen de vingers 
zichtbaarr is),, R273, R276 (de jongen op kant B tegenover de man lijk t dit gebaar te maken), R288 (de 
eromenoss op de binnenkant van de schaal). 
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dee Harrowschilder in de Vill a Giulia (nr. R47, ill . 3), ligt een erotische interpretatie 
zeerr voor de hand. Maar ook waar de eromenos het gebaar maakt, zoals op een 
anderee amfoor van de Harrowschilder in de Vill a Giulia (50520, nr. R52, ill . 4), is het 
logisch,, dat het dezelfde functie heeft, al past het niet bij het traditionele beeld van de 
eromenos.. Geeft de eromenos op deze afbeelding aan de man te kennen dat hij graag 
seksueell  contact met hem wil hebben? Mingazzini geeft aan dat de mond van de man 
openstaat.. Spreekt hij de jongen toe of staat hij met stomheid geslagen over de 
brutaliteitt of openheid van de jongen?51 

d.. de achtervolging 
Eenn situatie die we buiten het werk van de 'Affecter' op zwartfigurige vazen 
nauwelijkss zijn tegengekomen, is de achtervolging: de erastes achtervolgt een 
ontwijkendee eromenos.52 De achtervolging waarbij twee menselijke figuren van het 
mannelijkk geslacht betrokken zijn, komt betrekkelijk weinig voor. Bij goden 
daarentegenn is deze achtervolging veel gebruikelijker.53 

Eenn opmerkelijke afbeelding is de kylix 08.293 van Makron in Boston (nr. R174, ill . 5). 
Hett thema op alle drie de beeldvlakken is de vluchtende eromenos. Op beide 
buitenkantenn wordt de eromenos van rechts achternagezeten door een andere 
jongenn die nauwelijks groter is dan hijzelf. De eromenos kijkt in beide gevallen 
achteromm naar zijn belager. Op kant A komt van links een man op de jongen af, op 
kantt B is dat een jongen. Het lijk t erop dat ook zij erotische belangstelling voor hem 
hebben.. Dat de achtervolging erotisch is bedoeld laat onmiskenbaar de phallus van de 
rechterr erastes op kant B zien. Hij heeft zijn stok losgelaten en rent achter het object 
vann zijn begeerte aan. Op kant A maakt de eromenos met zijn rechterhand het 
erotischee teken. Het lijk t om twee verschillende achtervolgingen te gaan: op kant A is 
hett de eromenos die zijn erastes uitdaagt hem te grijpen, op kant B probeert de 
eromenoss aan de penetratie van de andere jongen te ontsnappen. 
Eenn opmerkelijke afbeelding biedt verder de krater PU 283 van de Syriskosschilder in 
Bolognaa (nr. R38, ill . 6), waarop een jongeman met open armen op een man afrent. 
Dee erotische context wordt door de voorstelling van de andere zijde van de krater 
duidelijk,, want daar achtervolgt Eos Kephalos. De afbeelding geeft geen enkele 
aanwijzingg dat het in het geval van de jongen en man om goddelijke personen zou 
gaann en het CVA omschrijft dan ook, volgens mij terecht, het paar neutraal als een 
'giovanetto'' en 'uomo barbato.' 

e.. de aanraking 
Opp een andere groep afbeeldingen, die veel kleiner is dan de vorige, wordt door 
middell  van een aanraking een poging tot verleiding of een hevige belangstelling 

5lCf.. Mingazzini (1930) II, p. 62. Hij geeft aan deze afbeelding de titel: Seduzione di efebo. Hij zegt over 
hett gebaar van de hand: 'la mano destro sollevata all' altezza della bocca, con 1'indice ed il pollice 
accostati,, come se stringessero qualcosa che non è stato dipinto (o anche in segno di accompagnare il 
discorso)'. . 
"Voorbeelden:: afbeeldingen R33, R54, R106, R201, R309, en enkele voorbeelden van de 
Lewisschilder:: R305, R306, R308, R310. Op afbeelding R94 en R312 is niet echt sprake van een 
achtervolging,, omdat alleen de eromenos in beweging is: hij maakt zich uit de voeten. Op afbeelding 
R2733 probeert een jongen te ontkomen aan de greep van een man. De agressie van de man is ongewoon 
opp dit soort afbeeldingen. Hoewel er verder geen duidelijke aanwijzingen zijn, zou het om een god 
kunnenn gaan die een jongen voor zich opeist. Kaempf-Dimitriadou (1979/2) p. 79 suggereert Zeus en 
Ganymedes,, Beazley Hermes en Paris. Sichtermann (1956) p. 119, noot 78 meent echter niet dat het om 
eenn mythologische scène gaat. Ook van de achtervolging op R194 is het niet zeker of de erastes een 
godheidd is; zie W. G. Moon & L. Berge, Greek Vase-Painting in Midwestern Collections, Chicago 
(1979)) p. 163. 
"Zeuss die Ganymedes achtervolgt is het bekendste voorbeeld. Zie Sichtermann (1948) en (1959), 
Kaempf-Dimitriadouu (1979/2), Schefold (1981) pp. 211-218, Shapiro (1992) pp. 58-64 en het lemma 
Ganymedess in UMC. 
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gesuggereerd.. Het hoeft niet altijd de erastes te zijn, die dit gebaar maakt. Ook de 
eromenoss voelt blijkbaar de behoefte zijn vriend aan te raken. We kunnen er echter 
niett altijd zeker van zijn dat het gebaar een erotische connotatie heeft.54 

f.. de'y-houding' 
Beazleyy geeft vier voorbeelden van de y-groep.55 Ik kan nog één voorbeeld hieraan 
toevoegen,, namelijk een pelikè (ill . 7), door Robertson toegeschreven aan de 
Eucharidesschilder.566 De y-houding is dus in de roodfigurige keramiek niet erg 
prominentt meer aanwezig. Wel zijn er nog drie voorbeelden waarbij een godheid 
dezee houding aanneemt. Het gaat telkens om een gevleugelde persoon die een jongen 
dichtt tegen zich aandrukt.57 Op één hiervan, Boston 13.94 (nr. a), is duidelijk sprake 
vann interfemorale penetratie. Op de schaal in Berlijn (nr. c) heeft Eros geen erectie en 
opp de schaal Boston 95.31 (nr. b) is dit niet te zien. 

g.. Eros 
Eenn enkele maal verschijnt Eros bij een ontmoeting tussen twee mannelijke 
personen.. Hij fungeert daarbij soms als intermediair: hij brengt het geschenk van de 
eenn naar de ander over. Zo lijk t eros op de kantharos CA 1587 van de 
Shuvalovschilderr in het Louvre (nr. R323, ill . 8) de linker jongen een haas (of konijn) 
aann te bieden in naam van de jongen die achter hem staat.58 Eros als intermediair 

^^Voorbeeldenn van de erastes, of in ieder geval niet de eromenos, die zijn vriend aanraakt: R198 (man 
raaktt een jongen aan en probeert hiermee contact met hem te leggen, hetgeen blijkt uit de reactie van de 
jongen,, die protesteert), R317 (een man zoekt contact met een jongen: erotisch?). Voorbeelden van de 
eromenoss die zijn vriend aanraakt: R4, R14, R30, R87, R117, R118, R134, R350 (de erastes is 
duidelijkk enigszins opgewonden). Voorbeelden van jongens van gelijke leeftijd, waarbij misschien de 
aanrakingg aangeeft wie de rol van erastes heeft: R13 (afgezien van de aanraking is er geen enkel teken 
datt duidt op een rolverdeling; de scène is mijns inziens wet erotisch bedoeld, gezien de andere paren op 
dee afbeelding), R162 (de linkerjongen van het middelste paar op kant B raakt zijn vriend aan), R294 
(eenn zeer aandoenlijk tafereel; de houding van de jongen die aangeraakt wordt, bepaalt hem wellicht ook 
tott eromenos), R337 (de erastes houdt zijn iets jongere vriend bij de schouder vast), R359 (twee jonge 
jongens,, van wie de een de ander bij de schouder aanraakt. Is dit een teken van vriendschap of heerst er 
eenn erotische spanning russen hen?). Afbeelding R307 betreft geen aanraking; hier lijkt de ene jongen de 
mantell  van de ander opzij te trekken zodat hij beter zicht op de billen van de jongen heeft. 
55Ziee voetnoot 2; op nr. R126 (yl7) heeft de erastes zijn phallus nog niet tussen de benen van de jongen 
gestoken. . 
^Londen,, kunsthandel; Robertson (1986); nr. R29. Over deze afbeeldingen, zie ook Kilmer (1993) pp. 
16e.v. . 
57Hett betreft a. Boston, Museumm of Fine Arts 13.94, ARV2 1570, 30, AM 389. b. Boston, Museum of 
Finee Arts 95.31, ARV2 443,225 en p. 1569,23, Para 375, Ad# 240, 3. c. Berlijn, Staatliche Museen F 
2305,, ARV2 450, 31. Het is niet zeker wie deze gevleugelde jongeman is. Beazley (1947 p. 25) 
suggereertt Zephyros die Hyakinthos rooft. Zo ook door Kaempf-Dimitriadou (1979/2) p. 16 en 
Schefoldd (1981) pp. 324-327. Het alternatief is Eros, die een jongen heeft verleid. Zo onder meer 
Shapiroo (1985) voetnoot 71 en (1992) pp, 64-65. Zoals Shapiro aangeeft, is het inderdaad aantrekkelijk 
omm deze gevleugelde persoon als Eros te beschouwen, gezien de iconografie van Eros op andere 
afbeeldingen,, waar hij een jongen achtervolgt en gezien het feit dat Zephyros verder nooit in een 
erotischee context wordt voorgesteld. Toch sluiten deze feitelijkheden het niet uit dat het op deze drie 
afbeeldingenn om Zephyros gaat. 
58Eenzelfdee situatie doet zich voor op afbeelding R246, waarbij Eros een schenkel van de erastes naar de 
eromenoss overbrengt. Op afbeelding R260 biedt Eros, die links van de eromenos staat, op kant A een 
kranss aan de jongen, op kant B een astragaal. De eromenos staat hier dus tussen Eros en de erastes in. 
Opp de kylix Berlijn 3168 van Douris (Buitron-Oliver (1995) nr. 25) vliegt Eros temidden van twee 
jongenss die voor hem wegrennen. Eros achtervolgt de rechter knaap. Omdat het bij deze afbeelding 
waarschijnlijkk niet gaat om een erastes-eromenos verleiding waarin Eros interfereert, heb ik hem niet in 
dee lijst opgenomen. De acht de interpretatie van Olshausen (1979) pace Koch-Harnack (1983) pp. 236-
2377 plausibel, namelijk dat Eros de jongen achtervolgt met een scheermes. De afbeelding is dan 
synoptischh te verstaan: Eros heeft het haar bij de rechter jongen afgesneden en achtervolgt hem. 
Onduidelijkk is of het wegvluchten van de jongen staat voor zijn onwil om erastes te worden of zijn 
onwill  toe te geven aan de erotische gevoelens van een ander. Dat de afbeelding te maken heeft met het 
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staatt natuurlijk voor de hartstocht en de erotische intenties van de erastes voor zijn 
beminde. . 

h.. de erectie 
Opp verscheidene afbeeldingen is de erastes ithyphallisch afgebeeld. De schilder geeft 
onverbloemdd de erotische verlangens van de erastes weer. Over deze afbeeldingen 
komm ik te spreken in paragraaf 7 van dit hoofdstuk. 

i.. de mantel 
Wee zullen in paragraaf 3 en 6 laten zien dat - evenals dat op de zwartfigurige vazen 
hett geval was - de schilders op subtiele wijze de mantel gebruiken om een erotische 
spanningg op te roepen of om een toespeling te maken op erotische gevoelens van de 
eromenos. . 

j .. nabijheid 
Opp sommige voorstellingen wordt een homo-erotische intimiteit gesuggereerd, 
doordatt de figuren dicht tegen elkaar staan.39 

3.. Een iconografisch probleem 

Opp een pelikè in Cambridge (nr. R359, ill . 9) staan op kant B twee jonge jongens van 
gelijkee leeftijd. Ze zijn in lange himatia gehuld. De jongen rechts op de afbeelding 
raaktt de ander met zijn rechterhand aan. Kunnen we deze afbeelding erotisch 
interpreteren?? Dat de jongens gekleed zijn, is hiermee niet in tegenspraak. Op andere 
afbeeldingenn waarbij jongens in een lange mantel of een lange chiton gehuld zijn, 
vindtt ontegenzeggelijk een verleiding plaats. Zoals ik al heb aangegeven, bestaat op 
roodfigurigee vazen de tendens expliciete toespelingen op erotiek, laat staan op 
seksualiteit,, tussen personen van het mannelijke geslacht te vermijden. Vaker dan de 
schilderss van zwartfigurige vazen, bedienen de roodfigurige schilders zich van 
subtielee middelen of tekens om een erotische spanning te suggereren. De aanraking 
vann de jongen door de ander zou voor een eigentijdse beschouwer een erotische 
ladingg kunnen hebben, zoals op andere afbeeldingen het geval is. Maar een andere 
eigentijdsee beschouwer zou in de aanraking niet meer dan een gebaar van 
vriendschapp of van conversatie hebben kunnen zien. De afbeelding laat dus geen 
uniformee interpretatie toe. 
Dee krater D863.1.26 van de Florenceschilder in Rennes (nr. R202, ill . 10) laat op kant 
AA twee paren van ieder een man en een jongen zien, die tegenover elkaar staan. Zij 
zijnn in een lange himation gehuld, waarbij de man van het linker paar beide armen uit 
zijnn himation gestoken heeft, terwijl de man van het rechter paar alleen de 
rechterarmm vrij kan bewegen. Van de béide jongens zijn alleen het hoofd en de voeten 
zichtbaar.. De mannen houden een stok in hun hand, die een teken van hun status als 
burgerr zou kunnen zijn.60 De computerlijst van het Beazley-archief (zie voetnoot 11) 

Apatouria-feest,, zoals Olshausen suggereert, is zeer twijfelachtig, aangezien het zich laat aanzien dat 
jongenss op zeer jonge leeftijd geïntroduceerd werden in de phratria. Zie Golden (1990) pp. 25 e.v. 
"Hett gaat om de afbeeldingen R120, R122 (waar twee volwassen mannen zeer dicht tegen elkaar staan) 
enn R336. Bij R212 is het onzeker of de rechter figuur een jongen of een meisje is. 
*°Datt veel mannen op afbeeldingen een stok/staf bij zich dragen, moet mijn inziens ook een praktische 
functiee hebben. Zo zal de stok als wandelstok dienst hebben gedaan en hij geeft dus aan dat de man het 
huiss verlaten heeft en op pad is. De stok wordt ook gebruikt om op te leunen. De stok wordt daarmee 
hett symbool van de burger die alle tijd heeft om gesprekken te voeren en naar mooie vrouwen en 
jongenss te kijken. Verder zijn er afbeeldingen waarop de stok gebruikt wordt tijdens een fikse ruzie. Het 
zall  op straat in Athene, waar de straten 's nachts niet verlicht waren, niet altijd veilig zijn geweest 
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geeftt bij deze afbeelding de omschrijving 'courting'. Dat is een interessante 
opmerkingg die eigenlijk door geen concreet gegeven wordt ondersteund. De man van 
hett linker paar heft zijn rechterhand op, hetgeen alleen aangeeft dat hij tegen de 
jongen,, die duidelijk naar hem opkijkt, praat.61 De andere man houdt zijn hand met de 
stokk recht vooruit, waarvan het echter zeer onwaarschijnlijk is dat hij een geschenk 
is.. Ik vermoed dat de afbeelding evenwel door eigentijdse beschouwers als een 
erotischee voorstelling 'gelezen' kan zijn en wel om de volgende redenen: 
1.. We hebben gezien dat verleidingsscènes op vazen een sterke prospectieve functie 
hebben:: vanuit deze prospectieve waarde ligt het voor de hand dat een beschouwer 
zichh zou afvragen: 'Waarover praten de man en de jongen?' 2. Gegeven de plaats van 
dee homo-erotiek in de Atheense maatschappij, kan voor bepaalde beschouwers de 
ontmoetingg van een man en een jongen, die niet expliciet in een specifieke context, 
zoalss de sporttraining, een schoolsituatie, een declamatie e.d. gesitueerd is, een 
erotischee spanning oproepen. De figuren geven zelf alleen maar aan dat er een 
gesprekk plaatsvindt, maar de inhoud ervan wordt bepaald door de culturele en sociale 
achtergrondd van de gebruiker/beschouwer van de vaas. 3. De andere zijde van de 
vaas,, waarop drie jongens van gelijke leeftijd staan -twee jongens benaderen een 
anderee jongen die tussen hen in staat - lijkt een 'courting'-scène.62 De rechter jongen 
biedtt de jongen die vóór hem staat een strigilis aan. De voorstelling wekt niet de 
indrukk dat het om jongens gaat die met sporttraining bezig zijn. Bovendien wordt de 
strigiliss wel vaker als geschenk aangeboden. Deze voorstelling kan de beschouwer 
helpenn bij de interpretatie van het tafereel op de andere zijde. 4. Uit andere 
afbeeldingenn blijkt dat een ogenschijnlijk gesprek tussen twee personen van het 
mannelijkk geslacht een erotische connotatie heeft. Ik geef hiervan nu enkele 
voorbeelden. . 

erotischee gesprekken 
Opp de kylix 3698 in Wenen, geschilderd door Makron (nr. R149, ill . 11), is op kant A 
eenn hofmakerij afgebeeld, die zich gezien de spons, de strigilis en het net, in een 
palaistraa afspeelt. Het gaat om drie paren mannen en jongens. De mannen van het 
linkerr en het middelste paar proberen het object van hun verlangen met een 
geschenk,, respectievelijk geld en een haas63, te werven. De man van het middelste 
paarr geeft bovendien door middel van een bloem uiting aan zijn belangstelling die hij 
voorr de jongen koestert. Het rechter paar draagt geen concrete voorwerpen die op 
eenn hofmakerij duiden. De jongen is, net als die van het linker paar, tot aan zijn hoofd 
inn een lange himation gewikkeld. Bij de man daarentegen zijn de rechter schouder en 
borstt bloot. Hij leunt evenals de andere erastai op zijn stok, helt iets naar voren en 
houdtt de rechterhand in zijn zij. Hij kijkt de jongen aandachtig aan. Deze houding, die 
wee in het vervolg de leunhouding noemen, suggereert dat de man alle aandacht voor 
dee jongen heeft en de tijd neemt om contact met hem te leggen.M Gezien de context 
vann de twee andere paren, waarbinnen deze ontmoeting plaatsvindt, probeert ook 
dezee man de jongen te verleiden. Het lijk t op deze afbeelding te gaan om drie 

Vandaarr  dat de stok tevens een beschermende functie had. De stok zal de man ook beschermd hebben 
tegenn de loslopende, vaak wilde honden. 
611 Het kan zijn dat de man met zijn hand het teken maakt dat we hierboven hebben besproken en dat een 
duidelijk ee seksuele connotatie heeft. In dat geval is het zeker  dat deze afbeelding het thema van de 
'courting ''  betreft. 
62Dee computerlijst van het Beazley-archief benoemt deze scène niet als 'courting' - wellicht omdat het 
omm jongens gaat -, terwij l mijns inziens deze voorstelling minstens net zo duidelij k als de andere zijde in 
dezee richting  wijst. 
63K.. Geschwanüer, Hellas, Goden en Mensen, Brussel 1982, p. 176 gaat ervan uit dat de jongen van het 
middelstee paar  de haas ruil t voor  de bloem (of het takje) dat de man vasthoudt. Dit is niet waarschijnlijk . 
M Dezee houding noemt Hollein (1988) pp. 17 e.v. 'der  skole-Tvpus'; voor  deze houding, zie ook Kunisch 
(1997)) pp. 42 en 120. 
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manierenn waarop een jongen versierd kan worden: door middel van geld, door middel 
vann een diergeschenk en bloem als erotische symbolen, en door middel van de 
overredingg van het woord. De man van het rechter paar gebruikt de kracht van zijn 
woordenn om de jongen zover te krijgen dat deze op zijn avances ingaat. Zijn woorden 
zullenn misschien de schoonheid van de jongen prijzen en allerlei beloftes inhouden. 
Blijkbaarr kan de voorstelling van een man en een jongen die een gesprek voeren, een 
nadrukkelijkk erotische lading hebben.63 

Eenn ander voorbeeld waarbij in één voorstelling een verleiding door middel van 
geschenkenn én verleidingen waar geen expliciete tekens gebruikt worden, naast 
elkaarr aangeboden worden, biedt de kylix G 121 van Douris in het Louvre (nr. R113, 
ill .. 12). Aan de buitenkant zijn op beide zijden drie paren afgebeeld, telkens bestaande 
uitt een jongen die gehuld in een mantel op een stoel zit, en een man die tegenover 
hemm staat. Bij deze zes paren speelt een haas tweemaal een rol bij de verleiding en 
eenmaall  houdt de eromenos een bloem in hand. Bij drie paren echter zijn geen 
geschenkenn of andere voorwerpen als erotische tekens aanwezig. Hier staat de man, 
diee nu zelf in een mantel is gehuld, licht naar voren gebogen voor de jongen. In twee 
gevallenn leunt de man op zijn stok en op kant B maakt de man met zijn linkerhand een 
gebaarr alsof hij tegen de jongen spreekt. Zonder de andere ontmoetingen zou de 
beschouwerr niet gauw geneigd zijn deze scènes homo-erotisch te interpreteren. 
Maarr de context van de andere ontmoetingen maakt duidelijk dat de intenties van 
dezee mannen niet anders zijn dan die van hen die een geschenk aan hun eromenos 
aanbieden.. Hetzelfde doet zich voor op de binnenkant van deze schaal, waarop aan 
beidee zijden in totaal tien van dergelijke gesprekken tussen een zittende jongen (acht 
vann de tien zijn tot aan hun kin in een mantel gehuld) en een man (zes van de tien zijn 
eveneenss tot aan hun kin in een mantel gehuld) leunend op zijn stok, zijn afgebeeld. 
Slechtss bij één van deze tien speelt een geschenk (een haas) een rol.*6 Ook bij deze 
parenn heeft de conversatie een verleidend karakter. De tondo van de vaas, waarin 
eenn zittende jongen met een haas op zijn schoot is afgebeeld, onderstreept deze 
interpretatiee nog. Ook al zijn de jongens en de mannen volledig in een mantel gekleed, 
tochh kan een dergelijke confrontatie erotische oogmerken hebben.67 

6SDee andere zijde van de schaal wordt geïnterpreteerd als een voorstelling van muziekonderricht 
(vergelijkk bijvoorbeeld CVA Wenen (1), Taf. 13, 3-4 en Taf. 14, 1-2; Hellas, Goden en Mensen, 
Europaliaa 82, Brussel 1982 p. 176, afb. 103.; A. Bernhard-Walcher, Alltag. Feste. Religion, Antikes 
LebenLeben aufGriechischen Vasen, Wenen (1991) p. 50. De jongens op deze afbeelding (de een bespeelt de 
aulos,, de ander de lier) hebben een aanzet tot een bakkebaard en worden dus duidelijk ouder voorgesteld 
dann de jongens opp de andere zijde. Op de binnenkant van de vaas is een erotisch tafereel afgebeeld: een 
jongemann verleidt een jong meisje. Ik vraag me af of niet de hele kylix aan de 'erotiek' is gewijd en of 
ookk de voorstelling op kant B als hofmakerij geïnterpreteerd moet worden, in die zin dat de mannen de 
jongenss in hun spel storen om hun aandacht voor iets anders te vragen. 
^Eenn jongen houdt een lier vast, maar het is niet zeker of hij deze van zijn erastes heeft gekregen. 
67Anderee voorheelden van afbeeldingen waarop in één voorstelling dergelijke verleidende conversaties 
naastt erotische taferelen aan de hand van duidelijke tekens voorkomen zijn: R16 (twee jongemannen 
makenn een hopliet het hof: de rechter jongen heeft een bloem in zijn hand, de linker lijk t alleen een 
gebaarr van gesprek te maken; verder is er een KaXóq-inscriptie aanwezig), R20 (de rechter jongen van 
hett paar rechts op de afbeelding heeft een haas bij zich, wellicht als geschenk om de jongeman vóór hem 
tee versieren; het linker paar kan naar analogie van dit paar ook in een verleidingsscène verwikkeld zijn), 
R37,, R71 (de twee paren links op de afbeelding naar analogie van het paar rechts op de afbeelding), 
R844 (het linker paar en het rechter paar naar analogie van de middelste groep), R107 (het linker paar 
waarvann de jongen heftig gesticuleert naar analogie van het rechter paar waarvan de jongen een aryballos 
enn spons in de richting van zijn erastes houdt die in de leunhouding staat), R112 (kant A: de twee rechter 
parenn naar analogie van het linker trio, waarvan de rechter man een geldzakje bij zich draagt; kant B: de 
erastess van het linker paar biedt een lint/lap stof aan, zo kunnen ook de twee andere paren een 
verleidingsscènee voorstellen), R115 (het linker paar naar analogie van de groep rechts van hen), R119 
(hett rechter paar op kant A naar analogie van twee andere mannen die een takje en een bloem bij zich 
dragen),, R132 (op beide kanten zijn er eromenoi die met hun hand het seksuele gebaar maken, de 
anderenn - het linker paar op kant A en het rechter paar op kant B - naar analogie van dezen), R133 (het 
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analogiewerkingg tussen verschillende beeldvlakken 
Err zijn ook afbeeldingen waarbij een analogie tussen de verschillende beeldvlakken 
aanwezigg is, dat wil zeggen dat het tafereel op het ene vlak geïnterpreteerd moet 
wordenn naar analogie van het andere. Ik geef enkele voorbeelden. Op de kylix 2655 
vann Makron in München (nr. R152, ill . 13 a/b/c) bevatten zowel kant A als B een 
hofmakerij:: op elke zijde zijn drie paren afgebeeld, elk bestaande uit een man of 
jongemann die een jongen met een diergeschenk, een takje of een krans probeert te 
verleiden.688 Op de binnenkant van dezelfde schaal staat een jongeman geleund op zijn 
stokk naar een kleine jongen te kijken, die zijn mantel aan de voorkant heeft 
opengeslagen,, waardoor zijn naakte lichaam zichtbaar is. Deze wijst met zijn 
rechterhandd naar de hand van de jongeman tegenover hem. Gezien de thematiek op 
dee buitenkant van de kylix laat zich deze afbeelding via analogiewerking ook als een 
verleidingg verklaren. De naaktheid van de jongen wijst eveneens in deze richting, 
maarr zij is geen noodzakelijke voorwaarde: ook wanneer de jongen in een mantel 
gehuldd zou zijn, zoals verscheidene andere jongens op de schaal, zou een erotische 
interpretatiee opgeld doen. We zien dus dat het tegenover elkaar geplaatst zijn van een 
man/jongemann en een jongen door de schilder bedoeld kan zijn als een situatie die op 
zichzelff  al een erotische spanning teweegbrengt. 
Opp de kylix H 550 van de Brygosschilder in het Vatikaan (nr. R86, ill . 14 a/b) heeft de 
schilderr op kant B onmiskenbaar een homo-erotische verleidingsscène afgebeeld. Er 
iss concurrentie tussen de jongens onderling. De jongen links van de man met de haas, 
grijptt al te gretig in de richting van het geschenk. De man lijk t het dier echter aan de 
jongenn die aan de andere kant van hem staat, te willen geven. Rechts op de 
afbeeldingg slaat een derde jongen het tafereel gade. Op de andere kant is hetzelfde 
typee personen aanwezig, alleen maakt het jongetje met wie een man links op de 
voorstellingg van kant B staat te praten, op kant A van het tafereel geen deel uit. Een 
anderr opmerkelijk verschil is het voorkomen van de boom op kant A, die aangeeft dat 
dee mannen zich in de open lucht bevinden. Toch treffen we hier, evenals op kant B, 
ookk tweemaal een sportuitrusting, bestaande uit een aryballos en een strigilis, aan. De 
jongenn rechts op de afbeelding draagt het bundeltje om zijn arm. In het algemeen 
wordtt aangenomen dat deze parafernalia aangeven dat de voorstelling in een 
palaistraa gesitueerd is.69 In het midden van de afbeelding van kant A staat een 

linkerr  paar  is duidelij k homo-erotisch: de andere twee paren zullen dat karakter  ook hebben), R138 (op 
kantt  A is het rechterpaar van jongen en man ongetwijfeld in een verleiding verwikkeld naar  analogie van 
hett  linkerpaar , waarvan de erastes een granaatappel aan zijn vriend aanbiedt), R139 (het linker  paar  op 
kantt  A naar  analogie van het paar  waarvan de erastes een geldbuideltje aanbiedt), R141 (kant B toont 
dri ee paren van volwassen mannen; bij  twee ervan gaat de verleiding met een herkenbaar  teken gepaard, 
namelijkk  een takje), R151 (het gaat hier  om een verleiding tussen mannen: op kant A heeft de linker 
mann van de groep rechts op de afbeelding een takje bij  zich, de andere groep naar  analogie hiervan), 
R1544 (het paar  rechts op kant B naar  analogie van de twee andere paren), R160 (op kant A het linker 
paarr  naar  analogie van de twee andere paren; de man van het middelste paar  biedt de jongen 
waarschijnlij kk  geldstukken aan), R161 (op kant B het paar  link s op de afbeelding naar  analogie van de 
middelstee groep?), R162 (naar  analogie van het linker  paar, waarvan de erastes het erotische teken met 
zijnn hand maakt, zijn ook de twee andere paren homo-erotisch), R163 (het rechter  paar  op kant A naar 
analogiee van de twee andere paren; ditzelfde geldt voor  kant B), R205 (de jongen van het paar  rechts op 
kantt  A heeft een ei-vormig voorwerp in zijn hand; de twee andere jongens naar  analogie van het rechter 
paar),, R222 (op de hals van kant B is het tweetal link s van de man die zijn eromenos vlees/een schenkel 
aanbiedt,, naar  analogie van deze groep in een verleidingsscène verwikkeld), R266 (het rechter  paar  naar 
analogiee van het linker  paar  waar  een geschenk wordt aangeboden), R273 (het rechter  paar  op kant B 
naarr  analogie van het linker  paar  waarvan de erastes het erotische teken maakt), R326 (op kant B het 
rechterr  paar  naar  analogie van het linker  paar). 
^Hett  is niet duidelij k of de speer  die de jongen van het paar  link s op kant B vasthoudt, een geschenk van 
zijnn oudere vriend is. 
w Dee boom zou er  ook op kunnen wijzen dat de ontmoeting zich op wegg naar  de sportschool afspeelt. 
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volwassenn man in de bekende leunhouding. Ook al zijn er geen formele kenmerken 
aanwezigg die expliciet signaleren dat het om een verleiding gaat, toch lijk t het geen 
grotee stap de voorstelling op kant A naar analogie van die van kant B ook als een 
afbeeldingg van een verleiding te beschouwen. Het stel dat links van de erastes staat, 
kijktt aandachtig toe hoe de eromenos op de avances zal reageren. Wellicht heeft de 
Brygosschilderr met de voorstelling op de beide kanten van zijn schaal twee vormen 
vann een homo-erotische verleiding willen uitbeelden: één waarbij de kracht van het 
woordd voldoet om de eromenos te overreden en een andere waarbij de waarde van 
hett geschenk de eromenos opdringerig maakt. 
Dee analogie kan ook op een andere manier functioneren: wanneer op de ene kant van 
eenn vaas een heteroseksuele hofmakerij is afgebeeld, kan dit thema worden 
voortgezett op de andere kant, maar dan in een homo-erotische context. Zo tracht een 
mann op de ene kant van de kylix PC 94 van de Schilder van Vill a Giulia 50508 in 
Leidenn (nr. R244, ill . 15) een vrouw te verleiden door haar een spiegel aan te bieden. 
Dee vrouw lijk t op de avances van de man in te willen gaan, doordat zij haar hand naar 
dee spiegel uitstrekt. Op de andere kant is de vrouw vervangen door een jongen. De 
mann biedt de jongen niets aan, maar hij staat in dezelfde houding als de man die op de 
anderee zijde zijn spiegelbeeld vormt. De jongen is niet zo gemakkelijk over te halen 
alss de vrouw, want hij houdt zijn handen nog in zijn mantel. Wanneer deze afbeelding 
onafhankelijkk van de context van de andere zijde bekeken zou worden, zou een 
homo-erotischee interpretatie weinig grond hebben. Maar het ügt voor de hand de 
afbeeldingg te verbinden met de andere zijde en naar analogie hiervan ook in de 
voorstellingg van kant B een erotische verleiding te zien.70 

Dee analogie doet zich ook voor tussen een mythologische en referentiële voorstelling. 
Zoo toont de pelikè G 225 van de Syleusschilder in het Louvre (nr. R32, ill . 16) op de 
enee zijde waarschijnlijk Ganymedes die Zeus bedient en op de andere zijde een man 
inn gesprek met een in mantel gehulde jongen. De man, die in de leunhouding staat, 
strektt zijn beide handen naar de jongen uit. Naar analogie van het mythische 
voorbeeldd kan de referentiële afbeelding homo-erotisch worden geïnterpreteerd. De 
analogiewerkingg lijk t bij verscheidene andere voorstellingen vruchtbaar te zijn, die, 
afzonderlijkk beoordeeld, niet onbetwistbaar een erotische verklaring zouden 
toestaan.71 1 

homo-erotiekk zonder  formele kenmerken 
Wee hebben gezien dat een afbeelding als op de kylix in Leiden (nr. R244, ill . 15) naar 
analogiee van de andere zijde een homo-erotische verleiding weergeeft. We gaan nu 
eenn stap verder en vragen ons af of een dergelijke afbeelding ook zonder de erotische 
contextt van de andere zijde, of binnenkant een erotische betekenis kan hebben. Naar 
aanleidingg van de afbeelding op de krater in Rennes (nr. R202, ill . 10) heb ik enkele 
redenenn genoemd die het waarschijnlijk maken dat zo'n voorstelling een homo-
erotischee betekenis had. Ik denk dat het daar geformuleerde punt dat het tegenover 
elkaarr staan van een man/jongeman en een jongen een erotische associatie kan 
hebben,, voldoende is onderbouwd. Verder hebben we gezien dat op veel afbeeldingen 
dee leunhouding voorkomt, die aangeeft dat de persoon alle aandacht voor de ander 
heeft.. Door deze afwachtende houding lokt hij de ander tot een reactie uit. 
0>pp de kylix K 1818 van de schilder van Louvre G456 in Würzburg (nr. R253, ill . 17) 
staann op beide kanten telkens een man en twee jongens. Op kant A wendt de 
middelstee jongen zich naar de man. Hij opent zijn mantel en toont zijn naakte lichaam. 
Dee andere jongen, rechts op de afbeelding, staat in de leunhouding. Op kant B is de 
middelstee jongen in een himation gehuld, uitgezonderd zijn linkerschouder. Hij kijkt 

70Jongkees-Voss (CVA) geeft ook deze interpretatie. 
71Voorr  meer  voorbeelden, zie Appendix n van dit deel. 
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naarr de jongen die links van hem in een ïeunhouding hem aangaapt. Tussen hen is een 
zuill  afgebeeld. Ik denk dat Simon gelijk heeft dat beide afbeeldingen, ondanks de 
afwezigheidd van formele kenmerken, als een homo-erotische verleidingsscène zijn te 
interpreteren.722 De voorstelling op kant A is hierin het duidelijkst, doordat de 
middelstee jongen, de eromenos, zijn mantel opent voor de man tegenover hem. Dit 
heeftt een sterk erotiserende werking. Het verschil tussen kant A en B is gelegen in de 
houdingg van de eromenos. Op kant A maakt hij contact met de man, op kant B met de 
jongenn in de Ïeunhouding. Bovendien is het verschil in de manier waarop beide 
eromenoii  de mantel dragen opvallend. Onderstreept dit een verschil in de rol van de 
jongenn in de verleiding - neutraal (kant B) tegenover gewillig (kant A) - of gaat het 
omm twee stadia in het verleidingsritueel? Ik acht de eerste mogelijkheid het 
waarschijnlijkstt en ik denk dat de beide afbeeldingen een illustratie vormen van twee 
verschillendee typen eromenos, waarbij mijns inziens het openen van de mantel laat 
zienn dat de eromenos zeer bewust in de verleiding een actieve rol speelt.73 

Maarr ook voorstellingen als die op de kylix 62 van de 'Cat and Dog'-schilder in 
Mannheimm (nr. R263, ill . 18) zijn eventueel als een erotische scène te bestempelen.74 

Opp kant A heeft de man, die sterk naar voren is gebogen en op zijn stok leunt, alle 
aandachtt voor de jongen die vóór hem staat. Hij maakt bewegingen met zijn handen. 
Dee jongeman links van de man wijst naar het tweetal en wil betrokken worden in hun 
conversatie.. Op de andere zijde zit een jongen op een stoel; aan weerskanten 
daarvann staan een jongeman en man, beiden in de 'Ïeunhouding,' hem te bekijken75. 
Dee jongen wijst met zijn rechterhand naar de jongeman. Men kan zich afvragen of ze 
gewachtt hebben tot het moment dat de jongen zal kiezen wie van hen zijn erastes 
magg worden. Misschien staan ze hem zwijgend te beoordelen.76 

72E.. Simon, Minoïsche und griechische Antiken, Mainz am Rhein (1989) p. 85. 
7ïErr zijn meer voorbeelden waarbij de schilder door middel van het ontbloten van (bepaalde delen van) 
hett lichaam van de eromenos, de erotische strekking van de afbeelding onderstreept: R72 (een jongen, 
diee in de Ïeunhouding staat, toont zijn naakte lichaam aan een andere jongen), R176 (op kant A opent 
eenn jongen zijn himation voor een zittende man), R225 (een jongen heeft zijn himation afgedaan en 
toontt zijn naakte lichaam aan een man die enigszins gebukt naar hem staat te kijken), R237 (een man 
looptt op een jongen toe die zich enigszins naar hem toe draait; daarbij houdt hij zijn linkerhand omhoog, 
waardoorr zijn himation zich opent), R243 (een jongen trekt zijn himation uit voor een andere jongen die 
naarr hem kijkt; een man in de Ïeunhouding slaat het tweetal gade), R245 (een jongen ontdoet zich van 
zijnn himation voor een ithyphallische herme; een jongen rechts op de afbeelding - stiekem verscholen 
achterr een boom (?) - slaat hem gade. Op de andere zijde kleedt de jongen zich ten overstaan van een 
man,, in de Ïeunhouding, uit. De ithyphallische herme kijkt van achteren toe), R252 (een jongen toont 
zijnn naakte lichaam aan een zittende jongeman), R257 (pp kant B van de kylix is de middelste jongen 
bezigg zijn himation los te maken ten overstaan van een andere jongen), R275 (op deze scherf komt een 
jongenn met ontbloot bovenlijf - zijn himation hangt over zijn schouder - aangelopen, terwijl hij omkijkt; 
hijj  loopt in de richting van twee jongens die tegenover elkaar staan; de rechter strekt zijn hand uit naar 
zijnn vriend, wellicht met het anusteken), R289 (op kant A toont een jongen zijn billen aan een andere 
jongenn die hem in de Ïeunhouding bekijkt), R349 (een jongen opent zijn himation voor een man die hem 
inn de Ïeunhouding gadeslaat). 
74Dee computeruitdraai van het Beazley-archief (zie noot 11) beschrijft beide zijden van deze schaal met 
dee term 'courting.' 
75Eenn zittende jongen in een erotische situatie lijk t de homoseksuele tegenhanger te zijn van de hetaire 
diee zittend op haar klanten wacht of hen zittend ontvangt. 
76Anderee voorbeelden waarop geen formele erotische kenmerken aanwezig zijn, maar die mijns inziens 
erotischh te interpreteren zijn: R5 (jongeman kijkt om naar man die in de Ïeunhouding staat), R22 (het 
linkerr paar op kant A), R46, R49 (kant B; ook J. Neils in Neils (1992/1) p. 164 suggereert een homo-
erotischee interpretatie van kant B), R56 (de man staat in de Ïeunhouding en de jongen op kant B is 
volledigg naakt, geleund tegen een pilaster), R77, R89 (de binnenkant van de schaal), R91, R101 (kant 
B),, R102, R104 (op beide zijden staat tussen twee jongens in Ïeunhouding een jongen die van de linker 
gesticulerendee jongen vandaan loopt), R112, R131 (?), R1355 (?), R207, R218 (kant B waarop een man 
enn een jongen in een Ïeunhouding staan om een andere jongen), R219 (beide zijden), R221 (op kant B 
staatt een jongen temidden van een jongeman en een man die in de Ïeunhouding naar hem kijkt; ook 
Olmoss (1993) p. 168 interpreteert deze afbeelding homo-erotisch), R228, R234, R247 (beide zijden van 
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Wanneerr de erotische interpretatie van dergelijke afbeeldingen juist is, ligt het voor 
dee hand ook afbeeldingen van enkele decennia later die een soortgelijke iconografie 
vertonen,, op deze manier te interpreteren. Zo is de voorstelling op de krater 1614 van 
dee 'Academy'-schilder in Bonn, die uit ca. 420-400 stamt (nr. R320, ill 19)77, waarop 
tweee mannen om een jonge jongen heen staan, die tot aan zijn kin in een lange 
himationn gehuld is, erotisch te interpreteren. De figuren dragen alle drie een grote 
kranss in het haar. Doordat de jongen door twee mannen is geflankeerd, die zich 
beidenn op hem richten, is er een element van spanning en suggereert de afbeelding 
datt het hier om meer dan een neutrale conversatie gaat. 

erotischee gesprekken op Zuid-Italische keramiek 
Wee treffen zulke voorstellingen ook aan op Zuid-Italische keramiek. Ik wil niet 
suggererenn dat de talloze malen afgebeelde gesprekken van twee of meer in een 
mantell  gehulde jongens, altijd een erotische strekking zouden hebben. Verre van dat. 
Ikk beperk me tot afbeeldingen waarbij de andere zijde een erotische scène bevat; 
hierdoorr dringt zich ook van de conversatiescène een erotische interpretatie op. Zo is 
opp een pelikè van de Kreousaschilder in Stuttgart (ill . 20 a/b)78 op kant A een jongen 
afgebeeldd die een vrouw benadert en haar een krans aanbiedt. De vrouw draagt een 
peploss en houdt een kalathos in haar handen. Als deze afbeelding een erotische 
strekkingg heeft, geldt hetzelfde voor de voorstelling van twee jongens op de andere 
zijde,, van wie de één de ander een krans aanbiedt. Er zijn verder geen aanwijzingen 
datt het om atleten gaat en dat de krans op een behaalde overwinning zou wijzen. Een 
Apulischee krater in Milaan (ill . 21 a/b)79 laat zien hoe op de ene kant een naakte 
jongenn een zittende vrouw het hof maakt. Zij spiegelt zich. De jongen biedt haar een 
schaall  aan en heeft een krans in zijn andere hand. Deze voorstelling heeft duidelijk 
eenn erotische connotatie, die haar uitstraling kan hebben naar de voorstelling op de 
anderee zijde waarop twee jongens, gehuld in een mantel en leunend op een stok, 
tegenoverr elkaar staan. Deze stereotiepe afbeelding lijk t geen enkele specifieke 
betekeniss te hebben. Toch is het te overwegen de afbeelding op de andere zijde de 
suggestiee te laten geven van het onderwerp waarover de jongens aan het praten zijn. 
Wee hebben intussen begrepen dat de verbeelding van de homo-erotiek in de vijfde 
eeuww tamelijk verstard is en dat expliciete erotiek in de iconografische taal 
nauwelijkss of geen rol meer speelt.80 

dee schaal), R251 (kant A, indien de middelste figuur van het mannelijk geslacht geweest is), R264 (kant 
B:: een jongen zit temidden van twee jongens/jongemannen in de leunhouding; de linker jongen 
gesticuleert),, R268 (op de binnenkant van de schaal staat een man in leunhouding tegenover de jongen; 
eenn kalos -inscriptie is aanwezig; op beide zijden is een scène met saters en mainaden afgebeeld), R277 
(kantt B, vergelijk ook Keuls (1985) fig. 199), R281 (op beide zijden is telkens een jongen omsloten 
doorr ietwat grotere jongens leunend op een stok; op de binnenkant gaat het om twee jongens, van wie de 
linkerr in de leunhouding staat), R283, R292 (van het linker paar staat de linker jongen in de 
leunhouding;; de eromenos loopt weg terwijl hij omkijkt; de jongens van het rechter paar staan rustig 
tegenoverr elkaar; de tondo geeft een symposionscène van twee jongens weer), R297, R298, R303, 
R313,, R332, R342. 
^ e tt CVA noemt de krater Attisch. Beazley merkt, volgens het CVA, over de krater op: 'if certainly attic'. 
^Stuttgart,, Kas 151, CVA Stuttgart, Taf. 46,1-2. 
79MUaan,, Civico Museo Archeologico 226. 
*°Enkelee andere voorbeelden van Zuid-Italische keramiek waarop via de andere zijde wellicht een 
erotischh contact tussen twee personen van het mannelijk geslacht gesuggereerd wordt: 1. Rome, Musei 
Vaticanii  A58, Campaanse amfoor van de Astaritaschilder, LCS 400, 269, tav. 155, 1-2, CVA Vatikaan, 
tav.. X., 1-3.2. Tarente, Museo Nazionale V85 588.1. G. 145735, Apulische krater van de schilder van 
Wenenn 549, ca. 370-360, zie F. d'Andria, Archeologia dei Messapi, Bari (1990) pp. 144-5. 
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4.. Pedagogie of hoererij? 

Bijj  de bespreking van de zwartfigurige keramiek hebben we geconcludeerd dat het 
doorr sommigen veronderstelde pedagogische karakter van de homo-erotiek geen 
ondersteuningg vindt in de zwartfigurige afbeeldingen. Bij het roodfigurige materiaal 
doenn zich enkele nieuwe gezichtspunten voor. Zoals we hebben gezien, verschijnen 
naastt de diergeschenken en de voorwerpen die slechts symbolisch zijn, ook andere 
materiëlee geschenken. Van deze geschenken komen de lier,81 de auloi (en/of 
foudraal)822 en het diptychon" eventueel in aanmerking als een verwijzing naar een 
pedagogischee functie in de relatie tussen de erastes en eromenos. Het schenken van 
bijvoorbeeldd de lier zou kunnen staan voor de bijdrage die de erastes zou willen 
leverenn aan de muzische vorming van de jongen. Als dit juist is, zijn er schilders die 
suggererenn dat het pedagogische element een rol speelt in een homoseksuele 
verhouding.. Hierbij moeten we ervan uitgaan dat het aanbieden van de lier een 
prospectievee functie heeft: het instrument staat symbool voor de intentie van de man 
eenn langdurige relatie met de jongen aan te gaan, waarin hij hem in zijn muzische 
ontwikkelingg zou kunnen bijstaan. We moeten er echter voor oppassen de hele 
invullingg die bijvoorbeeld Plato anderhalve eeuw later aan de pedagogische rol van de 
erastess heeft gegeven, aan de lier als geschenk te koppelen. Het is waar dat de lier op 
veell  terreinen van het culturele leven van de Athener een functie had, maar wat veel 
modernee auteurs verstaan onder de pedagogische rol, namelijk die van een mentor, 
lijk tt voor een lier als symbool veel te zwaar. Verder moeten we ons realiseren dat de 
meestee geschenken deze associatie niet hebben. Als we ervan uit zouden gaan dat de 
lierr deze symbolische waarde wel had, en we leiden vervolgens hieruit af dat een 
homoseksuelee relatie daarom deze functie zou kunnen hebben, dan volgt 
onvermijdelijkk de conclusie dat de erastes deze functie in de meeste gevallen niet 
had.. De lier komt namelijk relatief zeer weinig voor en bovendien is het, zoals ik heb 

811 De lier  komt op de volgende afbeeldingen voor: R2, R4, R25, R46, R60, R62, R66, R110, R113, 
R1166 (2x), R117, R125, R133, R137, R144, R149, R164, R167, R170, R173, R185, R190, R198, 
R201,, R206, R210, R224 (2x), R226, R23S, R238, R239, R250, R256 (2x), R269, R270, R274, 
R2788 (2x), R280, R288 (2x), R305, R314, R315, R323, R324 (2x), R343, R351, R352, R355. Bij 
dezee voorbeelden fungeert mijns inziens de lier  niet altij d als geschenk. Bij  een aantal heeft de eromenos 
dee lier  in zijn handen en lijk t het erop dat de lier  de functie heeft de jongen te karakteriseren als iemand 
mett  een bepaalde ontwikkeling, als een schooljongen of als iemand van een bepaalde klasse; het bij  zich 
dragenn van de lier  geeft soms alleen maar  aan dat de drager  bezig was muziek te maken. De 
afbeeldingenn waar  de lier  een attribuut is van de eromenos, zijn: R2, R4, R46, R60, R110, R113, R116 
(kantt  B: de lier  karakteriseert de volwassen man als efomenos), R117 (zo ook von Bothmer 19872 p. 
48),, R133, R137, R149, R1S4, R164, R167, R173, R185, R190, R198, R201, R226, R235, R238, 
R2566 (2x), R274, R278 (2x), R305, R314, R323, R324 (kant B), R343, R352. Op enkele van deze 
afbeeldingenn biedt de erastes de jongen een ander  geschenk aan: op R60 en R164 een haas, op R117 een 
bloemm en op R314 een zak met onbekende inhoud. Ook karakteriseert de lier  soms de erastes en lijk t zij 
geenn geschenk. Dit is het geval op afbeelding R25 en wellicht op de tondo van R116. Ik denk dus dat de 
lierr  alleen op afbeelding R62, R66, R125, R144, R170, R206, R210, R224 (2x), R235, R239, R250 
(dee vaas is gebroken, de voorstelling is daarom niet helemaal duidelijk) , R269, R270, R280, R288 (2x), 
R315,, R324 (kant A), R351, R352 en R355 bedoeld is als geschenk. 
«Voorbeelden::  R27, R149, R170, R175, R224, R269, R279, R282, R285, R287, R288. Op de 
afbeeldingenn R27, R149, R170, R175 en R224 bespeelt de eromenos de auloi; het zal dus niet om een 
geschenkk gaan. Op R282 houdt de eromenos de foudraal vast. Op de afbeeldingen R269, R279, R285 
enn R287 biedt de erastes de foudraal aan. De voorstelling op R288 laat een jongen zien die een andere 
jongenn de auloi zelf aanbiedt; gezien de andere paren gaat het om een verleidingsscène. Koch-Harnack 
(1983)) noemt de foudraal of het instrument (de auloi) niet als geschenk. 
«Voorbeelden::  R76 (2x), R78, R224, R229, R280. Op de afbeeldingen R224 en R229 karakteriseert 
hett  diptychon de jongen als een schooljongen. Op de andere afbeeldingen wordt het diptychon 
aangeboden.. Vergelijk Koch-Harnack (1983) p. 1SS. 

170 0 



latenn zien, bij enkele afbeeldingen niet eens zeker dat de lier als geschenk bedoeld is.84 

Ookk het diptychon en de auloi komen zeer sporadisch voor. 
Tochh hoeft, net zo min als bij de geschenken in de zwartfigurige keramiek, aan de lier, 
dee auloi en het diptychon op de roodfigurige keramiek een sterke symbolische 
waardee toegekend te worden. Het zijn alle drie voorwerpen die voor een Atheense 
jongenn tot zijn vaste schooluitrusting behoorden. De praktische waarde ervan lag in 
hunn nut. Dit kan voor een jongen voldoende reden geweest zijn om, handelend naar 
hett principe van het do ut des, in ruil voor zo'n geschenk zijn minnaar terwille te zijn. 
Verderr biedt een erastes deze drie voorwerpen - en dit argument is mijns inziens 
doorslaggevendd - aan een ander van min of meer dezelfde leeftijd aan.83 Zo koesteren 
opp kant A van de kylix 488 van de Splanchnoptschilder in Würzburg (nr. R280, ill . 22 
a/b)) twee jongens belangstelling voor de jongen in hun midden die een diptychon aan 
dee jongen links op de afbeelding laat zien. Alledrie zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. 
Datt het om een verleidingsscène gaat, maakt de jongen rechts duidelijk, want hij 
strektt zijn rechterhand met een geldbuideltje naar de jongen uit.86 Op de andere zijde 
houdtt de middelste jongen een lier vast. Gesteld dat het diptychon en de lier in deze 
voorstellingenn in de verleiding de functie van een geschenk zouden hebben, dan 
maaktt deze afbeelding duidelijk dat deze voorwerpen als geschenk weinig van doen 
hebbenn met een symboolfunctie van de rol van een opvoeder of mentor. Dit soort 
voorstellingenn maakt het waarschijnlijk dat het ook bij deze voorwerpen om hun 
praktischee functie gaat. 
Err zijn ook verschillende afbeeldingen waarop een jongen een lier bij zich heeft, en op 
wegg lijk t te zijn naar school of ervandaan te komen. Mannen of jongens proberen 
volgenss deze afbeeldingen blijkbaar met de jongen op straat contact te leggen.87 Er 
zijnn verder ook twee afbeeldingen die laten zien dat de verleiding op school 
plaatsvindt.. Op beide zijden van de buitenkant van de kylix 86.AE.290 van Douris in 
hett J. Paul Getty Museum (nr. R110, ill . 23) is een schoolscène afgebeeld, herkenbaar 
aann de lieren die aan de wand hangen.88 De aryballos, de spons en het netje wijzen er 
wellichtt op dat de jongen na zijn muzieklessen gaat trainen. Op beide zijden vindt een 
verleidingg plaats. Op de hier afgebeelde kant B staat een man in de leunhouding vóór 
dee jongen; hij houdt een takje in zijn hand en heeft de jongen een haas aangeboden. 
Ookk op de buitenkant van de kylix G 121 van Douris in het Louvre (nr. R113, zie ill . 
12)) is een schoolsituatie afgebeeld, gecombineerd met een homoseksuele verleiding; 
tweemaall  komt daar namelijk de haas als geschenk voor. Deze afbeeldingen laten 
duss zien dat de erastai de jongens ook tijdens school trachten te verleiden.89 Op de 

MZiee voetnoot 81. 
ssLierr R170, R224 (2x), R235, R239, R270 (?), R280, R288, R324, R352, R355; diptychon: R76, 
R280;;  auloi: R279, R285, R287, R288. 
wHett is enigszins onduidelijk wie de eromenos is. Omdat de linker jongen in de leunhouding staat, 
lijkenn hij en de jongen met het geldzakje erastai. Maar in dat geval is het diptychon, naar het zich laat 
aanzien,, niet als geschenk bedoeld, omdat de linker jongen geen enkele beweging maakt, waaruit blijkt 
datt hij het aan de andere jongen heeft gegeven. We kunnen de afbeelding driedimensionaal bekijken en 
onss voorstellen dat de jongen met het diptychon langs de andere jongen loopt en hem toont wat er op het 
diptychonn geschreven staat Door de context van de verleiding, kunnen we hierbij denken aan woorden 
mett een erotische strekking. Het is misschien ook mogelijk dat de linker jongen de eromenos is die door 
dee twee rechter jongens het hof wordt gemaakt. In dat geval functioneert het diptychon als geschenk. 
Ookk op de andere zijde is het niet helemaal duidelijk wie de eromenos is: de middelste jongen of de 
jongenn in de leunhouding. 
"Hett gaat om de volgende afbeeldingen: R133, R137, R164. R173, R185, R198, R224, R238, R256, 
R274,, R314. 
MZoo ook True (1983) p.48. 
^Zoo is het mogelijk dat op de bekende hydria München 2421 van Phintias, ARV2 23, 7 (cf. Simon 
(19812)) Abb. 99-101) de man die links van de zittende jongen staat te luisteren in de leunhouding niet de 
paidagogoss is, maar de minnaar van een van de jongens, die bewonderend naar de jongens luistert en het 
goedee moment afwacht zijn intenties kenbaar te maken. 
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binnenkantt van deze vaas waar tien paren zittende jongens samen met een erastes 
zijnn afgebeeld en die wellicht ook een schoolsituatie weergeeft, is een van de jongens 
aann het lierspelen en wordt hij vol aandacht door een erastes beluisterd. De lier kan in 
ditt soort verleidingsscènes aangeven dat de erastes vooral door bepaalde 
eigenschappenn van de jongen wordt aangetrokken. Het is niet alleen diens 
lichamelijkee schoonheid die de erastes opwindt, maar ook het feit dat de jongen een 
serieuzee en min of meer vlijtige indruk maakt. Op deze manier plaatsen we de 
afbeeldingenn waarop een lier bij een verleiding te pas komt, in het verlengde van 
anderee afbeeldingen waarop de her de jongen als een schooljongen of als iemand die 
aandachtt besteedt aan zijn muzische ontwikkeling, karakteriseert. 
Dee lier geeft echter aanleiding tot nog een andere associatie in dezelfde lijn als die bij 
eenn dier als de haas. Wat de erastes met de haas wilde zeggen, luidde als volgt: 'de 
haass is een dier dat gevangen moet worden en zoals ik dit dier met succes heb 
gevangen,, zo zal ik ook in mijn verleiding van jou succes hebben.' Het diergeschenk 
enn de jongen worden vanuit het perspectief van de erastes met elkaar vergeleken: in 
beidee gevallen vindt hij het de moeite waard jacht te maken. Bij de lier houdt deze 
associatiee in: 'de lier is een instrument dat mooie klanken geeft, waarvan te genieten 
valt.. Zo valt er ook van jou te genieten, want ji j bent icaXóv xi.'90 Een dergelijke 
associatiee gaat ook op voor de auloi en het diptychon. 
Err is nog een andere interpretatie van de lier mogelijk, en wel op het terrein van de 
erotiek.. Mannen die een snaarinstrument bespeelden hadden de connotatie van 
verwijfdd te zijn. In de redevoering van Aischines Contra Timarchum vinden we in een 
homoseksuelee context onmiskenbaar deze associatie," die ook de passieve rol bij de 
seksualiteitt inhoudt. Misschien is de lier als geschenk aldus een hint om aan de jongen 
duidelijkk te maken wat de erastes op het terrein van de seksualiteit van hem 
verwacht. . 
All  met al ben ik geneigd de pedagogische interpretatie van de lier, de auloi en het 
diptychonn te verwerpen, te meer daar deze voorwerpen als geschenk zo weinig 
voorkomenn en in hun vermeende didactische functie geïsoleerd en uniek zouden zijn. 

hett geldgeschenk 
Eenn van de belangrijke verschillen tussen de homo-erotische zwart- en de 
roodfigurigee keramiek is dat op de roodfigurige vaasafbeeldingen het geldgeschenk 
zijnn intrede doet.92 Voor zover onze bronnen reiken, is vast te stellen dat zowel in 

^Zo'nn parallellie tussen het geschenk en de eromenos wordt ook gesuggereerd door Klearchos van 
Soloii  in zijn Erotica, wanneer hij zich afvraagt waarom erastai appels, bloemen en dergelijke 
voorwerpenn bij zich hebben. Vergelijk voetnoot 45 van dit hoofdstuk. 
9lAeschin.. 1,41. Zie hfdst. 8.4.2. Vergelijk ook PI. Smp. 179d5, waar het feit dat Orpheus uaA.8aKÓc. is, 
verklaardd wordt met het gegeven dat hij een citherspeler is (zie deel 2, hfdst. 3.6). Cf. ook Dover (1978) 
pp.. 73-75. 
«Voorbeelden:: R17 (2x), R55, R66, R74, R84 (2x), R8S, R98 (of een bloem? H. Termer, Kunst der 
Antike,Antike, Hamburg (1978) p. 41 spreekt over een geldbuidel, maar plaatst er een vraagteken achter), R112, 
RH7,, RU9, R139, R147, R149 (2x?), R151 (2x), R154, R160 (ook 2x geldstukken), R175, R178, 
R184,, R186, R211 (2x) (het voorwerp dat de man links van de jongen in zijn handen heeft, is niet 
helemaall  duidelijk, vergelijk Greifenhagen (1976) p. 28, die over een buidel spreekt, maar zich afvraagt 
off  hij speelgerei of geld bevat. Als het voorwerp een buideltje is, dan is het ongetwijfeld een geldbuidel), 
R212,, R224, R242, R260, R271 (de geldbuidel hangt tussen de twee jongens), R272, R279, R280, 
R2888 (? of de zak is te groot voor een geldbuidel), R293, R295 (2x), R296, R299, R304 (de CVA-tekst 
spreektt over geldbuidel, maar misschien is de zak te groot), R319, R330 (of flesje?), R344, R352, 
R3588 (op deze afbeelding is het onduidelijk of het om een homoseksuele scène gaat of dat de jongeman 
mett het geld onderhandelt met de pornoboskos over prijs van de vrouw die achter hem staat). Op de 
afbeeldingenn R146, R177 en R192 houdt op de tondo een jongeman een geldzakje vast; gezien de 
contextt van de andere voorstellingen op deze vazen is de jongeman een erastes. Vergelijk Koch-Hamack 
(1983)) pp. 161-172 en Reinsberg (1989) pp. 182-187. Voor munten bij heteroseksuele verleidingen: 
vergelijkk Sutton (1982) pp. 292 en 432; Meyer (1988) pp. 105 en 113. 
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hetero-- als homoseksuele verleidingsscènes de geldbuidel ca. 500 op de vazen 
verschijnt933 De 49 voorbeelden van homoseksuele verleidingen waarin geldbuidel of 
muntstukkenn een rol spelen, zijn gelijkelijk verspreid over de periode van 500-450,94 

mett in ieder geval één uitzondering, zoals de kolonettenkrater 529 van de 
Duomoschilderr in Würzburg (nr. R319), die van ca. 400 dateert.95 We bespreken eerst 
enkelee belangrijke vragen cüe het geldgeschenk oproept, voordat we op het punt van 
dee datering terugkomen. 
Inn de eerste plaats doet zich de vraag voor of de geldbuidel en de munten degene die 
zo'nn geschenk aanneemt, als een hoerenjongen karakteriseren, net zoals, naar 
algemeenn wordt aangenomen, de geldbuidel bij de heteroseksuele verleiding de 
vrouww in principe als een hetaire of pornè kenmerkt.96 Op de kylix G 142 van Makron 
inn het Louvre (nr. R154, il l 24) staan op kant A drie paren van telkens een volwassen 
erastess met een jonge eromenos. De bundel van strigilis, spons en net duidt op de 
palaistra.. De verleiding vindt bij ieder van de drie paren op een andere manier plaats: 
dee erastes van het linker paar biedt de eromenos een buideltje met geld aan97, de 
erastess van het middelste paar gebruikt de kracht van zijn woorden en de eromenos 
vann het paar rechts op de afbeelding heeft een haan in ontvangst genomen en wil 
ermeee weglopen, terwijl zijn erastes een bloem in de hand heeft. Ook op de andere 
zijdee treffen we drie paren van volwassen erastai en eromenoi aan, waarvan twee 
erastaii  de jongens met levende hazen trachten te verleiden en de derde het zonder 
eenn geschenk probeert. Zoals we ons in hoofdstuk 4 hebben afgevraagd, doet zich bij 
ditt soort afbeeldingen het probleem voor of de afbeelding een reëele situatie in de 
palaistraa weergeeft, dat wil zeggen: of deze drie verleidingen ook in werkelijkheid 
tegelijkk konden plaatsvinden, of dat het hier om een verdere abstractie van de 
werkelijkheidd gaat en het drie vormen van een verleiding als typen weergeeft. Op 
beidee zijden staan de drie paren met de ruggen naar elkaar toe en er is geen sprake 
vann interactie tussen de paren. Op het eerste gezicht lijk t het op kant A dus te gaan 

93Reinsbergg (1989) p. 186 stelt dat de geldbuidel sinds de vroege vijfde eeuw in de pederastische 
verleidingsscèness in zwang raakt, maar dat de buidel zich al eerder als hetairenloon voordoet. Het oudste 
mijj  bekende voorbeeld van de toepassing van de geldbuidel in een homo-erotische verleiding, is een 
bekerr van de Hegesiboulosschilder (nr. R17). Deze dateert uit dezelfde periode, namelijk ca. 500, als het 
vroegstee voorbeeld van een heteroseksuele verleiding met een geldbuidel, namelijk een alabastron in 
Berlijn,, Staatliche Museen, ca. 500, Reinsberg (1989) Abb. 65a-b. 
**Enn niet, zoals von Reden (1995) p. 197 meent, tussen de tweede helft van de 6e en de eerste helft van 
dee 5e eeuw. 
«Vann de 49 voorbeelden zijn er vijf onzeker. Op de volgende afbeeldingen is de zak wellicht te groot 
voorr een geldbuidel, namelijk nr. R288 (?), R304, R330 (of een flesje). Bovendien is het onzeker of de 
voorstellingg op R271 een homoseksuele verleidingsscène betreft, immers het zakje hangt tussen de twee 
jongenss in. Misschien karakteriseert het geldzakje beide jongens als eromenoi. Nr. R324 heb ik niet 
opgenomenn bij de afbeeldingen met geldbuidel, omdat het voorwerp mijns inziens veel te groot is. Het 
CVACVA spreekt echter wel over een geldbuidel. 
«Vergelijkk Sutton (1982) pp. 290 e.v. en p. 432, noot 32, waar hij een lijst geeft van 50 heteroseksuele 
verleidingscèness op totaal 45 roodfigurige vazen, waar de geldbuidel een rol speelt; Reinsberg (1989) p. 
184,, Dierichs (19932) p. 86. Keuls (1985) p. 224 en 260-266 interpreteert bepaalde afbeeldingen waarop 
eenn man een buidel aan een vrouw aanbiedt, zoals fig. 205, 239 en 241, als 'husband and wife' (zie ook 
Keulss (1983)). üc denk dat dit niet juist is. De wolmand, die tussen de man en vrouw op fig. 205 staat, 
hoeftt bijvoorbeeld niet uitsluitend een verwijzing naar een huisvrouw in te houden. Ook hetairen en 
pomaii  onderhielden zich gedeeltelijk met wolbewerking. Ook de lier, die de vrouw op fig. 241 bespeelt 
hoeftt haar niet als "huisvrouw' te bestempelen. Meyer (1988), die uitvoerig de hydria in Tampa (Florida, 
Josephh Veach Noble Collection, ARV* 276, 70, van de Harrowschilder; Keuls (1985) fig. 239) 
bespreekt,, benadrukt op pp. 110 e.v. dat het doel van deze afbeeldingen niet zozeer is om een 
mededelingg te doen over de sociale status van de vrouw. Het gaat volgens haar om de schildering van de 
vrouwelijkee eigenschappen. Sommige van de uitgebeelde eigenschappen wijzen in de richting van 
hetairen,, maar in andere gevallen zijn de eigenschappen niet relevant voor het identificeren van de status. 
"Dee tekst van het CVA spreekt over een 'un petit sac è osselets,' maar dit lijk t me onjuist, temeer daar 
tussenn de erastes en de eromenos een groter net hangt, dat eventueel astragalen of andere spullen van de 
jongenn bevat 
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omm drie vormen van een verleiding als typen en dienen de figuren er vooral voor om 
dee verleiding als 'begrip' uit te beelden: de verleiding door middel van geld, het woord 
enn het diergeschenk. De nadruk op de andere zijde ligt niet zozeer op de manier 
waaropp de verleiding plaatsvindt, als wel op de verleiding zelf. De individuele 
kenmerkenn van de deelnemers aan het ritueel zijn geminimaliseerd en de figuren 
fungerenn primair als constituenten van een begrip. Vandaar dat de afbeelding waarop 
dee eromenos verleid wordt door middel van geld hem niet als een ander soort 
'eromenos'' voorstelt dan de rest van de jongens op de afbeelding: hij vertoont 
dezelfdee kenmerken als de anderen, zoals het volledig gehuld zijn in een mantel. 
Eenzelfdee iconografisch patroon doet zich op kant A van de kylix 3698 van Makron in 
Wenenn (nr. R149, ill . 11) voor, waarop naast de verleiding door middel van het woord 
enn de haas ook een geldbuideltje wordt aangeboden. Blijkbaar kan het geldgeschenk 
inn deze periode nog als een alternatief geschenk beschouwd worden binnen de 
traditionelee pederastische verhoudingen.98 

Ookk op de pelikè 3634 van de Tyszkiewiczschilder in Kopenhagen (nr. R66, ill . 25) 
wordtt de nadruk op twee verschillende manieren van verleiding gelegd. Op de ene 
kantt probeert een man een jongen met een lier te verleiden, op de andere kant wordt 
dee eromenos een geldbuideltje aangeboden. Op beide afbeeldingen staat de man in de 
leunhoudingg en is de jongen helemaal in een mantel gewikkeld. De overeen-komsten 
tussenn beide voorstellingen zijn zo groot - het enige verschil is dat er op kant A tussen 
dee man en de jongen een spons hangt" -, dat het om bijna identieke afbeeldingen 
gaat,, hetgeen het verschil in geschenk onderstreept. Het gaat hier niet om een 
verschillendd type jongens, het eerbare of niet-eerbare soort; de afbeelding lijk t eerder 
tee zeggen dat er verschillende manieren zijn om een jongen te verleiden: met een lier 
off  met geld.100 

98Zoo ook Reinsberg (1989) pp. 183-184 en Koch-Hamack (1983) pp. 161-172. Meyer (1988) p. 119 
daarentegenn benadrukt dat geld als geschenk een andere waarde had dan de andere geschenken. Ze stelt 
datt het geld slechts een ruilmiddel was en er geen emotionele waarde mee verbonden was. Het behoorde 
niett tot de belevingswereld van de eromenos maar tot die van degene die werft. De boodschap die het 
had,, was alleen tot de concurrenten gericht. Vanuit deze gedachte trekt zij de conclusie dat 'die 
Geldbeutell  in den Werbszenen keine bloBe Bereicherung des Geschenkerepertoires sind, sondem eine 
anderee Qualitat verkörpern.' Dat het geld wellicht geen sterke symbolische waarde had, wil nog niet 
zeggenn dat het geldgeschenk aanvankelijk, zoals de vaasafbeeldingen laten zien, geen geschenk onder de 
geschenkenn was. Verder hadden ook de andere materiële geschenken een waarde als 'ruilobject', waaraan 
dee symbolische functie ondergeschikt was. 
"D ee CVA-tekst plaatst een vraagteken bij de spons; het is inderdaad niet helemaal duidelijk wat het 
voorwerpp voorstelt. 
'«•Vergelijkk de uitgebreide bespreking van deze pelikè door Koch-Harnack (1983) pp. 166-169. Zij 
noemtt kant B in de compositie agressiever dan A. Dit lijkt mij niet juist. Zij vraagt zich af of de 
voorstellingenn in een antithetische of synthetische relatie met elkaar staan. Mijn interpretatie is zowel 
antithetischh als synthetisch: beide afbeeldingen laten twee manieren van de verleiding zien (synthetisch), 
maarr deze zijn wel verschillend: de ene jongen heeft meer interesse voor een lier, de ander meer voor 
geldd (antithetisch). Maar verder gaat het contrast mijns inziens niet. Een ander voorbeeld waarbij de 
homo-erotischee verleiding op gelijke wijze wordt ontleed, is de kylix 487 in Würzburg (nr. R260), 
waarbijj op de ene kant Eros een jongen een krans aanbiedt, die tegelijk van achteren wordt benaderd 
doorr een jongen met een geldbuidel, terwijl op de andere kant Eros, ditmaal steunend op een stok, de 
jongenn een astragaal aanreikt. Deze kijkt naar Eros met zijn hand in zijn zij, terwijl hij begroet wordt 
doorr een andere jongen. In ieder geval gaat het op deze kylix om twee vormen van verleiding. Toch lijkt 
dee antithese tussen de afbeeldingen groter te zijn: op kant A biedt de jongen het geschenk aan, op kant B 
doett Eros dat Op kant A staat de jongen recht tegenover Eros, op kant B heeft hij naar geen van beiden 
zijnn rug gekeerd, ook al kijkt hij naar Eros. De eromenos op kant B maakt een zelfverzekerder indruk, 
hoewell zijn geschenk slechts een astragaal is. Betekent het omkransen van de eromenos door Eros op 
kantt A dat de god de jongen feliciteert met zijn erastes, of wil het gebaar aan de eromenos slechts 
duidelijkk maken dat de jongen met de geldbuidel erotische intenties heeft? Op de kylix 96.9.70 in New 
York,, van Makron, (nr. R178) lijkt ook een zeker contrast te zijn: op kant A wordt een jongen door twee 
personenn het hof gemaakt: een man met een buideltje en een andere jongen met een takje. De eromenos 
looptt aan de man met het geld voorbij en wendt zich tot de jongen. Op de andere zijde staan twee 
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Hett Metropolitan Museum in New York bezit een tamelijk grote kylix (52.11.4) van 
Douriss (nr. R117, ill. 26 a/b/c), waarvan de drie beeldvlakken homo-erotische scènes 
bevatten:: op kant A werven twee volwassen mannen en een jongen om de gunst van 
tweee jongens. Eén van de eromenoi is naakt en dit karakeriseert hem als een atleet.101 

Dee erastai gebruiken geen materiële geschenken, maar een takje en een lint. Op de 
anderee zijde zijn drie volwassen erastai in actie om de aandacht van twee jongens te 
vangen.. Eén van deze jongens heeft een lier bij zich, hetgeen hem waarschijnlijk als 
eenn schooljongen tekent.102 De reacties van de jongens op beide kanten zijn 
verschillend.. De naakte jonge atleet maakt met zijn rechterhand, die hij uitstrekt om 
hett liefdestakje van de erastes te grijpen, duidelijk dat hij wil ingaan op de avances 
vann de man. Hij houdt met zijn andere hand de bovenarm van de man vast, die op het 
puntt staat de penis van de jongen aan te raken. Dit gebaar van de jongen moet echter 
niett als afweer worden geïnterpreteerd, aangezien hij met zijn andere hand naar het 
takjee reikt. De andere jongen, links op de afbeelding, lijkt de borst van zijn erastes te 
strelen.. Op de andere zijde nebben de erastai minder succes. De jongen met de lier 
lijktt met zijn rechterhand de avances van zijn minnaar af te wijzen en de andere 
jongenn staart naar de grond en maakt geen oogcontact. Wanneer degene die deze 
kylixx op een symposion gebruikte, de wijn had opgedronken - of, als de wijn veel was 
aangelengd,, al eerder - zag hij op de bodem een ander beeld van de homo-erotiek. 
Eenn jongen zit op een stoel, kijkt op naar de man die in de leunhouding en met een 
geldbuideltjee in zijn linkerhand vóór hem staat. De houding van de jongen maakt geen 
ontspannenn indruk; hij zit rechtop, met volle aandacht voor zijn erastes. Met hun 
handenn wijzen beiden in eikaars richting en wellicht zijn ze aan het onderhandelen 
overr de prijs.1<0 Een andere mogelijkheid is dat het gebaar van zijn hand aangeeft dat 
hijj het buideltje graag in ontvangst neemt om zich vervolgens naar de wensen van 
zijnn 'koper' te schikken. Moeten we ons voorstellen dat deze voorstelling van zaken 
eenn directe verwijzing inhoudt naar een mogelijke situatie in Athene van ca. 480/470? 
Achterr de man hangen de spons, de strigilis en een net. De palaistra is niet 
uitgesloten,, daar jongens vaker zittend in de palaistra worden afgebeeld. Anderzijds 
doett de stoel, gecombineerd met het geldgeschenk, denken aan de hetairen die 
zittendd hun klanten afwachten en ontvangen. Het heeft er alle schijn van dat deze 
kylixx van Douris drie verschillende 'eromenoi' tekent: gewillige jongens in de 
palaistra,, serieuze jongens die zich niet gemakkelijk laten verleiden en de jongen die 
zijnn lichaam voor geld aanbiedt. Iets anders is echter of de vaas zich over de sociale 
statuss van de jongen uitspreekt en of de zittende jongen als een pornos wordt 
gekarakteriseerd.1044 Het antwoord dat de afbeelding geeft, is ambigu: door het 
contrastt met de twee andere typen op de buitenkant en door het feit dat de jongen zit 
tee onderhandelen, wordt deze suggestie wel gewekt. Maar er is verder geen verschil 
tussenn deze jongen en die op de buitenkant, dat hem tot een pornos zou maken. De 
jongenn wekt op geen enkele manier de indruk de status te hebben van metoik of van 
slaaff - pornoi werden vaak hiermee geassocieerd. Vermoedelijk wijst deze 
ambiguïteitt erop dat een grensvervaging tussen pornos en een niet-pornos heeft 
plaatsgevonden.IOï ï 

jongenss in de leunhouding en bekijken een jongen. De jongen rechts op de afbeelding houdt een bloem 
inn zijn hand. De eromenos wendt zich van hem af. Het gaat om twee manieren om een jongen te 
verleiden,, maar de ene keer wint het takje het van een zak geld, de andere keer voldoet een bloem niet. 
1011 Zo ook von Bothmer (19872) p. 48. 
102Zoo ook von Bothmer (19872) p. 48 en mijn voetnoot 81. 
103Zoo ook Keuls (1985) pp. 296-297. 
1044 Een ander voorbeeld van een afbeelding waarop aan een zittende jongen geld wordt aangeboden, is de 
scherff Palermo, Museo Nazionale V662, door Beazley toegeschreven aan de navolgers van Makron (nr. 
R242).. Helaas is de kylix te beschadigd om details te onderkennen. 
1033 De ambiguïteit van de voorstelling ten aanzien van de sociale status van de jongen, kan een teken zijn 
datt een dergelijke afbeelding geenszins het doel heeft een uitspraak te doen over de sociale status en dat 
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Dee kylix S507 van Makron in Bochum (nr. R160, ill. 27 a/b/c) lijkt op het eerste 
gezichtt minder ambigu. Op de zijden van de buitenkant staan drie paren van telkens 
eenn erastes106 en eromenos. De mannen zijn, in zoverre dit gezien de beschadiging 
nogg is vast te stellen, ithyphallisch. Op kant A heeft de erastes van het eerste paar een 
takjee en bekijkt de jongen die vóór hem staat en zich nog geheel in een himation hult, 
aandachtig.. De erastes van het tweede paar heeft enkele muntstukken tevoorschijn 
gehaaldd en de eromenos lijkt hierop te reageren door zijn borst te ontbloten en zijn 
schoonheidd aan zijn 'klant' te tonen. De verleiding bij het paar rechts op de afbeelding 
iss al in een verder stadium: de man opent zijn mantel, laat zijn erectie aan de jongen 
zienn en loopt op hem af. Deze heeft zijn rug naar hem toegekeerd en zijn bovenlijf 
ontbloot.1077 Op kant B wordt de erastes van het linker paar handtastelijk, hetgeen de 
jongenn echter niet afschrikt. Integendeel, hij heeft zijn himation helemaal 
opengeslagenn en kijkt waarschijnlijk naar de erectie van de man. De man grijpt de 
jongenn bij de rechterschouder beet, wellicht om hem om te draaien. De jongen van 
hett middelste paar kijkt naar de muntstukken die zijn 'klant' uit zijn mantel haalt. Hij 
wachtt blijkbaar af wat hem geboden wordt, vóór hij zijn mantel zal laten vallen. Bij 
hett paar rechts op de afbeelding staat de jongen met zijn rug naar de erastes 
toegekeerd,, heeft zijn mantel tot boven zijn billen omhoog getrokken en steekt deze 
uitnodigendd naar achteren om zich anaal te laten gebruiken. Op de binnenkant van de 
vaass is een soortgelijke scène afgebeeld: een seksueel opgewonden man ontbloot 
zichh voor een jongen, die zijn mantel nog strak om zich heen heeft geslagen. Eerst wil 
dezee weten hoeveel de man te bieden heeft; hij steekt zijn hand uit zijn himation naar 
voren.. De jongen lijkt met zijn uitgestoken hand eerst het gewicht van het buideltje te 
willenn beoordelen. 'Eerst betalen, dan innen' lijkt zijn motto. De man reikt echter het 
geldd nog niet aan, maar hij wil wellicht eerst de jongen ertoe aansporen meer van zich 
tee laten zien. In vergelijking met andere voorstellingen van homo-erotische 
verleidingenn van Makron108 is deze afbeelding in iconografisch opzicht nogal 
uitzonderlijk.1WW Afgezien van de levendigheid van de onderlinge interactie tussen de 
personen,, is de wijze waarop de seksuele verlangens van de erastes en de reacties 
vann de eromenos worden getoond, opmerkelijk. De wijze waarop de jongens de 
mannenn in hun opwinding bespelen en bedienen, kenmerkt hen in ieder geval als 
jongenss die door de wol geverfd en geraffineerd zijn. Maar bestempelen niet alleen 
hunn houding, maar ook de opdringerigheid en opgewondenheid van de mannen met 
hunn geld hen als pornoi? Waarschijnlijk niet als beroepspornoi, maar wel als jongens 
mett een pornos-achtig gedrag. De jongens zien er namelijk niet anders uit dan de 
eromenoii op andere pederastische afbeeldingen. De schilder heeft zich wel een wat 
groteree vrijheid veroorloofd om de erotiek tussen de mannen en jongens beter uit de 
verff te laten komen, waardoor de indruk wordt gewekt dat de grenzen tussen een 
m&t-pornosm&t-pornos en een pontos vervagen. 
Kunischh leidt van het net dat op kant A tussen het eerste en tweede paar hangt, af dat 
dee verleiding zich in de palaistra afspeelt.110 Dit is mogelijk, maar niet noodzakelijk. 
Misschienn behoort het draagnet toe aan één van de jongens, maar het hoeft geen 

dee afbeelding uitsluitend de verschillende verleidingen benadrukt. Cf. Meyer (1988) p. 110. De kalos -
inscriptiee (ó JUÜC, KaXóc,) onderstreept mijns inziens het verlangen van de Atheense man naar mooie 
jongens,, voor wie ze zelfs geld over hebben. 
l06Vann twee erastai is het gezicht beschadigd, zodat het niet uit te maken valt of het om volwassen 
mannenn of om jongemannen gaat. De vier andere erastai hebben een baard. 
107Hett ontgaat mij dat de jongen op de vlucht zou slaan, zoals Kunisch (1972) p.100 en (1997) p. 121 
suggereert.. De stand van zijn voeten wijst hier niet op. Integendeel, de jongen lijkt eerder te gaan doen 
watt de jongen van het paar rechts op kant B doet, namelijk zijn billen naar achteren steken. 
•«Vergelijkk de vazen: nr. R140-193. 
109Vergelijkk ook von Bothmer (1982) p. 41; Kunisch (1997) p. 121; de laatste karakteriseert Makron 
ookk op het terrein van de pederastische liefde als iemand met een neiging tot decentie en zelfs preutsheid. 
110Kunisch(1972)p.. 100. 
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sportgereii te bevatten. De plaats waar de actie plaatsvindt, is onbepaald en zij wordt 
aann de kennis of fantasie van de beschouwer overgelaten. Er zijn voorstellingen 
waaropp het buideltje met geld in de palaistra gebruikt wordt om jongens tot seksuele 
handelingenn te verleiden. Zo kijken op kant B van de kylix 1248 van de schilder van 
Brussell R 330 in Athene (nr. R296, ill. 28) twee mannen toe hoe een jongen bezig is 
hethet vuil van zijn lichaam af te schrapen. De jongen is klaar met de training en de man 
rechtss op de afbeelding, die een buideltje met geld bij zich heeft, hoopt duidelijk dat 
dee jongen bereid is zijn gedachten op andere dingen te richten. 
Hett laatste punt waarop ik wil wijzen in verband met de iconografie van het 
geldbuideltjee binnen het kader van een homo-erotische verleiding, is het feit dat de 
buidell ook gebruikt wordt in situaties waarin jongens en mannen van gelijke leeftijd 
elkaarr het hof maken.1" In het geval van de jongens van gelijke leeftijd gaat het om 
ongeveerr een kwart van de afbeeldingen. Dergelijke voorstellingen laten zien dat de 
buidell geen symbool van de sociale ongelijkheid is die gekoppeld is aan de 
rolverdelingg tussen een erastes en een eromenos. Zo laat kant A van de kylix 106 van 
dee Curtiusschilder in Mainz (nr. R299, ill. 29) een verleiding van twee jongens zien, 
diee zich op grond van de naaktheid van de jongens waarschijnlijk in de palaistra 
afspeelt.. Een derde jongen, in een mantel gehuld, kijkt toe wat er tussen de twee 
anderenn gaande is. Ze dragen hetzelfde kapsel en ze beschikken alle drie over een 
stok.. Er is oogcontact tussen de twee jongens links op de afbeelding en het lijkt erop 
alsoff de linker jongen, ook al wekt hij een wat schuchtere indruk, aanstalten maakt de 
anderee naakte jongen een buideltje met geld aan te bieden. "2 Toch is de afbeelding 
gecompliceerderr dan op het eerste gezicht lijkt. De rechter jongen van het stel staat 
inn de leunhouding, die we voorheen in het geval van een verleiding als de typische 
houdingg van een erastes hebben bestempeld. De jongen neemt alle tijd om zijn vriend 
opp zijn gemak te bekijken. De traditionele rolverdeling lijkt hier afwezig. De rechter 
jongenn van het stel toont onmiskenbaar interesse in de ander die hem wil betalen voor 
zijnn diensten."3 Er zijn ook geen duidelijke verschillen waarneembaar tussen de 
jongenss op grond waarvan we de indruk krijgen dat zij tot verschillende sociale 
klassenn behoren. Maar waarom betaalt de linker jongen dan voor het seksuele 
contactt dat hij met de ander wil hebben? De reden zou kunnen zijn dat de jongen die 
hett geld aanbiedt, van de ander een specifieke rol in de seks verwacht, namelijk dat 
hijj de ander penetreert. Ook bij de andere afbeeldingen lijkt een dergelijke 
verwachtingspatroonn aan de verleiding van jongens of mannen van gelijke leeftijd, 
waarbijj geld of andere waardevolle geschenken een rol spelen, ten grondslag te 
liggen. . 

Vann een sociale ongelijkheid tussen de jongens is ook op de scherf van de kylix 
86.AE.3299 van de Schilder van Bologna in het J. Paul Getty Museum (nr. R293, ilL 
30)) geen sprake. De middelste jongen biedt de jongen vóór hem geld aan. Beiden 
houdenn een stok vast. Een derde kijkt vanachter een zuil toe. Het is opvallend dat 
achterr deze jongen nog een geldzakje hangt. Is hij al betaald voor zijn diensten aan 
eenn ander en kijkt hij toe hoe ditmaal het geld aan zijn neus voorbijgaat? Het 
geldzakjee dat achter zijn rug hangt typeert hem als een hoerenjongen. De zuil geeft 
wellichtt aan dat de plaats waar de jongens opereren de palaistra of het gymnasion is. 

1111 Voorbeelden waar jongens van gelijke leeftijd elkaar het hof maken en waar de geldbuidel een rol 
speelt:: R17, R55, R175, R186, R224, R279, R280, R293, R295, R299, R319; mannen van gelijke 
leeftijd:: R151. 
11 '2 De tekst van het CVA zegt niets over het buideltje. 
1133 In de door ons verzamelde voorbeelden van de verleidingen waarin het geld een rol speelt, is de 
erastess verder altijd degene die het buideltje vasthoudt. De afbeelding op R17 (ill. 31) lijkt hierop een 
uitzondering;; zie de bespreking in het vervolg van de paragraaf. Ook bij de heteroseksuele 
verleidingsscèness zijn het de mannen die het buideltje dragen. Cf. Meyer (1988) p. 116 en Anm. 116. 
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Dee scherf dateert uit 460-450 en laat zien dat de grenzen tussen hoererij en 
pederastiee zijn vervaagd. 
Dee voorstelling op de beker 2139 van de Hegesiboulosschilder in Palermo (nr. R17, ill. 
31)) die ongeveer vijftig jaar eerder dan de vorige twee wordt gedateerd, is om een 
anderee reden verrassend. Er zijn drie jongens of jongemannen afgebeeld, die 
onderlingg nauwelijks verschillen: ze dragen een lange himation, beschikken over een 
staff en dragen allen een geldzakje bij zich, dat opvalt doordat het evenals de stok met 
zwartee verf in de voorstelling is aangebracht. Verder zijn de jongens van dezelfde 
leeftijd.. De jongen rechts op de afbeelding heeft een tak in zijn haar, staat in de 
leunhoudingg en biedt zijn bundel met geld aan de jongen tegenover zich aan. In zijn 
anderee hand houdt hij een takje of bloem, een teken dat hij op het vrijerspad is. De 
jongenn tegenover hem staat ook in de leunhouding, maar neigt minder naar voren dan 
dee jongen die hem wil verleiden. Zijn mantel is doorschijnend en zijn geslacht 
zichtbaar.. Tussen hen staat een icc&óq-inscriptie.114 De jongen links op de afbeelding 
looptt van het tweetal weg, maar kijkt naar hen om, waardoor de focus sterker op de 
verleidingg wordt gericht. In de eerste plaats valt op dat de jongen die het object van 
dee avances van de rechter jongen vormt, niet de stereotiepe houding van een 
eromenoss heeft, maar eerder die van een erastes. Het enige verschil tussen de 
jongenss is dat de rechter nadrukkelijk het initiatief neemt. Verder is het natuurlijk 
opmerkelijkk dat allen een geldbuidel bij zich hebben, al is die van de rechter jongen 
ietss groter en dus beter gevuld dan die van de twee anderen. Heeft dit detail 
betekenis?? Wil de schilder suggereren dat het feit dat de een meer vermogend is, 
veroorzaaktt dat hij het initiatief kan nemen? Een ander punt dat van groter gewicht 
lijkt,, is het gegeven dat alle jongens een buidel bij zich hebben, terwijl er slechts één 
hemm ter nutte maakt. Het is mogelijk dat de drie jongens op de voorstelling eropuit 
warenn een andere jongen te versieren - de buidel karakteriseert hen als erastai -
maarr nu ze elkaar ontmoet hebben, de een de ander probeert te verleiden, terwijl de 
rollenn bepaald worden door de hoogte van het bedrag. 
Eenn andere mogelijkheid is de volgende. Zoals bekend heeft er een verschuiving in de 
socialee orde van de Atheense samenleving plaatsgevonden: in de loop van de zesde 
eeuww was door de maatregelen van Solon en met name door het feit dat rijkdom in 
plaatss van geboorte tot hét criterium voor het lidmaatschap van de politieke elite werd 
gemaakt,, het monopolie van de geboorteadel doorbroken en had zich langzamerhand 
eenn groep van 'nieuwe rijken' ontwikkeld, bestaande uit mensen die door de handel 
rijkrijk geworden waren, en uit midden-boeren.115 Bovendien kreeg in de loop van de 
zesdee eeuw het geld een steeds belangrijkere rol in de economie van Athene te 
vervullen.. De vroegste Atheense munten werden omstreeks 560-550 vervaardigd 
(dee zogenaamde didrachmen) die omstreeks 515-510 vervangen werden door een 
nieuwee munt, de tetradrachme, die algemeen ingang vond. Mogelijkerwijs maakt het 
bundeltjee geld dat de jongens op de vaasafbeelding uit ca. 500 zo ostentatief bij zich 
hebben,, in dit specifieke geval aan de beschouwer duidelijk dat het om jongens gaat 
diee tot de nouveaux riches behoren. 
Tegenn de achtergrond van deze ontwikkelingen - de verbreding van de hogere stand, 
maarr vooral de verspreiding van het geld - moeten we het feit dat de geldbuidel ca. 
5000 zijn intrede in de erotische iconografie doet, verklaren. Dit wil echter niet zeggen 
datt alle voorstellingen waarop een erastes een geldgeschenk aan een aantrekkelijke 
jongenn aanbiedt, onderstrepen dat de erastes tot de nieuwe groep van rijken behoort. 
Hett geldbuideltje wordt een geschenk onder de geschenken: het is een van de 
manieren,, waarop Atheners een jongen of een vrouw verleiden.116 

1144 Ook tussen de tweede en derde jongen van rechts gezien is een KOXCK;-inscriptie . 
1155 Voor  een beschrijving van dit proces, zie hoofdstuk 7.4 en de literatuur  over  dit onderwerp. 
116Dee symboliek die von Reden (1995) pp. 204-206 koppelt aan de geldbuidel in homoseksuele 
verleidingsscènes,, waarbij  ze uitgaat van de connotaties die Hollein (1988) toeschrijft aan de door  hem 
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Zoalss we aan het begin van dit hoofdstuk opgemerkt hebben komt de geldbuidel bijna 
uitsluitendd voor op voorstellingen tussen 500 en 450.ll7 Een duidelijke uitzondering is 
dee krater 529 van de Duomoschilder in Würzburg (nr. R319, ill. 32), waarop twee 
parenn van jongens, in lange himatia gehuld, tegenover elkaar staan.118 Van het paar 
rechtss op de afbeelding, heeft de rechter jongen, die in de leunhouding staat, een 
buideltjee bij zich.119 De jongen die tegenover hem staat, heeft een speer in zijn hand. 
Datt de ontmoeting zich in de palaistra afspeelt, geeft de discus aan die tussen de twee 
parenn jongens hangt. De krater dateert van ca. 400. Over deze late homo-erotische 
afbeeldingg met een geldgeschenk moeten twee opmerkingen worden gemaakt. 1. We 
beschouwenn deze afbeelding als een uitzondering op de regel dat het geldgeschenk in 
principee vanaf 450 in onbruik is geraakt, althans binnen het milieu of groep van 
gebruikers,, opdrachtgevers van dit soort keramiek. 2. We constateren dat de homo-
erotischee verleiding vanaf 450 geen erg populair onderwerp op vazen meer is. Dit zou 
kunnenn verklaren dat het geldgeschenk nauwelijks meer verschijnt, maar dit 
betekentt niet dat het geld bij de homo-erotische verleiding geen rol meer zou spelen. 
Wee komen op dit punt in par. 10 van dit hoofdstuk terug. 

5.. De (on)gelijkheid in leeftijd 

Wijj hebben bij de homo-erotische afbeeldingen op zwartfïgurige vazen vastgesteld 
datt naast de partners die ongelijk in leeftijd zijn (man-jongen of jongeman/efebe-
jongen)) ook partners voorkomen die even oud zijn. Dit verschijnsel doet zich ook voor 
opp de roodfigurige keramiek. Maar nu heeft er wel een opmerkelijke verschuiving 
plaatsgevonden:: in vergelijking met de zwartfïgurige keramiek komen er bij de 
roodfigurigee vazen naar verhouding veel meer voorbeelden van een verleiding voor 
tussenn jongens van gelijke leeftijd. Van het type man-jongen of man-jongeman tel ik 
2988 paren; van het type jongeman-jongen 155 paren;120 van het type jongen-

onderscheidenn typen, kan ik niet onderschrijven. Ze gaat er met Hollein van uit dat het scholè-type, dat 
hett vaste type is met de geldbuidel, matiging en zelfbeheersing inhoudt en dat de pederastische relaties 
tott dit domein beperkt waren. Volgens haar hebben de afbeeldingen met de geldbuidel de volgende 
structuur:: het seksuele verlangen van de erastes naast een houding van zelfbeheersing en maat; het 
verlangenn van de eromenos naar geld naast kuise kleding die verzet uitdrukt om zich over te geven; het 
verlangenn van de jongen naar geld naast de erastes die dit verlangen onder controle heeft. Zo wordt de 
iconografiee een commentaar op de hiërarchie in termen van een onderlinge afhankelijkheid van deugd, 
mannelijkheidd en volwassenheid. Dat de geldbuidel op deze afbeeldingen waarschijnlijk niet de 
hiërarchiee tussen erastes en eromenos onderstreept, laten de relatief veel voorkomende voorstellingen 
zienn van jongens van gelijke leeftijd die elkaar met geld verleiden. Het feit dat op symposia de geldbuidel 
niett verschijnt is volgens von Reden (p. 205) te wijten aan het karakter van de symposia, die exces en 
hèdonèhèdonè uitdrukken, terwijl het gymnasion en de palaistra plaatsen zijn van mannelijke aretè en scholè. 
Dee reden is mijns inziens gelegen in het feit dat het gymnasion en de palaistra openbare plaatsen waren, 
enn het symposion min of meer besloten was. 
1177 Ook de afbeelding nr. R330 wordt in ieder geval na" 450 gedateerd, maar het is onzeker of het 
voorwerpp wel een geldbuidel is. 
1188 Ook de hydria R358 uit Agrigento is van né 450, maar zoals ik in noot 92 heb aangegeven is het 
onzekerr of het hier om een bordeel met prostituees gaat óf om een afbeelding met een homoseksuele 
verleidingsscènee en een heteroseksuele verleidingsscène naast elkaar. 
ll9Langlotzz (1932) p. 108 spreekt van een phormiskos. 
120Hett gaat om de volgende afbeeldingen: Rl, R2, R4 (3x), R6. R10, R i l (4x), R16 (2x), R19, R20 
(2x),(2x), R21, R23, R24, R25 (2x), R27, R30, R31, R33, R35, R38, R42, R47, R55, R63, R65, R71 
(3x),(3x), R72, R75 (2x), R85, R89, R90, R95, R102 (3x), R103 (2x), R104 (2x), R106 (2x), R112, 
R123,, R124, R130, R132, R133 (2x), R136, R138 (lx), R139, R143, R144, R152 (6x), R153, R157 
(2x),, R159, R164 (2x), R165, R173, R174 (2x), R177, R178 (2x), R187 (2x), R206bis, R207, R208, 
R214,, R21S, R216, R217, R219, R220, R222 (2x), R223, R230, R234, R237, R248 (lx), R249, 
R252,, R253, R256, R257, R259, R260, R261, R262, R265, R266 (2x), R269, R280, R281 (2x), 
R282,, R283, R284, R286, R288 (3x), R290, R291, R292, R294, R295 (2x), R298 (2x), R301 (2x), 
R302,, R303 (2x), R311, R315, R319, R321, R322, R325 (2x), R329, R337, R339 (2x), R342, 
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jongen/jongeman-jongemann 144 paren;121 van het type man-man 25 paren.122 Bij 
enkelee afbeeldingen is het ten gevolge van de beschadiging niet uit te maken.123 

man-jongen n 
Terwijll bij zwartflgurige homo-erotische afbeeldingen de man-jongen verhouding 
verrewegg het meest voorkomt, is dit bij de roodfigurige keramiek niet meer zo sterk. 
Wee treffen ook hier natuurlijk de verschillende categorieën jongens aan: van heel 
jong1244 tot jongens die op hun wangen al haar vertonen en duidelijk als efeben worden 
gekenmerkt.I2SS De grootste groep eromenoi die door volwassen mannen worden 
bemind,, bestaan uit de jongens die tussen deze twee uitersten vallen. Een mooi 
voorbeeldd van een zeer jonge jongen als eromenos biedt de kylix 1967.304 van de 
Brygosschilderr in Oxford (nr. R87, ill. 33) Het contrast tussen de man en de jongen is 
opp deze voorstelling wel erg groot. De jongen is klein en slank, heeft een zeer klein 
geslachtt en zijn houding suggereert gevoelens van tederheid voor zijn minnaar. Deze 
moett zeer diep door de knieën zakken om zijn gezicht op gelijke hoogte met dat van 
zijnn eromenos te brengen. Hij heeft een volle baard, een groot hoofd, een brede borst 
enn zijn grote phallus onthult zijn seksuele verlangens voor de jongen. Wat heeft de 
Brygosschilder,, die zover wij weten, meestal oudere jongens als eromenoi heeft 
geschilderdd die in grootte niet voor hun erastes onderdoen, met deze afbeelding voor 
ogenn gehad en hoe hebben zijn eigentijdse beschouwers ernaar gekeken? Toont deze 
afbeeldingg een min of meer ideale verleiding, of is zij een weerspiegeling van de 
homoseksuelee praktijk? Dat er meer voorbeelden van zo'n jonge eromenos zijn, wijst 
inn de richting van een min of meer realistische voorstelling van zaken. Dit wordt nog 
eenss bevestigd door het feit dat bij het roodfigurige materiaal vaker op één afbeelding 
meerr paren staan, die onderling soms opvallende verschillen in leeftijd kunnen 
vertonen.. Zo staan op de buitenkant van de kylix van de Brygosschilder die zich 
gedeeltelijkk in de Rome en gedeeltelijk in Florence bevindt (nr. R84, ill. 34), drie 
paren,, bestaande uit telkens een man en een jongen. Van links naar rechts lopen de 
leeftijdenn van de jongens op: van een heel jonge jongen naar een jongen die zelfs 
groterr lijkt (hij zit namelijk) dan zijn erastes. 
Opp de zwartflgurige homo-erotische afbeeldingen waren de eromenoi vaak zeer 
gespierdee jongens, in de tijd van Exekias het gebruikelijke type. Dit beeld van het 
atletischee type verdwijnt op de roodfigurige keramiek en de jongens zijn veel vaker 

R344,, R346, R347, R349, R350, R353, R357. Sommige afbeeldingen worden in deze voetnoten 
meermalenn genoemd, omdat zij meer paren afbeelden, die verschillend kunnen zijn. 
1211 Het gaat om de volgende afbeeldingen: R4, R9 (2x), R13, R14 (2x), R16, R17, R22, R41 (?), R51, 
R53,, R64 (nauwelijks verschil), R68. R73 (2x), R74 (2x), R76 (2x), R79 (2x), R80, R88, R89, R91 
(?),, R94, R97 (Koch-Hamack (1983) Abb. 67 spreekt over "Zwei Manner werben um einen Knaben,' 
maarr dit is onjuist; het gaat om drie jongens), R105, Rl l l , R116, R132 (4x), R138 (lx), R145, R146 
(4xj,, Rld3, Rld5 (2x), R170, R171, RI75 (2x), R177, R181, R185 (?), R188, R190 (2x), R192, 
R1933 (2x), R200, R202, R204, R205 (?), R215, R218 (?), R222, R224 (2x), R230 (?), R2311 (lx), 
R232,, R233 (2x), R235 (?), R239, R242, R243 (Koch-Hamack (1983) Abb. 79a, b spreekt over 
'Mannn bietet Knaben Gewand an,' maar dit is onjuist; het gaat om twee jongens), R245, R248 (lx), 
R254,, R255 (2x), R257, R260, R261, R263, R264 (2x), R270, R271, R272, R273, R27S (lx), 
R277,, R279, R280 (2x), R282 (?), R284, R285 (2x), R287 (2x), R288, R289 (3x), R293, R297 (4x), 
R298,, R299 (2x), R301 (lx), R305, R306, R307, R308, R309, R310, R313 (2x), R316 (?), R318, 
R319,, R323, R324 (2x), R325 (2x), R326 (2x), R330 (2x), R331, R333, R335, R343, R352 (?), 
R3544 R355 R358(?) R359, R360. 
122Hett gaat om de volgende voorbeelden: R36, R116 (2x), R122 (2x), R123, R124 (3x), R125, R141 
(3x),, R150 (3x), R151 (4x), R161, R182 (2x), R281 (lx), R356. 
•"Namelijk:: R3, R12, R28, R93, R112, RUS, R128, R139 (2x), R147, R148, R155, R167, R169 
(2x),, R172 (2x), R180, R184 (3x), R189, R191, R212, R242, R250, R275, R335, R340, R341, 
R3455 R347 (2x) R350. 
l24Voórbeelden:: R7, R10, R12, R30, R32, R61, R78, R87, R96, R98, R131, R133, R138, R142, 
R160,, R176, R198, R207, R217, R348, R350. 
1255 Voorbeelden: R5, R92, R145, R161, R273, R336. 
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geheell of gedeeltelijk gekleed, zodat hun lichaam niet zichtbaar is. Maar ook de 
erastess heeft doorgaans zijn himation aan of laat die nonchalant over zijn schouders 
hangen. . 

jongeman-jongen n 
Opp de roodfigurige afbeeldingen komen de koppels jongeman-jongen in verhouding 
mett koppels man-jongen vaker voor dan op de zwartflgurige keramiek. Meestal 
wordtt het verschil tussen de jongeman en de jongen door middel van een duidelijk 
verschill in lengte aangegeven. Ook zijn er verscheidene voorbeelden waarbij de 
jongemann als erastes zijn eerste haren op zijn wangen vertoont, zodat hij van zijn 
eromenoss te onderscheiden is.126 Toch zijn er ook afbeeldingen waarop het verschil 
tussenn de jongeman als erastes en zijn eromenos nauwelijks zichtbaar is.127 Van 
Makronn bezit de Villa Giulia een kylix (916) waarop aan beide zijden drie paren 
erastai-eromenoii zijn afgebeeld (nr. R153, ill. 35). Op kant A bestaan de twee paren 
rechtss op de afbeelding uit een man en een jongen, het linker paar uit twee jongens. 
Dee linker jongen van dit paar is een fractie groter dan zijn partner, maar het verschil is 
miniem.. Bij de twee andere paren en de drie op de andere zijden, waarbij het ook 
steedss om een man en een jongen gaat, is de linker persoon telkens de erastes. Dit 
gegevenn en het feit dat de linker jongen in de leunhouding staat, bestempelen hem 
ongetwijfeldd ook tot erastes, dat wil zeggen: tot degene die het initiatief neemt. 
Verschillenn de jongens van het linker paar op kant A veel in leeftijd? Een vergelijking 
mett bijvoorbeeld het paar op de binnenkant van een andere schaal van Makron in 
Münchenn (2655, nr. R152, ill. 13)maakt duidelijk dat op de schaal in de Villa Giulia 
eenn gering verschil tussen de erastes en eromenos is beoogd. Ook is het 
leeftijdsverschill tussen deze jonge erastes en de andere jongens die op dezelfde 
afbeeldingg de rol van eromenos vervullen, bijzonder klein. 
Opp de pelikè TC 4 van de Agrigentoschilder in het Rodin Museum staat aan beide 
zijdenn een erastes-eromenos-paar (nr. R219, ill. 36 a/b). Op de ene kant maakt een 
mann een jongen het hof. Hij staat in de leunhouding en maakt met zijn hand het 
erotischee teken. Op de andere zijde staan twee jongens tegenover elkaar. Beide 
jongenss zijn slank en de rechter, die in de leunhouding staat, is iets groter dan zijn 
vriend.. De ander echter maakt hetzelfde erotische gebaar met de hand als de erastes 
opp de andere zijde. Wie van de twee is nu de erastes? Moeten we ervan uitgaan dat 
dee grootste dat is, die in de leunhouding staat? Of is de linker jongen de erastes, die zo 
niett jonger, dan toch in ieder geval niet ouder is dan de ander? Kunnen we bij deze 
voorstellingg nog wel spreken van het onderscheid tussen een erastes en een 
eromenos?? Beiden hebben immers kenmerken die hen tot een erastes maken. De 
pelikèè lijkt twee typen homo-erotische verleidingen of paren weer te geven: het ene 
beantwoordtt aan de traditionele rolverdeling en het andere doorbreekt het geijkte 
rollenpatroon. . 
Bijj deze en andere voorstellingen kunnen we ons weer met recht afvragen of de 
kleinee verschillen die de schilder heeft aangegeven tussen de erastes en de eromenos 
vann zoveel belang zijn en of wij niet teveel betekenis eraan geven. Het feit dat er veel 
afbeeldingenn zijn waar het leeftijdsverschil niet meer is aangegeven, doet vermoeden 
datt dit laatste inderdaad het geval is. 

jongen-jongen n 
Inn iconografie onderscheidt deze groep zich niet van de andere vormen van 
verleidingen:: dezelfde houdingen en dezelfde geschenken, zoals de haan, het geld en 

'*Hett gaat om de volgende afbeeldingen: Ril , R19, R20, R21, R26, R35, R71, R94, R152, R208, 
R2344 <?), R286 (?), R288, R339. 
127Hett gaat om de volgende afbeeldingen: R25, R47, R55, R102, R103, R139, R153, R164, R173, 
R174,, R219, R231 (lx), R249, R252, R253, R260, R265, R282, R291, R295, R303, R357. 
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hett vleesgeschenk, de niet-materiële geschenken, komen voor. Op de psykter 
82.AE.533 in het J. Paul Getty Museum, door von Bothmer en Frel toegeschreven aan 
Smikross (nr. R4, ill. 37) zijn tien jongens te zien van wie er acht in een verleiding 
verwikkeldd zijn. De meesten van hen zijn voorzien van een inscriptie die hun naam 
vermeldt.. De plaats van de handeling is de palaistra, gezien het feit dat ene jongen 
bezigg is zichzelf schoon te schrapen. De schilder heeft de eentonigheid die we vaker 
opp afbeeldingen met meer paren tegenkomen, doorbroken door de jongens telkens in 
eenn andere houding weer te geven. Het zijn in principe steeds de linker jongens die 
hett contact entameren. Melas, de tweede jongen rechts van de schraper, spreekt 
Antiass aan, een jonge jongen die een lier vasthoudt. Gezien de context heeft Melas 
waarschijnlijkk erotische belangstelling voor Antias. Van het paar dat uit Leagros en 
Euphronioss bestaat, maakt Leagros, de oudste van de twee, de ander het hof door 
hemm bij zijn kin te strelen. Daarnaast staan twee jongens in een omhelzing: ze 
drukkenn hun gezichten tegen elkaar aan en de schilder suggereert ongetwijfeld dat ze 
eikaarr zoenen. De linker jongen betast het geslacht van zijn vriend en heeft zijn arm 
omm diens nek geslagen. Hij is maar een fractie groter. Ook bij het volgende stel van 
wiee de linker jongen in de leunhouding staat en met zijn hand naar het geslacht van 
zijnn vriend reikt, is er nagenoeg geen verschil in leeftijd. De rechter jongen raakt zijn 
vriendd bij de elleboog aan. Beiden geven te kennen belangstelling voor elkaar te 
hebben.. Bij de andere paren wordt telkens duidelijk gemaakt, wie het initiatief neemt. 
Dee namen zijn geen 'fake'-namen, maar zijn bedoeld als verwijzing naar bestaande 
individuen.1288 De schilder geeft dus de amoureuze verwikkelingen van een aantal 
bekendee Atheense jongens uit de hogere kringen weer. Het gaat er hier niet zozeer 
omm 'de verleiding' uit te beelden, maar om aan te geven 'wie met wie gaat'. 
Terwijll op de afbeelding op de psykter in het J. Paul Getty museum geen geschenken 
wordenn uitgewisseld, is dit wel het geval op het fragment van de pelikè 1320 van de 
Syriskosschilderr in Cracau (nr. R41, ill. 38), waarop twee jongens tegenover elkaar 
staan.. Beiden dragen kransen en bieden elkaar respectievelijk een bloem en een 
appell aan. Beazley spreekt over een youth and boy.™ Ook al is de linker jongen iets 
kleinerr dan zijn vriend, het verschil heeft geen betekenis, want hun houdingen 
verradenn niet wie de erastes is. Beiden bieden elkaar wat aan en zoeken contact met 
elkaar.. Er is dus geen duidelijke rolverdeling en het minieme verschil in lengte lijkt 
niett van belang. 
Beidee zijden van de kylix 1958.57 in Hannover (nr. R79, ill. 39) tonen ons drie jongens. 
Opp kant A betreft het onmiskenbaar een verleiding. Twee jongens in de leunhouding 
kijkenn naar een andere jongen die tussen hen in staat en in zijn rechterhand een haas 
vasthoudt.. De jongen rechts op de afbeelding reikt een astragaal aan. Hoe is de 
rolverdelingg op deze voorstelling? De leunhouding kan op de rol van de erastes 
duiden,, zoals we hebben gezien, en vaker is de middelste jongen de eromenos. Toch 
lijktt de middelste jongen de haas aan de linker jongen aan te bieden, een gebaar dat 
hemm als initiatiefnemer markeert. In dat geval en wanneer we de afbeelding vanuit 
eenn driedimensionaal perspectief bekijken, stellen de twee rechterjongens de erastai 
voor,, die beiden met een geschenk de linker jongen het hof maken. Ook hier lopen dus 
dee houdingen en de rolverdeling door elkaar, terwijl de leeftijd nagenoeg dezelfde 
is.130 0 

Ookk een kylix, door Bloesch aan Douris toegeschreven en afkomstig uit de 
Hirschmannn collectie (nr. R132, ill. 40 a/b), maakt duidelijk dat de verleiding tussen 

l28Zoo ook Frel (1983). Ik volg zijn toewijzing van de namen aan de jongens. Kilmer (1993) pp. 30-32 
steltt een andere identificatie van de figuren voor. 
«»Beazley(1928)p.. 17. 
l30Opp de keerzijde van de vaas laat het zich aanzien dat de middelste jongen de eromenos is, aan 
weerzijdenn geflankeerd door twee jonge erastai. Dit maakt wellicht de eerste interpretatie van kant A 
waarschijnlijker. . 
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jongenss van gelijke leeftijd geen andere categorie verleiding is dan die tussen een 
mann en een jongen. Op beide zijden staan drie paren; één paar bestaat uit een man en 
eenn jongen, de andere vijf uit telkens twee jongens van gelijke leeftijd. Van deze 
parenn staat de rechter jongen onveranderlijk in de leunhoucüng. Maakt deze houding, 
diee door een volwassen erastes vaak wordt aangenomen, hem tot degene die het 
initiatieff neemt? Dit is mogelijk en het wordt ondersteund door het feit dat de man op 
dee voorstelling in dezelfde houding staat. Maar de andere jongens, steeds de linker, 
dragenn een takje of maken met hun hand het erotische gebaar. Bij het paar rechts op 
dee afbeelding van kant A heeft de linker jongen zijn himation over zijn hoofd 
getrokken.. Maar ook deze houding maakt hem niet tot een eromenos, omdat de 
rechterr jongen van het paar rechts op de andere zijde in dezelfde pose staat. We zien 
datt indien de schilder heeft willen aangeven wie bij de verleiding het initiatief neemt, 
hijj dit zeer subtiel heeft gedaan. De sterke overeenkomst in iconografie tussen het 
man-jongen-paarr en de andere paren onderstreept dat een pederastische verleiding 
zichh in wezen niet onderscheidt van een verhouding tussen jongens. De gelijkenis is 
zoo sterk dat het man-jongen-paar nauwelijks opvalt. 
Hett komt ook voor dat jongemannen van gelijke leeftijd elkaar verleiden, zoals een 
fragmentt van de amfoor 1970.5 van de Kleophradesschilder in Berlijn laat zien (nr. 
R22,, ill. 41). Greifenhagen, die de suggestie doet dat het bij deze voorstelling om een 
verleidingg gaat131, spreekt over een oudere en jongere persoon. Hun lengte en hun 
houdingg zijn echter nagenoeg dezelfde. De wangen van beiden tonen het eerste dons. 
Alss er al een verschil is, lijkt deze geen functie te hebben. Ook op afbeeldingen 
waaropp jongens van min of meer dezelfde leeftijd getoond worden, is de rolverdeling 
langg niet altijd doorzichtig. 
Ookk op afbeeldingen met homoseksuele verleidingsscènes waarbij een god 
betrokkenn is, komen verscheidene voorstellingen voor waarop geen of nauwelijks 
eenn verschil in leeftijd is aangebracht tussen de god en de eromenos. Meestal gaat 
hett om Eros die een leeftijdsgenoot achtervolgt of verleidt en een enkele maal om 
Zephyross of Hyakinthos, ook al is de identificatie van de godheid niet altijd zeker.132 Er 

1311 Ik volg hier  dus Greifenhagen (1972) pp. 16 e.v., die de afbeelding op deze zijde inhoudelijk van de 
voorstellingg op de andere zijde, waarop Theseus de Minotauros doodt, loskoppelt. K.Schefold en F. 
Jungg Die Urkönige, Perseus, Bellerophon, Heraktes und Theseus in der klassischen und hellenistischen 
Kunst,Kunst, München 1988 pp.253-255 en Abb. 304a/b brengen beide zijden van de afbeelding met elkaar  in 
veibandd enn omschrijven de voorstelling op kant B als Die geretteten Opferdes Minotauros. 
1321.. Skyphos van de Zephyrosschilder, Brussel A72; ARV2 976, 1; Sichtermann (1956) 118; Kaempf-
Dimitriado uu (1972/2) nr. 50 (Eros achtervolgt vliegend een jongen die wegrent; Kaempf-Dimitriadou 
vraagtt  zich af of het om Zephyros en Hyakinthos gaat). 2. Fragment, verwant aan Douris, Boston 
13.94;;  ARV2 1570,30 CZephyros and Hyakinthos'); Add2 389; Dover  (1978) R603; Shapiro (1992) fig. 
3.66 ('Eros raping a boy'); Kilmer  (1993) R603; Buitron-Oliver  (1995) nr. 82. 3. Kylix , verwant aan 
Douris,, Berlij n F2305; ARV2 450, 31 ('Zephyros and Hyakinthos'); Kaempf-Dimitriadou (1972/2) nr. 
56.. 4. Witgrondige schijf, New York 28.167; ARV2 890, 175 en 1673; Sichtermann (1956) 119 e.v.; 
Kaempf-Dimitriado uu (1972/2) nr. 53; Shapiro (1992) fig. 3.10. 5. Amfoor  van de 'Flying-Angel' -
schilder,, Rome, Vill a Giulia 47214; ARV2 280,13 ('Eros'); Shapiro (1992) fig. 3.8. 6. Amfoor  van de 
Oinoklesschilder,, Londen, British Museum E297; ARV2 647,13 ("Eros') ; Greifenhagen (1957) p. 60, 
Abb.. 46. 7. Kantharos van de Shuvalovschilder, Parijs, Louvre CA1587; ARV2 1210, 69 ('Eros'); = 
R3233 (bij  deze afbeelding biedt Eros een jongen een haas aan, terwij l een andere jongen achter  Eros het 
schouwspell  gadeslaat; wellicht bedoelt de schilder  niet dat Eros zelf de jongen het hof maakt, maar  dat 
hijj  de hartstocht van de andere jongen symboliseert). 8. Amfoor, Agrigento 22215; Veder Greco - Le 
NecropoliNecropoli di Agrigento, Rome (1988) p. 362; (twee eroten dragen geschenken; op de keerzijde staat een 
man;;  wellicht symboliseren de twee eroten het verlangen van de man). 9. Aryballos, Athene 15375; 
ARVARV22 447,274 ("Eros') ; Add2 241; Greifenhagen (1957) Abb. 43-45; Buitron-Oliver  (1995) nr. 85. 10. 
Skyphos,, Palermo Museo Nazionale N. I. 5505; Greifenhagen (1977) nr. 44 (Eros achtervolgt een 
anderee gevleugelde jongen). 11. Pyxis van de schilder  van Athene 1243, Berlij n V.I. 3403; ARV2 1319, 
1;;  L. Burn The Meidias Painter, Oxford (1987) nr. Al243.1. 12. Skyphos van de Zephyrosschilder, 
Wenenn 191; ARV2 976,2; Para 436 (Zephyros-Hyakinthos); Kaempf-Dimitriadou (1972/2) nr. 49. 13. 
Kyli xx van Douris, Boston 95.31; ARV2 443, 225; Para 375; Add2 240; Kilmer  (1993) R574; Buitron-
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zijnzijn ook drie afbeeldingen waarop de godheid de jongen interfemoraal penetreert.133 

Ikk ben het met Shapiro eens dat de meeste van deze afbeeldingen een 
verleidingsscènee weergeven tussen een godheid en een sterveling en dat Eros hier 
niett uitsluitend zou staan voor de hartstocht van de erastes.134 Ze vormen de 
mythischee variant van de homoseksuele verleiding waar de asymmetrie in leeftijd 
afwezigg is. Eros als god van de jongensliefde bij uitstek, valt zelf op leeftijds
genoten.. 135 

Dee vazen met homo-erotische verleidingsscènes van jongens (en jongemannen) van 
minn of meer gelijke leeftijd zijn gelijkelijk verspreid over de periode van ca. 500-450. 
Maarr ook op vazen uit latere perioden komt dit type voor. Deze ontwikkeling op de 
vazenn is vermoedelijk een weerspiegeling van een ontwikkeling in het patroon van de 
homoseksuelee verhoudingen. De kom hier nog op terug.136 

man-man n 
Wee hebben gezien dat de zwartfigurige keramiek homoseksuele contacten tussen 
volwassenn mannen toont. Ook de roodfigurige keramiek biedt mijns inziens enkele 
voorbeeldenn die bevestigen dat deze vorm van homoseksueel gedrag gangbaar was. 
Dee interpretatie die ik hieronder van enkele vaasafbeeldingen geef is nieuw en 
wellichtt enigszins omstreden. Vandaar dat ik de afbeeldingen waarop ik mijn 
interpretatiee baseer, uitgebreid beschrijf. Ik begin met de bespreking van de kylix 
22922 van Makron in Berlijn (nr. R151, ill. 42), die op beide zijden vijf volwassen 
mannenn laat zien. De twee voorstellingen komen sterk met elkaar overeen. Op elke 
kantt zitten twee mannen met een stok in hun handen. Telkens staat een man in de 
leunhoudingg vóór een zittende. Links op kant B is een staande man aan het 
gezelschapp toegevoegd, op kant A een zittende man. Op kant B hangt driemaal 
sportgerei,, een foudraal voor auloi en tussen de twee mannen van de eerste groep 
vann links een dode haas. De man die vóór de man rechts op de afbeelding staat, houdt 
inn zijn rechterhand een takje vast en in zijn linkerhand een geldbuideltje. Op de 
anderee zijde houdt de linkerman van de parallelle groep de zittende man eveneens 
eenn geldbuideltje voor. De man rechts van hem lijkt een afwerend gebaar te 
maken.1377 Volgens Koch-Harnack, die er steevast vanuit gaat dat de homo-erotiek 
pederastischh is, geeft de afbeelding een discussie van mannen op de agora weer, 
waarr lieden van stand met geldbuidels en ranken in de handen over politiek, werk, 
jacht,, muziekopvoeding en de paidika praten.138 Laten we nog eens goed kijken naar 
dee twee mannen die de geldbuidel bij zich dragen. Op kant A is de man niet alleen 
maarr in gesprek met degene die vóór hem zit; het geldbuideltje speelt ook een 
duidelijkee rol. De man lijkt degene met wie hij praat het buideltje aan te bieden. Er 
wordtt onderhandeld en er is geen ander voorwerp aanwezig dat het object van deze 
onderhandelingg zou kunnen zijn. De man op kant B heeft niet alleen een geldzakje bij 

Oliverr (1995) nr. 81. 14. Kylix, Berlijn 3168; ARV2 428, 13; Para 374; AdeP 236; Buitron-Oliver 
(1995)) nr. 25. 15. Eens Vitet, ARV2 882, 34; Koch-Harnack (1983) nr. 179, Abb. 114; (Hermes 
achtervolgtt een jongen; Hermes is iets ouder weergegeven dan de jongen). 
1333 De nummers 2, 3 en 13 van de vorige noot. 
134Shapiroo (1992) pp. 64 e.v. 
1355 De meeste van deze afbeeldingen vallen in de periode 480-450, gelijktijdig met een grote groep 
referentiëlee afbeeldingen van homoseksuele verleidingen tussen leeftijdsgenoten, pace Shapiro (1992) 
pp.. 71-72; de pyxis van de Meidiasschilder wordt gedateerd aan het einde van de vijfde eeuw. 
foZiefoZie hoofdstuk 7.7. 
1377 Vergelijk de tekst van het CVA. 
l38Koch-Hamackk (1983) p. 97 en Abb. 31. Ook Kunisch (1997) p. 120 ziet in deze voorstelling geen 
verleidingsscène;; volgens hem zijn het erastai die zitten te wachten op de jongens die nog aan het trainen 
zijn.. Beiden lijken in hun interpretatie uit te gaan van de vooronderstelling dat homoseksualiteit tussen 
volwassenn mannen niet voorkwam. In ieder geval betrekken ze bij hun interpretatie niet de afbeeldingen 
vann de 'Affecter* waarop volwassen mannen in een verleidingsscène zijn weergegeven. 
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zich,, maar ook een takje dat, zoals we gezien hebben, een teken is dat de persoon op 
liefdespadd is. De combinatie van het geldbuideltje, het takje en de houding waarin de 
mann staat, maakt het zeer waarschijnlijk dat hij de andere man het hof maakt. Het 
erotischee thema van de vaas wordt bovendien onderstreept door de voorstelling op de 
binnenkant:: een man die een takje vasthoudt benadert een jonge vrouw. Ik denk 
daaromm dat Koch-Harnack ongelijk heeft en dat het wel degelijk om een 
verleidingssituatiee gaat. De voorstelling is, zoals we hebben gezien, niet uitzonderlijk: 
ookk in de zesde eeuw laten vazen voorstellingen zien waarop volwassen mannen 
elkaarr het hof maken. Bovendien zijn er literaire bronnen uit het begin van de vijfde 
eeuww die bevestigen dat volwassen mannen seksueel contact met elkaar hadden.,39 

Opp de voorstellingen van de vaas in Berlijn wordt tussen de mannen - degenen die bij 
dee verleiding het initiatief nemen en degenen die het object van de verleiding zijn -
geenn enkel onderscheid gemaakt. Allen dragen een lang himation; sommigen hebben 
hunn borst ontbloot, maar hierdoor onderscheiden de verleiders zich niet van degenen 
diee verleid worden.140 In ieder geval vormen de kleding, de haardracht of de houding 
geenn aanwijzing voor de status van de mannen die het geld krijgen aangeboden. We 
kunnenn niet concluderen dat het om pornoi gaat. De voorstelling laat zich hier niet 
overr uit. Het geld was, zoals we hebben gezien, aanvankelijk een alternatieve vorm 
vann 'geschenk' dat de ontvanger niet tot slaaf degradeert en hem niet per se tot 
prostituéé zou maken. 

Beidee zijden van een andere kylix van Makron in Londen (E 62, nr. R150, ill. 43) laten 
vierr paren zien die waarschijnlijk in een verleiding verwikkeld zijn. Het betreft drie 
parenn die uit twee mannen bestaan en één paar van een man en een jongen. Op kant 
AA staat de man links in de leunhouding; in zijn rechterhand houdt hij het uiteinde van 
eenn lint vast en zoals Williams suggereert zal hij het andere uiteinde in zijn linkerhand 
gehadd hebben.141 De man tegenover hem zit op een diphros en speelt met een haas op 
zijnn schoot. In zijn rechterhand houdt hij een bloem, waaraan hij waarschijnlijk ruikt. 
Ditt stel lijkt door de attributen en houdingen ontegenzeggelijk in een homo-erotische 
hofmakerijj verwikkeld te zijn142. De man in de leunhouding biedt als teken van zijn 
bedoelingenn de ander het lint aan. De haas op de schoot van de zittende man zou ook 
eenn geschenk van hem kunnen zijn; de eromenos heeft in dat geval het geschenk 
aangenomen,, hetgeen wil zeggen dat hij op de avances van de man ingaat. Het 
demonstratieff ruiken aan de bloem bevestigt dit143. Van het andere paar op zijde A 
houdtt de jongen een bloem/takje in zijn linkerhand. De man tegenover hem zit naar de 
jongenn te luisteren of slaat hem gade. Het feit dat beide verleiders tegenover elkaar 
zittenn is tamelijk ongebruikelijk, maar de bloem die de jongen vasthoudt, wijst op een 
erotischee context. Het paar links op de andere zijde van de kylix bevindt zich in bijna 
dezelfdee houding: beide heren zitten op een diphros en de rechter houdt een 
bloem/takjee voor zijn borst.144 Vóór deze man staat een andere man in de 
'leunhouding,'' die aan een bloem ruikt. De zittende man streelt zijn baard, welk gebaar 
inn verleidingsscènes ongebruikelijk is145. De man met de bloem lijkt door zijn staande 

l39Ziee hoofdstuk 3.6 en hoofdstuk 7.9. 
140Dee man met het buideltje op kant A heeft als enige een staartje in zijn haar. 
,41CVAA London (9), p. 51. 
l4ZOokk Williams in de begeleidende tekst van het CVA (p. 52) onderschrijft deze interpretatie. 
l43Hett is mogelijk dat de houding van de man synoptisch is te verklaren: door aan de bloem te ruiken 
heeftt hij te kennen gegeven dat hij graag door de andere man versierd wil worden. Vervolgens heeft hij 
dee haas in ontvangst genomen. 
1444 Het is opmerkelijk dat de staf van de rechter man, een gladde stok met aan het uiteinde een horizontale 
steun,, dezelfde vorm heeft als de staf die de jongen op de andere zijde vasthoudt, en niet gelijk is aan de 
knoestigee staf van de andere heren. De gladde staf duidt echter niet op de rol van eromenos, aangezien 
dee zittende man van het paar rechts op de afbeelding wel de knoestige staf vasthoudt. 
14JEénn roodfigurige afbeelding laat deze houding in een homo-erotische scène zien, namelijk de kylix 
S5077 van Makron in Bochum (nr. R160). Op deze afbeelding streelt de erastes, die naar een jongen 
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houdingg de erastes te zijn. Gezien de bundels van de spons, de aryballos en de strigilis 
spelenn de erotische ontmoetingen zich af in de palaistra of het gymnasion. Op kant A 
iss de verleiding tussen de twee volwassen mannen geplaatst naast die tussen een 
mann en een jongen. Het heeft er alle schijn van dat Makron hiermee heeft willen 
suggererenn dat de rolverdeling tussen de twee mannen gelijk is aan die van een 
erastess en eromenos in een pederastische relatie. De schilder heeft de zittende man 
vann het linker paar allerlei kenmerken van een eromenos gegeven. Op de andere 
zijdee lijkt de rolverdeling gecompliceerder. Van het linker paar wordt wellicht de 
rechterr man door zijn bloem als eromenos gekarakteriseerd, maar het feit dat beiden 
zittenn en van gelijke leeftijd zijn, geeft toch enige verwarring. Bij het paar rechts op de 
afbeeldingg heeft de staande man een bloem in zijn handen, hetgeen bij de anderen ons 
inzienss een onderstreping is van de eromenos-rol. Heeft de schilder hier bewust de 
traditionelee rolverdeling bij dit paar doorbroken om aan te geven dat bij een verleiding 
tussenn volwassen mannen de rolverdeling vaak niet vastligt? Deze veronderstelling is 
aannemelijk.146 6 

Eenn zijde van de kylix 649 van Makron in St. Petersburg toont ons drie paren van een 
zittendee en een staande man (nr. R141, ill. 44). De andere zijde en de binnenkant 
gevenn mythologische scènes weer, respectievelijk het gevecht van Odysseus en 
Diomedess om het Palladion, en Theseus en Aithra. Het is begrijpelijk dat Beazley de 
zess mannen op de andere kant in zijn AR V omschreef als Greek princes. Het is echter 
niett waarschijnlijk dat de afbeelding een mythologische scène weergeeft, omdat de 
schilderr bij de twee andere de moeite heeft genomen alle personen door middel van 
eenn naaminscriptie te identificeren, terwijl hij dat op kant B niet heeft gedaan. Het laat 
zichh aanzien dat de afbeelding niet een mythische, maar een referentiële voorstelling 
bevat.. De mannen zijn met elkaar aan het praten. Drie zitten op een diphros. Twee 
vann de staande mannen hebben een takje bij zich; de man van het middelste paar 
biedtt het zijn partner aan, die rustig blijft zitten en weinig reactie geeft. Bij het rechter 
paarr staat de linker man in de leunhouding en lijkt de ander het hof te maken. Maar 
diee wendt zijn hoofd af, waarschijnlijk als teken dat hij van de avances niet gediend is. 
Iconografischh vertoont ook deze afbeelding dus kenmerken die, zoals we hebben 
gezien,, taferelen met ontmoetingen tussen mannen en jongens tot homo-erotische 
verleidingsscèness maken. Het enige verschil is dat het hier volwassen mannen 
betreft.. Er zijn sterke aanwijzingen dat het hier inderdaad om een verleiding tussen 
mannenn gaat.147 

Ookk de scènes op een vierde kylix (08.258.57) van Makron in New York (nr. R161, ilL 
45)) moeten mijns inziens homo-erotisch worden geïnterpreteerd. Op kant B staan 
driee paren van mannen en jongens. Voorzover dit we dit kunnen zien, omdat de vaas 
beschadigdd is, hebben alle personen takjes in hun handen en staan zij naar elkaar toe 
gebogen;; soms zijn hun naakte lichamen zichtbaar. De plaats van handeling zou de 
palaistraa kunnen zijn gezien de twee bundels sportgerei die er hangen. Bij het 
middelstee en het rechter paar lijken de mannen het initiatief te nemen, maar bij het 

kijkt ,, de bovenkant van zijn baard. Op de vaas van Makron in Londen is het gebaar  enigszins anders, 
omdatt  de man de baard aan het uiteinde streelt of vasthoudt. Cf. voor  de houding Neumann (1965) pp. 
109-112.. Zie ook William s in het CVA Londen (9), p. 52 die verwijst naar  Anth. Pal. 11, 354, 11-12, 
waarr  gezegd wordt: yeveioi) dicpa KatayTixcav. Dit gedicht van Agathias Scholasticus is ongeveer 
duizendd jaar  later  dan de vaasafbeelding gemaakt In dit gedicht is deze houding contemplatief bedoeld. 
1466 De tondo van deze kyli x laat een zittende man zien met tegenover  hem een naakte jonge jongen die 
eenn schenkel en een mand met voedsel vasthoudt. Omdat de jongen de schenkel aan de man aanbiedt en 
niett  andersom lijk t mij  deze scène geen verleiding weer  te geven, zoals William s {CVA Londen (9), p. 
51)) suggereert. De jongen lijk t eerder  een slaaf te zijn die zijn meester  bedient. 
>*77 De afbeelding op de drie vlakken van de vaas lijken thematisch verbonden te zijn: De binnenkant biedt 
hett  moment waarop Theseus aan zijn moeder  laat zien dat hij  volwassen is geworden. Het mythische 
voorbeeldd op kant A laat twee mannen/vrienden zien die ruzie maken, de afbeelding op kant B toont het 
tegenovergestelde::  volwassen mannen die hun liefde voor  elkaar  tonen. 
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paarr links is de rolverdeling niet duidelijk, want ook de jongen wekt de indruk de man 
tee willen versieren. Het lijdt geen twijfel dat deze kant ons een homo-erotische 
verleidingg toont. De andere zijde laat zeven personen van het mannelijk geslacht zien. 
Vann links naar rechts: een jongen en een man, in de leunhouding, tegenover elkaar, 
beidenn geheel gewikkeld in een himation, vervolgens een groep van drie mannen, 
bestaandee uit een lierspeler, omgeven door twee andere mannen en als laatste groep 
eenn jongen die de auloi voor een bewonderaar, die ten gevolge van de beschadiging 
gedeeltelijkk is verdwenen, bespeelt. Het linker paar zou naar analogie van de andere 
zijdee een verleidingsscène kunnen zijn, zonder dat er expliciete signalen aanwezig 
zijn.. De groep mannen in het midden van de afbeelding verdient onze aandacht. Vóór 
dee lierspeler staat een man in de leunhouding. Hij kijkt aandachtig naar de lierspeler, 
diee óf opgehouden is met spelen óf net met de hand die het plectrum vasthoudt over 
dee snaren getokkeld heeft. Achter hem staat een man met een takje in zijn enigszins 
naarr voren gestrekte rechterhand. Gezien de functie van de takjes op de andere zijde 
vann de vaas en de intimiteit van het linker paar zou de intentie van de man achter en 
wellichtt ook die van de man vóór de lierspeler in de verleidende sfeer kunnen liggen. 
Opp dezelfde manier kunnen voorstellingen op zeven andere vazen worden 
verklaard.I488 Ook is er nog een amfoor waarop Poseidon een volwassen man, die met 
zijnn hand het anusteken maakt, benadert.149 De conclusie die we op basis van de 
zwartfigurigee keramiek geformuleerd hebben, namelijk dat homoseksuele contacten 
tussenn volwassen mannen voorkwamen, blijft dus ook geldig voor de eerste helft van 
dee vijfde eeuw. De afbeeldingen zijn in verhouding tot het zwartfigurig materiaal wat 
schaarser,, maar gesteld dat de hierboven gegeven interpretatie van de afbeeldingen 
juistt is, dan mogen we concluderen dat deze vorm van homo-erotiek iconografisch 
uitsluitendd op dezelfde manier wordt weergegeven als de meer traditionele 
pederastischee verleidingen. Bovendien wordt deze vorm van homoseksualiteit via 
hetzelfdee medium (de vazen) als waarmee de meer traditionele pederastische 
verleidingenn uitgebeeld worden, 'in beeld gebracht'. 

'«Ziee noot 122. De computerlijst van het Beazley-archief noemt onder het kopje 'courting' ook de 
amfoorr in Parijs, Louvre G222, ARV2 272, 7, waarop een man in de leunhouding luistert naar eert 
anderee man die op een podium staat. Een man op een podium duidt meestal op" declamatie en omdat er 
verderr geen enkel expliciet teken dat wijst op een verleiding, wordt gegeven, lijkt deze voorstelling mij 
geenn erotische connotatie te hebben. Kant A van de oinochoè Hamburg 1981. 173 (nr. R356), laat een 
mann met een erectie zien en kant B een andere man die in een oriëntaalse kledij is gestoken en van een 
boogschuttersuitrustingg is voorzien. Hij heeft zijn billen naar achteren gestoken, wellicht om 
gepenetreerdd te worden. Hij houdt zijn béide handen omhoog, welke houding algemeen beschouwd 
wordtt als teken van schrik. Schauenburg (1975), Hombostel (1977) pp. 317-318, Dover (1978) p. 105, 
Keulss (1985) p. 293 en fig. 261 interpreteren deze afbeeldingen als uitbeelding van de suprematie van de 
Griekenn over de Perzen uitgedrukt in de phallische penetratie waarmee de Pers wordt bedreigd. Kilmer 
(1993)) pp. 107-108 bespreekt de vaas onder het kopje 'penis as weapon'. Naar aanleiding van een 
inscriptiee tussen beide figuren en de datering van de vaas, kan de vaasafbeelding in verband gebracht 
wordenn met de slag bij de rivier de Eurymedon, waar de Griekse vloot onder leiding van Kimon in 465 
dee Perzen versloeg. Voor ons onderzoek naar verschillende mogelijke vormen van homoseksueel 
gedragg is deze vaas niet van groot belang omdat deze afbeelding veeleer een politieke functie heeft 
gehad.. Het laat zien dat verkrachting associaties van vernedering kan hebben. Er doet zich in de houding 
vann de Pers een inconsequentie voor: als het juist is dat het opsteken van de handen een teken van schrik 
is,, waarom loopt hij dan niet weg, maar steekt hij gewillig zijn billen naar achteren? Deze houding van 
dee Pers doet het voorkomen dat hij graag de penetratie wil ondergaan: de houding lijkt uitnodigend te 
zijn.. De schilder wil in dit geval niet alleen de nadruk leggen op de suprematie van de Griek en de 
'underdog'-positiee van de Pers, maar hij geeft ook aan dat het eigen is aan de niet-Griek de vernederende 
roll te vervullen. Het is een onderdeel van hun aard om zich aan vernedering bloot te stellen. Als dit juist 
is,, kan men zich afvragen of het gebaar datt de man met zijn handen maakt wel een uiting van schrik is. 
Hett zou ook een gebaar van spanning of opwinding kunnen zijn. Dan ligt het niet alleen in hun aard 
vernederdd te worden maar ze genieten er ook van. 
""Amfoor,, Würzburg, Martin-von-Wagner Museum 502; Langlotz (1932) Taf. 169. 
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Dee relatieve schaarsheid van de afbeeldingen kan op verschillende manieren worden 
verklaard.. De eerste is dat de homo-erotiek tussen volwassen mannen een mogelijke 
vormm van homoseksualiteit in Athene was, maar dat deze vorm zeer zelden 
voorkwam.. De schaarsheid kan echter ook verklaard worden vanuit de gêne die er in 
dee Griekse cultuur bestond ten aanzien van de passieve rol van de volwassen man in 
eenn dergelijke relatie. Het negatieve oordeel hierover maakte het wellicht voor de 
schilderss niet aantrekkelijk om geregeld homo-erotische verleidingen tussen 
volwassenn mannen af te beelden. Opvallend is in dit verband de grote hoeveelheid 
afbeeldingenn van jongens van gelijke leeftijd die in een verleiding met elkaar 
verwikkeldd zijn. Het laat zich aanzien dat dit soort afbeeldingen bedoeld is als een 
weergavee van de algemene tendens van het doorbreken van de grenzen van de 
pederastie.. Ze zijn een 'eufemisme' voor het gegeven dat jongens, jongemannen of 
mannenn gericht zijn op leeftijdsgenoten. Bij de seksualiteit tussen jongens van gelijke 
leeftijdd zal het patroon van penetreren en gepenetreerd worden wellicht niet zo'n 
belangrijkee rol gespeeld hebben. Maar ook zal immers het taboe, zolang het om 
jongenss gaat, minder groot geweest zijn. Verder kan de voorkeur om jongens van 
gelijkee leeftijd af te beelden, met de smaak van de externe beschouwer die de vazen 
gebruikte,, te maken hebben gehad. Wanneer we andere bronnen in ogenschouw 
hebbenn genomen, komen we op dit probleem terug.150 

6.. De rol van de eromenos 

verzett  of afwijzin g 
Slechtss enkele afbeeldingen op het roodfigurige aardewerk laten een eromenos zien 
diee een gebaar maakt dat ondubbelzinnig als een teken van afwijzing van of verweer 
tegenn de avances van de erastes verklaard kan worden. Op de pelikè 37.26 van de 
Aigisthosschilderr in Cambridge (nr. R198, ill. 46) komt een man op een jongen af en 
raaktt hem aan. De jongen lijkt hiervan niet gediend te zijn en dreigt met zijn lier. De 
jongenn ervaart de betasting door de man wellicht als een vorm van üppu;.151 

Eenn andere houding die als afwerend kan worden geïnterpreteerd, laat ons de kylix G 
1499 in het Louvre zien (nr. R164, ill. 47): rechts op kant B biedt een jongeman een 
jongenn een haan aan. Deze loopt naar links en houdt zijn rechterhand met gespreide 
vingerss omhoog. Dit gebaar kan aangeven dat hij verrast is, maar in combinatie met 
hett weglopen zou het net zo goed een schrikreactie of zelfs een teken van 
verontwaardigingg kunnen zijn.152 

Hett gebaar dat een jongen links op kant B van de schaal 9351 van de Splanchnopt-
schilderr in Ferrara (nr. R277, ill. 48) maakt - hij wijst in de richting van de man die 
hemm in de leunhouding vol aandacht staat te bekijken - zou een uiting van protest 
kunnenn zijn, maar dit is gezien de stand van de vingers niet zeker. De schilder zou er 
ookk mee kunnen aangeven dat de jongen de aandacht van de man opeist.153 

Verderr zijn er afbeeldingen waarop de eromenos van de erastes wegloopt, terwijl 
dezee naar hem in de leunhouding kijkt, naar hem gebaart, of hem een geschenk 
aanbiedt.1544 Deze houding van de eromenos zou geïnterpreteerd kunnen worden alsof 

150Ziee hoofdstuk 7.7 en 7.9. 
1511 Slechts eenmaal treffen we op roodfigurige afbeeldingen het gebaar aan waarbij de jongen de arm of 
polss van zijn erastes vastgrijpt, namelijk op de schaal Berlijn 2279 van Peithinos, a48 (nr. Ril) . 
Vergelijkk mijn bespreking van dit gebaar in paragraaf 5.4.1. 
1522 Door een vergelijkbare houding worden de eromenoi gekarakteriseerd op de schaal Villa Giulia, 916 
(nr.. R153): het betreft op kant A de eromenos van het linker paar van de voorstelling (de jongen lijkt 
ookk weg te lopen) en de eromenos van het linker paar op kant B. 
,53Keulss (1985) p. 218 en fig. 199 interpreteert de afbeelding als homo-erotisch en het gebaar van de 
jongenn als een gesture of protest. 
'«Voorbeelden:,, R104, R226, R292, R3S2. 
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hijj afwijzend staat tegenover de avances van de erastes. Toch hebben we in 
hoofdstukk 5 een andere mogelijkheid voorgesteld, namelijk dat dit soort afbeeldingen 
dee iconografische vertaling is van het SIGÓKEIV en ^eiiyeiv, wat in de archaïsche 
literatuurr gegeven wordt als kenmerkend patroon van de verleiding. Het tevyeiv op de 
afbeeldingenn is dan niet zozeer bedoeld als een resoluut afwijzen door de eromenos 
vann de avances van de erastes, maar het kenmerkt de inspanning die de erastes zich 
moett getroosten om een jongen te versieren en wellicht ook de ideale houding van 
eenn jongen in deze. Waar een eromenos door een bedreigende erastes wordt 
achtervolgdd en de jongen zich uit de voeten maakt, lijkt de eerste interpretatie op zijn 
plaats.'55 5 

Ditt zijn de afbeeldingen waarbij de gebaren van de eromenos mogelijkerwijs erop 
wijzenn dat hij protesteert tegen de avances van de erastes. 

dee mantel 
Terwijll op zwartfïgurige vazen zowel de erastai als de eromenoi op de homo-
erotischee voorstellingen bijna altijd naakt zijn afgebeeld, zijn zij op de roodfigurige 
keramiekk vaak gekleed.15* De eromenos is zelfs vaak tot aan zijn kin of tot en met 
schouderss gewikkeld in een lange himation. De tel 113 voorbeelden van een afbeelding 
waaropp de eromenos wel zo gekleed gaat, maar de erastes niet, bij wie minimaal de 
schouderss en borst onbloot zijn.157 Deze dracht van de eromenos zou volgens Dover 
eropp wijzen dat hij 'unresponsive' is158, of volgens Hemelrijk dat het een bedeesde, 
schuchteree jongen betreft.159 We moeten ervoor oppassen te snel associaties te 
verbindenn aan een iconografisch gegeven dat op het eerste gezicht de indruk wekt 
eenn aspect van het dagelijkse leven te zijn en dus realistisch lijkt. Het leven van de 
mann speelde zich grotendeels buitenshuis af en de lange himation was één van de 
kledingstukkenn die hem bescherming gaf tegen de kou.160 Maar hiermee is niet alles 
gezegd.. Men mag er niet zonder meer van uitgaan dat het dragen van een himation 
altijd,, in welke context dan ook, eenzelfde betekenis heeft. Zo lijkt het mij onjuist het 

IS5Zoo R194, R201. 
1S6Ookk de erastai bij heteroseksuele verleidingen op de roodfigurige keramiek (ik bedoel niet de scènes 
mett openlijk pornografische beelden) zijn op dezelfde wijze in een himation gekleed als de erastai in de 
homo-erotischee afbeeldingen. 
1577 Voorbeelden van afbeeldingen: R20, R26, R32, R39, R40, R42, R43, R45, R47, R48, R57, R58, 
R59,, R60, R62, R66, R67, R68, R71, R75, R78, R79, R84, R89, R91, R97, R112, R113, R116, 
R117,, R119, R123, R127, R131, R132, R133, R135, R138, R142, R143, R146, R149, R152, R153, 
R154,, R156, R159, R160, R161, R166, R172, R178, R181, R193, R200, R202, R206, R207, R208, 
R209,, R210, R211, R216, R220, R222, R223, R234, R238, R241, R242, R243, R244, R247, R249, 
R255.. R256, R260, R261, R264, R266, R268, R269, R277, R279, R281, R283, R286, R287, R288, 
R290,, R291, R292, R293, R295, R297, R298, R302, R303, R304, R311, R313, R314, R320, R321, 
R325,, R327, R337, R339, R343, R357. 
158Doverr (1978) als onderschrift bij figure R791 en R851. 
159Hemelrijkk (1976) pp. 151 e.v., waar hij spreekt over 'bashful boys' en over een 'shy boy trembling at 
beingg accosted by one, or two, sturdy and seemingly self-confident youth' (p. 152). Vergelijk ook de 
tekstt van het CVA Amsterdam bij nr. 2179 en Hemelrijk (1985) p. 10 waar hij naar aanleiding van 
dezelfdee vaas waarop een jongen die in een mantel gehuld naar een jongeman kijkt die hem een appel 
aanbiedt,, zegt: 'de bedeesde jongen die diep in zijn mantel gehuld is en kennelijk niet weet wat hij er mee 
aann moet.' Isler-Kerényi (1984) pp. 164/165 gaat ervan uit dat de gesloten mantel erop wijst dat het om 
eenn feestelijk moment voor de jongen gaat. Zij komt tot deze gedachte, omdat ze veronderstelt dat de 
homo-erotischee verleiding op een ritueel duidt waarbij de jongen werd ingevoerd in de wereld van de 
mannen.. Deze interpretatie wordt door geen enkele contemporaine tekst ondersteund en lijkt achterhaald. 
Anderenn die menen dat een gesloten mantel staat voor kuisheid in verleidingsscènes zijn onder anderen: 
Koch-Harnackk (1983); Keuls (1985); von Reden (1995) p. 201 en Kunisch (1997) p. 120. Hollein 
(1988)) pp. 13-14 gaat zelfs zo ver om aan het type 'jongeman in himation' burgerlijke deugden toe te 
kennen. . 
'*°Zoo verklaart True (1983) p. 48 de dracht van de jongen die op schaal nr. R110 in een himation gehuld 
mett een lier in de hand vóór een volwassen man staat, met een verwijzing naar het winterseizoen. Ook 
dee man draagt een himation, maar hij heeft zijn schouders en de rechterkant van de borst ontbloot 
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gebruikk van de mantel in de weergave van treurende mensen over één kam te 
scherenn met het gebruik van de himation in een erotische context161 

Wee hebben gezien dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de iconografie van 
dee homo-erotische verleidingen en wel op het punt van het expliciet afbeelden van 
seksuelee verlangens en handelingen. In het licht hiervan heeft het er alle schijn van 
datt het in een himation gewikkeld zijn te maken heeft met deze algemene 
terughoudendheidd inzake de uitbeelding van de erotiek en seksualiteit tussen 
personenn van het mannelijke geslacht. Laten we enkele afbeeldingen bekijken. 
Opp de binnenkant van de kylix G 279 van de Euaichmeschilder in Oxford (nr. R236, 
ill.. 49) biedt een man een jonge jongen, die tot aan zijn kin in de himation gewikkeld is 
enn hem zelfs over zijn hoofd heeft getrokken, een haan aan. Met zijn andere hand 
wijstt de man in de richting van het geslacht van de jongen. Zoals we hebben gezien, 
noemdee Dover de jongen unresponsive.'162 De jongen heeft blijkens zijn houding 
inderdaadd nog niet te kennen gegeven dat hij ingaat op de avances van de man. Maar 
zijnn houding is ook niet afwijzend: hij kijkt de man aan en maakt absoluut geen 
aanstaltenn zich van zijn erastes af te wenden. 
Opp een zoekgeraakte pelikè van de 'Pig'-schilder (nr. R211, ill. 50) staat een in 
himationn gehulde jongen tussen twee mannen. De een leunt naar voren en biedt de 
jongenn iets aan, wat waarschijnlijk een geldzakje is. De jongen staat recht tegenover 
dezee man en kijkt hem aan. De andere man draait zich om, heft zijn hand op waarin 
ookk een geldbuideltje zit, en loopt weg. Waarom? Blijkbaar geeft de schilder aan dat 
dee tweede man inziet dat zijn kansen om de jongen te versieren te klein zijn. De 
houdingg en de dracht van de jongen betekenen dus niet datt hij de man tegenover zich, 
afwijst.. Integendeel, blijkbaar heeft hij juist belangstelling voor diens avances. Ook de 
verondersteldee 'schuchterheid' of 'bedeesdheid' die de dracht zou weergeven, lijkt 
hierr niet op zijn plaats. 
Eenn diep in zijn himation gehulde jongen ontloopt op kant A van de kylix 96.18.70 van 
Makronn in New York (nr. R178, ill. 51) zijn ene erastes om zich tot een andere, 
jongeree erastes, die hem een takje voorhoudt, te wenden. Ook hier krijgt de 
beschouwerr niet de indruk dat de eromenos door onzekerheid of vrees bevangen is. 
Integendeel,, de jongen lijkt zeker van zijn zaak door zich van de oudere man, die hem 
zelfss contant geld voorhoudt, resoluut af te wenden en in te gaan op de avances van 
eenn jongeman van zijn leeftijd, ook al biedt deze hem slechts een symbolische blijk 
vann waardering. De kylix 3698 van Makron in Wenen (nr. R149, ill. 11) laat op kant A 
driee eromenoi zien: twee zijn gewikkeld in een himation en de derde heeft zijn mantel 
all voor een deel opengeslagen en toont de erastes zijn bovenlichaam. De verschillen 
inn de mate waarin de jongens hun himation gesloten houden of geopend hebben, lijken 
tee maken te hebben met het stadium waarin de verleiding verkeert. Waar de 
eromenoss zijn mantel nog helemaal gesloten houdt, lijkt de verleiding zich in een 
eerderr stadium te bevinden dan wanneer de eromenos zich enigszins heeft ontbloot.163 

Opp kant A van de kylix 2655 van Makron in München (nr. R152, ill. 13) ligt de nadruk 
opp een ander aspect. Ook hier vinden we drie eromenoi die ieder door een erastes het 
hoff wordt gemaakt. Het gaat om drie jonge jongens van wie de mate van ontbloting 
verschillendd is: de eromenos rechts op de afbeelding heeft zijn himation nog helemaal 
omm zich heen geslagen. De middelste heeft zijn rechterschouder en borst ontbloot, de 
linkerr opent zijn mantel van voren en toont zijn lichaam. Enerzijds geven de jongens 
driee verschillende stadia van de verleiding aan, maar anderzijds lijkt het verschil in de 
matee van ontbloting ook op een verschil in de rol van de eromenos te duiden. De 

1611 Vergelijk bijvoorbeeld de weergave van een treurende of mokkende Achilleus, die vaak diep 
weggedokenn in een himation wordt afgebeeld: bijv. op een stamnos van de Triptolemosschilder in 
Basel,, ARV2 361,7, Schefold &  Jung (1989) Abb. 180a. l62Ziee voetnoot 158. 1633 Vergelijk bijvoorbeeld ook de afbeeldingen: R84, R138, R160, R327 
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rechterr  jongen geeft zich nog niet gewonnen en laat de erastes aandringen. De 
middelstee jongen toont zijn interesse in het geschenk door  zijn hand uit te strekken. 
Dee linker  jongen legt meer  initiatie f aan de dag en zet zijn schoonheid in om de vogel 
diee de erastes bij  zich heeft, in de wacht te slepen. Wanneer  we nu de linker 
eromenoss vergelijken met de rechter, wordt duidelij k - en dit lijk t vanzelfsprekend -
datt  de mate van ontbloting en van gekleed - zijn onder  meer  duidt op de mate van 
ontvankelijkheidd van de jongen voor  de avances van de erastes en zijn bereidheid in 
tee gaan op de verlangens van zijn vriend. Het gehuld zijn in een himation heeft dus te 
makenn met het niet of niet direct ingaan op de wensen van de erastes. Dit kan heel 
anderee redenen hebben dan schuchterheid. De eromenos kan bijvoorbeeld een 
uitgekiendee jongen zijn en de erastes uit zijn tent proberen te lokken. Verder  valt in de 
vergelijkin gg van de verschillende eromenoi op dat de mantel een rol vervult in de 
wijzee waarop het jongenslichaam een erotiserende werking heeft. De schilder  geeft 
ondubbelzinnigg aan dat de linker  eromenos niet schuwt de aantrekkingskracht van 
zijnn lichaam bij  de verleiding te gebruiken. Het openslaan van de mantel 
bewerkstelligtt  een duidelij k erotiserende spanning, zowel vanuit het perspectief van 
dee erastes die naar  de jongen kijkt , als voor  de externe beschouwer. Deze vergaapt 
zichh als het ware via de ogen van de erastes aan de schoonheid van de jongen. De 
externee beschouwer wordt zo een 'voyeur' die meegeniet. Vanuit deze invalshoek 
krijg tt  de mantel een dubbele functie: enerzijds dekt de mantel het lichaam van de 
rechterr  jongen toe en zorgt ervoor  dat er  van zijn figuur  een geringe erotiserende 
werkingg uitgaat. Anderzijds is het doorzichtig welke verlangens de erastes vóór  hem, 
koestert::  de jongen moet zijn mantel uitdoen en zijn naakte lichaam tonen. Op deze 
manierr  krijg t de mantel een erotiserend aspect. 

Err  zijn ook afbeeldingen waarop de erastes volledig in een himation is gehuld. Zo 
staann op de buitenkant van de kyüx G 121 van Douris in het Louvre (nr. R113, ill . 12) 
tegenoverr  de eromenoi die allen op een diphros zitten, enkele erastai die zich, net als 
dee eromenoi, helemaal in een himation hebben gewikkeld. Gaat het hier  om 
schuchteree erastai? Dit lijk t niet waarschijnlijk. I6*  Het al dan niet ontbloot zijn heeft 
evenminn een functie in deze voorstelling. Mogelijk wil de schilder  gewoon aangeven 
datt  de verleiding in de winter  plaatsvindt.ia Op de kyli x 17906 van de Telephos-
schilderr  in het Vatikaan (nr. R249, ilL  52) die allerlei vormen van verleiding als thema 
heeft,, maakt een jongeman een iets jongere jongen het hof. Beiden hebben hun 
himationn over  hun hoofd getrokken. De ontmoeting vindt plaats bij  een zuil. Ook hier 
heeftt  de mantel mijns inziens niet de connotatie van een schuchtere houding. Dit 
wordtt  bevestigd doordat er  veel meer  afbeeldingen zijn waarop de mate waarin de 
erastess en de eromenos zich in hun mantel gedoken hebben, min of meer  gelijk is.166 

Wee zien dus dat de mantel op afbeeldingen die het onderwerp vormen van dit 
onderzoekk verschillende associaties kan hebben: 1. als bescherming tegen de kou; 2. 

164Anderee voorbeelden van afbeeldingen waarop de erastes helemaal in een mantel is gehuld: R9, Ril , 
R40,, R43, R44, R46, R49, R50, R53, R57, R58, R89 (het is niet zeker  of het om de erastes gaat), 
R91,, R112, R113, R114, R123, R138, R141, R171, R176, R185 (?), R192, R193, R202, R208, 
R221,, R239, R247, R253, R263, R301, R304, R311, R312, R321, R332, R342, R355. 
165165 Vergelijk ook een voorstelling op de skyphos Brussel Al 1 van de Syriskosschilder  (nr. R44), waar 
tweee mannen van wie er  één helemaal in een himation gehuld is, twee jongens, ook volledig in hun 
mantell  ingepakt, bij  een loutron aanspreken. 
1666 Voorbeelden van afbeeldingen waarop geen verschil is tussen de erastes en eromenos in de mate 
waarinn zij  gehuld gaan in een himation: R35, R46, R49, R51, R76, R95, R96, R112, R114, R175, 
R202,, R221, R249, R254, R285, R298, R301, R312, R318, R319, R326, R330, R332, R342, R343, 
R353,, R355, R359. Voorbeelden van afbeeldingen waarop de mate van ontbloting van de erastes en 
eromenoss min of meer  gelijk is: R24, R27, R64, R65, R77, R82, R104, R118, R139, R146, R147, 
R152,, R157, R161, R163, R164, R170, R174, R182, R184, R194, R198, R204, R206bis, R215, 
R217,, R219, R224, R225, R226, R233, R234, R237, R239, R248, R257, R262, R265, R271, R272, 
R273,, R278, R282, R284, R287, R288, R294, R299, R305, R306, R308, R309, R310, R315, R316, 
R328,, R329, R331, R335, R350, R352, R358, R360. 

191 1 



alss teken dat de betreffende verleiding zich nog in het beginstadium bevindt; 3. als 
onderstrepingg van de rolverdeling tussen degene die het initatief neemt en degene die 
verleidd wordt; 4. als aanduiding dat de eromenos niet direct ingaat op de avances, 
maarr de erastes ertoe wil brengen zich nog meer uit te sloven; 5. als bedekking van 
hett naakte lichaam; deze bedekking houdt enerzijds een verdoezeling van het 
erotischee aspect in, maar anderzijds heeft het een erotiserende werking. 6. Om het 
contrastt met wat verder op de afbeelding ontbloot is te vergroten en zo de erotische 
spanningg van de naaktheid te onderstrepen. 
All met al denk ik dat de mantel in de erotische context de eromenos niet per se tot 
eenn ingetogen, schuchtere jongen maakt die niet goed weet hoe hij zich in dergelijke 
situatiess zou moeten gedragen; ook suggereert het dragen van een mantel niet dat de 
eromenoss a priori afwijzend zou staan tegenover de verlangens van de erastes. 

positievee reacties van de eromenos 
Wanneerr we het materiaal overzien, komen we tot de constatering dat de homo-
erotischee voorstellingen op roodfigurige vazen aan de eromenoi, of het nu gaat om 
heell jonge jongens dan wel om jongemannen, vaak een actieve rol in de verleiding 
toekennen.. De schilders beelden dit op verschillende manieren uit: 
1.. Soms hebben de gebaren die een eromenos maakt een 'uitnodigende' functie. Beide 
zijdenn van schaal 15 van de schilder van de Parij se Gigantomachie, voorheen in de 
Hearstt collectie (nr. R102, ill. 53) laten een bijna identieke verleidingsscène van 
jongenss in de palaistra zien. Links op de afbeelding staat tussen twee jongens in de 
leunhoudingg een iets jongere jongen. Hij loopt niet weg en steekt zijn hand op.167 Op 
dee tondo van dezelfde schaal wordt een jonge jongen door een andere jongen het hof 
gemaakt.. Maar deze eromenos loopt weg en maakt met zijn rechterhand een 
afwerendd gebaar, dat echter een heel ander gebaar is dan de opstekende hand. Ook 
eenn eromenos, die op de schaal RC 1914 in de stijl van Makron in Tarquinia (nr. 
R193,, ill. 54) een haas van een leeftijdsgenoot krijgt aangeboden, steekt zijn hand op. 
Maarr hij loopt niet weg, waaruit we kunnen concluderen dat hij de toenadering van 
dee erastes toejuicht en ingaat op diens avances. Misschien mogen we de scène 
enigszinss synoptisch opvatten en het gebaar als een groet beschouwen, hetgeen voor 
dee erastes aanleiding is om de spartelende haas aan te bieden.168 

Dee eromenos strekt soms ook zijn hand schuin naar beneden uit in de richting van zijn 
erastes,, zoals op kant A van de kylix 2655 van Makron in München (nr. R152, ill. 13). 
Wellichtt spoort hij zijn vriend hiermee aan hem het geschenk te overhandigen.m Op 
dee binnenkant van dezelfde schaal maakt de eromenos een soortgelijk gebaar, maar 
nuu wil hij de hand van zijn vriend vastpakken. Ook op de kylix H 550 van de 
Brygosschilderr in het Vatikaan (nr. R86, ill. 14) geeft de eromenos met zijn naar voren 

1677 Voor dit gebaar, zie Neumann (1965) pp. 41 e.v. 
mmHetzelfdeHetzelfde gebaar treffen we aan op afbeelding: R103 (is bijna dezelfde afbeelding als R102, ill. 53), 
R117,, R163 (2x; de eromenos van het middelste paar op kant B raakt tegelijkertijd met zijn andere hand 
dee erastes aan), R165, R170, R208 (groetend), R210, R273 (de eromenos van het rechter paar op kant 
AA lijkt de erastes met zijn hand te begroeten), R338 (de eromenos heeft het geschenk, de haan, al in 
ontvangstt genomen; het gebaar lijkt een teken van tedere toenadering), R343 (de eromenos krijgt het 
geschenkk aangeboden). 
lö9Ditt gebaar doet denken aan wat Neumann (1965) pp. 17 e.v. 'deiktische Gesten' noemt. Hetzelfde 
gebaarr als op nr. R152 treffen we aan op afbeelding: R15, R54, R65 (hier lijkt het eerder een verheugd 
gebaar,, cf. Koch-Harnack (1983) p. 108), R82, R844 (de jongen geeft waarschijnlijk met het gebaar aan 
datt hij liever het geld dan de haas die de erastes hem voorhoudt, wil hebben; vs. Koch-Hamack (1983) 
p.. 73, die veronderstelt dat de jongen juist met zijn uitgestrekte hand de haas in ontvangst wil nemen), 
R147,, R153 (hier lijkt het gebaar een uiting van opwinding te zijn), R170, R204, R225 (hier zou het 
gebaarr ook een afwerende functie kunnen hebben, omdat de eromenos zich enigszins van de man 
verwijdert),, R267, R278, R334 (met het gebaar lijkt de eromenos het geschenk van zijn erastes in 
ontvangstt te willen nemen), R342, R3S2 (als kant A naar analogie van kant B een verleidingsscène is). 
Dee betekenis van het gebaar dat de eromenos op vaasafbeelding R98 maakt, ontgaat mij. 
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uitgestrektee hand uitdrukkelijk te kennen dat de haas aan hem toebehoort en dat die 
niett aan zijn concurrent, de jongen rechts van de man, gegeven moet worden. Een 
stapp verder gaat de eromenos van het linkerpaar op kant B van de kylix 10.913 
verwantt aan het vroege werk van Douris in Boston (nr. R138, ill. 55); hij strekt zijn 
rechterhandd uit en pakt de voorpoten van de haas vast die hem als geschenk wordt 
aangereikt. . 
Eenn moeilijke afbeelding is die op kant B van de kylix 37.1059 in Laon (nr. R224, ilL 
56).. Naar analogie van kant A, waarop de middelste jongen een bloem vasthoudt en 
eenn lier aan de jongen vóór hem aanreikt, zou de voorstelling op kant B ook een 
verleidingsscènee kunnen zijn.170 Dit wordt bevestigd doordat de rechter jongen naast 
eenn lier ook een geldzakje bij zich draagt. De vraag is wie van de drie jongens op kant 
BB de eromenos is. Wanneer het om een drietal gaat, is vaak de middelste jongen de 
eromenos.. Aan beide kanten is hij dan omringd door erastai, die hem een lier 
aanbieden,, terwijl de rechter een geldzakje achter de hand houdt voor het geval dat 
zijnn lier onvoldoende overtuigingskracht heeft. Hiertegen pleit dat op kant A de 
middelstee jongen de erastesrol heeft en de linker de eromenosrol. Bovendien reikt de 
middelstee jongen op kant B een foudraal aan aan de linker jongen. Dat maakt de 
linkerr jongen wellicht tot eromenos. Deze maakt een groetend gebaar naar de 
middelstee jongen, die hem aankijkt. Misschien moeten we de afbeelding driedimen
sionaall bezien, dat wil zeggen dat tegenover de linker jongen twee erastai staan en 
datt het uitnodigende gebaar eigenlijk bedoeld is voor de erastes die het meest biedt, 
datt is degene met lier en geldzakje. 
2.. De jongen schroomt af en toe niet de erastes aan te raken en daarmee aan te 
gevenn dat hij niet afwijzend staat tegenover de intenties van de erastes.171 De 
eromenoss gaat soms zo ver dat hij zijn erastes liefkoost, zoals op een alabastron in 
Barcelonaa (nr. RIO, ill. 57). Hij heeft zijn arm om zijn oudere vriend geslagen en strekt 
zichh uit om hem te kussen.m Een scherf van de kylix 4201 in Barcelona (nr. R350, ilL 
58)) toont een opmerkelijk tafereel: een jonge jongen raakt het naakte lichaam aan 
vann de jongeman vóór hem, wiens lid een lichte erectie vertoont. Heeft hij zelf een 
erotischee belangstelling voor het veel grotere lijf van zijn vriend? 
3.. De eromenos heeft vaak een symbolisch voorwerp zoals een bloem of een takje in 
zijnn hand als teken van zijn erotische belangstelling.173 

4.. Vaak steekt de eromenos die tot aan zijn kin in zijn himation gehuld is, zijn hand 
bovenn de mantel uit, meestal ten teken dat hij ingaat op de avances van de erastes. Zo 
laatt de eromenos op een kylix uit ca. 465 (nr. R354, ill. 59) blijken dat hij interesse 
heeftt in de vogel die zijn erastes hem aanbiedt en dus ook in de avances van zijn 
minnaar.. Op de kalpis 50384 van de Kleophradesschilder in de Villa Giulia (nr. R21, UL 
60)) steekt een jongen zijn hand boven zijn himation uit om het erotische gebaar naar 
zijnn erastes te maten. Soms lijkt het erop dat hij hem met zijn boven de zoom van zijn 
mantell uitstekende hand groet of wenkt.I74 

l70Ikk geef dus een andere interpretatie van kant A dan F. Villard e.a. in Hommes, Dieux et Héros de la 
Grèce,Grèce, Rouen (1983) p. 168, die spreken over een feest of concours in het kader van de 
muziekopleiding.. Zij doen niets met het geldzakje dat de rechter jongen op kant B bij zich heeft 
1711 Voor voorbeelden zie voetnoot 54. 
173Anderee voorbeelden van een liefkozende eromenos: R69, R87, R106, R130. Voor een kussende 
eromenos,, zie noot 19. 
1733 Voorbeelden van afbeeldingen waarop een eromenos zelf een symbolisch voorwerp bij zich heeft: 
R8,, R14 (2x), R13, R19, R40, R41, R109, Rl l l , R113, R118, R119, R121, R132, R137, R144, 
R153,, R154, R157, R161 (3x), R1(S5, R174, R186 (2x), R205, R235, R285. 
174Anderee voorbeelden van afbeeldingen waarop de eromenos zijn hand boven zijn mantel uitsteekt: 
R19,, R22, R55, R95, R137, R138, R139, R157. R160, R205, R212 (?), R251. 
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5.. De jongen maakt, zoals op de kalpis in de Villa Giulia (nr. R21, ill. 60), soms het 
erotischee teken van de anus, waarmee hij onverholen zijn seksuele verlangens aan 
zijnn erastes laat blijken.m 

6.. Soms is de eromenos erg uitgekiend en lijkt met het ontvangen geschenk 
ervandoorr te willen gaan. Dit gedrag zijn we ook wel tegengekomen bij de eromenos 
opp zwartfigurige keramiek.176 

7.. Enkele keren zien we om één erastes meerdere eromenoi staan, hetgeen erop zou 
kunnenn wijzen dat de eromenoi zelf hun erastes uitzoeken en dat er tussen hen 
concurrentiee om een erastes zou bestaan. Zo treffen we om een erastes op de kylix 
G722 van de Comacchioschilder in het Vatikaan (nr. R303, ill. 61) twee jongens aan, 
beidenn diep in hun mantel gestoken, met aandacht voor de volwassen man die zijn 
lichaamm naar de een heeft gekeerd, maar zijn hoofd naar de ander wendt. Op een 
anderee kylix (H 550) in het Vatikaan (nr. R86, ill. 14), geschilderd door de 
Brygosschilder,, hebben we gezien hoe een erastes een jongen die gretig zijn hand 
naarr het diergeschenk uitstrekt, het aan een andere jongen, die de krans van zijn 
hoofdd lijkt te nemen, aanbiedt.177 Rechts van deze jongen staat een andere jongen het 
voorvall nauwlettend gade te slaan. Wil hij soms ook in aanmerking voor het geschenk 
komen?178 8 

8.. Er zijn afbeeldingen waarop de eromenos zeer initiatiefrijk is, doordat hij de ene 
erastess afwijst en de indruk wekt deze in te willen ruilen voor een ander. Op de zwaar 
beschadigdee kylix 34949 van de Brygosschilder in het Vatikaan (nr. R85, ill. 62) staat 
eenn jongen temidden van twee mannen in de leunhouding. De linker man reikt hem 
eenn haas aan, maar de jongen wendt zijn hoofd af en wijst naar de andere man. Op 
kantt B van de kylix 62 van de 'Cat and Dog'-schilder in Mannheim (nr. R263, ill. 18), 
welkee voorstelling wellicht een verleidingscène weergeeft, staan twee erastai om een 
jongenn heen die op een diphros zit. Hij lijkt duidelijk zijn keuze gemaakt te hebben: hij 
wijstt naar de jongeman en kijkt in diens richting. De man slaat beiden nauwlettend 
gade,, ongetwijfeld zich realiserend dat hij geen kans op de aandacht van de jongen 
maakt.17» » 
Dee conclusie van deze paragraaf moet zijn dat ook op de roodflgurige keramiek 
nauwelijkss sprake is van de verbeelding van de eromenos als een schuchtere, 
bedeesdee jongen die een afwachtende houding aanneemt en zich geheel door de 
wensenn van een erastes laat leiden. Het in een mantel gehuld zijn wijst niet op deze 
beeldvorming.. Bovendien laten verscheidene afbeeldingen juist een ander beeld zien, 
namelijkk dat de eromenos zich bewust is van zijn verlangens en daaraan uiting durft 
tee geven. Toch tonen de meeste vaasafbeeldingen de eromenos niet als een 
opdringerigee persoon die met zijn verlangens te koop loopt. Deze karakterisering 
strooktt overigens met de wijze waarop de erastes in het algemeen wordt 
weergegeven.. Ook deze maakt geen opdringerige of agressieve indruk.'» Hij toont 
zichh meestal ontspannen en lijkt enige voorzichtigheid en zelfs reserve in acht te 
nemenn bij zijn avances. 

1755 Zie voetnoot 50. 
1766 Voorbeelden van afbeeldingen waarop de eromenos met het geschenk ervandoor lijkt te gaan: R94, 
R100,, R154, R164, R173, R179. 
177Koch-Harnackk (1983) pp. 72-73 veronderstelt dat de jongen zijn krans tegen het diergeschenk zal 
inruilen.. Ze verwijst naar Anakreon 1, regel 11 e.v. 
1788 Andere voorbeelden van meer dan één eromenos bij een erastes: R91, RUS, R119 (?), R269, R273 
(eenn jongen loopt weg, waarschijnlijk omdat de erastes interesse heeft voor een andere jongen), R293, 
R3288 (?). 
179Anderee voorbeelden van afbeeldingen waarop de eromenos voor een andere erastes kiest: R100, 
R118,, R178, R179, R218 (?), R233, R241. 
180Hett beeld van de agressieve erastes komt slechts een enkele keer voor afbeelding R160, R173, R174, 
R185,, R194, R198, R201, R207, R273, R305, R306, R308, R310. 
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7.. De weergave van seksualiteit en erotiek 

Eerstt enkele feiten. Op roodfigurige vazen worden seksuele verlangens en 
handelingenn zelden expliciet getoond. Zoals we hebben gezien, zijn er slechts vijf 
voorbeeldenn van een Y-houding.181 Ook het 'down'-gebaar, waarmee de erastes te 
kennenn geeft belangstelling te hebben voor het geslacht van de jongen, komt slechts 
enkelee malen voor, terwijl het daarbij niet altijd zeker is of het gebaar dat de erastes 
maaktt dezelfde intenties heeft als dat op de zwartfigurige vazen.IS2 Vaak wordt het 
geslachtt of het scrotum van de jongen niet aangeraakt, maar wijst de erastes er 
alleenn naar. De wat opdringerige houding van de erastai op de zwartfigurige 
keramiek,, waarbij het geslacht van de jongen wordt betast in de hoop de jongen te 
kunnenn opwinden, is in de vijfde eeuw zelden op vazen te zien. 
Dee erastes wordt bij uitzondering ithyphallisch afgebeeld: ik tel slechts dertien paren 
waarvann de erastes onverbloemd zijn erectie toont.183 Verder is er één afbeelding 
waarr op een erectie wordt gezinspeeld: de voorstelling op de kylix 17906 van de 
Telephosschilderr in het Vatikaan (nr. R249, ill. 52), Iaat een man zien die wijdbeens 
opp een stoel zit en daarbij zijn mantel om zich heen geslagen heeft. Hij houdt zijn 
linkerhandd onder zijn mantel en kijkt naar de jongen die vóór hem staat. Wellicht 
suggereertt de schilder dat de mantel de opgewonden staat van de man verhult en de 
nieuwsgierigheidd van de jongen opwekt. 
Err zijn twee voorbeelden van afbeeldingen waarop een jongen een erectie heeft.1M 

Beidee lijken niet tot de traditionele verleidingsscènes te behoren. De pelikè van 
Euphronioss in de Villa Giulia (nr. R l , ill. 63) toont een man, die, zittend op een stoel, 
mett een sandaal in zijn ene hand een jonge jongen een oplawaai dreigt te verkopen.18S 

Dee phallus van de jongen toont onmiskenbaar opgewondenheid. Beiden dragen een 
kranss van klimopbladeren, een teken dat zij aanwezig zijn bij een gelegenheid waar 
ietss te vieren valt. Ofschoon de andere hand beschadigd is, kunnen we er toch vanuit 
gaann dat de man de jongen daarmee probeert vast te pakken. Verder valt op dat de 
jongenn geen aanstalten maakt zich uit de voeten te maken. Hij draait zich wel om, 
hetgeenn een schrikreactie zou kunnen zijn. Tussen de man en de jongen staat Aéctypoc, 
KOAJÓ;; te lezen. Er zijn verschillende interpretaties van deze voorstelling mogelijk. De 
mann straft de jongen a. omdat hij een erectie heeft; b. omdat hij gemasturbeerd 
heeft;1866 c. omdat hij de man die de klappen uitdeelt, afwijst; d. omdat hij iets misdaan 
heeftt -het is om het even wat -, terwijl de klappen met de sandaal hem opgewonden 
maken.. Dat masturbatie de oorzaak van de straf zou zijn (interpretatie b), lijkt niet 
waarschijnlijk,, omdat de jongen geen enkel gebaar maakt dat hierop duidt en omdat 
dezee interpretatie geen verklaring biedt voor het feit dat de man op een stoel zit. De 
zittendee houding van de man en het staan van de jongen wijst er eerder op dat de 

1811 Zie voetnoot 2 en 55. 
l82Ziee voetnoot 18. 
1833 Kilmer (1993) p. 68 meent dat de penis van de jongen op nr. R7 een erectie heeft, maar dit lijkt me 
niett juist. Voorbeelden van afbeeldingen waarop de erastes ithyphallisch is afgebeeld: Ri l , R29, R81, 
R87,, R126, R160 (3x), R173, R174, R322, R350 (?de erastes toont een lichte erectie). Bij R356 gaat 
hett niet om een erastes-eromenos-situaüe. Van twee voorbeelden van de y-houding, namelijk nr. R3 en 
R341,, zijn slechts alleen fragmenten over, zodat we niet weten of de phallus van de erastes expliciet was 
afgebeeld. . 
1844 Afbeelding Rl (ill. 63) en R15 (ill. 64). Op de scherf R197 heeft een jongen een erectie, maar er is 
verderr geen enkele andere figuur van de voorstelling over, zodat we de context van de opgewonden staat 
vann de jongen niet kunnen achterhalen. 
1855 Voor een zwartfigurig voorbeeld waarop de jongen ook een erectie heeft: Berlijn Staatliche Museen V. 
I.. 3230, oinochoè van de Theseusschilder ABV 519, 7; Add2129; CVA Berlijn 7, Taf. 39, 3-5. Cf. J. 
Boardmann M 1976 pp. 286-287. 
,86Zoo Keuls (1985) fig. 255 en Reinsberg (1989) Abb. 75 p.132, die een vraagteken achter het onaneren 
plaatst. . 
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jongenn naar de man is toegekomen, dan andersom. Bovendien is mij geen enkele bron 
bekendd waaruit zou blijken dat onaneren door jongens werd afgekeurd. 
Interpretatiee d is mogelijk, maar lijkt evenmin waarschijnlijk. Het slaan met de 
sandaall als seksuele handeling kennen we uit heteroseksuele orgieën.187 Een Griekse 
mann kon de sandaal dus met verschillende zaken associëren.188 Waarom de man de 
jongenn straft, wordt niet aangegeven, maar de straf wordt door de jongen als iets heel 
prettigss ervaren. Een eigentijdse beschouwer zou de afbeelding als volgt kunnen 
'lezen':: zo'n jongen is zo op seks belust, dat hij zelfs opgewonden raakt wanneer hij 
wordtt afgeranseld. Deze interpretatie staat of valt met het gewicht dat gegeven wordt 
aann het feit dat de jongen niet wegrent en met de manier waarop men het omkijken 
vann de jongen verklaart. De jongen lijkt echter wél van de man weg te lopen of -
vanuitt een driedimensionaal gezichtspunt gezien - langs hem te lopen. Het omkijken is 
naarr alle waarschijnlijkheid een uiting van verbazing of schrik, hetgeen aangeeft dat 
dee man op het punt staat de jongen naar zich toe te trekken en dreigt hem te gaan 
slaan.. Indien de man de jongen reeds enkele klappen heeft gegeven, zou de jongen al 
dichterr bij de stoel moeten staan. Als dit juist is - en ik denk dat dit het geval is - dan 
vervaltt interpretatie d. 
Dee grootte van de phallus van de jongen geeft ongetwijfeld aan dat de jongen, hoe 
kleinn hij ook is, de geilheid van een man heeft. Dit wijst in de richting van interpretatie 
a.. Evenals bij b is er vanuit de seksuele praktijk eigenlijk geen aanleiding voor deze 
interpretatie.. Maar we hebben gezien dat er wel een zeker taboe rust op het 
afbeeldenn van jongens met een erectie. Het is mogelijk dat Euphronios deze code met 
dee bestraffing van een jongen met een nogal grote phallus wilde onderstrepen. De 
eigentijdsee beschouwer wordt uitgenodigd zich met de man op de stoel te 
identificeren,, zijn daad goed te keuren en de gedachte toe te laten: 'zo zou je zulke 
vroegrijpee jongens moeten behandelen'. 
Interpretatiee c lijkt ook waarschijnlijk.18» In dit geval betreft het tafereel een erastes-
eromenos-situatie.1900 De man heeft de jongen geprobeerd te versieren en heeft hem 
opgewondenn door zijn scrotum te betasten, zoals in een hofmakerij-scène 
gebruikelijkk is. De jongen heeft er om de een of andere reden geen zin in en loopt 
weg,, hetgeen de erastes frustreert. De jongen wijst de man dus af, hetgeen voor de 
erastess pijnlijk is, omdat de jongen wél tekenen van geilheid vertoont. 
Dee andere afbeelding van een ithyphallische eromenos is de oinochoè 2132 in 
Palermoo (nr. R15, ill. 64). De voorstelling zou misschien beter onder de komoi 
gerangschiktt kunnen worden. Een man lijkt een jongen, die in opgewonden staat 
achteroverr ligt, het hof te maken. Het is opvallend dat de jongen en niet de man 
ithyphallischh is. Misschien duidt dit erop dat het niet om een hofmakerij gaat De rollen 
lijkenn omgedraaid: de jongen wenkt in dit geval naar de man en maakt een 
uitnodigendd gebaar. Met welk doel? Wil de jongen dat de man fellatio toepast? Het is 
aann de fantasie van de beschouwer om dit in te vullen.191 

'"Bijvoorbeeld ::  Parijs Louvre G13 (Keuls (1985) fig. 189, Reinsberg (1989) Abb. 50a-c); Florence, 
Museoo Archeologico 3921 (Keuls (1985) fig. 170, Reinsberg (1989) Abb. 51a-b). 
1888 De houding van de man die met de sandaal dreigt, kan op een vaasafbeelding heel goed betekenen dat 
hijj  hem ook daadwerkelijk slaat. 
i»» Volgens Kilmer  (1993) p. 105 zou het feit dat de man geen erectie heeft, een seksuele interpretati e 
onwaarschijnlij kk  maken. Een erastes wordt echter  op de roodfigurige keramiek zelden met een erectie 
afgebeeld.. Olshausen (1979) p. 20 meent wel dat het dreigende gebaar  met de sandaal een erotisch 
motieff  is op deze afbeelding. Het is echter  onduidelijk hoe zij  dit precies ziet. 
l90Ondankss het feit dat de man op een stoel zit, is het niet waarschijnlij k dat de afbeelding een 
bordeelscènee weergeeft. In dat geval lijk t een erectie bij  de "klant '  noodzakelijk; zie de bespeking van de 
vaass van de Dinosschilder  in London (nr. R322). 
1911 We kunnen ons afvragen wat de rol van de andere jongen is die links van de man gehurkt is. 
Suggereertt  de schilder  dat hij  het tweetal verlaat en dus dat hij  zich naar  links beweegt? Of moeten we 
onss de afbeelding niet lineair  voorstellen, dat wil zeggen: de man staat niet tussen de twee jongens in, 
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Toespelingenn op homo-erotische belangstelling voor de billen van een jongen of een 
mann komen ook in de roodfigurige keramiek voor, maar minder talrijk dan bij de 
zwartfigurigee vazen. Op fragmenten van de skyphos (S/10 1558a-d, f) van de 
Lewisschilderr (nr. R307, ill. 65) in Tubingen kan een jongen zijn ogen niet van de fraai 
gevormdee billen van de fluitspeler vóór hem afhouden. De kylix 697 van de 
Veiischilderr in Tarquinia (nr. R289, ill. 66) laat op één kant twee paren van jongens 
zien.. Van het linker paar toont de rechter jongen zijn achterkant aan zijn 
bewonderaar.. Op de schaal van Makron in Bochum (zie ill. 27) laat, zoals we hebben 
gezien,, een jongen overduidelijk blijken dat hij anaal gepenetreerd wil worden. 
Tott slot toont de intrigerende afbeelding van de Dinosschilder op de krater F 65 in 
Londenn (nr. R322, ill. 67) een naakte jongen, die aanstalten maakt zich te laten 
penetrerenn door een andere jongen die gezeten is op een klismos. Beide jongens 
wordenn gadegeslagen door een man, die een lang lint om zijn hoofd draagt en door 
eenn vrouw die vanuit een huis in de deuropening haar ogen te kost geeft. Deze 
afbeeldingg wordt zeer verschillend geïnterpreteerd. Von Blanckenhagen ziet in de 
voorstellingg een weergave van een komedie die de tweede dag van de Anthesteriën 
persifleert."22 Op deze dag wordt de vereniging van de Archon Basileus, verkleed als 
Dionysos,, met de Basilinna, de echtgenote van deze bestuurder, in het Boukoleion 
'opgevoerd'.. Het is het ritueel van het 'heilig huwelijk; waarbij aan de godheid een 
bruidd toekomt, waarschijnlijk om de god te verzoenen. m De man en de vrouw in de 
deurr van het huis zouden volgens hem verwijzen naar de Archon/Dionysos en de 
Basilinna.. De jongens zouden de rol van de man en de vrouw, die vol begeerte zit te 
wachten,, nabootsen, waarmee de voorstelling de pederastie belachelijk zou maken. 
Keulss daarentegen interpreteert de voorstelling als een prostitutie-scène: het huis is 
eenn bordeel voor mannen en de man en de vrouw kijken toe hoe een klant wordt 
bediend.'9** De argumenten die von Blanckenhagen geeft voor zijn interpretatie zijn 
mijnss inziens niet overtuigend. Een van de observaties die hem wellicht tot zijn 
'religieuze'' interpretatie heeft gebracht, is het feit dat de voorstellingg niet overeenkomt 
mett de introducties van de dialogen zoals de Lysis en de Charmides, die naar zijn 
vastee overtuiging het gedragspatroon van de kaloikagathoi aan het einde van de 
vijfdee eeuw 'nogal correct' weergeven. Bovendien stelt hij dat pederastische scènes 
steedss op een verleiding van man en een jongen betrekking hebben, die veel 
ingetogenerr zijn dan deze voorstelling laat zien. Hoewel dit laatste punt juist is, was, 
zoalss we hebben gezien, een verleiding tussen jongens van gelijke of min of meer 
gelijkee leeftijd, contra von Blanckenhagen, niet ongewoon. De voorstelling kan dus in 
ditt opzicht geen persiflage van de pederastie zijn, zoals von Blanckenhagen 
veronderstelt."00 Verder lijkt mij de associatie met de Archon Basileus en de Basilinna 

maarr  het drietal staat min of meer  in een kring? Als dit laatste juist is, dan zou het wel eens kunnen zijn 
datt  de jongen rechts op de afbeelding opgewonden raakt door  de achterkant van de jongen links, die zijn 
billenn naar  achteren steekt. De man zorgt voor  opzwepende muziek. In deze interpretati e is de 
ithyphallischee jongen als erastes te bestempelen. 
1922 von Blanckenhagen (1976) pp. 39 e.v. 
193Ziee Burker t (1983) pp. 213 e.v. Burker t ziet in het heilig huwelijk op de Anthesteriën een poging om 
dee god te verzoenen, omdat hij  op de tweede dag van het feest als het ware een rituele dood is gestorven, 
doordatt  de burgers de eerste wijn , zijn bloed hebben gedronken. De god krijg t door  het huwelijk met de 
Basilinna,, dat zijn mythische pendant in het huwelijk van Dionysos en Ariadne heeft, zijn krachten 
terug. . 
19*Keul ss (1985) p. 293 en fig. 263. Shapiro (1981) p. 143 en Reinsberg (1989) pp. 211-212 vinden de 
interpretati ee van von Blanckenhagen overtuigend. Ook Kilmer  (1993) p. 24 neemt hem over. 
19SVonn Blanckenhagen (1976) pp. 37-38 en voetnoot 20. Ook lijken mij  zijn beschrijvingen van 
bepaaldee onderdelen van de afbeelding niet correct Zo beschrijft hij  de houding van de man als volgt (p. 
40)::  The gentleman tries to steady himself, looks around to grasp the missing staff and thus becomes 
awaree of what is about to happen behind his back. This sight quite naturally stops him in his tracks and 
alsoo draws his lady's attention.1 Dat de man om zich heen kijkt , is volgens mij  niet juist en dat de stok, 
waaropp de jongen steunt, van de man zou zijn, ligt niet voor  de hand. Op veel vaasafbeeldingen dragen 
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vergezocht.. De man zelf heeft geen duidelijke kenmerken die hem als Dionysos of de 
Archonn Basileus markeren, zoals dit wel het geval is op een pelikè in Amsterdam196, 
diee waarschijnlijk een komedieachtige enscenering van de ontmoeting tussen de 
Archonn Basileus/Dionysos en de Basilinna weergeeft en de man met een thyrsos 
afbeeldt.. De krans die de jongens op de krater in Londen dragen, verwijst niet 
noodzakelijkk naar de Anthesteriën. Een jongen die deelneemt aan een symposion op 
eenn krater in Milaan197 draagt een soortgelijke krans. Dit symposion, waaraan drie 
jongenss en een man deelnemen en waar het kottabosspel wordt gespeeld, wekt niet 
dee indruk van een uitzonderlijke gebeurtenis. Er is vanzelfsprekend een Dionysische 
associatie,, doordat de jongen een deelnemer aan een symposion is, maar die hoeft 
niett een specifiek feest aan te duiden. Verder is er geen enkele reden aan te nemen 
datt de klismos op een Dionysische scène zou wijzen.198 Bovendien is de relatie tussen 
dee twee jongens enerzijds en de man en vrouw in hun rol van Archon Basileus en de 
Basilinnaa anderzijds in de interpretatie van von Blanckenhagen onduidelijk. In 
Tarquiniaa bevindt zich een scherf (ill. 68)m die drie figuren laat zien, waarvan de 
gezichtenn niet zichtbaar zijn: twee vrouwen en een naakte, ithyphallische 
jongen/jongeman,, die op een klismos zit. De linker vrouw bevindt zich binnenshuis en 
lijktt van haar stoel te zijn opgestaan. Een andere vrouw staat vóór de deur en wendt 
zichh naar de jongeman die zijn mantel heeft afgedaan en zijn erectie toont. Gaat het 
hierr om een bordeel waar de klant op een klismos zit te wachten om een 'behandeling' 
tee ondergaan? Een oinochoè in Berlijn (ill. 69)**>  toont een scène die met deze te 
vergelijkenn is. Ook hier zit de klant op een klismos en bevindt de prostituee zich in 
bijnaa dezelfde houding als de jongen, die op de krater van de Dinosschilder dezelfde 
roll vervult. Alleen is deze blijkbaar links, omdat hij zijn linkerbeen in plaats van zijn 
rechterbeenn op de klismos heeft geplaatst. 
Gesteldd dat de voorstelling van de Dinosschilder de weergave van een scène uit een 
komediee is, dan denk ik toch dat de tamelijk ingewikkelde uitleg van von 
Blanckenhagenn niet waarschijnlijk is. De afbeelding lijkt eerder een persiflage van 
eenn heteroseksuele verleidingsscène. Het 'standje', waarbij de penetrator recht op 
eenn stoel zit en degene die gepenetreerd wordt bovenop hem gaat zitten, is voor een 
homoseksueell paar uiterst ongemakkelijk. Het hanteren van een stok om het 
'bestijgen'' te vergemakkelijken, zal hierbij een komisch effect gegeven hebben, zeker 
alss de personages in het stuk dronken waren. Verder vervult degene die gepenetreerd 
wordt,, een nogal vernederende en slaafse rol, omdat alle activiteit van deze persoon 
moett uitgaan, wil de ander aan zijn gerief komen. Dat de jongen die in de stoel zit zijn 
linkerarmm achter zijn hoofd houdt, geeft aan dat hij er ontspannen bij zit.M1 Hij laat al 
hett werk aan de ander over. De persiflage lijkt daarom tweevoudig te zijn: enerzijds 
persifleertt de afbeelding een heteroseksuele verleiding, omdat de twee jongens 
'heterootje'' spelen en laten zien hoe ongemakkelijk en gezocht sommige hetero's 
sekss bedrijven, anderzijds wordt een homoseksuele copulatie belachelijk gemaakt 
doordatt een van de jongens een rol speelt die in verschillende opzichten vernederend 
is.. Als we aannemen dat het een scène uit een komedie betreft, heeft het niet veel zin 

jongenss net zo goed een stok. Bovendien maakt de man helemaal niet de indruk net bewogen te hebben. 
Hijj is geboeid door wat zich voor zijn ogen afspeelt en zijn houding geeft eerder aan dat hij de tijd neemt 
omm te zien hoe een en ander afloopt. 
1966 Amsterdam, Allard Pierson Museum 8921. 
197Milaan,, Collezione "H.A." C 354, CVA Milaan (2), tav. 4. 
,98Eenn klismos komt vaker voor in een erotische situatie. Vergelijk afbeelding nr. R106, waar de stoel 
rechtss van een zuil staat, en nr. R117, waar de stoel niet gecombineerd is met een zuil. 
'"Tarquinia,, Museo Nazionale, zonder inventarisnummer. 
^Beriijn,, Staatliche Museen, Antikenmuseum F 2414. Keuls (1985) fig. 173, Reinsberg (1989) Abb. 

2011 Deze houding wordt zelfs gebruikt om aan te geven dat iemand halfdood van inspanning neerzit. 
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tee raden naar de identiteit van de andere personen. We kennen de komedie 
eenvoudigwegg niet.202 

Bijj de interpretatie van Keuls, namelijk dat het zou gaan om een voorstelling van een 
situatiee in een bordeel zonder een 'komische' enscenering, ligt het naar analogie van 
dee bovengenoemde vaasafbeeldingen in Tarquinia en in Berlijn voor de hand de 
zittendee jongen als de klant te beschouwen.20 Maar wie is de man die toekijkt? Is het 
eenn andere klant die zijn beurt staat af te wachten, of is het een vader die zijn zoon 
naarr het bordeel heeft begeleid?20* De vrouw in de dubbele deur zou de eigenares van 
hett bordeel kunnen zijn.209 De niet-komische interpretatie wordt onderstreept door de 
afbeeldingg op de andere zijde van de krater. Hier staan drie jongens gehuld in een 
mantel.. De twee jongen rechts op de voorstelling zijn met elkaar in gesprek 
gewikkeldd en de rechter jongen heeft zijn hand uit zijn mantel gehaald en wijst naar 
dee jongen tegenover hem. De jongen links op de afbeelding richt de aandacht op hen 
doorr naar het tweetal om te kijken. Aan de wand hangt een bundel sportgerei. Het is 
aantrekkelijkk in deze voorstelling een verleiding te zien, hetgeen, zoals we in 
paragraaff 6.2. hebben aangetoond, mogelijk is. Als dit juist is, ligt het voor de hand de 
voorstellingenn van beide zijden van de krater met elkaar in verband te brengen. Het 
heeftt er alle schijn van dat de afbeeldingen twee vormen van homo-erotiek laten zien: 
éénn in de palaistra waarbij de gelijkheid van de partners en de verleiding door het 
woordd centraal staan. De andere afbeelding, die hiermee in contrast staat, benadrukt 
dee ongelijkheid van de partners en het mercenaire karakter dat seks kan hebben. 
Eenn probleem bij de *bordeer~interpretatie van deze voorstelling zou kunnen zijn dat 
dee klant wat zijn haartooi betreft niet te onderscheiden is van de prostitué. Geeft dit 
misschienn aan dat het om jongens met eenzelfde status gaat? In dat geval is een 
anderee interpretatie mogelijk. Het betreft dan niet een bordeel, maar een volgende 
situatie:: jongens die aan een komos hebben deelgenomen, verrichten in het hof bij 
éénn van hen thuis de daad, terwijl ze zich bewust zijn van de aanwezigheid van de 
man,, maar tegelijk ongemerkt vanuit het huis door een vrouw worden gadegeslagen. 
Bijj deze interpretatie is de ongelijkheid in rol van de jongens nogal opmerkelijk. Al 
mett al blijft de afbeelding elementen behouden die niet gemakkelijk te verklaren zijn 
enn het is daarom niet mogelijk voor één interpretatie te kiezen als de enige juiste. 

erotischee spanning 
Zoalss we uitvoerig hebben besproken, wordt de erotische of seksuele spanning op 
roodfigurigee vaasafbeeldingen veelal opgewekt doordat de eromenoi hun mantel 
openenn of soms uitdoen om hun naakte lichaam aan de erastes te laten zien en hem 
hiermeee te verleiden. Een mooi voorbeeld toont, zoals we hebben gezien, de kylix 
K18188 van de schilder van Louvre G 456 in Würzburg (nr. R253, zie ill. 17), waarop 
dee schilder twee verschillende eromenoi heeft afgebeeld: op kant A een eromenos 
diee door zijn mantel open te slaan zijn schoonheid gebruikt om een man te verleiden 
enn op kant B een bijna geheel in een mantel gewikkelde jongen die het initiatief 

202Naarr het zich voordoet heeft de schilder niet willen suggereren dat wat de jongens doen een imitatie of 
eenn voorbeeld zou zijn van wat de man en de vrouw op de afbeelding hebben gedaan of zouden moeten 
doen.. Er is namelijk geen interactie tussen de man en de vrouw, waardoor de indruk wordt gewekt dat 
zijj in een dergelijke relatie met elkaar zouden staan. 
^Misschienn is het feit dat de jongen die gepenetreerd wordt geen erectie toont, hiervoor ook een 
aanwijzing.. Dit hoeft echter niet, want de opwinding kan door de penetratie teweeggebracht worden. 
204Eenn andere mogelijkheid is dat de man en de zittende jongen een homoseksueel paar vormen en 
gezamenlijkk een bordeel bezoeken. Het was in Athene gebruikelijk dat een jongen als een soort 
mainteneee zijn intrek innam bij een man. Dit wordt door de rede van Aischines Contra Timarchum 
bevestigd.. Zie hoofdstuk 8. 
^Frontisi-Ducrouxx (1996) pp. 90 en 98 meent dat de toekijkende vrouw het uitzonderlijke karakter van 
dezee homoseksuele copulatie vergroot 
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waarschijnlijkk aan de erastes overlaat. Menig eromenos op de roodfigurige keramiek 
roeptt door het openslaan van de mantel een erotische spanning op.206 

Wee hebben ook gezien dat een eromenos of een erastes vaak van top tot teen in een 
mantell is 'ingepakt'. Tegen deze achtergrond lijkt de naaktheid van een atleet die het 
hoff wordt gemaakt, een dubbele rol te hebben: zij duidt enerzijds op zijn status als 
atleet,, maar anderzijds wekt zij erotische spanning op. Zo staat op de kylix 37.1056 
vann de Anconaschilder in Laon (nr. R267, ill. 70) een bebaarde man gewikkeld in een 
himationn vóór een jonge, geheel naakte atleet, die bezig is zich schoon te schrapen. 
Achterr hem staat een zuil, een teken dat de verleiding zich in de palaistra afspeelt. De 
jongenn toont duidelijk interesse in de haas die de man vasthoudt, maar die hij nog niet 
directt aan de jongen wil overhandigen. De man kijkt naar het geslacht van de jongen. 
Dee externe beschouwer kijkt door de ogen van de man mee en ziet via hem de wat 
onschuldigg aandoende naaktheid van de jongen. Op deze manier geeft de schilder aan 
welkee focus de externe beschouwer moet hebben en hij maakt hem zo tot voyeur van 
hett lichaam van de jongen.207 

Ookk Douris doet dit op een subtiele manier op de kylix 2318 van de Oedipusschilder in 
Rouenn (nr. R125, zie ill. 71). Op kantt A is een verleidingsscène afgebeeld waarbij een 
erastess een jongen een lier aanbiedt en een tweede man geïnteresseerd naar dit 
tafereell omkijkt en probeert tussenbeide te komen. Op de andere kant zijn naakte 
atletenn afgebeeld die onder leiding van de paidotribes aan het trainen zijn. Op de 
tondoo zien we twee dansende saters met een kantharos en een amfoor. Wat heeft 
wijn,, en Dionysos in het bijzonder, met de twee afbeeldingen op de buitenkant te 
maken?? Villard e.a. suggereren dat het om twee gescheiden werelden gaat: die van 
Dionysoss en die van de opvoeding van de jeugd.208 Mijns inziens staan de drie 
afbeeldingenn met elkaar in verband. Wanneer degene die de kylix gebruikte hem 
geledigdd had, begreep hij het verband. Wijn en erotiek zijn voor een Griek nauw met 
elkaarr verbonden. Beide afbeeldingen hebben met erotiek te maken: kant A via een 
internee focus (mannen versieren jongen), en kant B via een externe focus (de naakte 
atletenn vormen een erotisch tafereel voor de externe beschouwer, zeker wanneer hij 
doorr wijn beneveld is). De verleiding van naakte atleten, waarbij de naaktheid een 
dubbelee rol speelt - functioneel en in erotische zin - komt vaker op de roodfigurige 
keramiekk voor.209 

promiscuïteit t 
Err zijn veel afbeeldingen waarop een eromenos door meer dan één erastes wordt 
benaderd.2100 Soms hebben twee erastai een geschenk bij zich en zijn zij dus actief aan 
hett werven. Een andere keer kijkt een erastes toe of een ander bij een jongen succes 

^Anderee voorbeelden; R54, R144, R152 (zie de bespreking van deze afbeelding in hoofdstuk 6.5.), 
R153,, R157, R160, R164, R173, R185, R252. 
207Opp beide zijden van de schaal in Laon staat een Dionysische scène (kant A: Dionysos en zijn thiasos 
enn kant B: silenen en mainaden) en een inscriptie ó navq KctXó<;, die ook op de binnenkant herhaald 
wordt.. De pederastische scène op de binnenkant is dus als het ware in de Dionysische wereld ingebed. 
^•F.. Villard e.a. Hommes, Dieux et Héros de la Grèce, Rouen (1983) p. 166. Zij geven aan de 
afbeeldingg van kant A een andere interpretatie: volgens hen betreft zij de muzikale opvoeding van de 
jeugd.. Deze is mijns inziens niet juist. De lier lijkt hier eerder als geschenk te fungeren en ook de andere 
figurenn op de afbeelding geven geen aanleiding tot een educatieve interpretatie. 
209Anderee voorbeelden van de verleiding van een atleet: R37, R56, R63, R88, R107. R187, R259, 
R265 5 
2,0Voorbeeldenn van afbeeldingen: R23, R25, 30, R31, R37, R39, R46, R53, R55, R57, R73, R74, 
R75,, R76, R78, R79, R92, R97, R100, R102, R104, R108, R109, R112, R116, R117, R118, R119, 
R122,, R124, R12S, R129, R147, R155, R162, R163, R165, R169. R170, R171, R172, R173, R174, 
R175,, R176, R178, R184, R185, R190, R191, R193, R201, R202, R206, R206bis, R207, R211, 
R217,, R218 (?), R222, R224, R231, R235, R238, R239, R241, R242, R243, R244, R247, R253, 
R255,, R256, R257, R261, R263, R273, R278, R279, R281, R282, R285, R288, R296, R299, R301, 
R304,, R311, R312, R316, R320, R327, R330, R331, R335, R342, R349, R353. 
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heeft.. De uitleg die we hiervan bij de zwartfigurige afbeeldingen gegeven hebben, lijkt 
ookk hier van kracht: enerzijds ligt de nadruk sterk op de verleiding, anderzijds vindt 
dezee verleiding plaats temidden van meer 'gegadigden'. De vazen suggereren dat een 
eromenoss veel aandacht geniet. Verder is het duidelijk dat de verleiding geen privé -
aangelegenheidd is: er zijn meestal verschillende omstanders aanwezig die hun kansen 
afwachtenn of op zijn minst een voyeur van de verleiding zijn. Dit laatste aspect komt 
ookk op de roodfigurige keramiek sterk naar voren. Wanneer we deze gegevens 
combineren,, ligt de conclusie voor de hand dat homoseksueel gedrag ook in de vijfde 
eeuww een promiscue karakter kon hebben. 
Dee homo-erotische verleidingsscènes op roodfigurige vazen onderscheiden zich van 
diee op zwartfigurige vazen in het feit dat vaak wordt aangegeven wéar de verleiding 
plaatsvindtt De verleiding krijgt een plaatsbepaling, ook al is deze globaal aange
geven:: door middel van architektonische elementen wordt een zuilengaanderij of een 
huiss gesuggereerd, de stoel kan in combinatie met bepaalde attributen op een school 
duiden,, door de sportuitrusting of door een zuil wordt de verleiding in de 
palaistra/gymnasionn gesitueerd. Enkele keren wordt de omgeving met een boom 
aangeduid.3111 Bij drie afbeeldingen wordt de boom gecombineerd met een ander 
voorwerpp dat naar een bepaalde ontmoetingsplaats verwijst: een nogal gestileerde 
boom,, wellicht een cactus, bevindt zich bij een zuil op een pelikè, door Robertson 
toegeschrevenn aan de Eucharidesschilder (nr. R29, ÜL 7); een boom staat achter een 
wasbekkenn op de skyphos Al l van de Syriskosschilder in Brussel (nr. R44, ill. 72) en 
dee kylix F2308 van de Telephosschilder in Berlijn (nr. R245) laat een boom naast een 
ithyphallischee herme zien. Op deze voorstellingen onderstreept de boom dat de 
verleidingg in de openlucht plaatsvindt. Op drie andere voorstellingen wordt de plaats 
vann ontmoeting uitsluitend door een boom gemarkeerd. Op kant B van de kylix H550 
vann de Brygosschilder in het Vatikaan (nr. R86, ill. 14) staat een kale boom op de 
achtergrondd van een verleidingsscène. Aan de boom hangen een aryballos en strigilis. 
Tussenn de man en de jongen hangt hetzelfde sportgerei. Dit kan betekenen dat de 
ontmoetingg in het gymnasion of de palaistra plaatsvindt, maar dat lijkt mij niet 
noodzakelijk.. Het kan ook betekenen dat de jongens de eigenlijke palaistra of het 
gymnasionn verlaten hebben en in de buurt ervan hun minnaars op een boomrijke 
plaatss treffen.212 We weten dat Athene in de zesde eeuw waarschijnlijk reeds drie 
gymnasiaa kende (namelijk het Lykeion, de Akademeia en de Kynosarges), die buiten 
dee stadsmuren lagen vanwege de ruimte die met name voor de dromos nodig was. 
Omdatt bij sportbeoefening water onmisbaar was en bronhuizen en baden daar niet 
kondenn ontbreken, werden de drie gymnasia dichtbij een rivier aangelegd. Dit waren 
boomrijkee plaatsen en de gymnasia waren dan ook omgeven door parken en 
bosschages.2133 Het ligt voor de hand te veronderstellen dat, zoals de vaasafbeelding in 
hett Vatikaan suggereert, de verleiding in deze schaduwrijke en beschutting biedende 
bosschagess rondom het gymnasium plaatsvond. Op kant A van een andere schaal 
(34949)) van de Brygosschilder in het Vatikaan (nr. R85, ill. 62) vindt deze plaats 
tussenn twee bomen die vol bladeren zijn. Op deze voorstelling is geen sportgerei te 

2,11 Voorbeelden zijn: R29, R44, R85, R86, R88 (2x), R101, R245, R248, R262. 
2l2Opp een kylix van de 'Cat and Dog'-schilder in privébezit in Zwitserland (nr. R262), waar een kale 
boomm links van de jongen staat, die een haan in ontvangst heeft genomen, hangen rechts van de erastes 
eveneenss een strigilis en een aryballos. Er is echter geen enkele nadere aanwijzing dat de deelnemers aan 
dee verleiding (twee jongens en een man) zich in de palaistra bevinden. Het sportgerei wijst er 
waarschijnlijkk op dat ze de palaistra verlaten hebben. 
2133 Het Lykeion lag bij de bronnen van de Eridanos, de Akademeia bij de Kephisos en de Kynosarges bij 
dee Ilissos. Ik volg hier Travlos (1971) pp. 42-43, 340 en 345 en de plattegronden op p. 45 en 169. 
Travloss p. 43 zegt van de Akademeia: 'Sie war umgeben von Garten und Hainen.' De palaistra was 
veelall een privé-bedrijf en lag vaak in de stad, omdat ze niet veel ruimte nodig had. Het kon natuurlijk 
ookk een onderdeel zijn van een gymnasion-complex. Zie Gardiner (1930) pp. 72-82 (hij situeert de 
gymnasiaa op andere plaatsen dan Travlos) en Hupperts (1989) pp. 118-119. 
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zien;; de context van het gymnasion wordt hier dus niet gesuggereerd.214 Wellicht 
moetenn we bij deze voorstelling denken aan het fragment van de komediedichter 
Theopomposs waar gesproken wordt over homoseksuele activiteiten op de hellingen 
vann de Lykabettos, een heuvel die eveneens buiten de muren van Athene lag.21s Ook 
all stamt dit fragment uit een veel latere tijd (vierde eeuw) dan die van de 
vaasafbeelding,, het geeft aan dat men in Athene bekend was met 'cruising-plaatsen' 
voorr eenmalige homoseksuele contacten. 

8.. Symposia 

Naastt het reguleren van gebruik van alcohol en het entameren van allerlei vormen 
vann communicatie, waaronder de logos sympotikos, noemt Ezio Pelüzer in zijn artikel 
SympoticSympotic Entertainment als een van de drie belangrijke kenmerken van een 
symposionn de regulering van de erotische en seksuele passies.216 Het symposion zou 
inn dit opzicht een dubbele functie gehad hebben: enerzijds bood het gelegenheid tot 
allerleii excessieve uitingen van seksuele activiteit, anderzijds zou het door min of 
meerr serieuze discussies over de aard van het genot en van eros een norm stellen om 
dee begeertes te reguleren. 
Voorr onze informatie over de symposia aan het einde van de zesde en de eerste helft 
vann de vijfde eeuw zijn we naast de lyrische poëzie en het gedicht van Xenophanes217 

voornamelijkk aangewezen op de vaasafbeeldingen. We kunnen uit deze afbeeldingen 
opmakenn dat in het laatste kwartaal van de zesde eeuw zich een verandering heeft 
voltrokkenn die tamelijk ingrijpend moet zijn geweest. Na het ritueel van een 
plengofferr waarmee het symposion werd geopend, bestond het vervolg van het 
symposionn aanvankelijk uit twee onderdelen: er werd een maaltijd genuttigd, wijn 
gemengdd en gedronken. We kunnen uit vaasafbeeldingen afleiden dat vanaf het einde 
vann de zesde eeuw het voedsel op de tafels vóór de bedden achterwege blijft; het 
symposionn werd dus tot een drinkgelag beperkt. Deze verandering, die ook door de 
literairee bronnen wordt bevestigd, zal te maken hebben gehad met veranderingen in 
dee sociale structuur van de Atheense samenleving. Het symposion werd niet meer 
alleenn een aangelegenheid van de oude aristocratie; ook andere groepen binnen de 
Atheensee maatschappij waarvan de levensstandaard in de loop van de tijd hoger 
werd,, zoals handelaren en kunstenaars218, organiseerden symposia en zij bootsten zo 
goedd als zeker de levensstijl van de oude aristocratie na.219 Pellizer gelooft dat in de 
loopp van de vijfde eeuw de symposia een sociaal fenomeen werden binnen bredere 
lagenn van de bevolking, zoals de middenklasse van boeren.220 Opmerkingen uit 
Aristophanes,, met name vers 1122e.v in de Wespen, zouden volgens hem in deze 
richtingrichting wijzen.221 Dit lijkt wellicht voorr het begin van de vijfde eeuw een te ruime 

2144 Op de eindere zijde die nog meer  beschadigd is dan kant A en ook een verleiding uitbeeldt, zijn wel 
sporenn van een bundel met een strigili s te zien. 
2lïTheopomposs Comicus fr . 29. Dit fragment doelt op seksueel contact tussen meirakia van gelijke 
leeftijdd op de hellingen van de Lykabettos. Vergelijk Dover  (1978) p. 87 voetnoot 48 en Halperin (1990) 
p.. 91, die dit fragment bespreekt in het kader  van de prostitutie. Het is echter  niet vanzelfsprekend dat er 
gerefereerdd wordt aan prostitutie. Het kan een 'cruising-plaats' zijn waar  jongens elkaar  voor  seks 
opzochten.. De Lykabettosheuvel lag ten noordoosten van de stad buiten de stadsmuren. 
2,6Pellizerr  (1990) pp.180 e.v. 
217Athenaioss 462c, DK fr.  BI . 
2,8Zi ee hoofdstuk 4.1.2. 
2199 Voor  de sociale verbreding van de symposia, zie Schater  (1997) pp. 42 e.v. en p. 66. 
^Vergelij kk  Pellizer  (1990) p. 181. 
2211 Andere voorbeelden Acharnensis 971 e.v.; Ridders 529 e.v.; Pax 341-345, zie Fisher  (1988) pp. 
1181-1182.. Fisher  is van mening dat ook in de vijfd e eeuw symposia uitsluitend door  leden van de 
aristocratiee georganiseerd en bezocht werden. 
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groep:: in ieder geval laat het zich aanzien dat het symposion niet uitsluitend meer een 
aristocratischh privilege was: iedereen die zich een goede levensstandaard had 
verworven,, kon aan een symposion deelnemen.222 Zo hebben we gezien dat ook 
vaasschilderss of pottenbakkers zichzelf als deelnemers aan een symposion afgebeeld 
hebben. . 
Aann de verschuiving binnen de organisatie van het symposion lijkt tevens een andere 
veranderingg gekoppeld te zijn, namelijk het in groten getale voorkomen van 
voorstellingenn van openlijke heteroseksuele copulatiescènes en orgieën tijdens het 
symposionn en de 'komos', die gewoonlijk als een afsluiting van het symposion wordt 
gezien.. De piek van deze afbeeldingen ligt tussen 520-490. Dit wil niet zeggen dat 
daarvoorr nooit openlijke seksuele orgieën zijn afgebeeld en ook niet dat ze daarna 
achterwegee blijven, want ook in de periode tot 440 komen dergelijke afbeeldingen 
nogg voor.223 

Hett contrast tussen de expliciete wijze waarop op roodfigurige vazen de seksualiteit 
tussenn mannen en vrouwen op symposia is weergegeven en de verbloemde wijze 
waaropp in diezelfde periode seksuele handelingen tussen mannen en/of jongens 
onderlingg werden afgebeeld, is erg groot. Mannen en vrouwen worden in bijna alle 
variatiess die denkbaar zijn, weergegeven - mannen bedrijven zelfs cunnilingus224, een 
verschijnsell dat vaak wordt ontkend - terwijl de homoseksuele activiteit op de 
symposia,, althans volgens de afbeeldingen, doorgaans beperkt blijft tot de eerste 
stappenn van een verleiding, zoals aanraking of oogcontact. We kunnen stellen dat de 
weergavee van de homoseksuele contacten op de symposia omzichtiger is dan de 
homoseksuelee verleidingen buiten de context van het symposion. We bespreken 
enkelee afbeeldingen.225 

Err zijn slechts weinig afbeeldingen waarop onverholen een verleiding wordt 
voorgesteld.. Zo laat de buitenkant van de kylix 50458 van de Ambrosiosschilder in de 
Villaa Giulia (nr. RS7, ill. 73) een symposion zien waaraan vier volwassen mannen en 
vierr jongemannen deelnemen. Twee jongens bespelen hun auloi. Een barbitos, een 
lier,, een foedraal voor auloi en een oinochoè hangen aan de muur. Op kant A heeft de 
mann die tussen de twee jongens zit, zijn arm om de jongen vóór hem geslagen en zijn 
anderee hand op de borst van deze jongen gelegd. Hij heeft zijn kussen verlaten, is 
dichtt tegen de jongen aangeschoven en wil de jongen blijkbaar naar zich toe trekken. 
Dee jongen, die Antimachos heet, houdt in zijn ene hand een skyphos en in de andere 
eenn kylix en hij lijkt de man die vóór hem ligt en Klinias heet, de skyphos aan te 
bieden.. Deze maakt met zijn rechterhand een uitnodigend gebaar naar de jongen, 

2222 In een passage uit de Protagoras (347c-e) van Plato spreekt Sokrates denigrerend over de toü; 
ouunoaioic,, tolc, T<DV $ouXcov KGCI dyopctiaw ctvöpawttüv. Omdat deze mensen zelf niet in staat zijn 
redevoeringenn van niveau te houden en niet de ontwikkeling hebben zichzelf te amuseren, huren ze 
fluitspeelsterss in. De KCCXOL icdyaöoi hebben daarentegen, volgens Sokrates, dit 'gezwets' en 
kinderachtigg gedoe niet nodig. Deze opmerking uit het werk van Plato heeft, gesteld dat zij enige 
historischee waarde heeft, betrekking op de vierde eeuw. De vraag is wie Sokrates bedoelt met de «frauXoi 
enn de dyopaioi dvöpamoi. Vanuit het elitaire denken van Plato hoeft dit niet zozeer op de gewone 
mensenn te slaan, maar kan het ook betrekking hebben op de nieuwe elite van de nouveaux riches die in 
dee ogen van Plato net zo min enige cultuur hadden. 
^Eenn voorbeeld uit 420 is: Berlijn, Staatliche Museen F 2414; Reinsberg (1989) Abb. 77 (De 
afbeeldingg toont een komosscène). 
^Berlijn,, Staatliche Museen 3251; Reinsberg (1989) Abb. 63a-d. 
725725 Ik geef geen overzicht van alle vaasafbeeldingen waar mogelijk van homoseksueel gedrag sprake is. 
Ikk signaleer gevallen die mijn conclusies ondersteunen. De opzet van de lijsten V en VI (symposia en 
komoii op roodfigurige vazen) achterin deel 1 is anders dan die van de hofmakerij op de zwart- en 
roodfigurigee keramiek. Lijst V en VI bevatten niet uitsluitend voorstellingen met expliciet homo-erotisch 
off homoseksueel gedrag; wel bevatten ze alleen afbeeldingen waarop uitsluitend mannen en/of jongens 
figureren. . 
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terwijll hij met zijn linkerhand het teken van de 'anus' vormt.226 De jongen wordt dus 
aann beide kanten het hof gemaakt. Op kant B spreekt de linker jongen de man vóór 
hemm aan - het gebaar dat hij maakt wijst hierop -. Deze blijft echter recht voor zich uit 
kijken.. Is hij dronken? De man van het paar rechts op de afbeelding zingt 
waarschijnlijkk op de muziek van de auloi. 
Dee kylix 07.286.47 van de Hegesiboulosschilder in New York (nr. RS8, ill. 74) laat 
zienn dat ook tijdens de aanwezigheid van vrouwen homoseksuele activiteit op de 
symposiaa kon plaatsvinden. Een man ligt aan en betast met zijn hand de penis van de 
jongee jongen die hem een krans omdoet, misschien omdat hij een mooi lied op zijn lier 
vertolktt heeft. Ik denk dat Reinsberg gelijk heeft met haar bewering dat de jongen 
eenn slaaf is die op het symposion allerlei diensten moet verrichten.227 Het is opvallend 
datt er behalve twee andere jongemannen, van wie één de lier bespeelt en naast het 
aanligbedd op een diphros zit, ook twee vrouwen het symposion bijwonen. Ze zitten 
aann weerskanten van de afbeelding op een stoel, zijn geheel gekleed en houden 
beidenn een takje in hun hand vast. Het heeft er alle schijn van dat de vrouwen 
hetairenn zijn die aangeven dat ze beschikbaar zijn. Ze dringen zich echter niet op. Ze 
kijkenn het schouwspel aan en blijven op hun plaats zitten.228 

Aann het einde van de zesde eeuw voltrekt zich nog een verandering bij het 
symposion,, en wel op het punt van de deelnemers. De vaasafbeeldingen laten zien dat 
err vaak symposia gehouden werden waaraan uitsluitend jongens of jongemannen 
vann min of meer gelijke leeftijd deelnamen. Het is niet waarschijnlijk dat dit een 
conventiee van de schilders is geweest; het zal een verwijzing naar de praktijk van het 
symposionn zijn. Zo liggen op de kylix 1966,99 van de Colmarschilder in Hannover (nr. 
RS16,, ill. 75) op de beide zijden in totaal zes jonge jongens. Ze hebben kylikes in hun 
handenn en spelen het kottabosspel. Er zijn weinig aanwijzingen dat er van enige 
erotiekk sprake is. Het kottabosspel zou in deze richting kunnen wijzen, aangezien de 
prijss voor de winnaar een kus van de mooiste aanwezige jongen kon zijn. Deze 
ontwikkelingg in de iconografie van het symposion loopt parallel met de populariteit 
vann de homo-erotische verleidingen tussen jongens van gelijke leeftijd.229 

Opp de kylix 436 van de Epidromosschilder in Bologna (nr. RS3, ill. 76) zien we twee 
jongenss tijdens een symposion intiem met elkaar verkeren. De linker jongen leunt 
achteroverr in de schoot van de andere jongen. Deze speelt het kottabosspel, maar 
heeftt tegelijk aandacht voor zijn vriend. Hij streelt met zijn hand diens haar en zijn 
rechtervoett drukt hij tegen diens kruis aan. Is hij hem aan het opwinden? Er is geen 
verschill in leeftijd tussen de jongens en de afbeelding suggereert een intimiteit die 
voorr verleidingsscènes ongewoon is. 
Opp de kylix E71 van de Brygosschilder in London (nr. RS18, ill. 77) lijkt het 
symposionn van jongens enigszins uit de hand te zijn gelopen. Op de muziek van de 
auloii worden door een jongen op kant A wilde danspassen gemaakt, terwijl hij door 
eenn makker die gehurkt op het bed zit, wordt bekeken. Op de andere zijde bespeelt 
eenn vrouw de auloi. Een jongen lijkt akrobatische toeren uit te halen. Hij heeft zijn 
himationn afgedaan en over zijn stoel gehangen. Hij heeft zich voorovergebogen en zit 
daarbijj min of meer hurkend. Hij steekt zijn billen uitdagend naar achteren en heeft 

2266 Klein (18982) fig 9, die de afbeelding als tekening heeft weergegeven, plaatst in de linkerhand van de 
linkerr man op kant A een takje. Mingazinni (1930) p. 20 benadrukt dat dit onjuist is. 
2277 Reinsberg (1989) p. 203. Vaak doen op de symposia jonge, naakte jongens dienst als schenkers en 
gaatt er van hen een erotische spanning uit, omdat ze geheel naakt zijn en doorgaans vóór de bedden 
staan.. Voorbeelden: RS2, RS6 (het is op deze afbeelding niet duidelijk of het om een schenker gaat), 
RS100 (op de binnenkant staat de jonge schenker), RS12, RS14, RS21, RS22, RS23, RS24, RS39, 
RS40,, RS41, RS47, RS51. Vergelijk N. Hoesch "Der schone Schenkknabe" in: Viemeisel & Kaeser 
(19922)) pp. 235-238. 
2288 Voor de bespreking van de andere zijde van deze schaal, zie hoofdstuk 6.8. 
2299 Andere voorbeelden van symposia waaraan uitsluitend jongens deelnemen: RS5, RS6, RS9, RS13, 
RS50,, RS52, RS43, RS46. 
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zijnn linkerhand op zijn rechter bil gelegd. De schilder heeft zijn best gedaan om de 
houdingg van de jongen zo goed mogelijk weer te geven, maar door hem van achteren 
aff te beelden heeft hij het zich niet gemakkelijk gemaakt. De voorstelling is 
uitzonderlijkk in het perspectief dat de schilder heeft proberen aan te brengen, maar 
ookk in de houding van de jongen. Het is moeilijk uit te maken of deze houding als 
akrobatischee toer bedoeld is of uitsluitend seksuele intenties heeft. De jongen lijkt de 
aandachtt van de andere jongen die op het bed ligt en zich omdraait, te willen vangen. 
Eigentijdsee externe beschouwers zullen de houding van de jongen waarschijnlijk als 
dubbelzinnigg hebben geïnterpreteerd. 
Eenn volgend stadium van een symposion laat de kantharos 95.61 in Boston (nr. RS4, 
ill.. 78) zien. Op één zijde zijn vijf personen in seksuele activiteiten verwikkeld. Rechts 
opp de afbeelding brengt een vrouw fellatio in praktijk bij een jongeman, terwijl zij van 
achterenn door een jongen met een dildo wordt gepenetreerd. De groep links op de 
afbeeldingg is voor ons onderwerp van grotere relevantie. De vraag is of het hier twee 
jongenss óf een jongen en een hetaire betreft. Dover en Reinsberg interpreteren de 
groepp homoseksueel, maar vormen hierin een uitzondering.230 De figuur die zich laat 
penetrerenn kan zowel een vrouw als jongen zijn. In vergelijking met de borst van de 
jongenn die rechts op de afbeelding op het bed achterover ligt en een sandaal in zijn 
rechterhandd houdt, is de borst van deze persoon minder krachtig weergegeven, 
omdatt de lijn tussen de twee borsten en de tepels ontbreekt. Maar de borsten van de 
hetairenn op de andere zijde van de kantaros zijn als duidelijke vrouwenborsten 
getekend.. Ook de weergave van het dijbeen en het kapsel geeft, vergeleken met de 
anderee figuren op deze kantharos, geen uitsluitsel. De redenering dat anale copulatie 
tussenn jongens verder nooit op de roodfigurige keramiek wordt afgebeeld en dat om 
diee reden deze vorm van seksualiteit ook hier niet bedoeld kan zijn, is gevaarlijk, 
omdat,, zoals we hebben gezien, schilders in de weergave van homoseksuele 
contactenn zich soms niet aan de vigerende code houden. Het type dildo dat door de 
jongenn gebruikt wordt en dat ook aan de muur hangt, kan aan beide kanten tegelijk 
dienstt doen en is dus een voorwerp dat bij uitstek voor de homoseksuele praktijk 
geschiktt is.211 De aanwezigheid van dit soort dildo's kan erop wijzen dat men op 
symposiaa rekening hield met homoseksuele activiteiten. De conclusie moet echter 
eenn non liquet zijn. Wij hebben meermalen aangetoond, dat anale copulatie een 
gebruikelijkee vorm van seksualiteit in homoseksuele contacten was. Het is daarom 
mogelijkk dat de schilder de picturale code, namelijk om homoseksuele copulatie niet 
expliciett en onomwonden weer te geven, op deze afbeelding heeft doorbroken. 
Ditt zijn de afbeeldingen die de erotiek tussen jongens of mannen met jongens die aan 
eenn symposion deelnemen, in meerdere of mindere mate duidelijk aangeven. Maar 
hett laat zich aanzien dat ook op minder directe manieren de erotiek tussen mannen op 
dee symposia wordt gesuggereerd. Op de buitenkant van de kylix G 81 van de 
Colmarschilderr in Parijs (ia. RS15 en nr. R80, ill. 79) zijn een erastes en een 
eromenoss afgebeeld. Ze zijn van gelijke leeftijd en de eromenos is herkenbaar aan de 
haas.2322 Wanneer de schaal was leeggedronken, verscheen in de tondo de afbeelding 
vann twee jongens, ook van gelijke leeftijd, samen op één bed. Ze kijken elkaar aan en 
dee rechter jongen heeft zijn arm om zijn vriend heengeslagen. Boven de jongens 
staat,, net als op de zijden van de buitenkant, geschreven: ó icatq. De schilder heeft 
klaarblijkelijkk erotiek tussen deze jongens willen suggereren. De vaas laat twee 
verschillendee situaties zien waarin een verleiding tussen jongens kon plaatsvinden.233 

^Doverr (1978) onderschrift R223, Reinsberg (1989) Abb. 49a-c, p. 205. 
2311 Ook tegenwoordig wordt dit type dildo door homoseksuelen gebruikt. 
232Dee hoepel die de jongen voortduwt, is waarschijnlijk niet als een geschenk bedoeld, maar 
karakteriseertt hem als een jeugdige, speelse jongen, vergelijk hoofdstuk 5.2. 
2333 De kylix Villa Giulia 50492 van de Colmarschilder (nr. RS14) laat in zekere zin de omgekeerde 
situatiee van de kylix Louvre G 81 zien: aan beide zijden van de buitenkant is een symposionscène 
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Hett komt vaker voor dat de man de jongen die bij hem op het bed aanligt, aanraakt.234 

Gezienn de weinig expressieve picturale middelen die gehanteerd worden om erotiek 
tussenn personen van het mannelijk geslacht te suggeren lijkt de aanraking voldoende 
omm een erotische spanning te creëren, zoals de vaas in het Louvre laat zien. Zo heeft, 
denkk ik, Makron op fragmenten van een kylix in Florence en Toronto (nr. RS31, ill. 
80)) willen aangeven dat de man, die zijn rechterarm om de jonge fluitspeler heeft 
geslagenn en dicht tegen hem aanzit, niet alleen vol aandacht en bewondering naar het 
spell van de jongen luistert, maar hem opdringerig aanstaart en wellicht van de 
concentratiee van de jongen misbruik maakt hem aan te raken. 
Err zijn ook afbeeldingen die symposia laten zien waaraan uitsluitend volwassen 
mannen,, tussen wie erotische betrekkingen bestaan, deelnemen. Op de kylix 2298 
vann de Triptolemosschilder in Berlijn (nr. RS17, ill. 81) liggen op kant B vijf bebaarde 
mannenn naast elkaar. De rechter man hanteert de castagnetten en de twee naast 
hemm kijken elkaar aan en brengen een toast met hun skyphoi uit. De twee mannen 
linkss op de afbeelding kijken elkaar ook aan, maar in dit geval heeft het er alle schijn 
vann dat de rechter man de ander probeert te versieren: hij biedt hem een takje aan en 
zijnn andere hand lijkt het erotische gebaar te maken. Een aanraking van twee 
volwassenn mannen die op hetzelfde bed aanliggen, laat de krater IV 824 in Wenen 
zienn (nr. RS51, ill. 82). De man die wordt aangeraakt, zwaait met een schaal om zijn 
gelukk te beproeven in het kottabosspel. Heeft deze aanraking een erotische betekenis 
off geeft zijn vriend hem een vriendschappelijk schouderklopje? De interpretatie hangt 
vann het perspectief van de beschouwer af. 
Opp grond van vaasafbeeldingen kunnen we constateren dat aan het einde van de 
zesdee en in de eerste helft van de vijfde eeuw op symposia waaraan uitsluitend 
mannenn en/of jongens deelnamen235, werd gedronken236, muziek gemaakt, gezongen 
enn naar liederen geluisterd237, gedanst238, het kottabosspel gespeeld239, erotiek 
bedrevenn of naar mooie jongens gekeken240, of geslapen241. 

uitgebeeld::  op kant A ligt tussen twee bebaarde mannen een jongen die de auloi bespeelt. Beide mannen 
zijnn enigszins geagiteerd, gezien de bewegingen die ze met hun armen maken. Ook op de andere zijde 
staann drie figuren, een volwassen man die zijn himation tot over  zijn knieën heeft opgetrokken, een 
jongemann die met zijn linkerhand wellicht het erotische teken maakt en een kleine jongen die met de 
oinochoèè rondgaat Op de binnenkant wordt de drinker  van deze schaal een jongen gewaar: hij  draagt in 
zijnn linkerhand een haas en met zijn rechter  leunt hij  op zijn stok. Gaat het om een eromenos, die een 
geschenkk heeft mogen ontvangen of om een jonge erastes die het moment afwacht waarop hij  zijn haas 
aann zijn favoriet kan aanbieden? De denk dat een erastes het meest waarschijnlij k is, of het moest zijn dat 
dee schilder  deze dubbelzinnigheid bewust heeft nagestreefd. De voorstelling op de binnenkant geeft de 
afbeeldingenn op de buitenkant een homo-erotische achtergrond. Dat een erastes ook wel een haas naar 
hett  symposion meenam, laat ons de binnenkant van de kylix Athene 1357 (nr. RS19) zien. 
2344 Voorbeelden: RS31, RS35, RS37 (de jongen lijk t de hand van de man die achter  hem ligt, vast te 
pakken),, RS40, RS41, RS48 (op deze afbeelding raakt de jongen de man aan en niet andersom). 
235Opp een enkele voorstelling is echter  een fluitspeelster  aanwezig (RS2, RS18, RS23, RS33, RS36, 
RS47,, RS48), verder  zijn op RS3 en RS4 vrouwen/hetairen te zien. Deze zijn dan ook niet opgenomen 
inn dit overzicht 
^Voorbeelden::  RS1, RS2, RS3, RS5, RS6, RS7, RS10, RS11, RS12, RS13, RS14, RS15, RS16, 
RS17,, RS18, RS20, RS21, RS22, RS23, RS24, RS27, RS30, RS31, RS33, RS36, RS37, RS40, 
RS41,, RS42, RS43, RS44, RS45, RS48, RS49, RS50, RS51, RS52. 
2377 Voorbeelden: RS1, RS2, RS6, RS7, RS11, RS13, RS14, RS17, RS18, RS19, RS20, RS21, RS23, 
RS27,, RS31, RS33. RS35, RS36, RS37, RS3S, RS40, RS42. RS44, RS45, RS47, RS48, RS50, 
RS51.RS52. . 
^Voorbeeld::  RS18. 
^Voorbeelden::  RS3, RS5, RS6, RS10, RS12, RS16, RS17, RS21. RS22, RS23, RS30, RS33, 
RS42,, RS47, RS48, RS49, RS50, RS51. 
"Voorbeelden::  RS1, RS2, RS3, RS6, RS7, RS10, RS11. RS12, RS14, RS15, RS17, RS18, RS19, 
RS20,, RS21, RS23, RS24, RS30, RS31, RS35, RS37, RS38, RS39, RS40, RS41, RS44, RS45, 
RS47,, RS48, RS49, RS51. 
2411 Voorbeelden: RS9, RS35. 
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Dee veronderstelling van Pellizer dat het symposion een plaats was waar min of meer 
serieuzee discussies over de aard van het genot en van de eros een norm gaven de 
begeertess te reguleren, wordt door de vaasafbeeldingen niet gesteund.20 Dat dit een 
kenmerkk van het symposion zou zijn, wordt uitsluitend door het Symposium van Plato 
enn het gelijknamige werk van Xenophon gesuggereerd, die mijns inziens 
respectievelijkk een zeer idealiserend en een moraliserend beeld schetsen van een 
symposion. . 

9.. Homo-erotiek tijdens de komoi 

Menn neemt algemeen aan dat de komoi op roodfigurige vazen een vervolg op de 
symposiaa zijn. Dronken en wel keren de deelnemers midden in de nacht naar huis. De 
stemmingg is uitgelaten: er wordt gedanst, muziek gemaakt en gezongen. De drank 
heeftt de komasten volledig in haar macht. Tijdens de komoi worden vaak kylikes, 
skyphoi,, oinochoai, askoi en zelfs hele kraters, nog gevuld met wijn meegedragen. De 
uitgelatenn sfeer brengt de mannen en jongens tot agressieve daden en de vazen laten 
bijvoorbeeldd hevige vechtpartijen zien. Hybris is met de komoi verbonden.243 

Dee samenstelling van de komoi op roodfigurige vazen stemt overeen met de 
verschuivingg die we in verband met de symposia hebben waargenomen: naast komoi 
waaraann mannen en vrouwen, die veelal de functie van fluitspeelsters of hetairen 
hebben,, deelnemen, komen ook vaak komoi voor die uitsluitend uit mannen en/of 
jongenss bestaan. Dit onderstreept eens te meer dat de komoi het vervolg zijn op 
symposia.. Op zwartfigurige vazen is dat verband met het symposion niet altijd 
aanwezig.. Vaak worden op de zwartfigurige keramiek zonder de attributen van drank 
all dan niet extatische dansen uitgevoerd, die doorgaans op zichzelf lijken te staan. 
Overr het algemeen maken deze dansen een meer gereguleerde indruk en lijken ze 
eenn onderdeel te zijn van een reeds tevoren georganiseerde gelegenheid. De komoi 
opp de roodfigurige vazen verlopen daarentegen in wanorde en zijn vol toevalligheden. 
Dezee indruk kan voor een deel veroorzaakt worden door het verschil in techniek bij 
dee schilders, maar dit verschil kan echter niet alles verklaren. 
Dee manier waarop de erotiek tijdens de komoi op de roodfigurige vazen wordt 
uitgebeeld,, vertoont in grote lijnen hetzelfde patroon als op de afbeeldingen met 
symposia-voorstellingen:: zelden worden seksuele handelingen expliciet afgebeeld, 
terwijll er wel relatief veel toespelingen gemaakt worden op een erotische 
belangstellingg van mannen voor jongens of van jongens voor elkaar.244 Op grofweg 
éénn derde van de komoi waaraan uitsluitend mannen en/of jongens deelnemen 
wordenn toespelingen op een erotische spanning of erotische verlangens gemaakt. 
Ikk bespreek enkele vazen waardoor een en ander geadstrueerd kan worden. 
Err zijn mij slechts twee afbeeldingen bekend waarop openlijk seksuele handelingen 
tee zien zijn. Op kant B van de kylix 4117 in Turijn (nr. RK17, ill. 83) staan zeven 
jongens.. Van de middelste groep, bestaande uit drie jongens, staan er twee met hun 
billenn tegen elkaar aan en de derde jongen heeft zijn phallus ertussen gestoken. Dat 
hett niet om een acrobatische toer gaat blijkt uit de houding van de jongen die links van 
dezee groep staat. Hij is ithyphallisch en gesticuleert in de richting van de centrale 
groep.. Waarschijnlijk geeft hij te kennen dat hij wil meedoen met de drie andere 

M2Pellizerr (1990) pp. 180 e.v.; zie mijn eerste alinea van de paragraaf over symposia. 2433 Zie Fisher (1992) pp. 99-102. 2444 Afbeeldingen van komoi waaraan uitsluitend jongens van gelijke leeftijd deelnemen zijn: RK3, RK6, 
RK7,, RK8, RK9, RK10, RK14, RK15, RK16, RK17, RK18, RK19, RK20, RK22, RK25, 
RK27,, RK28, RK29, RK30, RK31, RK32, RK37, RK44, RK47, RK50, RK60, RK61, RK63, 
RK65,, RK75, RK77, RK78, RK79, RK82, RK83, RK88, RK93 
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jongens.. *» De jongen die links van hem staat, lijkt onder het genot van het 
schouwspell te masturberen. Deze afbeelding laat zien dat een komos een duidelijk 
seksueell karakter kon hebben, dat homoseksuele orgieën tussen jongens 
voorkwamenn en dat een schilder zich kon veroorloven een dergelijke afbeelding te 
maken.246 6 

Dee kylix 651 van Onesimos in Sint Petersburg (nr. RK41, ill. 84) toont een andere 
vormm van seksualiteit: op kant A wordt een man met geweld gedwongen bij een 
anderr fellatio te verrichten. Zoals we hebben gezien, geeft de boom aan dat de 
handelingg ergens in de open lucht plaatsvindt. De man rechts van hem lijkt hem met 
zijnn stok en zijn linkerhand uit alle macht neer te drukken. Hij wordt door de man die 
vóórr hem staat, in zijn nekvel gegrepen en deze duwt hem naar zijn kruis, terwijl hij 
hemm met een sandaal dreigt te slaan.247 Het slachtoffer heeft de penis van de man vóór 
hemm vastgepakt - de penis vertoont duidelijk een erectie - om hem naar zich toe te 
trekken.. De scène is onmiskenbaar seksueel te interpreteren, gezien de staat van de 
peniss van het 'slachtoffer'. Ook deze is enigszins opgewonden afgebeeld. De jongen 
helemaall rechts op de afbeelding kan de slaaf van het slachtoffer zijn die zijn meester 
probeertt te helpeji of er genoegen in schept mee te werken aan de vernedering van 
hett slachtoffer. Links probeert iemand een man met de sandaal tegen te houden, 
maarr hij wordt afgeleid door de man achter hem. Ook deze scène is uitzonderlijk, 
maarr toont wel aan dat dronkaards de verleiding niet konden weerstaan hybris in de 
vormm van seksuele vernedering te plegen. Of de handeling van de agressieve mannen 
alss een vorm van straf bedoeld is of dat het hier om een sadomasochistische scène 
gaat,, is niet uit te maken. Ook op de andere zijde van de schaal worden agressiviteit 
enn seksuele verlangens aan elkaar gekoppeld: een naakte man valt een wegrennende 
vrouww lastig en een tweede man grijpt een ander om zijn middel vast, die hiervan niet 
gediendd is. De binnenkant van de vaas laat zien waartoe drankmisbruik kan leiden 
maarr ook op welke wijze de gevolgen ervan snel verholpen zijn: een man geeft over 
enn wordt door een jonge jongen bijgestaan. 
Kantt B van de kylix 07.286.47 van de Hegesiboulosschilder in New York (nr. 
RS8/RK23,, ill. 85), die op kant A een symposion weergeeft, waarop een man het 
scrotumm van een jonge jongen betast (zie ill. 75), laat een groep van zes mannen zien 
diee waarschijnlijk na een symposion huiswaarts keren. Hun himation is opengeslagen 
enn hangt losjes over de schouders zodat hun naakte lichaam zichtbaar is. Twee 
komastenn bespelen de barbitos en twee anderen dansen op het ritme van hun 
castagnetten.. De twee mannen rechts op de afbeelding staan tegenover elkaar. De 
linkerr heeft een skyphos in zijn hand en lijkt die naar de ander te reiken. Deze steekt 
zijnn rechterhand naar de linker figuur uit om hem aan te raken en het hof te maken. In 
zijnzijn linkerhand, die hij naar achteren houdt, heeft hij een dildo, die hij waarschijnlijk 
will gebruiken in het 'contact' met zijn vriend. Alle figuren dragen een sakkos, net als 
dee twee hetairen op de andere zijde van de vaas, waar dezen zitten te wachten tot 
vann hun diensten gebruikt gemaakt wordt. Wanneer deze sakkos door mannen 

245Dee houding van de drie is tamelijk ongewoon. We kunnen ons afvragen of deze houding anale 
penetratiee inhoudt of dat het een andere vorm van interfemorale penetratie is (Kilmer (1993) p. 26 
spreektt over 'a variant on interfemoral copulation1). Het kan zijn dat de schilder wil suggereren (kennelijk 
moeitee hebbend met het weergeven van het perspectief) dat de jongens die zich bukken niet zozeer met 
hunn billen tegen elkaar staan, maar hun billen naar de jongen nebben gericht en dat hij ze om beurten 
penetreert. . 
^Reinsbergg (1989) p. 206 merkt op dat door de proviandkorf de scène als onderdeel van een 
symposionn wordt gekarakteriseerd. Dit lijkt mij niet nodig. Wel vaker wordt een dergelijke mand tijdens 
eenn komos meegedragen en het feit dat de mand hangt, kan omwille van de compositie zijn. De andere 
zijdee van de schaal laat een komos in een ander stadium zien: vier jongens dansen wild, terwijl ze hun 
drinkgereii met zich meedragen. 
2477 De houding van de man kan ook betekenen dat hij hem werkelijk heeft geslagen. 
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gedragenn wordt, kan hij een vrouwelijke associatie hebben248 en aangezien deze 
hoofdtooii door de vrouwen op de andere zijde wordt gedragen, lijkt de sakkos 
inderdaadd deze associatie te hebben. Omdat alle mannen zo'n sakkos dragen, laat het 
zichh aanzien dat het om een speciale groep mannen gaat. Misschien moeten we 
denkenn aan een bepaalde hetaireia die zich door het dragen van de sakkos van 
anderee groepen wilde onderscheiden. In ieder geval is het duidelijk dat de 
vaasafbeeldingg in haar prospectieve functie aangeeft dat de dans op seks zal uitlopen 
enn dat penetratie hiervan een onderdeel zal zijn. 
Opp verschillende manieren worden erotische verlangens of een erotische spanning bij 
dee deelnemers aan een komos gesuggereerd. 
1.. Mannen of jongens maken tijdens hun dans min of meer obscene bewegingen of 
tonenn zich anderzins opgewonden. Zo laat de kylix 1931.12 van de Penthesileia-
schilderr in Oxford (nr. RK89, ill. 86) een jongen zien die al dansend zijn billen ver naar 
achterenn duwt, waarbij zijn geslacht tussen zijn benen eveneens naar achteren 
steekt.. Deze houding zijn we ook tegengekomen bij komasten op Korintisch 
aardewerkk en op de 'Tyrrheense' vazen en bleek, zoals we hebben aangetoond, 
duidelijkk erotische betekenis te hebben.249 

Opp de hydria 582 van de Eucharidesschilder in Wenen (nr. RK27, ill. 87) zien we 
tweee jongens van gelijke leeftijd om een skyphos dansen. Ze zijn beiden naakt en de 
linkerr jongen draagt de chlamys over zijn arm. Wil de schilder met de stand van de 
peniss van de linker jongen aangeven dat hij enigszins opgewonden is? 
2.. Op verschillende vazen is er sprake van aandacht voor andermans billen. Zo kijkt 
opp de binnenkant van de kylix 64.126 van de 'Foundry'-schilder in Toledo (nr. RK48, 
ill.. 88) een man die achter een jonge lierspeler danst naar beneden in de richting van 
dienss billen.230 Deze heeft zijn mantel over de linkerschouder geslagen, waardoor een 
deell van zijn billen zichtbaar is. De man is gezien zijn dansbewegingen opgewonden 
doorr wat hij ziet. Zijn houding is sterk erotisch getint, doordat hij zijn rechterbeen 
langss het dijbeen van de jongen vooruitsteekt en tegelijk door zijn linkerknie buigt om 
beterr zicht op de aantrekkelijke billen van de jongen te krijgen. Hij nodigt als het ware 
dee beschouwer uit met hem mee te kijken en mee te genieten van de jongen.231 Dat 
jongenss dezelfde interesse als deze man tonen, laten de fragmenten van de oinochoè 
PP 25965 van Myson in Athene (nr. RK31, ill. 89) zien: een jongeman met een grote 
amfoorr op zijn schouders bukt zich om een jongeman die vóór hem aan het dansen is, 
goedd te bekijken.252 

3.. De een raakt de ander aan of maakt aanstalten hiertoe. Op de kylix 2619A van de 
Epeleiosschilderr in München (nr. RK13, ill. 90) staan zeven komasten om een grote 
kraterr gegroepeerd. Zowel links als rechts op de afbeelding staat een tweetal bij wie 
dee lichamelijke aanraking een erotische werking heeft. Links staan twee jongens 
tegenoverr elkaar. De rechter streelt zijn vriend langs zijn dijbeen en deze strekt zijn 
handd naar de schouder van de ander uit. Aan de andere kant van de afbeelding zien 
wee ongeveer hetzelfde tafereel, maar nu speelt het erotische contact zich tussen een 
mann en een jongen af.253 De homo-erotiek op deze afbeelding wordt, zoals we vaker 

^Kurtzz & Boardman (1986) en Frontisi-Ducroux & Lissarrague (1990) pp. 212-213. 
""Dezee houding komt ook voor op de volgende afbeeldingen: nrs. RK88, RK90. Op RK44 spreidt een 
jongenn tijdens de dans zijn benen en toont zijn geslacht. 
^Keulss (1985) p. 70 ziet in de stok die de man bij zich draagt, een phallisch symbool. De stok lijkt in 
iederr geval door de man gebruikt te worden om zijn evenwicht te bewaren, want hij balanceert op één 
been. . 
2511 De buitenkant van de vaas heeft eveneens de komos als thema. 
2522 Andere voorbeelden waarop van een dergelijke aandacht sprake is: RK72 (een man kijkt naar de 
billenn van een jonge fluitspeler), RK75 (een jonge jongen draait zich om en bekijkt de billen van een 
leeftijdgenoot),, RK92 (een jongeman bekijkt de billen van een andere jongen). 
2533 Lissarague (1990/2) pp. 32-33 interpreteert het linker paar als een homoseksuele verleiding, maar zegt 
nietss over het paar rechts op de afbeelding. 

209 9 



hebbenn gezien, door een aantal KaXóq-inscripties tussen de figuren onderstreept. In 
Warschauu bevindt zich een kylix (198514) van de Thaliaschilder (nr. RK9, ill. 91) 
waaropp beide kanten een komosscène van telkens drie jonge jongens is afgebeeld. 
Opp kant A staat een grote krater, waaruit de middelste jongen wellicht met een vaas 
wijnn schept. De jongen die achter hem staat, steekt een vinger in de anus van de 
wijnscheppendee jongen, die geen afwerend gebaar maakt. 2J4 Er zijn meer 
voorbeeldenn van jongens die de aantrekkingskracht van de billen of de dijbenen van 
eenn andere jongen niet kunnen weerstaan en deze aanraken of de jongen achterna 
gaan.235 5 

Wee concluderen dat een komos kan uitlopen op een homoseksuele orgie en dat zo'n 
orgiee het traditionele patroon van de pederastie doorbreekt. Verder geven de afbeel
dingenn aan dat de komoi de gelegenheid boden seksuele wensen en verlangens door 
middell van gebaren of oogcontact kenbaar te maken. Meestal zijn deze verlangens 
gerichtt op de billen of dijen van een jongen of een man. 

10.. Conclusie 

Zoalss we gezien hebben, is op de roodfigurige keramiek de homo-erotische verleiding 
eenn veelvoorkomend onderwerp dat tot 450 populair blijft. Ook daarna doet het thema 
nogg wel van zich spreken, al is het in veel lagere frequentie. Het iconografische 
patroonn dat de roodfigurige homo-erotische voorstellingen kenmerkt, komt in grote 
lijnenn overeen met de wijze waarop de schilders van de zwartfigurige techniek het 
onderwerpp hebben uitgebeeld, maar er is een groot aantal belangrijke iconografische 
verschillen: : 
1.. De 'up-and-down'-houding, kenmerkend voor de homo-erotische verleiding op de 
zwartfigurigee keramiek, komt als zodanig niet meer voor. Wel houdt de erastes zijn 
handd op verscheidene afbeeldingen in de 'down-stand.' Maar ook andere houdingen 
gevenn een erotische toenadering van de erastes weer, zoals de achtervolging, het 
erotischee gebaar met de hand - deze twee houdingen hebben we ook in het werk van 
dee 'Affecter' aangetroffen - en de aanraking. Een houding die in deze periode zeer 
vaakk binnen het kader van een homo-erotische verleiding de erastes karakteriseert, is 
dee zogenaamde 'leunhouding.' die aangeeft dat de persoon alle aandacht heeft en tijd 
neemtt voor degene die vóór hem staat. 
2.. Nieuwe geschenken gaan een rol spelen in het verleidingsritueel, zoals de 
schenkel,, de lier, het diptychon, de auloi, de helm (?) en het geld(zakje). Bovendien 
wordtt het arsenaal van geschenken zonder materiële waarde uitgebreid: naast de 
kranss fungeren ook een takje, een bloem, een lint, een (granaat)appel en een 
astragaal.. Ook het aantal van dit soort voorwerpen neemt verhoudingsgewijs toe: bij 
éénn kwart van de verleidingen worden ze door de schilders in de hand van de erastes 
enn soms in die van de eromenos afgebeeld. 
3.. De schilders van roodfigurige vazen laten vaker formele kenmerken van een 
verleidingg achterwege en de beeldtaal die zij hanteren om een verleiding te 
suggererenn is vaak indirect. Op het eerste gezicht neutrale gesprekken tussen twee 

2544 Dover (1978) suggereert in het onderschrift bij deze afbeelding dat dit gebaar waarschijnlijk bedoeld is 
alss een 'jocular insult.' Omdat de jongen geen afwerend gebaar maakt en omdat er meer afbeeldingen 
zijnn waarop een jongen de billen van een ander aanraakt, lijkt deze suggestie niet juist. De jongen geeft 
mett het gebaar te kennen waarin hij zin heeft en de ander laat dit toe. 
2»Anderee voorbeelden: RK18, RK19, RK21, RK28, RK30, RK79, RK85. Op RK2 strekt een 
jongenn zijn hand uit naar een man. Op RK58 toont de binnenkant twee mannen van wie de een de ander 
bijj de schouder neemt. Dit kan een vriendschappelijk gebaar zonder erotische associatie zijn, maar 
aangezienn er meer afbeeldingen zijn waarop volwassen mannen elkaar verleiden, lijkt het niet uitgesloten 
datt het gebaar bedoeld is om te verleiden. 
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personenn van het mannelijk geslacht blijken via analogie van andere gesprekken op 
dezelfdee voorstelling of via analogie van voorstellingen op andere beeldvlakken van 
dezelfdee vaas een erotische inhoud te hebben. Op afbeeldingen waar geen sprake kan 
zijnn van analogie lijken de vaasschilders een dubbelzinnige interpretatie, dat wil 
zeggenn een erotische én een niet-erotische, te beogen. Zij laten het aan de 
belevingswereldd van de toeschouwers over om al dan niet een erotische spanning of 
eenn verleiding in de voorstelling te herkennen. 
4.. Vaker dan op de zwartfigurige keramiek wordt de plaats of de context van de 
verleidingg aangegeven. Naast de palaistra of het gymnasion worden als omgeving 
bijvoorbeeldd de school en boschages aangeduid. De aanwezigheid van het paard op 
sommigee afbeeldingen2* geeft aan dat de verleiding jongens en mannen van de 
allerhoogstee status betreft. Ook is er sprake van homo-erotiek bij hoplieten257. 
5.. Op meer dan één derde van de homo-erotische afbeeldingen van de roodfigurige 
vazenn vindt een verleiding plaats waar het jongens van gelijke leeftijd betreft. 
Bovendienn is het aantal voorstellingen waarop het leeftijdsverschil nagenoeg afwezig 
is,, niet gering. In dit aspect heeft er een grote verschuiving plaatsgevonden ten 
opzichtee van de zwartfigurige keramiek. De wijze waarop deze verleidingen zijn 
afgebeeld,, vertonen geen enkel verschil met de pederastische scènes. Ze behoren 
beidee duidelijk tot dezelfde categorie. Ook op symposion- en komosscènes doet zich 
eenzelfdee tendens voor: veel afbeeldingen laten symposia of komoi zien waaraan 
alleenn jongens deelnemen. 
6.. De personen die bij de verleiding betrokken zijn, zijn op de roodfigurige keramiek 
zeerr vaak gehuld in een mantel. Het naakte lichaam van de eromenos, dat op de 
zwartfigurigee keramiek doorgaans een vast iconografisch kenmerk is, wordt op de 
roodfigurigee vazen vaker niet dan wel weergegeven. Zowel de mantel als het 
gedeeltelijkk naakte lichaam worden door de schilders van de laatste groep veelal 
gebruiktt als een middel om erotische spanning op te roepen. De roodfigurige schilders 
wetenn hiermee niet alleen een sterke 'interne' erotische spanning, dat wil zeggen 
tussenn de verschillende figuren op het beeldvlak, op te roepen, maar ook een externe 
spanningg als een interactie tussen de figuren op het beeldvlak en de beschouwer. 
7.. Het seksuele element wordt in de homo-erotische verleidingsscènes van de 
roodfigurigee keramiek nog minder tot uitdrukking gebracht. Zowel de erastes als de 
eromenoss worden zelden ithyphallisch afgebeeld en de interfemorale penetratie komt 
slechtss vijf maal voor, welke afbeeldingen alle vóór 470 te dateren zijn. Eenzelfde 
tendenss is bespeurbaar op de symposion- en komosscènes. 
Dee terughoudendheid die de schilders betrachten om seksuele handelingen en 
verlangenss uit te beelden wordt een enkele keer, vooral, maar niet uitsluitend, bij 
afbeeldingenn van een symposion of komos, verlaten: zo treffen we er een orgie van 
jongenss en een sadomasochistische scène aan. We hebben sterk de indruk dat de 
codee die de schilders van roodfigurige vazen volgen bij de uitbeelding van homo-
erotiekk nog meer beperkt is dan het geval was bij de zwartfigurige afbeeldingen. 
Wanneerr we binnen de roodfigurige keramiek de heteroseksuele symposia en de 
homo-erotischee scènes met elkaar vergelijken, dringt zich de conclusie op, dat de 
'taal'' die de schilders hanteren bij de uitbeelding van verleidingen tussen personen 
vann het mannelijk geslacht nogal anders is dan de taal waarmee ze heteroseksuele 
orgieënn verslaan. De schilders lijken niet vrij in hun weergave van homoseksuele 
handelingen,, maar volgen een patroon van vaste regels en tekens. De homo-erotische 
iconografiee ondergaat in de vijfde eeuw een sterk moraliserende vervlakking die 
naderee verklaring behoeft (zie hoofdstuk 7). De nadruk die nagenoeg ajle. 
afbeeldingenn op het begin van de verleiding leggen, functioneert ook hier als een 

2566 Zie de afbeeldingen R9, R14, R276, R277. 
2577 Zie afbeelding R16. 
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picturaall eufemisme. Bijna alle homo-erotische verleidingstaferelen op de 
roodfïgurigee keramiek hebben een sterke prospectieve waarde en doen een beroep 
opp de beschouwer zelf in zijn fantasie over de geboden afbeelding de morele code te 
doorbreken. . 
8.. Op de zwartfigurige homo-erotische vaasafbeeldingen ontdekten we dat de 
schilderr de scène vaak vanuit het perspectief van de verlangens of intenties van de 
erastess heeft weergegeven. De focus op de jongen wordt bepaald door de manier 
waaropp de erastes naar de jongen kijkt. De beschouwer wordt uitgenodigd door de 
ogenn van de erastes mee te kijken naar de eromenos. Op de roodfïgurige keramiek is 
ditt perspectief vanuit de erastes veel minder nadrukkelijk aanwezig; de eromenos 
staatt veelal met meer distantie en grotere zelfstandigheid tegenover de erastes. De 
eromenoss is niet louter als object van het verlangen van de erastes weergegeven. 

Tott zo ver de markante verschillen. Belangrijke conclusies die we op grond van onze 
analysee van de verleidingsscènes op zwartfigurige voorstellingen over de homo-
erotiekk hebben kunnen trekken, worden bevestigd door de roodfïgurige vazen. Zo 
gevenn ook de homo-erotische voorstellingen op de roodfïgurige keramiek geen 
aanleidingg tot de veronderstelling dat de verhouding een pedagogische functie had. 
Dee meeste materiële geschenken zijn diergeschenken die deze pedagogische functie 
allerminstt impliceren. Op één vierde van de afbeeldingen betreft het een geschenk 
zonderr materiële waarde. Tezamen met de voorstellingen waarop geschenken geen 
roll spelen, beslaat deze groep, net zoals bij de zwartfigurige keramiek, ca. twee derde 
vann de afbeeldingen. Zoals we hebben gesteld, is het onwaarschijnlijk dat de 
iconografiee van deze afbeeldingen reductie heeft ondergaan. Ze geven daarentegen 
aann dat ook in werkelijkheid doorgaans geschenken geen rol in de verleiding 
speelden.. Slechts enkele geschenken, zoals de lier, het diptychon en de auloi zouden 
eenn pedagogische connotatie kunnen hebben, maar het feit dat dit soort geschenken 
ookk in een verleiding te pas komen van jongens van gelijke leeftijd maakt deze 
interpretatiee niet erg waarschijnlijk. Bovendien hebben we laten zien dat deze 
geschenkenn ook andere associaties kunnen hebben waarmee zij bij die van de 
diergeschenkenn aansluiten. Op basis van de vazen kunnen we over de vermeende 
vaderroll van de erastes dus op zijn hoogst concluderen dat de schilders in de vijfde 
eeuww slechts in een enkel geval misschien de pedagogische dimensie bij een relatie 
hebbenn gesuggereerd. 
Naarr aanleiding van het geld(zakje) dat als een geschenk onder de geschenken 
functioneert,, hebben we laten zien dat dit geschenk geen teken is van sociale 
ongelijkheid,, dat wil zeggen dat degene die het geld in ontvangst neemt niet per se 
vann een andere status is dan degene die het geld aanbiedt. Bovendien is er in principe 
geenn verschil in status tussen de eromenos die zich door geld laat verleiden enerzijds 
enn de eromenos die in ruil voor een ander geschenk of zonder een geschenk zijn 
gunstenn verleent anderzijds. De afbeeldingen die op één vlak verleidingen door middel 
vann verschillende geschenken tonen, benadrukken dat het verleiden op uiteenlopende 
manierenn gebeurt of dat de eromenoi in karakter verschillen: de één is gevoelig voor 
geld,, de ander voor de kracht van het woord. Wel suggereren enkele afbeeldingen dat 
hett gedrag van bepaalde eromenoi die tijdens de verleiding geld krijgen aangeboden, 
datt van een pornos benadert. Van deze afbeeldingen kunnen we afleiden dat de 
grenzenn tussen de wijze waarop een "doorsnee" eromenos zijn minnaar benadert en 
dee wijze waarop een pornos een klant tegemoet treedt vervagen. We hebben gezien 
datt ook op de roodfïgurige keramiek de eromenos zelden een afwerende of een 
onderdanigee rol vervult. Vaak toont de schilder een eromenos die duidelijk laat 
merkenn wat hij wil, en bij de verleiding het initiatief neemt. Het tot de kin toe in een 
mantell gehuld zijn heeft niets te maken met een ingetogen of bedeesde houding van 
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dee eromenos. Soms wordt de jongen daarentegen getekend als iemand die ervaren 
enn door de wol geverfd is. 
Dee constatering die we op grond van de zwartfigurige keramiek hebben gedaan, 
namelijkk dat homoseksuele contacten tussen volwassen mannen voorkwamen, wordt 
ookk voor de vijfde eeuw door roodfigurige afbeeldingen bevestigd. Deze afbeeldingen 
zijnn van de hand van Makron en Douris, die, zoals we hebben gezien, het onderwerp 
vann de homo-erotiek in zijn veelzijdigheid hebben belicht. De verleidingen tussen 
volwassenn mannen vertonen dezelfde iconografische kenmerken als de 
pederastischee en er is geen enkele aanleiding om deze afbeeldingen referentiële 
waardee te ontzeggen. Het is opmerkelijk dat de schilder geen enkel verschil heeft 
aangebrachtt tussen de mannen dié bij de hofmakerij het initiatief nemen, meestal de 
staandee figuren, en de mannen die het object van de avances zijn. De schilder heeft in 
dee uitbeelding van deze mannen geen enkel denigrerende toespelingen gemaakt als 
zouu het KivcuSoi betreffen. Bovendien hebben we beargumenteerd dat het geringe 
aantall van deze afbeeldingen niet hoeft te betekenen dat deze vorm van 
homoseksualiteitt relatief zo weinig voorkwam. 
Dee sterke morele code die de schilders van de roodfigurige keramiek volgen bij het 
weergevenn van homo-erotische scènes heeft er wellicht voor gezorgd dat er weinig 
toespelingenn op interesse voor anale penetratie zijn. Alleen de voorstellingen van 
komoii lijken hierin niet af te wijken van wat gebruikelijk is op de zwartfigurige vazen. 
Viaa obscene bewegingen, het hanteren van de dildo en het aanraken van de billen 
wordtt de 'anale' belangstelling onmiskenbaar getoond. 
Wee hebben laten zien dat ook de omstreken van de gymnasia die buiten de 
stadsmurenn lagen in een bosrijke omgeving, plaats boden voor de homoseksuele 
contacten.. Tenslotte hebben we betoogd dat ook de roodfigurige vazen blijk geven 
vann een promiscue houding van jongens en mannen die zich tot elkaar voelden 
aangetrokken. . 
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HOOFDSTUKK  7 

HOMOSEKSUALITEI TT IN DE ZESDE EN VIJFDE 
EEUW W 

1.. Inleiding 

Inn een veel geciteerd artikel uit 1981 koppelt Shapiro de afbeeldingen van de 
pederastiee op vazen aan de leefwijze van de aristocratie onder de Peisistratiden. Ik 
citeer:: 'But perhaps the followers of Kleisthenes were also a bit embarrassed by the 
relationshipp of Harraodios and Aristogeiton if, as I believe, they were inclined to 
disparagee the institution of pederasty because of its association with the old 
aristocracyy that florished under the Tyrants: not that the institution ceased in 510, any 
moree than it had begun in 560. But the sharp decrease in courtship scenes from the 
endd of the sixth century could well reflect a change in popular sensibility which made 
depictionss of this upper class activity less acceptable in an essentially popular art 
form.'11 Zijn visie, door velen gedeeld,2 is in de volgende conclusies samen te vatten: 
1.. De referentiële pederastische afbeeldingen behoren grotendeels tot de periode 

vann de Peisistratiden.3 Vanaf 510 neemt de belangstelling voor de homo-
verleidingsscèness af. 

2.. De pederastische afbeeldingen geven een aspect van de aristocratische leefwijze 
weer.4 4 

'Shapiroo (1981/2) p. 142. Hij  herhaalt zijn conclusies in Shapiro (1989) pp. 123-124 en (1992) pp. 71-
72. . 
2Dcc noem alleen diegenen die op basis van de archeologische bronnen tot deze conclusie zijn gekomen. 
Frell  (1963) pp. 62-63: 'Die Polisgesinnung wendete sich auf dieser  Weise gegen eine als aristokratisch 
angesehenee Vorstellungswelt, die als Überbleibsel der  Peisistratidenzeit empfunden wurde.'  Koch-
Harnackk (1983) pp. 244-245 is ervan overtuigd dat de pederastie onlosmakelijk verbonden is met de 
aristocratischee leefwijze en opvoedingsethiek. Wat betreft de vraag 'warum das Thema nach den 
Perserkriegenn ca. urn 475 an Interesse verlor'  sluit ze zich aan bij  de opvatting van Marrou , dat in de 
democratiee de persoonlijke verhouding van de erastes en eromenos als voedingsbodem voor  educatie 
verdrongenn wordt door  collectief onderwijs op scholen. Ze noemt ook de opvatting van Shapiro zonder 
aann te geven wat haar  eigen standpunt in deze is. Meyer  (1988) pp. 120-121 onderschrijft dat het 
zwaartepuntt  van de pederastische vazen in de tweede helft van de zesde eeuw ligt en dat ze getuigen van 
eenn aristocratische leefwijze. Het feit dat de pVvazen ca. 470 ophouden vindt zij  opvallend. Ze lijk t een 
oorzakelijkk  verband te zien tussen het einde van de tyrannis en het aflopen van de pederastische scènes 
opp vazen. In haar  lezing voor  het Winckelmann-Gesellschaft (uitgegeven in 1993) pp. 26 e.v. suggereert 
zee hetzelfde. Reinsberg (1989) pp. 212 ev. gaat ervan uit dat in de archaïsche tij d de pederastie de facto 
eenn privilege was van de aristocratie. 'Sowohl der  Sport als auch die Knabenliebe waren wesenthche 
Erscheinungenn der  Jugenderziehung, die auf die aristokratische Oberschicht beschrankt blieb.' 
Vervolgenss beweert ze 'Nach auBen hin Statustrager, ist sie für  den aristokratischen Standesgenossen 
wiee die Jagd und die Reitkunst fester  Bestandteil ritterlich  vomehmen Lebensstil.'  Vergelijk ook Schafer 
(1997)) p. 40. 
33 Shapiro (1989) p. 123 formuleert het als volgt: 'they reach a kind of highpoint of invention and artistic 
refinementt  in the third quarter  of the sixth century...'  Shapiro (1981/2) p. 142 en (1989) p. 124 betoogt 
datt  de 'referentiële' pederastische afbeeldingen in het begin van de vijfd e eeuw vervangen werden door 
eenn mythologisch prototype, Zeus en Ganymedes. Hij  verwijst ook naar  de tragedie Troilos van 
Phrynichoss en de Myrmidonen van Aischylos waarin homoseksuele vriendschappen centraal staan, en 
naarr  de behandeling door  Pindaros van de Pelops-mythe (zie Dover  1978 p. 198). Bovendien verschijnt 
inn deze tij d Eros op de vazen als 'achtervolger' van jongens. Mij n onderzoek laat zien dat deze 
afbeeldingenn de referentiële voorstellingen niet vervangen, maar  dat ze op een alternatieve wijze de 
homoseksuelee thematiek uitbeelden. 
4Ziee ook Dover  (1978) p. 150. 
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3.. Het verdwijnen van de pederastische scènes op vazen heeft te maken met anti-
aristocratischee en anti-tirannieke gevoelens die opkwamen onder het democra
tischee bestel.5 

Tegenn elk van deze conclusies heb ik ernstige bezwaren. Ik zal ze in volgorde 
bespreken. . 

2.. De periode van de homoseksuele verleidingsscènes 

Mijnn onderzoek toont het volgende aan: 
1.. De afbeeldingen met homoseksuele verleidingsscènes verdwijnen niet ca. 480,475 
off 470. Pas ca. 450 nemen de afbeeldingen met dit thema af, hoewel dit onderwerp 
ookk dan nog niet helemaal van de Attische keramiek verdwijnt. Als er sprake van een 
breukk is, dan valt die dus ca. 450. 
2.. De afbeeldingen van homoseksuele verleidingen zijn gelijkelijk verdeeld over de 
periodee ca. 560 tot 450, waarbij wellicht twee pieken zijn te onderscheiden, één ca. 
530-5100 en één ca. 480-470. Beide pieken hangen echter samen met de voorliefde 
vann drie prominente schilders voor deze thematiek: de Affecter (550-520), Douris 
(490-470)) en Makron (480-460). De vraag hoe deze voorliefde te verklaren is, is 
moeilijkk te beantwoorden. Dat deze schilders in opdracht van een sociale groepering 
(bijvoorbeeldd aristocratische kringen of, in het geval van de Affecter, het hof van de 
Peisistratiden)) tot deze hoge productie van homoseksuele afbeeldingen zijn gekomen, 
iss niet waarschijnlijk. Zoals we het in onze inleiding 4.1.2. hebben gesteld, moeten we 
eerderr denken aan persoonlijke en/of artistieke motieven van deze schilders.6 

Hett is derhalve onjuist een verband te leggen tussen de vazen met homoseksuele 
iconografiee en de Peisistratiden. Het thema vindt ook nd 510 nog zoveel weerklank 
datt het niet correct is te concluderen dat de interesse voor dit onderwerp op de vazen 
afneemt. . 
Hett gegeven dat de frequentie van vazen met homoseksuele thematiek tot 450 geen 
opvallendee breekpunten vertoont en we dus met recht kunnen spreken over een min 
off meer gelijke verdeling ervan over de periode van 560 tot 4507, maakt duidelijk dat 
dee invoering van het democratisch politieke bestel door Kleisthenes geen ingrijpende 
veranderingg betekende in de houding van de Atheense maatschappij in het algemeen 
tegenoverr homoseksueel gedrag. Ik zal duidelijk maken waarom dit niet het geval is. 

3.. Homoseksuele iconografie en aristocratische leefwijze 

Algemeenn wordt pederastie gezien als een uitingsvorm van aristocratische leefwijze.8 

Dee zesde eeuwse bronnen hiervoor zijn de gedichten van Theognis en de kalos-

5Cf.. Shapiro (1992) pp. 71-72, waar hij naar aanleiding van een afbeelding van Eros (fig. 3.10), die 
jachtt maakt op een jongen, stelt: 'At the time this object was made, about 450 B.C., no scene of mortal 
erastèserastès and eromenos had been painted for a full generation, and the whole institution of pederasty, if 
nott actually censured, was coining to be seen as old-fashioned, with elitist associations that were 
inimicall to the Athenian democracy.' 
6Ditt sluit aan bij de opmerkingen van Boardman (1978/1) pp. 11-12. 
7Dcc zie af van een weergave van de frequentie in procenten per decennium, omdat dit een zekerheid 
suggereertt die mijns inziens schijn is. Dat er in een bepaald decennium bijvoorbeeld tien afbeeldingen 
minderr van dit onderwerp gemaakt zijn dan in het voorafgaande, kan toeval zijn, kan te maken hebben 
mett de mate waarin het materiaal voor ons beschikbaar is, met een persoonlijke voorkeur van een 
schilder,, met de opgravingstechnieken, met de smaak van de plunderaars van de Etruskische graven, 
etc. . 
8Hett 'leisure'-argument, dat Dover (1978) p. 150 naar voren brengt ter ondersteuning van de gedachte 
datt homoseksualiteit een kenmerk van de aristocratie was, lijkt me dubieus. De citeer: 'Apart from the 
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inscripties,, waarvan inderdaad een groot aantal een toespeling inhoudt op de erastes-
eromenoss relatie en die voor een deel jongens van de aristocratische klasse 
vermelden.. Deze bronnen geven aan dat de aristocratische klasse homoseksualiteit 
praktiseerde,, maar we kunnen hieruit niet afleiden dat homoseksualiteit uitsluitend 
aann deze maatschappelijke groepering eigen was. Dat de teksten van Plato, 
Xenophonn en indirect die van Aristophanes dit zouden suggereren, zegt verder niets 
overr de werkelijke homoseksuele praktijk van de zesde en vijfde eeuw.9 Ook hebben 
wee gezien dat sommige archeologen menen dat de vaasafbeeldingen met homo-
erotischee afbeeldingen een aristocratische levenswijze weergeven en de agonale 
ethiek,, typisch voor de adel, weerspiegelen. 
Ikk zal beargumenteren dat al in de zesde eeuw homoseksualiteit ook door andere 
lagenn van de bevolking dan de aristocratische werd gepraktiseerd. 

aristocratischee leefwijze 
Algemeenn worden de volgende zaken als karakteristiek voor de aristocratische 
leefwijzee beschouwd:10 luxueuze purperen kleding, het gebruik van parfum, het 
dragenn van lang haar, het bezit van paarden en deelname aan paarden- en 
wagenraces,, alsmede aan de jacht, sport en de grote sportfestivals, enige muzische 
vormingg en het bijwonen van symposia waar men zijn tijd onder meer doorbracht met 
hett zingen van liederen en de voordracht van poëzie. De vraag is nu of deze 
kenmerkenn met de homoseksuele iconografie op vazen gecombineerd worden. 
1.. Kleding is op de zwartfigurige afbeeldingen meestal afwezig, terwijl op de 

roodfigurigee vaasschilderingen de jongens en mannen die in een 
verleidingssituatiee verkeren doorgaans slechts een mantel dragen." 

2.. Op zwartfigurige vazen dragen de eromenoi het haar lang, de erastai veel minder 
vaak.12 2 

Wee moeten hierbij de volgende kanttekeningen plaatsen. 

costt  of strict segregation and the cost of winning over  a desired person by impressive gifts, leisure too 
wass a prerequisite for  courtship, especially if many days of patient watching in the gymnasium and 
manyy conversations about art and war  and life were needed in order  to make oneself admirable and 
interestingg in the eyes of a boy whose sexual arousal could not be counted on as a contributor y factor.' 
Hett  beeld dat Dover  hier  oproept, lijk t mij  een tamelijk geïdealiseerde weergave van de homoseksuele 
hofmakerij .. Als, naar  wij  menen,, de seksualiteit centraal staat in de erastes-eromenos relatie, is er  geen 
redenn te veronderstellen dat de verleiding dagen in beslag zal nemen. Over  het verband tussen 
aristocratiee en homoseksualiteit acht Donlan (1980) p. 166 het zelfs 'proper  to conclude that male 
homosexualityy in ancient Greece functioned as an identifying (and exclusive) sign of class membership, 
selfconsciouslyy expressed to a significant degree.'  Ook Thornton (1997) pp. 193 e.v., die zich uitsluitend 
opp literair e bronnen wenst te baseren, meent dat pederastie uitsluitend een aristocratische aangelegenheid 
is.. Zij n redenering (p. 196) die tot de conclusie leidt dat pederastie voor  de meeste Grieken geen 
bekendee ervaring was, is tamelijk dubieus. Hij  beschrijft, zo stelt hij , niet de ervaringen van de 
gemiddeldee Griek. In de Griekse literatuur  is pederastie een aristocratische institutie. In de teksten van 
Aristophaness beschouwt de gewone burger  de pederastie als een bezigheid van de adel en van hen die 
dezee nabootsen. En aangezien het grootste deel van de bevolking van de Griekse poleis de grond 
bewerkte,, was pederastie niet iets dat de meeste Grieken hebben ervaren! 
'Overr  Aristophanes, zie par. 9 van dit hoofdstuk. In deel 2 zal ik laten zien dat de beeldvorming van 
homoseksualiteitt  in de teksten van Plato en Xenophon nauwelijks representatief is voor  de praktij k en 
sterkk bepaald is door  hun streven de figuur  van Sokrates te vrijwaren van elke verdenking van een 
seksuelee interpretatie van het 8va$0eipew wix; véoxx̂  
l0Voorr  een overzicht van de kenmerken van de aristocratische leefwijze vanaf de archaïsche periode, 
vergelijkk  Ehrenberg (1962) pp. 95 e.v., Lacey (1968) pp. 71 e.v., Fehr  (1971) pp. 29 e.v., Donlan 
(1980)) pp. 35 e.v., Stein-Hölkeskamp (1989) pp. 104 e.v. 
"E rr  zijn wel enkele homo-erotische afbeeldingen waarop de kleding een aristocratische leefwijze 
verraadt.. Zo dragen dee mannen en jongens op de voorstellingen van de Affecter  vaak drukbe-werkte 
mantelss die wellicht een teken van luxe zijn. Bij  de roodfigurige vazen is er  één waarop de kleding 
dezelfdee functie heeft: nr. Ril . 
12Doverss suggestie (1978) p. 78 dat lang haar  bij  de eromenos 'signifies that the artists (and many 
erastai)) admired a positive feminine feature in eromenoi'  lijk t me, althans voor  de zesde eeuw, niet juist. 
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a.. Op lang niet alle zwartfigurige vaasafbeeldingen met een homo-erotische 
iconografiee dragen de eromenoi lang haar.13 

b.. Op roodfigurige vazen dragen nog maar heel weinig eromenoi lang haar, ook op 
diee van vóór 500. 

c.. Het is twijfelachtig of Aristophanes, onze bron over de gewoonte van de 
aristocratiee lang haar te dragen,14 goed geïnformeerd was over de dergelijke 
gewoontenn uit het dagelijkse leven van de aristocratie uit de zesde eeuw, een 
eeuww vóórdat hijzelf geboren werd. We moeten er rekening mee houden dat 
Aristophanes'' ideeën over de wijze waarop de oude aristocratie zich gedroeg 
anachronismenn kunnen zijn. 

d.. Het is waarschijnlijk dat de keuze van de haarstijl door mode bepaald is. Zo is het 
mogelijkk dat de gewoonte om lang haar te dragen aanvankelijk wel bij de 
aristocratischee jeugd ontstond, maar door jongens uit andere milieu's, die in de 
gymnasiaa in contact kwamen met de aristocratie, is overgenomen. Verder 
kunnenn we niet uitsluiten dat schilders in de weergave van dit soort aspecten van 
hett dagelijks leven van de Atheense burger gebruik maakten van conventies die 
wellichtt aanvankelijk een referentiële functie hadden, maar op den duur een 
abstractiee ten opzichte van de werkelijkheid inhielden. De smaak of de voorkeur 
vann de schilder kan in deze dus ook een rol hebben gespeeld.1S 

Wanneerr we vasthouden aan 'lang haar' als distinctief kenmerk van de 
aristocratischee leefgewoonte, moeten we concluderen dat vóór 507, de invoering van 
hett democratisch bestel door Kleisthenes, lang niet alle homoseksuele afbeeldingen 
eenn weergave zijn van de aristocratische leefwijze en dat né. 507 homoseksualiteit 
nauwelijkss meer gekoppeld is aan de aristocratie. Dit bevestigt de veronderstelling 
datt homoseksualiteit niet uitsluitend werd gepraktiseerd door aristocraten. We 
moetenn echter, denk ik, voorzichtig zijn om de haardracht op de vaasafbeeldingen als 
distinctieff kenmerk van de aristocratische leefwijze te beschouwen16 als deze niet 
vergezeldd gaat van andere kenmerken die in deze richting wijzen. 
3.. Er is slechts een enkele maal, en wel uitsluitend op de roodfigurige vazen, een 
koppelingg tussen paarden en homoseksualiteit.17 

4.. Zowel op zwart- als roodfigurige vazen wordt de jacht gerelateerd aan een 
homoseksuelee verleiding door middel van de geschenken in de vorm van een haas of 
anderee dieren. Maar op tweederde van de vazen vindt de verleiding niet plaats aan de 
handd van geschenken en bovendien zijn lang niet alle diergeschenken in verband te 
brengenn met de jacht. 
5.. De koppeling van homoseksualiteit aan sport komt vaak voor, maar is met name op 
zwartfigurigee vazen niet altijd aanwezig.,8 

6.. We hebben gezien dat het onzeker is dat geschenken als de lier, het diptychon en 
dee auloi een referentie inhouden naar muzische vorming. Deze geschenken komen 
relatieff weinig voor, en bovendien pas né 510. 

133 De afbeeldingen waarop de eromenos geen lang haar draagt (ook niet opgestoken), zijn: a: Z9, Z26, 
Z27,, Z30, Z31, Z38, Z39, Z41, Z46, Z47, Z114, Z159, Z162, Z178, Z187, Z190, Z206, Z209, Z216, 
Z225,, Z226, Z238, Z264, Z267,; (3: Z12, Z16, Z48, Z98, Z120, Z126, Z131, Z137, Z142, Z172, 
Z176,, Z202; v: Z185, Z199, Z247. 
14Ar.. Eq. 580,1121,1331-2, Lys. 561, Nub. 14,100,984. Cf. ook Lys. XVI, 18. (zie ook Dover (1978) 
p.78). . 
T3Cf.. Dover (1978) p. 78: There is however a considerable measure of arbitrariness, at all periods, in the 
painters'' choices of hair-style.' 
l6Ookk Ridgeway (19933) pp. 67-68 zet vraagtekens achter het teveel betekenis hechten aan lang of kort 
haar.. Bij de kouroi vindt de omslag van lang naar kort haar ca. 520 plaats. 
17Ziee hoofdstuk 6.9. 
l8Overr de relatie tussen sport en homoseksualiteit komen we uitgebreid te spreken in par. 5.2 van dit 
hoofdstuk;; ik zal hierin laten zien dat 'sport' niet per se een aanduiding van aristocratie hoeft te zijn. 
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7.. Homoseksuele verleidingen spelen zich op vazen veelal in andere contexten dan 
symposiaa af. 

Hoewell de schilders in principe veel mogelijkheden tot hun beschikking hadden om 
homoseksueell gedrag te koppelen aan een aristocratische leefwijze en moraal, 
vertonenn homoseksuele voorstellingen, vooral op de roodfigurige keramiek, toch geen 
enkell aristocratisch kenmerk." De iconografie van de homoseksuele verlei-dingen 
leidtt niet dwingend tot de conclusie dat homoseksueel gedrag aan de aristocratie was 
voorbehouden.. We zullen nu onderzoeken of deze stelling ook door andere facetten 
vann het maatschappelijk leven in Athene wordt ondersteund. 

4.. Politieke en sociale ontwikkelingen 

Hett heeft er alle schijn van dat al in de zesde eeuw politieke, sociale en economische 
ontwikkelingenn ervoor gezorgd hebben dat niet alleen de aristocratische elite aan 
invloedd en macht inboette, maar dat ook de situatie van andere lagen van de 
bevolkingg verbeterde. 

4.1.. Solon 

Solonn heeft in dit proces een belangrijke rol gespeeld.20 Zijn maatregelen, die erop 
gerichtt waren om een einde te maken aan de ernstige sociale crisis21 waaraan de 
Atheensee maatschappij ten onder dreigde te gaan, hebben ertoe bijgedragen dat: 1. 
dee politieke verhoudingen enigszins veranderden; 2. een verschuiving plaatsvond in 
dee samenstelling van de elite, en 3. een grote groep van de bevolking zich bewust 
werdd van de bijzondere status die een burger had tegenover niet-burgers. 
Hoewell Solon zelf tot de Eupatriden behoorde, werd hij toch beschouwd als een uiooc, , 
nokiir\qnokiir\q2222.. Hij handhaafde de vier bestaande klassen van burgers, maar maakte het 
lidmaatschapp ervan afhankelijk van de jaarlijkse productie van het land. De 
exclusiviteitt van de aristocratische elite werd hiermee doorbroken, omdat nu ook 
familiess die voorheen niet tot de leidende aristocratie hadden behoord, tot de hoogste 
klassee werden toegelaten en zo politiek dezelfde rechten kregen. Uitsluitend de twee 
hoogstee klassen, de pentakosiomedimnoi en de hippeis, kwamen in aanmerking voor 
hett archontschap, maar de functies van andere magistraten waren waarschijnlijk ook 
toegankelijkk voor de zeugitai.11 Deze zeugitai, dat wil zeggen: degenen die een 
hoplieten-uitrastingg konden aanschaffen, vormden samen met de aristocratie de kern 
vann het leger. Dat gaf deze groep, die grotendeels uit boeren werd gerekruteerd en in 
zekeree zin een middenklasse vormde, een groter aanzien, maar ook politieke macht. 
Dezee ontwikkeling was al in de zevende eeuw begonnen en we mogen ervan uitgaan 
datt in de zesde eeuw deze middenklasse van boeren zich meer bewust werd van haar 
steedss belangrijker wordende militaire positie. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat 

19Vann de vazen die ik in noot 13 (eromenoi zonder lang haar) heb genoemd, is alleen op a Z264, P Z16 
enn Z98 een hert aanwezig en op p Z50 wordt een haas als geschenk aangeboden. De haan (5x) 
beschouww ik niet als een typisch aristocratisch onderscheidingsteken. 
^Overr Solon zie Arist. Pol. 1273b35-1274a21 en 1296al9-21, Athenaion Politeia 5-11, Plutarchus 
Solon,Solon, Linforth (1919), Pleket (1969) pp. 40 e.v., Ehrenberg (19512) pp. 62-76, Starr (1977) pp. 181-7, 
Bursteinn (1988) pp. 533-9, Sinclair (1988) pp. 1-2, Ober (1989) pp. 60-5, Hansen (19922) pp. 29-32 en 
43-6,, Rhodes (19932) pp. 118-79. 
2'Ziee Ath. Pol. 5, Plu. Solon 13. 
^Ziee Arist. Pol. 1296al9-20 en Ath. Pol 5, 3. 
MZiee Plu. Solon 18, Arist Pol. 1274a20 
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medee door de steun van deze hoplietenklasse Peisistratos en tyrannen in andere 
Grieksee steden aan de macht kwamen.24 Solon stelde daarnaast ook een raad van 
4000 in, die, zoals Plutarchus ons meedeelt, de beslissingen die in de Ekklesia genomen 
moestenn worden, voorbereidde. Waarschijnlijk had in deze Boulè echter uitsluitend 
dee elite zitting.» 
Dee auteur van de Athenaion Politeia noemt drie maatregelen die in het bijzonder de 
positiee van het gewone volk (5%oq) versterkt hebben26: a. het afschaffen van de 
lijfeigenschap;; b. het recht van iedere burger om een proces aan te spannen ten 
behoevee van zichzelf of van een ander aan wie onrecht was aangedaan; c. door 
iedereenn toe te staan tegen een beslissing van een magistraat bij de Heliaia in beroep 
tee gaan. 
Dee eerste maatregel had tot gevolg dat de burgers, hoe arm ook, niet meer zichzelf als 
slaaff konden verkopen. Het onderscheid tussen burger en slaaf, dat voorheen 
blijkbaarr niet altijd scherp te trekken was, werd vanaf Solon definitief. Een Atheens 
burgerr was iets anders dan een slaaf en vanaf deze tijd moet het bewustzijn van de 
burgerr van zijn bijzondere status tegenover een niet-burger gegroeid zijn.27 Dit 
bewustzijnn zal versterkt zijn, doordat ook de burgers onderaan de sociale ladder, de 
theten,theten, toegang hadden tot de Ekklesia.28 Het burgerschap kreeg nu als inhoud dat 
menn in staat was deel te nemen aan de bijeenkomsten van de volksvergadering. 
Bovendienn konden de theten ook zitting nemen in de door Solon ingestelde 
rechtbankenn (Heliaia).29 Zowel Athenaion Politeia (9) als Plutarchus (18) geven aan 
datt deze rechtbanken belangrijk waren, omdat de wetten van Solon niet altijd 
uitsluitsell gaven omtrent bepaalde problemen. Bovendien weigerde Solon de wetten 
tee herformuleren en ze verder toe te lichten.30 Volgens Plutarchus werden steeds 
belangrijkeree zaken aan deze rechtbanken voorgelegd en hij noemt ze zelfs tpónov 
xivctt TOW vófiov Kupiouq.31 Ook Arfstoteles benadrukt dit feit en beschouwt het instellen 
vann deze rechtbanken waarin de hele burgerij zitting kon nemen, als het begin en de 
motorr van de ontwikkeling van de democratie, zoals die in de vijfde eeuw en in zijn 
tijdd functioneerde.32 

Dee mogelijkheid om in de ekklesia en in rechtbanken samen met de elite te beslissen 
overr bepaalde politieke zaken33 zal bij deze groep Atheners het bewustzijn als burger 
versterktt hebben en zelfs een zeker saamhorigheidsgevoel hebben gegeven. Uit de 
wettenn die Solon, naar het verslag van Athenaion Politeia en Plutarchus (Solon 20 
e.v.),, voor de Atheners met betrekking tot hun privé-leven opstelde, en voornamelijk 
uitt de wet over f| eniKXiipoq, kunnen we opmaken dat het burgerschap daadwerkelijk 
eenn belangrijk issue was geworden. 

MZi ee Cartledge (1977) pp. 21 ev., de Ste. Croix (1981) pp. 280 e.v., Hansen (19922) p. 32 en pp. 115-6. 
"Onderr  elite wordt in het vervolg niet uitsluitend de aristocratie verstaan, maar  alle Atheners die tot de 
tweee hoogste klassen behoorden, dat wil zeggen: degenen die meer  dan 300 'maten' landopbrengst 
hadden. . 
*Ath.PoL9. *Ath.PoL9. 
"Zi ee Ober  (1989) pp. 61-2. 
2*Zi ee Ath. Pol 7. Het is niet zeker  of Solon dit recht voor  het eerst aan de theten toekende of dat zij  dit al 
hadden.. Zie Ober  (1989) p. 64 en zijn voetnoot 26. 
^ i ee Arist . Pol 1274a2e.v. 
*>Ath.PoL*>Ath.PoL U, Plu. Solon 25. 
3>Plu.. Solon 18. 
32Arist .. Pol. 1274al e.v. Wellicht moeten we het belang van de rechtbanken voor  het proces van de 
democratiseringg van de Atheense samenleving in de tij d van Solon niet overdrijven en is de visie van 
Aristoteless nogal anachronistisch. (Zo definieert hij  (Pol. 1275a22-33 en b5-6) een burger  in een 
democratiee als iemand die het recht heeft om als Siicaony; en als èKicXnaiaoTiy; op te treden.) De theten 
zullenn echter  in het gevecht om economisch het hoofd boven water  te houden nauwelijks de tij d en 
belangstellingg voor  deelname aan processen hebben gehad. 
33Voorr  de rechtbanken konden beslissingen van magistraten aangevochten worden. 

219 9 



Alss we Plutarchus moeten geloven nam in de tijd van Solon de stad in grootte toe, 
omdatt het land niet voldoende opbracht en vele boeren, ondanks de maatregelen van 
Solon,, arm bleven en naar de stad trokken.34 Dit heeft Solon wellicht ertoe gebracht 
dee beoefening van de ambachten (xé%vai) te stimuleren. Deze ontwikkeling werd 
bevorderdd door naturalisatie van niet-Atheners die uit hun stad definitief verbannen 
warenn of met hun hele familie naar Athene verhuisd waren met het doel een ambacht 
uitt te oefenen.35 Deze maatregel vergrootte de midden- en lagere klasse in de stad. 
Tott de téxvai die bevorderd werden, behoorde ongetwijfeld ook het vak van 
pottenbakkerr en vaasschilder. Vanaf ca. 565 verandert de situatie van de productie 
vann vazen ingrijpend:36 Athene begint Korinthe te overvleugelen, de export van vazen 
neemtt een hoge vlucht tot over de grenzen van Griekenland, de variatie in vormen en 
dee thematische mogelijkheden van de iconografie nemen toe. 

4.2.. Peisistratos 

Dee regering van Peisistratos en zijn zonen, die soms als een breuk met en een reactie 
opp het falende beleid van Solon wordt gezien, lijkt juist allerlei ontwikkelingen 
versneldd te hebben die door Solon in gang waren gezet.37 Volgens de Athenaion 
PoliteiaPoliteia had Peisistratos de reputatie een 5tiuoTiKattaTo<; te zijn.38 De auteur van dit 
geschriftt bedoelt hiermee dat Peisistratos door de steun van het volk aan de macht is 
gekomen,, maar ook dat hij veel aandacht had voor de slechte positie van de arme 
bevolking.39 9 

Dee antieke bronnen zijn in het algemeen positief over de regering van Peisistratos.40 

Herodotoss (I, 59) vertelt dat hij de stad goed en rechtvaardig bestuurde en Athenaion 

«Ziee ook Pleket (1969) pp. 42-3. 
35Plu.. Solon 24. 
MZiee Boardman (1974) pp. 12-13 en Shapiro (1989) pp. 10 e.v. Contra Shapiro breng ik het begin van 
dezee ontwikkeling liever  in verband met het effect van de maatregelen van Solon dan met de regering 
vann de Peisistratiden. 
37Dee belangrijkste antieke bronnen voor  Peisistratos en zijn zonen zijn Hdt. I, 59-64, V, 55-61, VI, 123, 
Th.. I, 20 en VI, 54-59, Plato Symp. 182c5-7 en Hipparch. 228b4-229d7, Aristoteles Pol. 1305a23, 
1310M2-31,1311a36-40,1312b31,1313b22,1315b31-4,, Ath. Pol 13-9, Plu. Solon 29-32. Verder  heb 
ikk  geraadpleegd: Andrewes (1956) pp. 100-115, Hopper  (1961), Kluwe (1966), Berve (1967) I pp. 47-
777 en II  pp. 543-563, Pleket (1969), Boersma (1970) pp. 11-27, Kluwe (1976), Kolb (1977), Shapiro 
(1981/2),, Boardman (1972), Boardman (1978), de Ste. Croix (1981) pp. 278-283, Fehr  (1984), 
Boegeholdd (1985), Boardman (1985), Shapiro (1989) pp.1-17, Stein-Hölkeskamp (1989) pp. 139-153, 
Oberr  (1989) pp. 65-8, Blok (1990), Hansen (19922) pp. 32-3, Rhodes (19932) 179-240, Parker  (1996). 
xxAth.PolAth.Pol 13, 4 en 14,1. 
39Err  is onenigheid over  de vraag in hoeverre aan de overname van de macht van Peisistratos in 561/0 
eenn klasseconflict ten grondslag lag en of de partijen van Megakles, Lykourgos en Peisistratos, die 
tegenoverr  elkaar  stonden, ieder  een eigen vorm van constitutie voorstonden, zoals Athenaion Politeia en 
Plutarchuss suggereren. Degenen die uitgaan van een klassenconflict tussen de drie partijen zijn 
bijvoorbeeldd Pleket (1969) en de Ste. Croix (1981); Hopper  (1961) en Ober(1989) zien in het conflict 
eenn ruzie tussen drie prominente leden van de Eupatriden. Vermoedelijk hebben we te maken met een 
vierde-eeuwss anachronisme uit de school van Aristoteles en was het conflict aanvankelijk niet meer  dan 
eenn onenigheid tussen leden van de elite; zie Rhodes (19932) pp. 184-7 en Stein-Hölkeskamp (1989) pp. 
1400 e.v. Dit neemt niet weg dat Peisistratos, die volgens Herodotos (1,59) zijn groep van aanhangers 
vormdee als reactie op het conflict tussen Megakles en Lykourgos, steun kreeg van een groot deel van de 
armee bevolking van het platteland van Attika . Of ook het stadsproletariaat tot de clientela van Peisistratos 
behoorde,, zoals Pleket (1969) pp. 41 e.v. veronderstelt, is niet met zekerheid uit te maken. 
^Dee Ath. Pol geeft voor  de drie regeringsperioden de volgende data: in 561/0 werd hij  voor  het eerst 
tyrann en in 556/55 werd hij  verdreven. In 552/1 kwam hij  opnieuw aan de macht doorr  middel van de 
'truc ''  van een fake-Athena op een wagen. Deze periode duurde tot 546/45. Zijn derde coup vond plaats 
inn 53675 en hij  stierf in 528/7, opgevolgd door  zijn zoon Hippias die tot 511/0 regeerde. Voor 
commentaarr  op deze chronologie, zie Rhodes (19932) pp. 191-9. 
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PoliteiaPoliteia bevestigt dit.41 Peisistratos was echter een tyrannos. Veel van wat hij heeft 
gedaann en gepresteerd, is te verklaren vanuit persoonlijke motieven: hij heeft 
waarschijnlijkk met belastingen zijn eigen beurs gespekt, zijn persoonlijke ambitie 
bevredigdd en zijn eigen vermaardheid vergroot in het streven andere tyrannoi de loef 
aff te steken.42 Toch is dit slechts één kant van de medaille.43 Volgens Herodotos (1,59) 
enn Plutarchus (Solon 31, 1) schafte hij de bestaande ambtelijke functies niet af en 
brachtt geen verandering in de wetten van Solon.44 Hij bewaarde volgens de antieke 
bronnenn een zeker evenwicht tussen de elite en het volk. Op welke wijze hem dit 
gelukte,, blijft in veel opzichten onduidelijk, maar enkele van zijn methoden zijn ons 
overgeleverd.. Het is evident dat de elite niet gelukkig was met zijn dynastie. Een 
aantall aristocratische families ging in ballingschap. Er is zelfs geopperd dat hij hun 
landd confisqueerde en onder de arme boeren verdeelde.43 Ook al handhaafde hij de 
doorr Solon ingestelde constitutionele maatregelen en erkende hij dus schijnbaar 
daarmeee het bestuurlijke overwicht van de twee hoogste klassen, toch was het voor 
hemm zaak zijn potentiële tegenstanders in hun macht te beknotten. Het archontschap, 
waarmeee de leden van de elite aanzien verwierven, vormde een bedreiging voor zijn 
positie.. Hij bepaalde daarom zelf wie archont kon worden46 en gebruikte dé functie als 
eenn beloning voor loyaliteit jegens de tyrannos. Op deze wijze kon hij de 
aristocratischee elite aan zich binden. Uit een fragment van de lijst met archonten blijkt 
datt de Peisistratiden niet alleen leden van hun eigen, maar ook van andere leidende 
familiess met het archontschap belast hebben.47 De opmerking van de auteur van de 
AthenaionAthenaion Politeia dat het gros van de Yvcopiuoi Peisistratos welgezind was, zal niet 
verr van de waarheid af zijn. Ze hebben de plaats die Solon hun in de constitutie had 
toegekend,, behouden en bovendien onderhield Peisistratos persoonlijke contacten 
mett hen.4» Hij hief belastingen, die hij voor een deel gebruikte voor leningen aan 
noodlijdendee boeren.49 Hij richtte een college op van 30 rechters, dat van dorp naar 
dorpp trok om ruzies en problemen op het land bij te leggen, een maatregel die 
beoogdee dat de boeren zo weinig mogelijk naar de stad hoefden te komen en zo 
zonderr tijdverlies alle aandacht voor hun werk hadden.50 Het laat zich aanzien dat 
dezee maatregelen van Peisistratos de basis waren voor zijn reputatie van 
8*m<miceóTaTo<;.. Ze hadden in ieder geval de uitwerking dat de arme boeren zich meer 
kondenn losmaken uit de greep van de leidende elite en dat hun positie verbeterde ten 
kostee van de meer weigestelden. 
Hett stimuleren van de ambachten in de stad Athene en tevens het aantrekken van 
niet-Atheners,, een ontwikkeling die door Solon op gang was gebracht, zullen onder 
hett bewind van de Peisistratiden zijn voortgezet, ook al zwijgen de antieke literaire 
bronnenn hierover. De Athenaion Politeia vermeldt dat Peisistratos een actief 
agrarischh stimuleringsbeleid voerde51 en schrijft aan Peisistratos in deze twee 

**Ath**Ath  Pol 16, 2: SicÓKei.. td Jtepi xfjv JIÓXI V uexpiox; icai udXtov icoXmicax; f\ xupawucdx;- ëv xe 
•ydpp xoïc, aXkoiq $iXdv6pcwtoq f|v icai Jipacx; iced xoïq duapxdvoixn avyyvoanoviico*;. Vergelijk ook 
16,, 7: oiiSèv 6è xó ftXijCkx; ovö'èv xoïc; dXXoiq Jiapiivo&xXei xaxd xf|v dp%f|v, dXX' aiei 
ïcapecncevxẑ evv eipfjvny Kal éxfjpei tfrv Tjovxiav 5ió Kal JIOXXÖKK; dicoiüeiv f|v ax; f| ïleiaioxpaxov 
x\)pawi<;; ó «ei Kpóvoo (Ho? eïtv Cf. Plu. Solon 29,2. 
42Cf.. Th. 1,17, Berve (1967) passim en Kolb (1977) passim. 
«Cf.Pleket(1969)p.53. . 
**Ditt laatste vermeldt Th. VI, 54,6 ook. 
«Ziee Pleket (1969) p. 45. Dit is echter niet zeker. 
«Th.. VI, 54,6. Cf. Hansen (19922) p. 32, Stein-Hölkeskamp (1989) p.. 147. 
47Cf.. Rhodes (19932) p. 220. Het fragment dat ons bewaard is gebleven beslaat de periode van 528/7 tot 
521.. Kleisthenes, die tot de Alkmeonidenfamilie behoorde, bekleedde het archontschap in 525/4. Dit 
zouu erop wijzen dat deze familie ergens tussen 546-525 naar Attika was teruggekeerd. 
^f .. Ath. Pol 16,9: xoïx; uèv Ydp xatq óuiXiaiq. 
^f .. Ath. Pol 16,2 en 16,4, Th. VT. 54,5. en Rhodes (19932) ad loc. 
»Cf.. Ath. Pol 16,5. 
"Ath."Ath.  Pol. 16,2-3. 
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motievenn toe: hij wilde hiermee voorkomen 1. dat de boeren zich in de stad ophielden 
(waarschijnlijkk om zich bij de stadsbevolking te voegen) en 2. dat ze tijd en verlangen 
zoudenn hebben zich met politiek (xd Koivd) te bemoeien. Rhodes merkt in zijn 
commentaarr naar aanleiding hiervan op dat het uiteindelijk om één zaak ging, 
namelijkk dat de boeren wanneer ze verspreid over het land op hun boerderijen aan 
hett werk waren minder gelegenheid hadden zich tegen de tyrannos te verenigen" -
ietss wat in de Politika van Aristoteles als een belangrijk motief van het handelen van 
eenn tyrannos wordt opgegeven.» Uit de reden die de Athenaion Politeia geeft, 
kunnenn we met enige voorzichtigheid destilleren dat er een 'trek' was van het 
plattelandd naar de stad.54 In ieder geval heeft Peisistratos niet kunnen voorkomen - als 
hett al in zijn bedoeling lag - dat de stad in grootte toenam." Verder wordt algemeen 
aangenomenn dat Athene in de loop van de zesde eeuw een grote economische 
vooruitgangg boekte.5* Dit blijkt onder meer uit de toename en de vorderingen van de 
verschillendee téxvai - het pottenbakken, de vaasschilderkunst, de sculptuur en de 
tempelbouw.577 Ook de handel neemt toe. Verder is het niet onmogelijk dat Peisistratos 
begonnenn is op grote schaal munten te slaan.58 Deze maatschappelijke veranderingen 
hebbenn ook hun neerslag in de kunst. Op vazen verschijnt bijvoorbeeld het motief van 
dee werkplaats en vanaf het laatste kwart van de zesde eeuw zijn wijgeschenken niet 
alleenn afkomstig van de adel, maar ook van ambachtslieden, met name de 
vaasschilderss zelf.59 De toename van nijverheid en handel komt wellicht niet op het 
contoo van de Peisistratiden, maar is onder meer te verklaren uit het feit dat de 
Athenerss decennia lang niet te lijden hebben gehad van zware oorlogen op eigen 
grondgebied.. Ook heeft de regering van de Peisistratiden lange tijd intern voor vrede 
enn rust gezorgd, zoals de Athenaion Politeia (16, 7) vermeldt. Tot aan de regering 
vann Hippias blijven de spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen op de 
achtergrond.. Maar de Peisistratiden hebben ook actief bijgedragen tot de bloei van de 
stadd en tot betere voorwaarden voor een aangenaam stadsleven, ook al zullen de 
tyrannoii deze zaken in eerste instantie vanuit hun persoonlijk streven naar grandeur 
enn naar het vergroten van hun nationaal en internationaal aanzien hebben 
gerealiseerd.600 In de periode dat zij aan de macht waren is de stad verfraaid,61 zijn 
nieuwee cultussen ingevoerd en hebben bestaande cultus sen een nieuwe impuls 

«Rhodess (19932)p. 214. 
53Aristoteless benadrukt op verschillende plaatsen in zijn Politika (cf. 1292b25-29, 1318b9-16,1319a26-
32)) dat de boeren, verspreid over  het land, nauwelijks belangstelling hadden deel te nemen aan de 
volksvergadering,, maar  dat het merendeel van de ambachtslieden en rnarktverkoper s dat wel hadden. In 
1311 lal5-19 stelt hij  dat tyrannie (en oligarchie) ervoor  zorgt dat de 6%^o<; uit de stad weg blijf t en 
verspreidd over  het land woont. 
"Cf .. ook Pleket (1969) p. 45. 
55Cf.. Hdt. V, 66, Boegehold (1985) p. 27. 
«Cf.. bijv. Kluwe (1966) pp. 11-16. 
"Cf .. Kluwe (1966) passim; Boersma (1970) p. 27; Kolb (1977) pp. 134 e.v.; Shapiro (1989) pp. 5 e.v. 
380verr  de discussie of de productie en het gebruik van de munten met de uil en de godin al ca. 525 
plaatsvondd of pas ten tijd e van Kleisthenes, zie Kluwe (1966) pp. 87-95; Berve (1967) II  pp. 530, 550 
enn 556; Pleket (1969) pp. 30-1; Kraay (1976) pp. 60-61; Kolb (1977) p. 113; Krol l (1981). 
5»Ziee Kluwe (1976) pp. 30-34. 
^Dee antieke bronnen suggereren niet dat Peisistratos zich met kunstenaars omgaf. Bij  zijn zonen ligt dat 
anders,, maar ook in hun geval kunnen we niet spreken van een 'hofcultuur 1 of 'hofkunstenaars'. Zie 
Kluwee (1966) pp. 59-61 en Kluwe (1976) pp. 45-46. Blok (1990) waarschuwt tegen de opvatting van 
Peisistratos''  patronaat als onderdeel van een samenhangend politiek programma. 
61Cf.. Th. VI, 54, 6. De Athenatempel ('Hekatompedon') op de Akropolis, waarmee reeds vóór  de 
Peisistratidenn was begonnen, is waarschijnlij k door  hen afgemaakt en grondig herbouwd. Verder 
vondenn in deze periode plaats: de oprichting van het altaar  van de Twaalf Goden, van het altaar  van Eros 
inn de Akademeia (opgericht door  de polemarch Charmos, een vriend van de tyrannen), het begin van de 
bouww van het Olympieion en de bouw van het altaar  voor  Athena Nike en de aanleg van de waterleiding 
mett  het bronnenhuis Enneakrounos. Vergelijk Kluwe (1966) pp. 32-50; Boersma (1970) pp. 11-27; 
Travloss (1971); Kolb (1977) pp. 101 e.v.; Shapiro (1989) pp. 5 e.v.; Parker  (1996) pp. 67 e.v. 
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gekregen62;; verder is het waarschijnlijk dat zij hebben bijgedragen aan de opluistering 
enn uitbreiding van bestaande feesten.63 

AII deze zaken moeten een indringende uitwerking op het gedragspatroon en het 
bewustzijnn van de gewone burgers hebben gehad. Ze leefden en werkten in een stad 
diee uitgroeide tot een van de machtigste, rijkste en fraaiste van Griekenland. Ze 
kondenn zich trots met dit resultaat identificeren, hetgeen hun zelfbewustzijn 
ongetwijfeldd heeft vergroot. De stad, dat waren de Atheners. 
Verderr hebben we gezien dat Peisistratos' beleid ertoe bijgedragen heeft dat de 
demosdemos steeds meer uit de greep van de aristocratie kwam. Ook al had de dèmos in 
werkelijkheidd niet meer politieke macht dan vóór Peisistratos, de controle van de elite 
overr het reilen en zeilen van de dèmos nam geleidelijk af. De maatregel van Solon die 
'geboorte'' door 'rijkdom' verving als criterium voor de toelating tot de elite en 
waardoorr de monopoliepositie van de aristocratie doorbroken werd, moet in dit 
process ook een belangrijke rol hebben gespeeld. Hierdoor werd de samenstelling van 
dee elite anders, aangezien mensen door bijvoorbeeld succes in de handel voldoende 
rijkdomrijkdom vergaarden om als elite beschouwd te worden. 
Ditt moet de scheiding tussen de dèmos en de elite - althans vanuit het perspectief van 
dee dèmos - in bepaalde opzichten verminderd hebben. De elite zal minder indruk op de 
dèmosdèmos gemaakt hebben en ook minder invloed op haar gehad hebben. De positie van 
dee burgers werd geleidelijk beter en hun zelfbewustzijn groeide. De Atheners 
begonnenn zich sterker dan voorheen Atheners te voelen, hetgeen tegelijk de idee van 
eenn uniforme gemeenschap versterkte. Het feit dat Kleisthenes de dèmos als geheel 
aann zijn hetaireia heeft kunnen toevoegen, is hiervan een duidelijk teken.64 Het volk 
werdd opgenomen in een van de elitaire clubs. 

Dezee analyse van de economische, politieke en sociale realiteit van de zesde eeuw 
geeftt aanleiding tot de volgende conclusies: 
1.. De exclusiviteit van de macht van de aristocratische elite is doorbroken." Zij 

vormtt niet langer meer de enige groepering in de samenleving die invloed 
uitoefentt op het politieke en economische vlak. 

2.. De klasse van boeren en wellicht handelaren die zich een hoplieten-uitrusting kon 
veroorlovenn (de klasse van de zeugitai) heeft zich gedurende de zesde eeuw 
versterkt. . 

3.. Er ontstaat een nieuwe elite die de mogelijkheid heeft gekregen op de voorgrond 
tee treden en die zich een plaats verwerft op het politieke en economische terrein. 

4.. De bevolking van de stad is toegenomen. 

eDee cultus van-Dionysos heeft tijdens de regering van de Peisistratiden een grote populariteit genoten. 
,, De cultus van Athena en van Apollo (Patroos) zijn in belang toegenomen. Hipparchos heeft de cultus 
vann Hermes gepromoot. Met name de held Herakles nam sterk in populariteit toe. Vergelijk in het 
algemeenn over  de relatie tussen culten en de Peisistratiden: Kluwe (1966) pp. 96-105; Kolb (1977) pp. 
1033 e.v.; Shapiro (1989); Parker  (1996) pp. 67 e.v. Voor  Herakles: Boardman (1972) en (1978/2). Er  is 
veell  kritie k gekomen op Boardmans theorie over  een verband tussen enerzijds Peisistratos en zijn 
politiekk en anderzijds de iconografie van Herakles op vazen; voor  literatuur , zie UMC V, 1, (1990) p. 
1899 en Parker  (1996). 
63Voorr  de relatie tussen Peisistratos en de Panathenaïen, zie Shapiro (1989) pp. 18 e.v., Neils (1992/1) 
enn Parker  (1996) pp. 89 e.v. Dat de Peisistratiden zich persoonlijk bemoeiden met de organisatie van dit 
feestt  blijk t onder  meer  uit Th. VI, 54-8 en Ath. Pol. 18. Voor  de relatie tussen Peisistratos en feesten 
voorr  Dionysos, zie Kolb (1977) pp. 115 e.v., Shapiro (1989) pp. 84 e.v. en Parker  (1996) pp. 67 e.v. 
"Cf .. Hdt. V, 69. 
"Dezee conclusie wil op geen enkele manier  suggereren dat de aristocratische elite geen macht had. De 
'geboorte-adel''  blijf t politiek zeer  actief tot in de vierde eeuw, cf. Ehrenberg (19512) pp, 106 e.v. en Ober 
(1989)) pp. 84 e.v. 
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5.. Het zelfbewustzijn van de laagste twee klassen is toegenomen, hetgeen onder 
meerr wil zeggen dat zij zich meer bewust zijn geworden van hun politieke macht 
enn de waarde van het burgerschap. 

Hett is opvallend dat de aristocratische elite juist in deze periode, wanneer zij bedreigd 
wordtt in haar machtspositie, in allerlei facetten van het maatschappelijk leven de 
gedragspatronenn en de normen en waarden doet gelden, die specifiek met deze 
klassee verbonden waren. De archeologische en literaire bronnen laten onmiskenbaar 
zienn dat ze bepaalde intellectuele en morele waarden voor zich opeist en dat het 
openlijkk pronken met rijkdom en luxe een onderdeel is van de leefwijze van deze 
groepering.666 Waarschijnlijk is er een causaal verband tussen enerzijds de 
doorbrekingg van de monopoliepositie van de aristocratie en anderzijds het feit dat zij 
zichh in de zesde eeuw nadrukkelijk manifesteert en de exclusiviteit van haar leefwijze 
probeertt te bewaren. 

5.. Overname van cultuurpatronen 

Hiernaastt zijn er ontwikkelingen bespeurbaar die erop wijzen dat bepaalde aspecten 
vann de aristocratische leefwijze hun exclusiviteit verliezen, doordat andere lagen van 
dee bevolking deze overnemen. Theognis 53 e.v. en Anakreon frg. 388 (Gentili 82) 
bijvoorbeeldd maken duidelijk dat bepaalde mensen, opklimmend op de sociale ladder, 
doorr gedrag en uiterlijk vertoon de indruk wekten tot de elite te behoren of wilden 
behoren.. Het opkomend zelfbewustzijn van de Atheense burger, zeker van de klasse 
vann de zeugitai, zal aanleiding hebben gegeven tot het overnemen van elitaire 
gedragspatronen.. De mate en de precieze contouren van dit proces laten zich 
bijzonderr moeilijk bepalen, aangezien de literaire bronnen uit de zesde eeuw veelal 
ontstaann zijn binnen de aristocratische kringen en juist een uiting van de 
aristocratischee leefwijze zijn. 
Opp twee gebieden van de Griekse cultuur, het symposion en het gymnasion, die bij 
uitstekk als speeimina van de aristocratische leefwijze worden beschouwd, hebben 
ontwikkelingenn plaatsgevonden die deze overname van aristocratische cultuur
patronenn onderschrijven. 

5.1.. Het symposion 

Wee hebben in hoofdstuk 6.8 gezien dat de vaasafbeeldingen van symposion-scènes 
latenn zien dat er vanaf ca. 530 een algemene sociale verbreding van de deelnemers 
vann het symposion plaatsvindt, hetgeen natuurlijk niet wegneemt dat ook né. 530 deze 
wijzee van sociale omgang eigen bleef aan de aristocratie. Dat de aristocraten niet-
aristocratenn op hun symposia toelieten, is niet waarschijnlijk. Aristocratische, 
symposiaa werden wellicht binnen de kring van hetaireiai gehouden die nog gesloten 
groepenn vormden. Het laat zich aanzien dat niet-aristocratische burgers in navolging 
vann de elite hun eigen symposia organiseerden, waar zij evenals de aristocraten 
omgangg hadden met hetairen en jongens. 

^Voorr  het causale verband en de nadere toelichting op de wijze waarop de aristocratie zich manifesteert, 
ziee Donlan (1980) pp. 35 e.v. en Stein-Hölkeskamp (1989) pp. 104 e.v. 
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5.2.. Sportbeoefening 

Algemeenn wordt aangenomen dat gymnasia in de loop van de zesde eeuw werden 
opgericht,, waaronder drie gymnasia in Athene: de Akademeia, het Lykeion en de 
Kynosarges.677 Het ontstaan ervan wordt gewoonlijk in verband gebracht met 
ontwikkelingenn op het militaire vlak: ca. 650 werd de massale falanx van 
zwaarbewapendee infanteriesoldaten de dominerende kracht in het leger. In deze 
falanxx kon iedere burger die in staat was een wapenrusting aan te schaffen, zich 
opstellen.. Langs deze weg verwierf de middenstand van boeren, de klasse van de 
zeugitai,zeugitai, zich een zeer belangrijke plaats in het leger. In de loop van de zesde eeuw 
zall deze groep ervoor gezorgd hebben dat atletiek en sporttraining steeds belangrijker 
werdenn en dat de behoefte aan plaatsen waar getraind kon worden, werd vergroot.68 

Inn ieder geval is lichamelijke training niet uitsluitend meer het voorrecht van de adel.69 

Ookk wordt het ontstaan van de gymnasia wel verklaard uit de populariteit van de 
grotee sportwedstrijden.70 Het succes hiervan zou ertoe bijgedragen hebben dat de 
sportbeoefeningg in Athene toenam. Het zou onjuist zijn het verband tussen het succes 
vann de grote sportfestivals enerzijds en de opkomst van de gymnasium-cultuur in 
Athenee anderzijds te ontkennen. Maar deze verklaring hoeft de eerste niet uit te 
sluiten.. Het belang van de hoplietenfalanx heeft waarschijnlijk tot een sociale 
verbredingg van de sportbeoefening geleid die op haar beurt tot een zodanige 
intensiveringg van de sportcultuur leidde dat nieuwe spelen werden ingesteld en op 
lokaall niveau sportscholen werden opgericht.71 De moeilijkheid bij de tweede 
verklaringg is dat we in het duister tasten, wanneer precies in de zesde eeuw de 
gymnasiaa in gebruik raakten. Het is vooralsnog onduidelijk of in Athene op de 
terreinenn waar later de Akademeia, het Lykeion en de Kynosarges zijn gekomen, al 
vóórr 585 intensief werd getraind.72 

«"Gardinerr  (1930) p. 75, Delorme (1960) pp. 9 en 23-6, Pleket (1974) p. 61 ev., Finley &  Pleket (1976) 
p.. 116, Yalouris (1976) pp. 60 ev., Kyle (1987) p. 98, Sweet (1987), Tzachou-Alexandri (1989) pp. 32 
ev.,, Van Looy (1992) p. 132. Het bewijsmateriaal voor  de vroege geschiedenis van de gymnasia is 
nagenoegg afwezig. Over  de Kynosarges hebben we de minste informatie. Uit het bericht van Plutarchus 
overThemistokless (Plu. Them. I, 2), dat hij  gezien zijn status als nothos daar  moest trainen, weten we 
datt  de Kynosarges reeds aan het einde van de zesde eeuw bestond (cf. Delorme (1960) pp. 45 e.v. en 
58-59).. De eerste sportscholen waren wellicht niet meer  dan door  houten of lemen muren omgeven 
terreinenn met een dromos en palaistra.. Pas in de vierde eeuw worden ze voorzien van stenen muren en 
gebouwenn (zie Kyle (1987) p. 66 en Mussche (1992) p. 45). Het Attische aardewerk dat vanaf ca. 570, 
enn vanaf ca. 560 in tamelijk grote frequentie, afbeeldingen van sportscènes laat zien, is onze 
belangrijkstee bron voor  de veronderstelling dat de gymnasia/palaistrai al in de zesde eeuw in Athene 
ontstaann zijn. Zie Boardman (1974) p. 211. 
68Cf.. Delorme (1960) p. 9 en p. 24, Pleket (1975) pp. 54-55, Finley &  Pleket (1976) pp. 116-7, 
Tzachou-Alexandrii  (1989) p. 32, Hupperts (1989) p. 118, Mussche (1992) pp. 43-5, Van Looy (1992) 
p.. 132. 
«Ziee Pleket (1974) p. 62. 
70Humphreyss (1974) pp. 90-1, Kyle (1987) pp. 64 e.v., en (1992) pp. 79 e.v. De spelen in Delphi 
werdenn waarschijnlij k in 582 ingesteld (zie O. Picard in Tzachou-Alexandri 1989 pp. 71-72), die op de 
ïsthmiaa in 582 en die in Nemea in 573. In 566/5, tijdens het archontschap van Hippokleides, werden 
waarschijnlij kk  aan het programma van de Panathenaia sportwedstrijden toegevoegd. 
71Hett  verband tussen de training in het kader  van de hoplietenfalanx en de gymnasia moet mijns inziens 
niett  zozeer  gezochtt  worden in de praktij k dat de falanx als geheel tactische manoeuvres op het terrein 
vann de gymnasia uitvoerde alswel in een trainin g van de individuele hopliet om zijn conditie en zijn 
techniekk op peil te houden. Daarom zijn de bezwaren die Humphreys (1974) pp.90-1 inbrengt tegen het 
verbandd tussen gymnasia en de hoplietenfalanx, namelijk dat de gymnasia niet genoeg ruimte zouden 
biedenn voor  manoeuvres van een falanx, mijns inziens niet doorslaggevend (Zie ook Pleket (1975) p. 
55).. Ook haar  argument dat Peisistratos de oefening met wapens door  zijn burgers niet zou hebben 
aangemoedigd,, wordt door  dit bezwaar  ontkracht. 
72A11 vanaf 696 immers namen Atheners deel aan de Olympische Spelen. 
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Err is nog een andere aanwijzing die een verbreding van de sportbeoefening 
suggereert.. Als we Plutarchus (Solon 23, 3) mogen geloven, zou Solon bepaald 
hebbenn dat de overwinnaar bij de Isthmische Spelen 100 drachmen en de 
overwinnaarr bij de Olympische Spelen 500 drachmen toebedeeld kreeg.73 Deze wet 
lijktt de sportbeoefening in het kader van de grote festivals aantrekkelijker te willen 
makenn voor mensen die niet de middelen hadden eraan deel te nemen. De Atheners 
werdenn zich bewust dat sport de roem van de stad kon vergroten en dat zij als 
inwonerss van de stad aan deze roem konden bijdragen. 
Dee vraag wanneer de sportwedstrijden werden ingevoerd op de Panathenaia en of de 
invoeringg ervan samenvalt met de instelling van de Grote Panathenaia is niet met 
zekerheidd te beantwoorden. De volgende gegevens staan tot onze beschikking: 
1.. Een antieke bron vermeldt dat de Panathenaia ingesteld werden tijdens het 
archontschapp van Hippokleides, dat waarschijnlijk in 566/5 plaatsvond.74 Deze 
Hippokleidess behoorde tot de clan van de Philaidai. Deze mededeling, indien 
betrouwbaar,, zegt op de keper beschouwd alleen iets over het moment waarop het 
feestt is ingevoerd, niet door wie. 
2.. Een andere tamelijk obscure bron brengt de instelling van de Grote Panathenaia in 
verbandd met Peisistratos.75 

Wanneerr we beide bronnen met elkaar verbinden, zouden we tot de conclusie kunnen 
komenn dat Peisistratos in 566/5 de Panathenaia heeft ingesteld, vijf jaar voordat hij 
voorr de eerste maal in Athene als tyrannos naar de macht greep. Peisistratos 
behoordee tot een oud Eupatriden-geslacht76 en moet in het begin van de zestiger jaren 
politiekee functies hebben bekleed. In 565 heeft hij bijvoorbeeld gezegevierd in een 
veldtochtt tegen Megara.77 Maar ook Hippokleides is een mogelijke initiatiefnemer. Uit 
hett verhaal van Herodotos (VI, 126-7) blijkt dat hijzelf een atleet was. Hij kwam van 
eenn aanzienlijke en rijke familie78 en het archontschap gaf iemand veel macht.79 De 
bronnenn zijn echter te obscuur om er al te veel zekerheid aan te ontlenen. 
Datt de sportwedstrijden waarschijnlijk in de periode tussen 570-560 ingesteld waren, 
wordtt door twee andere bronnen gesuggereerd: 

73Cf.. ook D. L. I, 55 en D. S. IX, 2,5. Diogenes Laertios voegt toe: Kal dvd Xóyov èm. xév aXXoov. Zie 
Plekett  (1974) pp. 62-3 en 67, Kyle (1984), (1987) p. 22 en (1992) pp. 79-80. Ik volg de interpretati e 
vann Pleket die ervan uitgaat dat Solon met deze maatregel de beoefening van de atletiek heeft willen 
bevorderenn met name onder  niet-aristocratische groeperingen van de Atheense samenleving. De 
interpretati ee van Kyle (1987) p. 22 'that he (Solon) simply wanted to assert the legal authority of the 
statee and to promote harmony in one more aspect of Athenian life'  lijk t mij  als enige verklaring voor  de 
wett  onvoldoende. Zij n conclusies over  de hervormingen van Solon in het algemeen: 'laid the 
groundworkk for  civic consciousness and civic unity'  zijn juist, maar  worden door  hem te weinig 
uitgewerktt  wat betreft het effect ervan op het gedrag van de niet-aristocratische burger. Voor  anderen die 
ookk aannemen dat Solon daadwerkelijk deze wet heeft ingesteld, zie Kyle (1987) p. 22, voetnoot 31. 
74Marcellinus,, Vita Thucydides 2-4, beweert, zich baserend op Pherekydes, dat de Panathenaia ingesteld 
zijnn tijdens het archontschap van Hippokleides. Vergelijk ook Eusebius op Ol. 53, 2. Het is 
waarschijnlij kk  dat deze Hippokleides dezelfde man is als de Athener  Hippokleides die volgens 
Herodotoss (VI , 126-30) ingaat op de uitnodiging van Kleisthenes van Sikyon mee te dingen naar  de 
handd van zijn dochter, maar  door  een in dronkenschap uitgevoerde obscene dans zijn kansen op dit 
huwelijk ,, die aanvankelijk zeer  hoog waren, verspeelde. Cf. Kyle (1987) p. 25, Shapiro (1989) pp. 18 
e.v.,, Neils (1992/1) pp. 20-1, Parker  (1996) p. 89. 
"Schol,, op Aelius Aristides 13.189.4-5; cf. Kyle (1987) pp. 28 e.v., Shapiro (1989) pp. 20 e.v., Kyle 
(1992)) p. 80, Neils (1992/1) pp. 20-1 en Parker  (1996) p. 89. 
«Art .. Pol 28, 2. Cf. Davies (1971) pp. 444-55. 
'"Ath.Pol'"Ath.Pol  14,1. 
78Overr  de Philaidai zie Davies (1971) pp. 293-312. 
"Shapir oo (1989) pp. 19-20 acht het niet uitgesloten dat Hippokleides de initiatief-nemer van de Grote 
Panathenaiaa is geweest. 
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3.. De oudste prijsamfoor, de Burgon-amphora in hett British Museum te Londen80, kan 
gedateerdd worden ca. 570-560. Hieruit kunnen we afleiden dat de sport toen op het 
Panathenaia-festivall al was ingevoerd.81 

4.. Drie stèlai afkomstig van de Akropolis van Athene maken melding van 
wedstrijden.822 Ze beginnen alledrie met de regel xöv Spóuov éxotecrav teï êeol. Verder 
valtt het woord öycóv. De identiteit van godin wordt duidelijk gemaakt, doordat zij 
tweemaall vXauKómSt icópei wordt genoemd. Het gebruik van de woorden 6pónoc. en 
dycóvv kan erop wijzen dat de inscripties, diee in twee gevallen een serie namen geven, 
sportwedstrijdenn betreffen. Een datering tussen 570-555 is mogelijk.83 

Wiee de initiatiefnemer ook moge zijn, de eerste prijsamforen geven in ieder geval aan 
datt al vanaf de periode 570-560 sportactiviteiten verbonden zijn met de Panathenaia. 
Sportt werd zo tot een officiële bezigheid van de Atheense burgers. 
Dee vraag is nu wie aan deze Spelen deelnamen. Waren het in de zesde eeuw 
uitsluitendd leden van de aristocratische elite of streden ook andere burgers in 
bepaaldee takken van de sport op deze officiële, maar lokale Spelen mee?84 Over deze 
vraagg bestaat onenigheid. Young bijvoorbeeld is ervan overtuigd dat juist de niet-
aristocratischee atleten geprofiteerd hebben van het in de zesde eeuw opkomende 
professionalisme.855 Via een overwinning op lokale Spelen kon een niet bemiddelde 
atleett zijn deelname aan de grote festivals financieren. Een overwinning op een van 
dezee Spelen maakte dat hij voortaan kon beschikken over professionele training en 
coaching.. Young gaat er dus vanuit dat naast een uitgebreide deelname van de adel 
dee mogelijkheid bestond voor niet-aristocraten om via de sport rijk te worden. Kyle is 
veell voorzichtiger en ziet een sociale verbreding van de deelname aan de Spelen zich 
pass in de vijfde eeuw voltrekken.86 

Kylee heeft lijsten van Atheense atleten of mogelijke atleten samengesteld, geordend 
naarr periode.87 Elke atleet heeft hij vervolgens 'gescreend' aan de hand van de 
uitvoerigee prosopografie van Davies.88 De gegevens die deze lijsten opleveren laat 
Kylee vervolgens zwaar wegen in zijn conclusies over de sociale herkomst van de 
Atheensee atleet. Van de lijst van periode 2 (594-490) die bestaat uit twaalf atleten en 

«•Londen,, British Museum B130; ABVS9,1. Cf. Boardman (1974/1) pp. 167 e.v. en pi. 296. 1, 2; hij 
zegtt over de datering (p. 168) 'perhaps of the later 560's.' Cf. ook Shapiro (1989) pp. 18-9, Kyle (1987) 
p.. 26 en Neils (1992/2) p. 30 en fig. 19. De sport die afgebeeld is, betreft de wagenrace. 
811 Dit wordt bevestigd door de toename van sportscènes in het werk van de C-schilder en de 
Tarasschilderr tussen 565-560. Brijder (1984) pp. 248-251 vindt het aantrekkelijk dit gegeven te 
koppelenn aan de hervorming van de Panathenaia door Peisistratos. 
KRaubitschekk (1949) nrs. 326, 327 328. Cf. voor een bespreking Kyle (1987) pp. 26-8. 
"Raubitschekk (1949) gelooft dat nr. 326 uit 566 stamt, omdat de inscriptie in de vierde regel het woord 
jipöxo[i]] bevat Maar de datum van 566 staat voor de eerste Panathenaeïsche Spelen niet onwrikbaar 
vast.. Travlos (1971) p. 2 bestrijdt echter de interpretatie van Raubitschek en brengt de stèlai in verband 
mett de bouw en het herstel van de Panathenaeïsche renbaan, die volgens hem op de agora is te situeren. 
^Voorr de verschillende prijzen bij de spelen, zie Pleket (1975) pp. 56 e.v. Hij laat zien dat de 
zogenaamdee heilige internationale spelen in feite uit twee categorieën bestonden: enerzijds die waarbij 
alleenn symbolische prijzen (kransen) te behalen waren en anderzijds die waarbij naast een krans ook 
prijzenn met een materiële waarde werden gegevenn (amforen gevuld met olijfolie, bronzen drievoeten). 
Bijj de lokale spelen ging het om materiële prijzen en vanaf ca. 500 om geldprijzen. Pleket (1974) p. 62 
enn (1975) p. 73 acht het waarschijnlijker dat niet-adellijke atleten aan lokale dan aan internationale 
wedstrijdenn deelnamen. 
«Youngg (1983) pp. 45-51 en (1984) pp. 147-162. 
MKylee (1987) pp. 111-3 en 121-3. Van Looy (1992) p. 132 laat meer ruimte voor een geleidelijke 
ontwikkeling:: 'Er is duidelijk een interrelatie tussen de politieke democratisering die inzet met Solon en 
voltooidd wordt met Kleisthenes, hoplietenformatie, gymnasia, atletiek-beoefening met een schuchter 
beginn van professionalisering en democratisering van de sport' 
•"Kylee (1987) pp. 102-23 enn 195-228. 
wDavies(1971). . 
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negenn mogelijke atleten,89 behoren er zeventien tot de Atheense 'upper-class'.90 

Vijftienn van deze atleten zijn afkomstig van de aristocratische elite (de 'geboorte-
aristocratie').. Vier namen van deze lijst (Dyneiketos, een deelnemer aan de paarden
race,, Epainetos, een verspringer of beoefenaar van de pentathlon, Menandros, 
waarschijnlijkk een pankratiast en Sostratos, een deelnemer aan de wagenrace) zijn 
bijj gebrek aan informatie niet onder te brengen bij bekende families. Twaalf van de 
zeventienn atleten die volgens de prosopografie van Davies tot de 'upper-class' 
behoren,, namen deel aan de wagenrace of de paardenrace. Meestal gaat het om een 
overwinningg op de Olympische, Pythische of Panathenaeïsche Spelen. 
Nuu is er een aantal kantekeningen bij deze lijst te maken: 
1.. De lijst telt 21 namen. Het aantal is uiterst gering in verhouding tot de duizenden 
Athenerss die in de loop van de zesde eeuw sport bedreven en hun lichaam trainden. 
Eenn dergelijk lijst kan dus niet beschouwd worden als een betrouwbare doorsnede 
vann de zesde eeuwse atleten. 
2.. Het gaat voornamelijk om overwinnaars van wedstrijden op de grote festivals of de 
Panathenaia.. Atleten die hét zover hadden gebracht dat zij aan de Periodos konden 
deelnemenn en daar zelfs een prijs in de wacht konden slepen moeten a. in principe 
overr veel geld hebben beschikt b. al hun tijd aan de training hebben kunnen besteden. 
3.. Het merendeel van de atleten van de lijst bedreef de paardenrace of de wagenrace, 
sportenn die uitsluitend binnen het bereik van de allerrijksten lagen. Over de Atheners 
diee al dan niet op professionele wijze andere takken van de sport bedreven hebben, 
verteltt de lijst ons nagenoeg niets. 
4.. De bronnen op grond waarvan wij weet hebben van het bestaan van deze atleten 
zijnn wij-inscripties (8x) of auteurs als Bakchylides (lx), Herodotos (7x), Pindaros 
(lx),, Plato (lx), scholiën op Aristophanes (lx) en een inscriptie op een vaas (2x).91 

Atletenn die zelf of met steun van hun familie in staat waren hun overwinning in steen 
tee vereeuwigen, moeten bemiddeld geweest zijn. Het is natuurlijk ook mogelijk dat in 
eenn enkel geval de stad als blijk van trots voor het wijgeschenk gezorgd heeft. Dat 
atletenn met een aristocratische herkomst de boventoon voerden, heeft ook wellicht te 
makenn met de achtergrond en de ideologische belangstelling van de auteurs zelf. 
Dezee lijst is dus onbruikbaar als bron voor het vaststellen van de sociale positie van 
zesdee eeuwse Atheense atleten in het algemeen, dat wil zeggen: degenen die om wat 
voorr reden dan ook in het gymnasion kwamen trainen. Desalniettemin kan 
geconcludeerdd worden dat de aristocratie de topsport domineerde, en tevens dat al in 
dee zesde eeuw de niet-aristocratische elite zich in de topsport - vooral in wagen- en 
paardenracess - laat gelden en dat topsport dus een van de facetten was waarin zij de 
aristocratischee gedragscode nabootste/zich eigen maakte. De lijst van namen 
onderstreeptt wellicht de veronderstelling dat de aristocratie in de zesde eeuw, een 
periodee waarin zij bedreigd werd in haar politieke monopoliepositie, de topsport 
gebruiktee om haar superioriteit te bewijzen. De lijst is als het ware een bewijsstuk 
vann de ideologische manifestatie van de aristocratie. 
Wee kunnen stellen dat de sport in de zesde eeuw onder invloed van de sociale 
verbredingg van de hoplietenfalanx intensiever werd beoefend dan voorheen, zodat zij 
opp een gegeven moment ook onafhankelijk van militaire training omwille van zichzelf 
werdd bedreven. Sport ontwikkelde zich van een terrein waarop individuen hun 
superioriteitt konden betonen tot een bezigheid met een specifiek 'burgerlijk' karakter, 

^Vann deze personen zijn de gegevens minder betrouwbaar en fragmentarisch. 
"Dee lijst bestaat uit de volgende namen: Alkmeon I (592), Epainetos (ca. 580-570), Megakles II (ca. 
570),, Hippokleides I (ca. 570), Kallias I (564), Miltiades Hl (560?) Thasyboulos (ca. 550), [Krati]os 
(ca.. 550), Alkmeonides I (ca. 546), Hipparchos (ca. 540), Hippias (ca. 540), Kimon I (536,532,528), 
Pisistratoss (532), Dyneiketos (voor 525), Alkibiades I (ca. 525-500), Menandros (ca. 510), Melesias I 
(ca.. 500), Kallias II (500, 496,492), Antiphon I (ca. 500), Leagros I (ca. 500) en S]ost[ratos (ca. 500). 
911 In geval van de auteurs noem ik alleen degenen die de naam voor het eerst vermeld hebben. 
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datt wil zeggen tot een bezigheid waarmee het aanzien van de stad vergroot kon 
wordenn en die burgers van niet-burgers onderscheidde. Dit laatste moge ook blijken 
uitt een wet die op naam van Solon is overgeleverd, die slaven verbood in de palaistra 
aann lichaamsoefeningen te doen en zich met olie in te smeren.92 Bovendien nam de 
aandachtt voor het mannenlichaam een hoge vlucht, hetgeen ongetwijfeld inhield dat 
sporttrainingg ook het karakter van fitness kreeg.93 Naast het op peil houden van de 
conditiee en de voorbereiding op sportwedstrijden, diende training ook om te voldoen 
aann de norm van een mooi en aantrekkelijk lichaam.94 En dit gold zowel voor jongens 
alss voor mannen. Het gymnasion had zo vanaf de zesde eeuw een viervoudige 
functie:: 1. de plaats waar men zich voorbereidde op de grote sportwedstrijden 
(topsport);; 2. de plaats waar men trainde voor zijn conditie in het kader van de 
militairee plicht en de sportwedstrijden 3. de plaats voor training ter bevordering van 
dee schoonheid van het lichaam; 4. de plaats die men bezocht voor zijn sociale en 
erotischee contacten. 
Dee aristocratie domineerde de topsport en aanvankelijk wellicht ook de 
gymnasioncultuur.. Ze gebruikte sport als propagandamiddel van haar superioriteit. 
Hett is echter zo goed als zeker dat de Atheense gymnasia in de loop van de zesde 
eeuww ook door leden van de hoplieten-klasse, de zeugitai werden bezocht.93 

Alss het bovenstaande juist is, namelijk dat: 
1.. de exclusiviteit van de aristocratie is doorbroken; 
22 het zelfbewustzijn van verschillende andere lagen van de niet-aristocratische 

bevolkingg sterk is toegenomen; 
3.. een van de manieren om uiting te geven aan dit zelfbewustzijn het overnemen 

vann bepaalde aspecten van de aristocratische levensstijl was; 
4.. gymnasia niet alleen gebruikt werden om zich voor te bereiden op de oorlog en 

deelnamee aan grote internationale sportfestivals; 

^Zi ee Aeschin. 1,138: « A o ü A o v », ^ o i v ó vóuoq, « u f | Yuuvd^eoGcu jiTjSè J^npaXoi^etv év xaï<; 
icaXaiarpaiq»» Cf. Plu. Solon 1, Plu. mor. 152D en 751B; Ruschenbusch (1966) pp. 97-8 meent dat 
dezee wet door  Solon is opgesteld. Plutarchus koppelt aan het verbod voor  slaven zich in te smeren, ook 
hett  verbod dat zij  jongens het hof maakten (épdv/nai5epaatetv), dat door  Aischines (139) als een 
apartee wet wordt geformuleerd. De weergave van Plutarchus onderstreept het belang van de palaistra 
voorr  homoseksuele contacten. 
93Ditt  punt krijg t mijns inziens te weinig aandacht in beschouwingen over  de Griekse sportbeoefening en 
dee gymnasioncultuur. Pleket (1975) p. 55 citeert met instemming de uitspraak van W. K. Pritchett (The 
GreekGreek State at War, Part II,  Berkeley (1974) p. 219, noot 44), dat in zijn verklarin g van het ontstaan 
vann de gymnasia Delorme wel gelijk heeft 'although there existed in antiquit y nothing lik e our  modem 
needd for  physical fitness in a civilization in which few people walk or  til l the fields.'  Zo'n opmerking 
gaatt  voorbij  aan de sterke koppeling tussen homo-erotiek en sport die in de zesde eeuw duidelij k in de 
Atheensee mannencultuur  aanwezig was (zie par. 7 van dit hoofdstuk). 
MTott  de vroegste homo-erotische vaasafbeeldingen (vanaf ca. 565) behoren die waarop dé eromenos 
eenn aryballos vasthoudt, hetgeen aangeeft dat de verleiding plaatsvindt in het gymnasion; vergelijk 
afbeeldingenn a: Z7, Z105, Z193; p: Z3; y: Z17. 
^Voorr  de vijfd e eeuw hebben we twee bronnen op grond waarvan we met nog meer  zekerheid weten 
datt  gymnasia ook door  mensen uit de niet-aristocratische klasse werden bezocht. De auteur  van het 
traktaatt  De constitutie van de Atheners, dat waarschijnlij k kort na 430 is geschreven, meldt: 'sommige 
rijk ee mensen hebben hun eigen gymnasia, badinrichtingen en kleedkamers, maar  het volk zelf laat voor 
zichzelff  vele palaistrai, kleedkamers en openbare baden bouwen. De massa heeft hiervan meer  plezier 
dann de elite en welgestelden.'  (II , 10). In het medische traktaat Regimen (Vict.), dat waarschijnlij k 
geschrevenn is aan het einde van de vijfd e eeuw, worden allerlei concrete adviezen gegeven om de 
gezondheidd te bevorderen. Vaak hebben deze betrekking op lichaamsoefeningen zoals atletiek en 
worstelen.. Soms wordt hierbij  expliciet verwezen naar  de palaistra (vgl. Vict. I, II , III , XXXV , LXVT , 
LXVm ,, LXXVI , LXXVIII , LXXK , LXXX , LXXXI) . Deze adviezen zijn natuurlij k niet uitsluitend bedoeld 
voorr  de aristocratie. Een andere aanwijzing is een passage uit Isocrates (XVI , 33), waarin wordt verteld 
datt  de aristocratische Alkibiades zich niet aan atletiek wilde wijden, omdat hij  zich stoorde aan het feit 
datt  deze sport ook beoefend werd door  atleten uit onbeduidende steden, van lage afkomst, en nauwelijks 
geschoold.. Daarom had hij  zich toegelegd op het fokken van paarden. 
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dann mogen we concluderen dat homoseksualiteit al in de zesde eeuw gepraktiseerd 
werdd in niet-aristocratische kringen en dat de vaasafbeeldingen met homoseksuele 
voorstellingenn niet uitsluitend een weerspiegeling zijn van de aristocratische leefwijze 
enn ethos. 

6.. Harmodios en Aristogeiton 

Eenn bevestiging van deze conclusie geeft het verhaal over de moord op Hipparchos.96 

Thoukydidess en Athenaion Politeia doen ons hiervan het meest uitvoerig verslag. 
Herodotoss vermeldt in het kort dat Harmodios en Aristogeiton de moordenaars 
waren,, maar geeft niet hun motieven voor de moord.97 Het verslag van Thoukydides 
heeftt een polemisch karakter, omdat hij vindt dat de Atheners een verkeerde 
voorstellingg van zaken hebben over de afloop van de tyrannic Hij wil een en ander 
rechtzettenn en doet een uitgebreid en exact verslag, in vele details gevolgd door 
AthenaionAthenaion Politeia, van de gebeurtenissen rond de dood van Hipparchos.98 

Thoukydidess is de eerste die vermeldt dat Harmodios en Aristogeiton een liefdespaar 
vormden.999 Harmodios was nog jong en Xdpjtpog, Aristogeiton was zijn èpctonv; en had 
blijkbaarr succes bij de jongen (elxev avcóv V, 54, 2). De historicus maakt duidelijk 
welkee reden ten grondslag heeft gelegen aan het complot, dat ze op touw hebben 
gezet:: époarucfi ^uvmxia. 10° Ook Hipparchos zat achter Harmodios aan, maar zonder 
resultaat.1011 Harmodios vertelde dit aan Aristogeiton, voor wie dit reden genoeg was 
omm de tyrannie omver te werpen. Hij was namelijk bang dat Hipparchos zijn 
machtspositiee zou misbruiken om zich aan Harmodios te vergrijpen. Wederom doet 
Hipparchoss pogingen Harmodios te verleiden, maar weer zonder resultaat. De 
tyrannenn beledigen vervolgens zijn zuster door haar als kanephoros (mandjes
draagster)) voor een plechtige stoet, waarschijnlijk de Panathenaïsche, af te wijzen.m 

Dezee gebeurtenis is voor Harmodios en Aristogeiton de druppel die de emmer doet 
overlopenn en ze beramen een aanslag tijdens de Panathenaia. Op het moment dat ze 
willenn toeslaan om Hippias te doden, zien ze dat een van hun handlangers 
vertrouwelijkk met Hippias staat te praten. Hierdoor worden ze bang, denken dat ze 
verradenn worden en rennen de stad in naar de plek waar Hipparchos zich ophoudt om 
inn ieder geval hem, door wie ze zijn beledigd, te doden. Dit gebeurt. Harmodios wordt 
vervolgenss ter plekke gedood, Aristogeiton later. In V, 59, 1 herhaalt Thoukydides als 

«Dee belangrijkste bronnen zijn: Hdt V, 55-57, VI, 123, skolia nr. 893-896 (ed. Campbell), Th. I, 20 en 
VI ,, 54-9. PI. Symp. 182c, Ps. PI. Hipp. 229c-e, Aeschin. I, 132, 144, Arist . Rhet. 1401bl0 e.v., Ath. 
Pol.Pol. 18, D.S. X, 17, 1. Athen. Deipn. XIII562A , 602A, Lucianus Deparasito, 48, Paus. I, 8, 5. 
"Hdt .. V, 55; vergelijk ook VI , 123 waar  de auteur  stelt dat het de Alkmeoniden waren die Athene 
bevrijdd hebben van dé tyrannen en niet Harmodios en Aristogeiton. 
98Voorr  de mate waarin het verslag van Ath. Pol. terugggaat op Thoukydides, zie Rhodes (19932) pp. 
189-90.. Ook Androtions Atthis is op bepaalde punten wellicht de bron geweest voor  de versie van Ath. 
Pol.Pol. Cf. Gomme, Andrewes &  Dover  (1970) p. 320. 
"Hdt .. V, 55-6 laat dit onvermeld en geeft ook niet de reden waarom Harmodios en Aristogeiton de 
moordd plegen. Ook de skolia spreken niet over  de liefde tussen Harmodios en Aristogeiton. 
1000 Uit het verslag van Thoukydides blijk t dat Harmodios en Aristogeiton wel degelijk de intentie hadden 
omm de tyrannie omver  te werpen. Vergelijk Th. VI, 54, 3: èjtiPouXevei... KOTÖXAXH V tfj  tupawiöi. 
Ookk het feit dat ze van plan waren eerst Hippias om te brengen wijst hierop. 
1011 Hipparchos wordt door  Ath. Pol 18 èptatiKÓc, genoemd. 
102Hett  is onduidelijk wat de belediging precies inhield. Er  zijn verschillende mogelijkheden: 1. het 
meisjee wordt de eer  onthouden die verbonden was met de functie van icavn^ópoc;; 2. ze wordt 
afgewezenn omdat ze tot een familie behoorde die te laag op de sociale ladder  stond of die oorspronkelijk 
niet-Atheenss was (cf. Hdt. V, 55 e.v.); 3. de tyrannen suggereren met de afwijzing dat ze geen maagd 
meerr  was. Dover  (comm. ad loc) denkt dat Thoukydides niet bedoeld heeft dat het om de Panathenaia 
zouu gaan. Dit lijk t me niet zeker. 
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afsluitingg van zijn relaas nogmaals dat Uefdespijn de aanleiding tot de aanslag was.I03 

Dee versie van Athenaion Poliuia geeft ook dit motief voor de moord, slechts met dit 
verschill dat niet Hipparchos maar Thettalos, een andere zoon van Peisistratos, 
verliefdd op Harmodios was en bij allerlei gelegenheden uiting aan zijn woede over de 
afwijzingg gaf. Ook wordt de belediging van de zus van Harmodios vermeld, waaraan 
AthenaionAthenaion Politeia toevoegt dat Thettalos Harmodios uitmaakte voor \uakax6c, (18,2). 
Ditt element treffen we niet bij Thoukydides of Herodotos aan. Binnen de homo-
erotischee context heeft deze term waarschijnlijk een seksuele connotatie: Thettalos 
beschuldigtt hem van een passieve seksuele rol en het gedrag dat in zijn ogen past bij 
dezee 'vrouwelijke' rol. Het gebruik van dit woord verscherpt de erotische context van 
hett motief van de moord.104 Het is uit het verslag van Thoukydides en de Athenaion 
PoliteiaPoliteia duidelijk dat Harmodios en Aristogeiton een eromenos-erastes relatie 
hadden.. Harmodios is jonger en wordt door Aristogeiton 'veroverd'; ze zijn trouw aan 
elkaarr en accepteren geen indringer in hun relatie. Thoukydides karakteriseert 
Aristogeitonn als volgt: dvnp xcov doróv, uéaoq noXixry;, èpaorf̂  <5v etxev crirtóv. Hij is een 
Atheenss burger, en wel iemand uit de middenklasse. Het is opvallend dat 
Thoukydidess deze opmerking maakt Heeft hij er een speciale bedoeling mee? De 
historicuss zou ons willen doen geloven dat het verzet tegen de tyrannie voortkwam uit 
eenn ontevreden middenklasse (en niet uit de aristocratie). Maar op geen enkele 
manierr blijkt uit zijn verslag dat er aan de actie van Aristogeiton (en Harmodios) 
politiekee of sociale motieven ten grondslag lagen. De enige functie die de mededeling 
zouu kunnen hebben is om Harmodios in een goed daglicht te stellen. Hij had in kunnen 
gaann op de avances van een machthebber, maar de jongen bleef zijn vriend trouw, 
diee in verhouding met Hipparchos een eenvoudig burger was. 
Herodotoss biedt informatie over de familie van Harmodios en Aristogeiton. In boek V, 
555 vermeldt hij dat beiden behoren tot het geslacht van de Gephyraiers. Hij zegt dat 
hijj een persoonlijk onderzoek ingesteld heeft naar de herkomst van deze familie en tot 
dee conclusie is gekomen dat zij niet, zoals ze zelf beweren, uit Eretria afkomstig zijn, 
maarr oorspronkelijk Phoenikiërs geweest zijn en afstammelingen zijn van de groep 
mensenn die met Kadmos in het huidige Boiotië zijn beland, waar ze zich in Tanagra 
vestigden;; vervolgens zijn ze uit Boiotië verdreven en in Athene terecht gekomen. 
Hierr werden ze als burger (itoXir\xa<;) onder bepaalde voorwaarden opgenomen, 
waarbijj ze van enkele onbeduidende zaken waren uitgesloten.m Waar het ons hier 
omm gaat is niet de afkomst van het geslacht, maar de status ervan en de vraag op 
welkee wijze het verslag van Herodotos strookt met dat van Thoukydides.106 De 
Gephyraierss is een van de families die Davies beschouwt als 'one of the most notable 
familyy groupings known to us from independent Athens.' Dat deze kwalificatie 
lichtelijkk overtrokken en erg algemeen gesteld is, blijkt uit het commentaar van 
Daviess zelf, wanneer hij in detail de familie van Aristogeiton bespreekt. Als we 
Plutarchuss mogen geloven, zou een kleindochter van Aristogeiton door de Atheense 
dèmosdèmos genereus teruggeroepen zijn van Lemnos waar zij in armoede leefde, welke 
anekdotee Davies niet onwaarschijnlijk lijkt.10T Verder wijzen de gegevens die wij van 
dee nazaten van Aristogeiton uit de vierde eeuw tot onze beschikking hebben, er niet 

1033 Th. V, 59,1: 5i épomKfiv Xuirny fi xe dpxfi xfV; èmfkn>A.ifc... 
104Dee Hipparchos overgeleverd op naam van Plato geeft een andere, tamelijk ongeloofwaardige versie: 
Harmodios,, die wordt voorgesteld als de eromenos van Aristogeiton, werd in die tijd zelf verliefd op 
eenn jongen van een adellijke familie. Deze koesterde veel bewondering voor Harmodios en zijn vriend. 
Laterr kwam deze jongen in contact met Hipparchos, tegenover wie hij zich negatief over zijn vroegere 
vriendenn uitliet Dat zou de reden zijn geweest dat Harmodios en Aristogeiton de moord op Hipparchos 
hebbenn begaan (229c-e). 
1055 Het is mogelijk dat de Gephyraiers van bepaalde religieuze ceremonieën waren uitgesloten, zoals van 
Groningenn (comm. ad loc.) opmerkt 
««Overr de afkomst van de genos zie Davies (1971) pp. 472-3. 
107Plu.. Aristeides XXVII6,7 en Davies (1971) pp. 473-4. 
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opp dat zij van een hoge status zijn; in ieder geval een lagere dan die van Harmodios. 
Overr de familie horen we in de zesde en vijfde eeuw helemaal niets tot aan de 
redevoeringg van Isaios jtpóq ' ApioToyeixova Kal "Apxuraov ncpi toü 'ApxenóXiSoq 
KXiipou,l088 Het is des te opvallender dat van deze familie zo weinig bekend is, daar 
Perikless in 435 de bijzondere status van de afstammelingen van de tyrannendoders 
nogg heeft bevestigd.1W 

Dee opmerking van Thoukydides over de sociale status van Aristogeiton, die Davies 
overigenss niet in zijn beschouwing betrekt, wordt door de andere gegevens over zijn 
familiee in de zesde tot in de vierde eeuw niet weerlegd. Er is dus geen reden om aan 
tee nemen dat Thoukydides ongelijk heeft met zijn opmerking dat Aristogeiton een 
UÉOTK;; jcoW-nv; was, hetgeen onze hypothese bevestigt dat homoseksualiteit in de zesde 
eeuww ook gepraktiseerd werd door niet-aristocraten en door de middenklasse. 

7.. Homoseksualiteit en moraal 

Wee komen nu te spreken over het derde punt naar aanleiding van het artikel van 
Shapiro,, namelijk dat het verdwijnen van de pederastische scènes op vazen te maken 
heeftt met anti-aristocratische en anti-tyrannieke gevoelens die opkwamen onder de 
democratie.. Dit is in het licht van de gegevens die mijn onderzoek oplevert een 
onhoudbaree stelling, omdat de homo-erotische scènes op vazen niet ca. 510 sterk 
afnemen,, zoals Shapiro stelt, maar pas ca. 450. Ongeveer zestig jaar lang zijn deze 
vazenn tijdens het democratisch bestel in groten getale vervaardigd. Bovendien zijn er 
rondd het jaar 450 geen opvallende anti-aristocratische ontwikkelingen die het 
verdwijnenn van dergelijke voorstellingen zouden kunnen verklaren. We zullen 
derhalvee een andere verklaring moeten vinden voor het verdwijnen van deze 
afbeeldingen. . 
Inn het vorige hoofdstuk (6.4) hebben we gezien dat vanaf 500 v. Chr. het geldzakje 
zijnn intrede doet in de verleidingsscènes tussen man en vrouw en in homo-erotische 
voorstellingen.1100 Mijn conclusies ten aanzien van het geldzakje waren de volgende: 
1.. Het functioneerde aanvankelijk als een geschenk onder de geschenken. 
2.. De afbeeldingen suggereren niet dat degene die het geld aanbiedt van een andere 

socialee status zou zijn dan degene die het in ontvangst neemt; het zijn dus geen 
jongenss met de status van een slaaf, die door burgers worden verleid. 

3.. Er is in principe geen onderscheid tussen de eromenos die zich door geld laat 
verleidenn en de eromenos die een geschenk of een niet-materieel voorwerp in 
ontvangstt neemt. 

4.. De grenzen tussen de manier waarop een 'doorsnee' eromenos zijn minnaar 
benadertt en de wijze waarop een pornos een klant tegemoet treedt, vervagen. 

Samengevatt kunnen we stellen dat de grenzen tussen de 'doorsnee' eromenos en de 
eromenoss die zich voor geld laat verleiden, vervagen. Als we ervan uitgaan dat de 
eromenoii die in de homo-erotische scènes voorkomen, staan voor jongens/ jonge
mannenn met een burgerlijke status, kunnen we stellen dat vanaf 500 de Atheense 
jongenss die de sportscholen en de symposia frequenteerden, zich onder meer lieten 
verleidenn voor geld en zich geleidelijk niet onderscheidden van prostitués. 
Uitt de redevoering van Aischines tegen Timarchos kennen we de formulering van de 
wett op de hetairesis: als een Athener zich geprostitueerd heeft, mag hij geen 
openbaree functie bekleden of de volksvergadering toespreken. Doet hij dit toch, dan 

'«Overr  Aristogeitons vader  Theotimos weten we verder  niets (cf. Davies 1971 p. 473) 
IWIWSEGSEG X. 40. 
1,00 Voor  heteroseksuele 'courting-scenes' waarin het geldzakje verschijnt, zie Sutton (1982) pp. 290 e.v.; 
vonn Bothmer (1982) p. 42, Keuls (1985) pp. 260 e.v.; Meyer  (1988) pp. 103 e.v.; Reinsberg (1989) pp. 
1200 e.v.; Meyer  (1993) pp. 24 e.v., Kunisch (1997) pp. 121-122. Zie hoofdstuk 6.4. 
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wordtt dit met atimia bestraft en kan hem uiteindelijk de doodstraf worden 
opgelegd.1111 Aischines doet het voorkomen dat deze en andere wetten die hij in het 
kaderr van dit proces citeert, ingesteld zijn door Solon. Maar dit betekent weinig. Het 
toeschrijvenn van wetten aan Solon was een manier om de wetten met een aureool 
vann degelijkheid, betrouwbaarheid en gewichtigheid te omgeven, en hoefde 
geenszinss te betekenen dat de betreffende wet ook werkelijk door Solon was 
opgesteld.. Men was in het algemeen slecht op de hoogte van de precieze datum 
waaropp wetten waren ingevoerd gezien het gebrekkige karakter van de registratie 
vann de wetten.112 

Ookk Aristophanes maakt in de Equites (876-880) een toespeling op deze wet. De 
worstenverkoperr en de Paphlagoniër zijn bezig de oude Dèmos ('Volk') te vleien. De 
Paphlagoniërr zegt: 

Iss bet niet erg dat de ridders zoveel macht hebben en herinner je je niet hoeveel diensten ik jou heb 
bewezen?? Ik die degenen die zich laten neuken heb gestopt door Gryttos van de lijst van burgers 
tete schrappen. 
DEE WORSTENVERKOPER: 
Iss het niet erg dat jij anussen inspecteert en degenen die zich laten neuken hebt gestopt? Misschien 
hebb jij ze uit jaloezie daarmee doen ophouden, ten einde te voorkomen dat zij redenaars werden.' '3 

Dee straf die in de tekst van Aristophanes wordt gesuggereerd is atimia: Gryttos heeft 
zijnn burgerrecht verloren.114 De woorden van de Paphlagoniër: 'ik die degenen die 
geneuktt worden gestopt heb door Gryttos van de lijst van burgers te schrappen'115 

suggererenn dat het proces dat de Paphlagoniër tegen de ons onbekende Gryttos heeft 
gevoerdd als het ware een voorbeeldfunctie heeft gehad. Immers hij zegt niet dat hij 
alleenn Gryttos heeft aangepakt, maar dat hij door zijn actie in het algemeen het 
seksuelee gedrag van de pathici een halt heeft toegeroepen. We zouden hieruit kunnen 
afleidenn dat de Paphlagoniër suggereert dat de wet lange tijd niet was toegepast, dat 
hett niet ongewoon was dat Atheense burgers zich prostitueerden, ook al waren ze 
politiekk actief, en dat hij met zijn actie óf het volk heeft wakker geschud, óf, hetgeen 
waarschijnlijkerr is, onder de pathici zo'n angst te weeg heeft gebracht, dat zij zich 
volgenss de wet gingen gedragen.116 

Dee Equites is in 424 opgevoerd. In die tijd moet de wet dus al zijn ingevoerd. De 
passagee maakt tevens duidelijk dat de wet niet vlak vóór 424 kan zijn ingesteld. Nu 
hebbenn we gezien dat het geldzakje (of geld) na ca. 450 nauwelijks nog gebruikt 
wordtt in de verleiding en dat er geen reden is om aan te nemen dat het op 
afbeeldingenn waar het geldzakje in de verleiding een rol speelt, niet zou gaan om 
jongens-jongemannenn van een burgerlijke status. Het is zeer onwaarschijnlijk dat, 
terwijll er allang een wet bestond die het prostitutie-gedrag van burgers in diskrediet 

1111 Aeschin. 1,19-21. Vooreen uitvoerige bespreking van deze wet in de SoKiuaoia xcov pnrópow, zie 
hfdst.. 8,3.2. Voor het probleem ten aanzien van de strafmaat zie 8,3.3 en appendix IV. 
1122 Cf. Ruschenbusch (1966) pp. 53 e.v., Finley (1975) pp. 34 e.v., MacDowell (1978) p. 43, Hansen 
(19922)) pp. 296 e.v. We zullen in het volgende hoofdstuk hierop uitgebreid terugkomen. 
1133 Aangezien er sprake is van redenaars is het mogelijk dat de toespeling betrekking heeft op de 
dokimasiadokimasia ton rètoron in plaats van de wet op de hetairesis. Maar dit is niet noodzakelijk, aangezien de 
wett op de hetairesis een verbod bevat om in de Boulè of in de volksvergadering te spreken (Aeschin. I, 
20).. Bovendien is dit niet zozeer van belang, omdat beide wetten eenzelfde strekking nebben. De 
woordenn 'ten einde te voorkomen dat ze redenaars werden' (ïva ut) pntópe^ yévoivto) zouden kunnen 
suggererenn dat het gaat om jongemannen die nog geen redenaar zijn. 
1144 Over deze strafmaat, zie hfdst. 8, 3.3. 
1155 Ar. Eq. 876-877: öcrci$ / ënavoa toüq piwuuévou;, xóv rpvttov efyxkeiyw;. 
1,66 Dit hoefde niet te betekenen dat ze ophielden zich te prostitueren, immers zolang ze niet politiek actief 
waren,, overtraden ze de wet niet Zie hfdst. 8,4.2.3. 
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bracht,, vaasschilders door middel van hun werk dit gedrag als het ware promootten. 
Ikk stel daarom de hypothese op dat de wet kort na ca. 450 is ingevoerd. 
Ookk de wet van Perikles uit 451/450 blijkt in deze richting te wijzen. Algemeen wordt 
aangenomenn dat deze wet, waarin wordt gesteld dat het burgerschap toekwam aan 
degenee wiens ouders beiden burgers waren, het effect had dat de burgers van 
Athenee nog meer dan voorheen een gesloten bevolkingsgroep werd, die zich van de 
restt van de stadbewoners isoleerde."7 Ober schrijft bijvoorbeeld: The long-term 
symbolicc effect of endogamy was to reemphasize the Athenian belief in the 
superiorityy of pure Athenian descent and in the inheritability of the characteristics that 
thee citizens now felt marked the true Athenian: native intelligence, quickness, 
patriotism,, public-spiritedness, innate love of equality, and respect for the traditions of 
thee state.'118 Ober heeft gelijk dat de ontwikkeling van dergelijke waarden op zichzelf 
geleidelijkk verloopt, maar de maatregel die het bewustzijn van het exclusieve 
karakterr van het burgerschap vergrootte, speelde in op een ideologie die zich bij grote 
groepenn van de bevolking allang, dat wil zeggen: vanaf ca. 500 en zeker na de slag bij 
Salamiss in 480, in het denken en de houding van de burgers had geworteld. De 
maatregell van Perikles scherpte deze ideologie alleen maar aan. De wet op de 
hetairesis,hetairesis, in feite een gedragscode op het gebied van het politieke en sociale 
handelenn van de burgers, onderstreept of bevestigt de gedachte die in de wet van 
Perikless ligt verankerd: de burger onderscheidt zich van anderen in de samenleving. 
Prostitutiee is iets dat gekoppeld werd aan gedrag dat past bij slaven. Vandaar dat de 
straff voor overtreding van de wet op de hetairesis atimia was: de burger verloor zijn 
statuss als burger. Deze gedachte is in overeenstemming met een opmerking van de 
Paphlagoniërr in de hierboven geciteerde passage uit de Equites, namelijk dat hij het 
volkk een dienst heeft bewezen door Gryttos als 'on-burger' te ontmantelen en 
daardoorr de pathici tot inkeer te brengen. 
Dee stelling dat de wet op de hetairesis kort na ca. 450 is ingevoerd en dat de 
invoeringg ervan wellicht in het licht kan worden gezien van de wet van Perikles over 
dee stringentere bepaling van het burgerschap, geeft aanleiding tot een nadere 
beschouwingg van homoseksueel gedrag in de tweede helft van de zesde eeuw en de 
eerstee helft van de vijfde eeuw. De invoering van een wet leert ons veel over het 
gedragg van degenen op wie de wet van toepassing is. We geven eerst belangrijke 
kenmerkenn van homoseksueel gedrag, die voortvloeien uit onze observaties van de 
vaasafbeeldingen. . 
1.. Homoseksualiteit betekent in het Athene van de zesde en vijfde eeuw niet 

uitsluitendd pederastie of pedofilie, ook al waren jongens in trek. Van groot belang 
iss de constatering dat jongens, jongemannen en mannen ook seksuele 
belangstellingg hadden voor leeftijdsgenoten. Asymmetrie in leeftijd was geen 
noodzakelijkee voorwaarde voor een homoseksuele relatie. 

2.. Verder stellen we wel vast dat de schoonheid van jongenslichamen het meest 
aantrekkelijkk werd gevonden. Dit is niet te verklaren vanuit een of andere norm 
datt dit gepast was of vanuit een hoger maatschappelijk ideaal dat het contact met 
dee man de jongen moreel ten goede zou komen, maar vanuit smaak. Jong gold in 
dee ogen van de Atheners als mooi. Homoseksualiteit was bij de Atheners nauw 
verbondenn met sport. Een intensieve aandacht en zorg voor het lichaam werd 
bereiktt via de sportbeoefening. 

3.. We hebben gezien dat er geen reden is om het pedagogische aspect als een 
algemeenn kenmerk van homoseksueel gedrag te beschouwen. Zoals vele 
aspectenn van het sociale leven in Athene was de homoseksuele relatie gebaseerd 

1177 Zie Atk Pol. XXVI , 2. Cf. bijv . Hansen (19922) p. 54 en 90. De kom in het vervolg van dit hoofdstuk 
naderr  over  deze wet te spreken. 
l l8Oberr  (1989) p. 81. Hi j  vermeldt dat deze deugden door  Perikles in zijn lijkred e worden benadrukt 
(Th.. H.35-46). Hij  verwijst naar  Loraux (1986). 

234 4 



opp het 'do-ut-des'-principe. Erotiek en seksualiteit stonden centraal in deze 
relaties.. In ruil voor seksuele diensten gaf de erastes zijn vriend vaak geschenken 
off geld, maar in de meeste gevallen zijn materiële geschenken afwezig op de 
vaasafbeeldingen.. Menig eromenos moet voldoende bevrediging hebben 
gevondenn in het seksueel contact en de eventuele vriendschap met zijn erastes. 

4.. Nauw hiermee verbonden is de sterke neiging tot promiscuïteit. De bronnen 
makenn duidelijk dat promiscuïteit een algemeen kenmerk was van homoseksueel 
gedrag.. Van de ca. 800 vaasafbeeldingen met dit thema benadrukken de meeste 
dee verleiding. Vaak is de eromenos omgeven door verscheidene minnaars. 
Homoseksueell gedrag wordt herkend als en gekenmerkt door de fixatie een 
jongenn of jongeman te kunnen verleiden. Maar ook de eromenos vertoonde 
promiscuee gedrag. De gedichten van Theognis maken dit bijvoorbeeld zonder 
meerr duidelijk."9 

5.. Veel vaasafbeeldingen laten zien dat de erastes een erotische belangstelling heeft 
voorr de billen van zijn partner. Verder hebben we duidelijk gemaakt dat de 
zogenaamdee intercrurale copulatie op vaasafbeeldingen, net als in de literatuur, 
waarschijnlijkk een eufemisme is voor anale penetratie. De vaak aangevoerde 
argumentatiee dat de eromenos geen seksueel genot ervoer, aangezien de jongens 
zeldenn met een erectie worden afgebeeld, is niet geldig. Ook de erastes vertoont 
inn de meeste gevallen geen erectie. Er is dan ook geen reden op basis van de 
vaasafbeeldingenn de eromenos in het algemeen seksueel genot te ontzeggen. 

6.. We hebben al gemeld dat homoseksueel gedrag in Athene nauw verbonden was 
mett de sporttraining in de gymnasia en palaistrai. Vaak heeft de eromenos een 
aryballoss in zijn hand, al dan niet als geschenk ontvangen. Bovendien hangt 
regelmatigg een bundel van de aryballos, strigilis en spons aan de wand. Het 
naaktee lichaam van de eromenos, dat we op bijna alle zogenaamde a-, p-, en y-
afbeeldingenn van de homoseksuele verleiding zien, duidt wellicht op het 
gymnasionn of de palaistra. De sportscholen waren onmiskenbaar de plaats om 
jongenss of andere mannen te ontmoeten voor seksueel contact. Ook verschei
denee y-scènes op vazen laten expliciet zien dat deze zich in de gymnasia 
afspeelden.1200 Dus de daad werd daar geconsumeerd. De olie die de jongens met 
zichh meedroegen in de aryballoi moet hen ook bij deze actie van dienst zijn 
geweest.. De gymnasia waren dus bij uitstek, zoals we dat noemen, 
homoseksuelee cruisingplaatsen. Maar nu doet zich iets opvallends voor. Onze 
bronnenn maken duidelijk dat er naast verscheidene, meestal particuliere 
palaistrai,, drie gymnasia waren die buiten de stadsmuren lagen: de Akademia, 
hett Lykeion en de Kynosarges. Maar geen enkele bron suggereert dat een van 
dezee gymnasia of palaistrai speciaal gereserveerd was voor of gekenmerkt werd 
doorr homoseksueel gedrag. Bovendien horen we geen klacht van mannen of 
jongenss die tijdens hun sporttraining onheus zijn bejegend, dat wil zeggen: dat ze 
lastt hebben gehad van homoseksuele avances. Verder horen we ook niet dat 
mannenn of jongens zich gestoord hebben aan de homoseksuele activiteiten die er 
plaatsvonden.. Tegenwoordig zijn wij geneigd te denken in categorieën van de 
heteroseksuelee man en de homoseksuele man. Zeker als het om erotiek en 
seksualiteitt gaat, zijn de werelden gescheiden. In het Oude Griekenland was dat 
anders.. Maar in het geval van de sportscholen is het niet voldoende op te merken 
datt deze werelden volledig door elkaar liepen. We moeten niet vergeten dat de 
vaasafbeeldingenn laten zien dat de 'daad' niet per se in afzondering plaatsvond. 
Vaakk staan om het copulerende paar andere mannen en jongens. Het ziet er dus 
naarr uit dat de relatie tussen sport en homoseksualiteit in Athene zo nauw was 

"'Zi ee hoofdstuk 3.1. 
120Voorbeelden::  y: Z66 (zie keerzijde), Z84; roodfigurig: nr. R3, R29, R81, R126. 

235 5 



datt homo-erotiek en homoseksueel gedrag in de gymnasia en de palaistrai 
standaardd was. Veel volwassen mannen zullen sportscholen niet alleen bezocht 
hebbenn vanwege de training van hun eigen lichaam, maar uit verlangen jongens 
inn hun volle naaktheid te zien trainen en hun schoonheid te proeven. 

Wee keren nu terug naar het gegeven dat in de homoseksuele verleiding vanaf ca. 500 
hett geldzakje een rol speelt en naar onze hypothese dat de wet op de hetairesis 
hoogstwaarschijnlijkk kort na ca. 450 is ingesteld. Dit betekent ons inziens dat in ieder 
gevall vanaf ca. 500 de grenzen tussen niet-mercenaire erotiek en prostitutie 
begonnenn te vervagen. In het geval van de verleidingsscènes met vrouwen die 
geschenkenn ontvangen, is men geneigd de ontvangende partij als prostituee aan te 
duiden.1211 Waarom niet in het geval van jongens die geschenken in ontvangst nemen? 
Watt is het verschil tussen jongens die zich in natura laten betalen en degenen die geld 
ontvangen?1222 Het is dus goed mogelijk dat de grensvervaging al veel eerder is 
ingetreden.. Het beeld van de prostitutie sluit aan bij de praktijk van het homoseksuele 
gedrag.. De neiging tot promiscuïteit, de sterke gerichtheid op de schoonheid van het 
lijff van jongens en jongemannen, de gewoonte seksuele handelingen niet uitsluitend in 
afzonderingg te verrichten en het sterke 'competitieve element in'de Atheense 
mannencultuur,, maken het fenomeen van de prostitutie binnen de praktijk van de 
homoseksualiteitt begrijpelijk. 
Verderr hebben we gezien, dat de homoseksualiteit niet meer uitsluitend tot het 
levenspatroonn van de aristocratie behoorde. Prostitutie bood aan jongens uit de arme 
lagenn van de burgerbevolking een kans geld bij te verdienen en contacten te leggen 
mett mannen die in het sociale en politieke leven in Athene een vooraanstaande rol 
vervulden.. Prostitutie zal ook deze laatste functie zeker gehad hebben in het nieuwe 
democratischee bestel. Het is belangrijk ons te realiseren dat het gaat om jongens die 
eenn rol in het politieke leven konden vervullen, hoe bescheiden ook, en mee konden 
beslissenn over belangrijke zaken. Er treedt dus niet alleen een grensvervaging op 
tussenn de zogenaamde 'eerbare' jongens en degenen die geld voor hun diensten 
vroegen,, maar ook tussen burgerjongens die zich prostitueerden en niet-
burgerjongens,, in die zin dat ze bepaalde activiteiten op dezelfde manier verichtten. 
Voorall dit laatste moet uiteindelijk tot spanningen geleid hebben met wat men 
verwachtenn en verdragen kon van de ideale Atheense burger, die verantwoor
delijkheidd droeg voor het reilen en zeilen van de staat. 
Vanuitt deze gedachte kunnen we begrijpen dat in deze periode een wet op de 
hetairesishetairesis is ingesteld. De burgers zullen het nodig hebben gevonden om de definitie 
vann een burger aan te scherpen en de kloof tussen een Athener en een niet-Athener 
zowell als die tussen een vrij man en een slaaf bijna onoverbrugbaar te maken. De 
wett op de hetairesis staat niet los van het functioneren van de democratie.121 

Blijkbaarr vond men de houding van verscheidene of veel jonge burgers op het gebied 
vann de homoseksualiteit niet stroken met de wijze waarop een burger als een 
verantwoor-delijkk lid van de democratische gemeenschap optimaal moest 
functioneren.. Immers, niet alleen de verleidingsscènes waarin het geld een rol speelt 
verdwijnen,, maar ca. 450 houdt de productie van vazen met een expliciet interne 
homo-erotischee iconografie in het algemeen op. Welke conclusie moeten we hieruit 

1211 Er  zijn ook situaties waarin het geven van geschenken aan vrouwen niets met prostituti e te maken 
heeft.. Zie Meyer  (1988). De poging van Kille t (1994) pp. 155 e.v. om de heteroseksuele erotische 
scèness waarin geschenken en geld een rol spelen te determineren als 'niet-prostitutie ' en als 
voorstellingenn waarin de man bewondering toont voor  de vrouw, is niet overtuigend. 
122Dezelfdee gedachte wordt onder  woorden gebracht in Aristophanes, PL 153 e.v. Cf. Henderson 
(19912)) p. 217. 
1233 In de rede van Demosthenes tegen Androtion (XXII , 30-32) en de rede van Aischines tegen 
Timarchoss wordt dit duidelijk gemaakt. Zie hiervoor  hoofdstuk 8. 
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trekken?? Niet dat de homoseksualiteit in de Atheense samenleving op de achtergrond 
raaktt of zelfs zou verdwijnen. Dat is een absurde gedachte die bijvoorbeeld door de 
tallozee verwijzingen naar homoseksueel gedrag in komedies van Aristophanes wordt 
ontkracht.. Bovendien zullen we in hoofdstuk 8 zien dat homoseksueel gedrag in de 
vierdee eeuw in veel opzichten dezelfde kenmerken vertoont als dat uit de zesde en 
vijfdee eeuw. 
Dee verklaring vinden we in de combinatie van de manier waarop het homoseksuele 
gedragg zich ontwikkelde en de aanscherping van een burgermoraal. De vazen laten 
zienn dat er reeds in de zesde en eerste helft van de vijfde eeuw in de manier waarop 
homoseksueell gedrag wordt uitgebeeld een zekere terughoudendheid wordt betracht. 
Vergelijkenn we de mate waarin expliciet seksuele handelingen worden weergegeven 
opp heteroseksuele afbeeldingen en homoseksuele afbeeldingen, dan moet er 
geconstateerdd worden dat de Atheense maatschappij een zekere gêne ervaart 
seksualiteitt tussen mannen expliciet weer te geven. Maar dit moeten we nuanceren. 
Inn het geval van de homoseksuele handelingen hebben we 47 zogenaamde 
interfemoralee copulatie-scènes gevonden. Verder tonen 15 vaasafbeeldingen 
expliciett andere homoseksuele handelingen. In het geval van de 'heteroseksuele' 
afbeeldingenn liggen de aantallen niet veel hoger.,2* Wanneer we deze getallen van 
homo-- en heteroseksuele scènes vergelijken, zouden we eigenlijk moeten 
concluderenn dat er nauwelijks een verschil is en dat er geen andere houding bestond 
tegenoverr homosekueel gedrag en heteroseksueel gedrag. Toch is deze conclusie 
niett helemaal juist. Immers bij de heteroseksuele afbeeldingen permitteert men zich 
inn het algemeen een vrijer patroon, dat wil zeggen: er is een grotere variëteit aan 
manierenn waarop de figuren seks bedrijven. De homoseksuele copulatie is aan een 
veell strikter iconografisch patroon gebonden. Verder laten de heteroseksuele scènes 
vaakk verschillende mannen en vrouwen in één actie zien, terwijl bij de homoseksuele 
afbeeldingenn de copulatie (in de y-scènes) plaatsvindt tussen één paar, ook al zijn er 
anderee mannen of jongens aanwezig. Slechts bij hoge uitzondering wordt in een 
symposion-- of komosscène een vorm van groepsseks uitgebeeld. Verder moeten we 
hierbijj aantekenen dat wij ervan uitgaan dat de interfemorale copulaties op de 
vaasafbeeldingenn een iconografisch eufemisme is voor anale copulatie. Slechts 
sporadischh (4x) zien we een anale copulatie tussen mannen afgebeeld. De conclusie 
moett zijn dat men schroom heeft om seksuele handelingen tussen mannen expliciet af 
tee beelden: het gaat meestal om toespelingen, net zoals in de archaïsche lyriek 
eufemismenn worden gebruikt voor homoseksuele verlangens en handelingen. 
Vann nog groter gewicht zijn, mijns inziens, de verschillen in iconografie tussen 
zwaitfigurigee en roodfigurige homoseksuele afbeeldingen, vooral vanaf ca. 500. Zo is 
hett aantal y-scènes in de roodfigurige keramiek sterk teruggelopen (van 42 
zwartfigurigee naar 5 roodfigurige). Bovendien dateert de laatste van vóór ca. 470. De 
erastess en de eromenos werden zelden nog ithyphallisch weergegeven. Slechts een 
enkelee maal vinden we bij een symposion- of komosscène een expliciete verwijzing 
naarr seksuele handelingen tussen mannen. De naaktheid, op de zwartfigurige 
afbeeldingenn een vast kenmerk van de homo-erotische iconografie, is op de 
roodfigurigee scènes vaker afwezig dan aanwezig. Bovendien hanteren schilders van 
roodfigurigee homo-erotische afbeeldingen vaak minder expliciete tekens om homo-
erotischee verleiding aan te geven en wordt er meer aan de fantasie van de 
beschouwerr overgelaten. We kunnen concluderen dat de terughoudendheid ten 
aanzienn van de homoseksualiteit op het roodfigurige vaatwerk vanaf het einde van de 
zesdee eeuw sterker wordt. 

124Hett onderzoek van Sutton (1982) p. 469 levert 50 seksscènes tot 450 en nog twee tussen 450-425 op; 
Kilmerr (1993) p. 74 spreekt over 62 roodfigurige heteroseksuele voorbeelden. 
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Verderr kunnen we stellen dat zich met name in de loop van de vijfde eeuw op het 
gebiedd van het homoseksuele gedrag een belangrijke ontwikkeling voordoet, die we 
tott nog toe niet nader besproken hebben. We hebben geconstateerd dat het op ca. 
éénderdee van de homo-erotische afbeeldingen gaat om een contact tussen jongens 
vann gelijke leeftijd en dat de grenzen van de pederastie worden doorbroken. 
Bovendienn zijn er afbeeldingen waarop volwassen mannen elkaar verleiden. De 
afwezigheidd van de asymmetrie komt ook voor op zwartfigurige afbeeldingen, maar 
mett name het homoseksueel gedrag tussen jongens van gelijke leeftijd neemt met de 
roodfigurigee keramiek verhoudingsgewijs in grote mate toe. 
Alss de interpretatie die we in hoofdstuk 6 hebben gegeven juist is, namelijk dat de 
afbeeldingenn met een verleiding tussen twee jongens een toespeling zijn op het in 
algemenee zin doorbreken van de grenzen van de pederastie, dan zou dit inhouden dat 
eenn deel van de mannelijke burgerbevolking zich ook op latere leeftijd als 
homoseksueell manifesteerde, waarschijnlijk in de ogen van veel Atheners 
onmannelijkk gedrag vertoonde en wellicht zelfs niet tot een huwelijk te brengen was. 
Hett is mijn indruk dat de terughoudendheid die we aantreffen in de homo-erotische 
iconografiee vooral voortkomt uit het feit dat homoseksueel gedrag vanaf het einde van 
dee zesde eeuw vormen heeft aangenomen die in de ogen van de gemiddelde Athener 
tee ver gingen. Er ontwikkelde zich, misschien al vanaf ca. 470, vanuit het grotere 
zelfbewustzijnn van de burgerbevolking na de Perzische Oorlogen zowel een sterke 
neigingg tot elite-denken binnen de klasse van burgers, met het gevolg dat de burgers 
zichh meer wilden onderscheiden van de andere groepen van de Atheense 
samenleving,, als een vergroting van de sociale druk in verband met het functioneren 
vann de democratie en het leidinggeven aan het Atheense imperium. Deze 
mentaliteitsverschuivingg die ertoe geleid heeft om in te stemmen met het ingrijpende 
voorstell van Perikles in 451/450 om de klasse van burgers in te perken, is natuurlijk 
eenn geleidelijk proces geweest. De auteur van de Athenaion Politeia doet het wel 
voorkomenn dat het voorstel afkomstig was van Perikles, maar diens voorstel moet 
hebbenn geappelleerd aan een algemeen gevoel onder de burgerbevolking. Mijn 
stellingg is dat de aanscherping van het burgerschap op voorstel van Perikles het 
concretee resultaat is van een manier van denken die allang onder de burgers had 
postgevat.. Verder meen ik dat het verdwijnen van 'expliciete' homoseksuele 
verleidingsscèness op vazen het gevolg kan zijn van het feit dat ontwikkelingen binnen 
dee homoseksuele cultuur, zoals de prostitutie en het doorbreken van het 
normenpatroonn gekoppeld aan de pederastie, als een bedreiging werd gezien voor het 
opp een verantwoordelijke wijze kunnen participeren in het democratische bestuur. 
Homoseksueell gedrag komt door zijn excessen, gezien vanuit deze politieke 
ideologie,, in diskrediet. 

8.. De wet van Perikles 

Anderee gegevens zouden mijn hypothese kunnen bevestigen. Uit het onderzoek van 
Suttonn blijkt dat heteroseksuele copulatiescènes na 475 sterk afnemen en né 450 
nagenoegg ophouden.125 Kilmer plaatst de piek van de heteroseksuele erotische 
afbeeldingenn op roodfigurige vazen ca. 510-ca. 460.,as Wat betreft de heteroseksuele 
verleidingsscèness waarin een geschenk een rol speelt, valt de piek tussen 475-450 
(Suttonn geeft 92 voorbeelden); de periode daarna (450-425) is het aantal meer dan 
gehalveerdd (42 voorbeelden) en tussen 425 en 400 vermeldt Sutton slechts drie 

12ïï Sutton (1982) p. 469, Sutton (1992) p. 7. 
1266 Zie Kilmer  (1993) p. 141. 
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voorbeelden.1277 Een derde opmerkelijke ontwikkeling is de productie van de 
huwelijksscèness op vazen: tot 475 telt Sutton 4 voorbeelden, tussen 475-450 25 
voorbeelden;; de meeste afbeeldingen kunnen gedateerd worden tussen 450-425 (38 
voorbeelden),, terwijl de periode 425-400 nog 18 voorbeelden oplevert.128 Terecht 
brengtt hij de piek van de huwelijksscènes direct né 450 in verband met de effecten 
vann de wet van Perikles: This new recognition of the importance of marriage to an 
Atheniann bride seems to be reflected in die changing iconography of marriage during 
thee fifth century. (...) In the new wedding scenes that appear in die second half of the 
fifthfifth century, sexuality is shown in a polite but unmistakable manner as the bond 
whichh ties together the basic unit of the polis.',29 

Ookk de afname van de heteroseksuele copulatiescènes né 460 is een opvallend feit 
waarvann het aantrekkelijk is deze in verband te brengen met een algemeen 
veranderendee houding ten opzichte van heteroseksuele prostitutie.130 

Peschell laat in haar studie over hetairen bij het symposion en de komos zien dat er in 
hett midden van de vijfde eeuw een 'ontseksualisering' en 'matiging' plaatsvindt die zij 
enerzijdss in verband brengt met de consolidering van de maatschappelijke positie van 
dee middenklasse, anderzijds met een veranderende moraal die we terugvinden in de 
wett van Perikles.131 

Latenn we wat nader ingaan op de wet van Perikles.132 De vroegste antieke bron is het 
berichtt in de Athenaion Politeia: 

enn twee jaar  na hem (Lysikrates), in het jaar  van Antodotos, besloot men op voorstel van Perikles 
vanwegee het aantal burgers dat niemand tot het burgerschap mocht worden toegelaten van wie de 
ouderss niet beiden burgers waren.133 

Dee auteur van de Athenaion Politeia geeft tegelijk met de formulering van de wet 
eenn verklaring waarom de Atheners zijn ingegaan op het voorstel van Perikles: 
'vanwegee het grote aantal burgers'. De meest voor de hand liggende interpretatie van 
dezee woorden is dat de auteur bedoelt dat het aantal inwoners dat het burgerschap 
hadd gekregen, te groot was. A priori is er geen reden deze verklaring niet serieus te 
nemen.. Het TiX êoq-argument hoeft echter geen aanvullende verklaringen uit te 
sluiten,, hoewel een aantal 'moderne' interpretaties, zoals die van Jacoby, die meent 
datt het zou gaan om een partij-politieke maatregel van Perikles tegen Kimon, of die 

1277 Sutton (1982) p. 469, Sutton (1992) p. 14. Gezien de opgave van de schilders die Sutton doet met het 
aantall  van deze scènes, lijk t het me niet onjuist te stellen dat na* 440 het aantal van deze voorstellingen 
aanzienlijkk  sterker  daalt dan vóór  440. 
1211 Sutton (1982) p. 469. 
1299 Sutton (1992) p. 24. 
1300 De verklarin g voor  de afname van bepaalde scènes vanaf 450 ligt complexer, aangezien de 
exportmarktt  van vazen naar  Etruri ë in het derde kwart van de vijfd e eeuw sterk begon terug te lopen (zie 
Boardmann (1989) pp. 235-236). Robertson (1992) p. 267 suggereert een ietwat later  tijdsti p (The 
changee indeed begins before the end of the fifth  century'). Maar  de terugloop van deze exportmarkt lijk t 
tee laat om de grote afname van deze copulatiescènes te verklaren. Een andere complicerende factor  is het 
feitt  dat het merendeel van deze vazen in de graven van de Etrurische steden is gevonden (zie Sutton 
(1982)) p. 469). Het laat zich echter  aanzien dat het de Etrusken eerder  ging om de vorm van de vaas (het 
vaatwerkk voor  gebruik op symposia) dan het onderwerp. 
1311 Peschel (1987) pp. 360-362. 
1322 De heb in dit kader  geraadpleegd: Hignett (1952) pp. 343 e.v.; Jacoby (1954) m* Vol. I, pp. 462-482; 
Harrisonn (1968) pp. 25, 61 e.v.; Humphreys (1974); Pomeroy (1975) pp. 69, 91; Patterson (1976); 
Daviess (1977); Rhodes (19932) pp. 331 e.v.; Walters (1983); Just (1989) pp. 60 e.v.; Ober  (1989) pp. 
80-81;;  Patterson (1990); Hansen (19922) pp. 52 e.v.; Todd (1993) pp. 177 e.v.; French (1994); 
Schubertt  (1994) pp. 158 e.v. 
1333 Ath. Pol. XXVI , 2: Kat Tptxqj  \izxa tovtov éni 'AVTXSÓTO U Sta tö nXf|9oq x(5v ROXITCDV 
riepiicXéo\x;;  eijióvtoc, ëvvcooav \n\ uetéxeiv xi}c, TIÓXEÜX ; S<; av uf| è£ du^olv óoxotv fj  yevovcóc,. Zie 
verderr  Ath. Pol. XLII , 1, Plu. Per. 37.3, Ael. VH VI . 10, XHI.24, fr . 68 = Suid. (delta 451) STiuojioinroq. 
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vann Hignett, die raciale zuiverheid aanvoert als het hoofdmotief van Perikles om zijn 
voorstell in te dienen, terecht door Patterson, die de meest grondige bespreking geeft 
vann de wet, wordt weerlegd.134 

Dee meeste onderzoekers zijn het erover eens dat de wet in het geheel niet of slechts 
inn zeer beperkte mate een terugwerkende kracht heeft gehad. Men acht het 
onmogelijkk dat alle kinderen uit gemengde huwelijken ineens vanaf 450 hun 
burgerrechtt verloren. Het voorbeeld van Kimon, die als zoon van Miltiades en een 
Thrakischee prinses waarschijnlijk nl 451 nog generaal was, maakt dit duidelijk.135 De 
wett zou wél betrekking gehad kunnen hebben op degenen die bij de invoering in 450 
nogg niet de leeftijd van 18 hadden bereikt.136 

Hett ontkennen van het niet-retrospectieve karakter van de wet lijkt te botsen met het 
verhaall van Plutarchus over de graangift van Psammetichus in 445/4, naar aanleiding 
waarvann vele processen gevoerd werden tegen degenen die zich volgens de wet van 
Perikless ten onrechte voor burger uitgaven; bijna 5000 mensen werden veroordeeld 
enn als slaven verkocht.I37 Ook al zijn de cijfers ongeloofwaardig, toch kunnen we niet 
zonderr meer het hele verhaal van Plutarchus als niet-plausibel afwijzen. De politieke 
situatiee was van dien aard dat er gebrek aan voedsel was geweest138 en dat men 
alsnogg besloot de wet retrospectief te maken. Hoe het ook zij, het verhaal van 
Plutarchus,, ook al is het maar voor de helft waar, laat zien wat voor een gevolgen de 
wett van Perikles voor het sociale leven in Athene gehad zou kunnen hebben. 
Bovendienn wordt gesuggereerd dat er vóór 451/0 absoluut geen waterdichte 
controle/proceduree bestond voor de toekenning van het burgerschap. 

1344 Zie Patterson (1976) pp. 162 e.v. 
1355 De datum van de laatste veldtocht van Kimon staat echter  niet met zekerheid vast, cf. Rhodes (19932) 
p.. 332. 
1366 Zo Humphreys (1974) p. 94. Na een korte periode - in ieder  geval né 414 (Ar . Av. 1649-52) - niet 
toegepastt  te zijn, werd de wet weer  van kracht; hij  gold toen slechts voor  degenen die in of na 403/2 
warenn geboren (D. LVH , 30). 
1377 Plu. Per. 37.3. Ook Aristophanes spreekt in de Vespae 715-18 overeen ypa^fi ^eviac, in verband 
mett  het verdelen van graan. De Vespae is in 422 opgevoerd. Gezien het ingrijpende en traumatische 
karakterr  van de screening naar  aanleiding van het uitdelen van het graan, waren de gebeurtenissen van 
445/44 ongetwijfeld toen nog in het geheugen gegrift en bij  de bevolking bekend. De Scholiën bij  vers 
7188 citeren Philochoros (328 F 119), waarin verwezen wordt naar  de gebeurtenissen van 445/4; 4760 
mensenn bleken reapeyvpa^oi te zijn (ten onrechte als burgers ingeschreven) en er  zouden 14240 
officieell  geregistreerde burgers overgebleven zijn. Sinds Jacoby (zie zijn commentaar  bij  Philochoros 
3288 F 119), die stelt dat de wet van Perikles irrelevant is voor  de screening in 445/4 en dat het zeer 
onwaarschijnlij kk  is dat zoveel mensen hun burgerrecht zouden hebben verloren, wordt deze gebeurtenis 
vaakk in een bespreking van de wet van Perikles als niet relevant van de hand gewezen. Het belang van 
dee wet van Perikles wordt door  deze benadering onderschat. Er  moeten groepen burgers geweest zijn 
diee al lang vóór  451/0 zich hebben geërgerd aan het feit dat de burgerbevolking zich uitbreidde en dat de 
grenzenn tussen metoik en Athener  begonnen te vervagen. Het aanvankelijk niet-retrospectieve karakter 
maaktee dat de wet werd aangenomen. Vanaf 451/0 gold een nieuwe definiti e van een burger. Het niet-
retrospectievee karakter  maakte dat de wet aanvankelijk weinig effect oogstte. In 445/4 deed zich een 
uniekee gelegenheid voor  om de achterliggende motieven van de wet te realiseren. Er  was geen graan 
beschikbaarr  voor  alle burgers, maar  wel voor  degenen die twee Atheense ouders hadden. Er  zijn twee 
scenario'ss mogelijk: 1. het graan werd aan alle burgers uitgedeeld, waarbij  een algehele screening van de 
burgerbevolkingg plaatsvond volgens de nieuwe definiti e van een burger; 2. alleen degenen die graan 
wildenn ontvangen, moesten zich aan een screening onderwerpen. Scenario 1 is niet erg waarschijnlijk , te 
meerr  daar  de getallen die Philochoros noemt (hij  spreekt over  19.000 burgers die gescreend werden) erg 
laagg zijn. Het laat zich aanzien dat veel Atheners genoeg geld of middelen hadden om hoe dan ook aan 
voedsell  te komen. Scenario 2 lijk t dus de gang van zaken weer  te geven. Velen gingen er  waarschijnlij k 
vann uit dat de bewijsvoering dat een van hun ouders - in de meeste gevallen hun moeder  - van niet-
Atheensee afkomst was, niet meer  te leveren was. Dit is plausibel, aangezien vrouwen niet werden 
geregistreerd.. We moeten concluderen dat de Atheense burgerbevolking zich door  deze maatregel 
'bevrijdde ''  van een grote groep theten die zich als burger  hadden gemanifesteerd. 
1388 In 466 was Euboia, een van Athenes belangrijkste graanleveranciers, van Athene afvallig geweest 
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Algemeenn wordt aangenomen dat de bevolking in de eerste helft van de vijfde eeuw 
behoorlijkk was toegenomen.m Naast de natuurlijke groei trokken veel niet-Atheners 
naarr de stad, aangetrokken door de toename van de rijkdom. Verder waren veel 
metroxenoii burger geworden.1** Het trouwen met niet-Atheense vrouwen hoeft niet 
uitsluitendd te hebben plaatsgevonden in de hoogste kringen. Immers de rijkdom van 
dee stad had ook zeer veel metoiken aangetrokken, die een leven leidden dat niet veel 
vann de burgers zelf verschilde. Ook huwelijken tussen Atheners en metoiken zullen 
vóórr 451/0 gewoon geweest zijn, zodat we kunnen stellen dat de grenzen tussen 
burgerss en metoiken vervaagden.MI De maatregel van Perikles om arme burgers met 
behoudd van het burgerrecht naar onderworpen gebieden te sturen (klerouchoi) en de 
talrijkee veldtochten in de eerste helft van de vijfde eeuw - ook tussen 478 en 450 
voerdee Athene bijna continu oorlog - zullen de mannelijke burgerbevolking enigszins 
aangetastt hebben. Dit maakt het wellicht nodig dat er nog andere redenen gevonden 
moetenn worden voor de toename van de bevolking. Patterson suggereert dat het 
aantall burgers vooral is toegenomen doordat né, de slag bij Salamis aan grote groepen 
niet-Athenerss als beloning voor hun hulp aan de Atheners tegen de Perzen het 
burgerrechtt is toegekend, zoals de Atheners dit ook met de Plataiers en de Samiërs in 
4277 hebben gedaan. Ze moet toegeven dat er geen enkele antieke bron hiervan 
meldingg maakt. Deze verklaring voor de toename van de bevolking is dus uiterst 
hypothetischh en zolang er geen gegevens zijn die deze bevestigen, moeten we deze 
suggestiee niet overnemen.142 

Recentee studies van de Atheense democratie zijn er in het algemeen over eens dat de 
wett van Perikles een geweldige impact gehad heeft op het zelfbewustzijn van de 
burger.. De Atheense burgerbevolking wordt een gesloten cirkel, een nieuwe elite 
binnenn de ongetwijfeld zeer talrijke inwoners van Athene. Opvallend is dat in 
modernee studies van de wet van Perikles dit punt weinig gebruikt is bij de verklaring 
voorr de invoering van de wet. De Atheners moeten zich gerealiseerd hebben waartoe 
dezee wet zou leiden. Aan de beoogde inperking van de burgerbevolking ligt een 
ideologiee ten grondslag die niet zo maar uit de lucht is komen vallen. De wet moet 
geappelleerdd hebben aan een gevoelen dat al langere tijd onder een belangrijke deel 
vann de bevolking leefde. De slogan 'Athene voor de echte, autochtone Atheners' 
moett door het hoofd van velen gespeeld hebben. We moeten het jiXfjeoq-argument 
aann dit gevoelen koppelen en de verklaring voor de invoering van de wet zoeken in 
dezee koppeling. De vervaging van de grenzen tussen metoiken en Atheense burgers 
moett vanuit deze gedachte zeer veel nadruk krijgen. Mijns inziens moeten we een 
deell van de verklaring zoeken in de praktijk van de heteroseksuele prostitutie. 
Hett is onzeker of Solon de eerste openlijke bordelen heeft opgericht; feit is dat er 
vanaff ca. 570 vrouwen (hetairen) op komosvoorstellingen verschijnen en vanaf 540 
opp de afbeeldingen van symposia.143 Vanaf ca. 525, met de 'democratisering' van de 

1399 Hansen (19922) p. 53 spreekt van ca. 60.000 mannelijke burgers, Patterson (1976) p. 134 van ca. 
50.000. . 
1400 Het zouu "bon ton' geweest zijn voor rijke Atheners een vrouw uit het "buitenland' te huwen, ten einde 
verbintenissenn aan te gaan met leidende families uit andere stadstaten (zie bijv. Humphreys (1974) pp. 
93-94,, Hignett (1952) p. 346). Er zijn ons drie prominente voorbeelden bekend van zonen die uit zo'n 
huwelijkk zijn voortgekomen: Kleisthenes, Themistokles en Kimon. 
1411 Terecht benadrukt door French (1994). Zie ook Hansen (19922) p. 53. 
1422 Het is in dit verband zeer opmerkelijk dat de auteur van Contra Neaeram, die vanaf par. 94 
uitgebreidd de weldaden van de Plataiers opsomt jegens het Atheense volk, waaronder hun hulp tijdens 
dee Perzische Oorlogen, alss verklaring voor het feit dat hun als hoge uitzondering het burgerrecht in 427 
iss toegekend, geen melding maakt van zo'n toekenning na Salamis. 
1433 De informatie over Solon is afkomstig van Athen. Deipn. XIII, 569d; hij citeert een fragment uit de 
AdelphosAdelphos van Philemon (fr. 4) en hij verwijst naar Nikander De geschiedenis van Colophon (FGrHist. 
271-272,, fr. 9), die beweert dat Solon als eerste een tempel voor Aphrodite Pandemos oprichtte van het 
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symposia,, zal prostitutie gemeengoed onder grotere lagen van de bevolking zijn 
geworden.1444 We weten dat in Athene allerlei vormen van prostitutie voorkwamen. Er 
warenn bordelen waar de pornai/hetairen hun klanten ontvingen. Er waren vrouwen 
diee zich lieten inhuren voor verscheidene vormen van entertainment op symposia. 
Verderr was het mogelijk met hetairen een langere verbintenis aan te gaan. In de 
redevoeringg Contra Neaeram lezen we hoe twee mannen Neaira voor zichzelf 
'aanschaften',, zodat ze over haar konden beschikken wanneer ze wilden.I4S Ook 
warenn er hetairen (pallakai) die bij mannen introkken en erop uit waren een 
langdurigee relatie tot stand te brengen, waarin het niet ongebruikelijk was dat er 
kinderenn werden geboren. Het is een misverstand dat alle hetairen of pallakai 
slavinnenn waren. Velen die dit beroep uitoefenden waren 'vrije' vrouwen, ofwel met 
dee status van een metoik, of zelfs met die van een burgeres.146 Prostitutie werd 
geafficheerdd op de vazen als gedrag dat bij de bevolking paste en was onder meer 
verbondenn met een van de meest populaire onderdelen van het sociale leven van de 
man:: het symposion. Het is niet onwaarschijnlijk, zoals Keuls heeft geopperd, dat 
vaderss hun zonen hiermee naartoe namen, bij wijze van seksuele voorlichting in 
praktijk.I477 We moeten niet vergeten dat de Atheense mannen doorgaans niet voor 
hunn dertigste trouwden. Er is weinig bekend over anticonceptie-middelen en het is 
zeerr de vraag of deze afdoende waren.148 In ieder geval horen we over abortus en het 
tee vondeling leggen van kinderen."» 
Err moeten langs de weg van de prostitutie veel ongewenste en onwettige kinderen 
geborenn zijn. Voor hetairen, en zeker voor degenen die een metoik-status hadden of 
burgerr waren, betekende het baren van een zoon de mogelijkheid om de banden met 
dee vader van het kind te vergroten, hetgeen haar positie verbeterde. 
Dee wet van Perikles stelt nu dat als iemand wilde participeren in de politeia, zijn 
beidee ouders van Atheense afkomst moesten zijn.150 Dit betekent niet dat huwelijken 
tussenn een Athener en een niet-Atheense verboden waren, maar vanaf 451/0 waren 
dezee huwelijken niet erg aantrekkelijk, omdat de kinderen uit zo'n huwelijk minder 
rechtenn hadden. Vóór 451/0 hadden de kinderen die voortkwamen uit een verbintenis 
tussenn een Athener en een niet-Atheense - of eventueel, maar wellicht veel minder 
gebruikelijk,, tussen een Atheense en een niet-Athener - dezelfde rechten als een 
jongenn wiens beide ouders Atheens waren. Opvallend is dat de wet, zoals deze is 
geformuleerdd in de Athenaion Politeia, niet spreekt over huwelijk. Er wordt niet 
gezegdd dat een Athener uit een wettig gesloten huwelijk van twee Atheense ouders 
moett zijn voortgekomen. We komen hierop nog terug. 
Nuu zijn onze gegevens over de bastaarden in de Atheense samenleving uiterst 
schaarss en de informatie stamt meestal uit de vierde eeuw of later. Er heerst dan ook 
bijnaa op geen enkel punt eenslüidendheid onder de geleerden. Ik zal hieronder enkele 
problemenn aansnijden, in zoverre ze van belang zijn voor mijn invalshoek, zonder ze 
echterr grondig te behandelen. 

belastinggeldd van de prostituees. Herter (1960) p. 73 accepteert de toeschrijvingg van deze maatregel aan 
Solonn als historisch. 
1444 Zie Reinsberg (1989) pp. 108 e.v. 
1455 Contra Neaeram 29 e.v. 
1466 Zie bijv. Wolff (1944) pp. 65 e.v; Harrison (1968) pp. 13 e.v.; Patteson (1978) pp. 8 e.v. 
1477 Zie Keuls (1985) pp. 267-268. 
1488 Zie Reinsberg (1989) pp. 149-150; in noot 89 geeft ze literatuurverwijzingen. 
1499 Voor het laatste, zie Harrison (1968) p. 71. 
1500 Ik heb de volgende literatuur over het onderwerp van de bastaarden geraadpleegd: Wolff (1944); 
Hignettt (1952) pp. 343 e.v.; Harrison (1968) pp. 61 e.v.; Patterson (1976); Davies (1977); MacDowell 
(1978);; Patteson (1978) pp. 8 e.v.; Rhodes (1978); Waltere (1983); Sealey (1984); Hansen (1985); 
Pattersonn (1990); Todd (1993) pp. 174 e.v. 
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Hett is onzeker wat precies een bastaard (vóöoc,) is. Er is geen tekst die het criterium 
formuleertt op grond waarvan iemand al dan niet een nothos zou zijn. Er zijn drie 
mogelijkhedenn voorgesteld. 
a.. Eenieder die niet binnen een wettig huwelijk (gesloten door ëyyu-n of door 
éjuSucaoia)) is voortgebracht. Vóór de wet van Perikles mocht een van beide ouders 
niet-Atheenss zijn, daarna met uitzondering van een korte onderbreking niet meer.131 

b.. Iemand die niet voortkomt uit een wettig huwelijk, maar wel door zijn vader is 
erkend.152 2 

c.. Iemand die één niet-Atheense ouder heeft (nd 451/0) of wiens afkomst betwistbaar 
was.153 3 

Dee meesten nemen de eerste mogelijkheid als de juiste en beschouwen de 
tegenstellingg Yviïoioq-vóGoc, als een contraire tegenstelling. Toch is het allerminst 
duidelijkk - en dit geldt zeker voor de periode vóór de invoering van de wet van 
Perikless - of een huwelijk een noodzakelijke voorwaarde was voor het opnemen van 
eenn zoon in de lijst van de phratrUz/deme, zodra de vader dit wilde.l54 Het is dus ook 
niett duidelijk of iemand die niet yvfjoioq was, automatisch een vóOoc, was. Wanneer een 
vaderr bij een hetaire, die geen slavin was, een zoon verwekte en in zijn oikos opnam, 
wass deze zoon wellicht uitgesloten van enig recht ten aanzien van de bruidschat die 
dee wettige echtgenote van zijn vader aan het bezit had toegevoegd, maar het is niet 
zekerr of hij ook in andere opzichten geen 'rechten' had.l5S Tussen een zoon van een 
pallake,, die als een lid van de oikos werd beschouwd, en een zoon van de officiële 
echtgenote,, waren de grenzen wellicht nog vager.134 Immers, het laat zich aanzien dat 
dee verbintenis tussen een Athener en een pallakè werd erkend en door de wet werd 
beschermd.157 7 

Ookk vraagt men zich af of een vó8o<; alleen uitgesloten was van het erfrecht 
(öyxKraia).. of ook van het burgerrecht?15» In dit opzicht is een passage uit de 
AthenaionAthenaion Politeia van belang: 

Diegenenn participeren in het burgerschap, van wie de ouders beiden burgers zijn en die 
ingeschrevenn zijn op 18-jarige leeftijd als lid van de deme. Wanneer  zij  ingeschreven zijn, 
beslissenn door  een eed de leden van de deme over  hen, allereerst of zij  de wettelijk 
voorgeschrevenn leeftijd bereikt schijnen te hebben en zo niet dan gaan ze weer  terug naar  de 
jongens;;  ten tweede of hij  een vrijgeborene is en dit geworden is volgens de wetten.159 

1511 Deze omschrijving baseert zich vooral op D. XLVI , 18 op grond van de daar  gegeven definitie van 
hett  begrip yvrjoioq. Maar  van deze passage kan niet zonder  meer  een definitie van vóöo<; worden 
afgeleid.. Met de 'kort e onderbreking' wordt de periode vlak vóór  403/2 bedoeld, waarin de wet van 
Perikless minder  strikt werd toegepast. Zie noot 136. 
1522 Zo gedefinieerd door  Patterson (1990). Op zichzelf is haar  suggestie interessant en dient zij  nader 
onderzochtt  te worden, maar  ze lost lang niet alle problemen op, zoals de auteur  lijk t te suggereren. 
,53Zoo Sealey (1984) pp. 126 e.v. 
1544 Het woord yvrioioq is in de bronnen aan een huwelijk verbonden, maar  vóQoq niet. Cf. Hignett 
(1952)) pp. 343-344. 
1555 Over  de interpretatie van Ar. Av. 1649 e.v. heerst onenigheid. Een ingenieuze interpretati e van Wolff 
(1944)) pp. 85-91 suggereert dat er  gesproken wordt over  twee verschillende wetten, waarvan de eerste, 
diee niet uitsluit dat de nothos recht heeft op anchisteia, indien de vader  geen wettige kinderen heeft, 
ouderr  zou zijn dan de tweede wet. 
1566 Zo Wolff (1944) pp. 87 e.v., 95; Hignett (1952) pp. 343-344; Sealey (1984) pp. 114-115. 
I57Vergelijkk  D. XXm, 53 en Is. ffl,  39. ZoScaley (1984) pp. 115 e.v. 
1588 Degenen die menen dat een vófkx; van beide was uitgesloten zijn onder  anderen: Wolff (1944) pp. 
755 e.v.; Rhodes (1978); Hansen (1985), Patterson (1990). Degenen die ervan uitgaan dat een vóOoq wel 
(eenn beperkte vorm van) burgerrecht hadden zijn onder  anderen: Harrison (1968); MacDowell (1978); 
Walterss (1983); Sealey (1984). Voor  het gegeven dat vóOoi geen recht op OYXioteta hadden, zie Is. VI, 
477 en D. XLTÜ, 51. Vergelijk ook Ar. Av. 1649 e.v. 
1599 Ath. Pol. 42.1. Het Grieks van de laatste zin luidt Sevxépov 5' ei èXevOepóq èon icai yéyove Kaxct 
TO'uqTO'uq  vóuo-uc/ 
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Dee laatste bepaling slaat op de voorwaarde dat de jongen twee Atheense ouders 
heeft.. Er wordt hier wederom niet gezegd dat een wettig huwelijk een noodzakelijke 
voorwaardee is voor het lidmaatschap van de deme, de voorwaarde voor het 
verkrijgenn van het burgerrecht. Het laat zich dus aanzien dat ook buitenechtelijke 
kinderenn opgenomen konden worden in de deme en dus konden participeren in de 
politempolitem,, mits beide ouders (en vóór de wet van Perikles de vader of eventueel de 
moeder)) Atheens waren.160 Dit punt is voor de gevallen waarover wij spreken van 
groott belang. Het zou betekenen dat kinderen van prostituees die geen slavin waren, 
maarr metoik of Atheens, de mogelijkheid hadden burgerrecht te verkrijgen, zodra 
hunn vader bereid was hen bij zijn deme voor te dragen. 
Dee derde onduidelijkheid vormt de rol van het lidmaatschap van de phratria. 
Algemeenn wordt aangenomen dat vóór Kleisthenes dit lidmaatschap universeel was 
enn een voorwaarde voor burgerschap. Maar er bestaat verschil van mening over de 
vraagg welke rol het lidmaatschap van een phratria speelde voor het burgerschap na 
dee hervormingen van Kleisthenes. Er zijn drie mogelijkheden: 
a.. Het lidmaatschap van de phratria blijft de belangrijkste voorwaarde (belangrijker 
dann dat van de deme) voor het burgerschap.161 

b.. Het lidmaatschap van de deme vervangt dat van de phratria, maar ook dat laatste 
blijftt een noodzakelijke voorwaarde voor het burgerschap.162 

c.. Het lidmaatschap van een phratria was niet langer noodzakelijk voor het 
burgerschap,, maar uitsluitend dat van de deme.163 De Athenaion Politeia in de 
hierbovenn geciteerde passage maakt namelijk geen melding van het lidmaatschap 
vann de phratria. 
Ditt punt is op twee manieren relevant voor onze discussie. Het laat zich aanzien dat 
geboortee uit een wettig huwelijk een voorwaarde was voor het lidmaatschap van de 
phratriaphratria ,164 niet voor dat van de deme. Als uitsluitend het lidmaatschap van de deme 
noodzakelijkk was (variant c), was het dus voor buitenechtelijke kinderen mogelijk, 
wanneerr de vader dit toestond, het burgerrecht te verkrijgen. Aangezien meisjes 
waarschijnlijkk niet opgenomen werden in de lijst van de phratria, was het dus niet 
gemakkelijkk te 'bewijzen' welke burgerlijke status de moeder had wier zoon zich bij 
dee deme presenteerde. Er zijn bovendien aanwijzingen dat de screening van de 
demenn niet waterdicht was en dat bepaalde demen niet nauwkeurig waren in het 

1600 Krachtig verdedigd door Sealey (1984), die zelfs meent (p. 129) dat een zoon van een Athener en een 
pallakè,pallakè, die Atheens burgeres was, ook recht had op anchisteia. Tegenstanders menen dat de Athenaion 
PoliteiaPoliteia in dit soort zaken geen betrouwbare bron is, mijns inziens een zwak argument, aangezien de 
tekstt duidelijk blijk geeft van een precieze opsomming op welke punten de jongen werd gescreend. Er 
zijnn nog drie andere teksten waarop degenen die menen dat de vó6o<; wel burgerrecht heeft, zich 
beroepen:: Plu. Mor. 834a-b (zowel vóöoi als yviiatoi worden gestraft met atimia), Lys. fr. VI en Is. m, 
45.. Hansen (1985) p. 75 merkt op dat deze drie passages spreken over gevallen die zich afspelen tussen 
4111 en 403, een periode waarin de restricties van de wet van Perikles werden losgelaten en alle soorten 
personenn als burgers werden geaccepteerd. In 403/2 werd de wet van Perikles weer ingesteld, waarbij 
werdd vastgesteld dat er geen onderzoek zou plaats vinden ten aanzien van degenen die als burgers 
geaccepteerdd waren vóór het archontschap van Eukleides. Hoe dan ook, de getuigenis van de Athenaion 
PoliteiaPoliteia blijft overeind. 
1611 Zo Patterson (1990) p. 56. 
1622 Zo bijv. Hansen (1985) pp. 73-74. 
1633 Zo bijv. Harrison (1968) pp. 64 e.v.; MacDowell (1978) p. 70; Rhodes (1978) p. 91, Sealey (1984) 
p.. 112; de laatste vindt de opvatting van A. Ledl ("Das attische Burgerrecht und die Frauen" in: Wiener 
StudiënStudiën 30 (1908) pp. 1-7) aantrekkelijk, namelijk dat de registratie in de phratria anchisteia verzekerde 
enn registratie in de deme politeia. 
1644 Zie bijv. D. LVH, 54; vergelijk Harrison (1968) p. 65; Patterson (1990) p. 56; Hansen (1985) p. 74. 
Sealeyy (1984) pp. 120-122 laat echter zien dat mogelijkerwijs in bepaalde phratriai een vader die zijn 
zoonn wilde laten registreren, niet genoodzaakt was te zweren dat beide ouders verbonden waren door 
engyèsis. engyèsis. 
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beheerr van het register.IM Zo weten we dat in 346/5 op voorstel van Demophilos de 
Athenerss besloten dat de leden van elke deme hun register opnieuw moesten 
bekijkenn en aangeven wie er wel en wie er niet in thuishoorde. 
Mett deze korte uitweiding over de positie van de nothos in Athene heb ik willen 
aantonenn dat zonen die in een buitenechtelijke relatie geboren werden, toch terecht 
kondenn komen in het register van de deme en zo als burger niet of nauwelijks te 
onderscheidenn waren van degenen wier ouders officieel getrouwd waren. Prostitutie 
moett een van de oorzaken zijn geweest dat de grenzen tussen burgers en niet-
burgers,, en in het bijzonder metoiken, (vóór 451/0) vervaagden. Gezien de grote 
omvangg van de prostitutie in Athene kan zij zelfs een belangrijke factor zijn geweest 
inn deze sociale ontwikkeling, die bij een bepaalde groep burgers een instelling 
teweegbrachtt die uiteindelijk leidde tot de invoering van de wet van Perikles. Met 
dezee discussie over de wet van Perikles heb ik willen laten zien dat politieke en 
socialee ontwikkelingen in het midden van de vijfde eeuw waarschijnlijk tot een 
veranderingg in het moreel bewustzijn ten opzichte van seksueel gedrag in het 
algemeenn hebben geleid. Een significant aantal Atheners zal het gevoel hebben 
gekregenn dat de alom heersende seksuele vrijheid aanleiding gaf tot gedrag dat niet 
strooktee met de politieke verantwoordelijkheid die op de schouders van de burgers 
drukte.. De definitie van een burger leidde onder meer in combinatie met de vrijheid op 
seksueell gebied tot een al te 'brede' samenstelling van de groep burgers die aan het 
Atheensee imperium leiding moesten geven. Binnen dit kader werden ook bepaalde 
vormenn van homoseksueel gedrag als excessief ervaren; excessief, omdat men ze 
niett in overeenstemming vond met de politieke en sociale plichten van een Atheens 
burger.. In dit kader past mijn hypothese dat kort na" 450 de wet op hetairesis werd 
ingesteld. . 

9.. De kinaidos 

Hett iconografisch onderzoek van hoofdstuk 4 t/m 6 heeft aangetoond dat de opvatting 
datt homoseksualiteit in de zesde en vijfde eeuw in Athene gelijk zou zijn aan 
pederastiee onjuist is. Zowel zwartfigurige Attische komos-afbeeldingen, als 
'Tyrrheense'' amforen tonen mannen die een seksuele belangstelling aan de dag 
leggenn voor het achterwerk van andere volwassen mannen. Bovendien geven deze 
amforenn enkele scènes van anale copulatie tussen mannen.166 Verder hebben we 
vastgesteldd dat in het werk van de 'Affecter' relatief veel afbeeldingen voorkomen 
waaropp twee volwassen mannen in een verleiding zijn verwikkeld.167 Ook buiten het 
werkk van de 'Affecter' zijn er enkele zwartfigurige vazen die dit beeld bevestigen. Op 
roodfïgurigee vazen vinden we, met name in het werk van Makron en Douris, ook 
afbeeldingenn van volwassen mannen die elkaar het hof maken. 
Dee iconografie van deze afbeeldingen laat niet altijd toe vast te stellen wie het 
initiatieff neemt tot de verleiding, tenzij er sprake is van een achtervolging, zoals in het 
werkk van de 'Affecter', of van geschenken. Klaarblijkelijk wordt dit soort 
afbeeldingenn niet zonder meer gekenmerkt door het patroon van domineren en 
gedomineerdd worden. Bovendien wordt daar waar we in staat zijn een 'erastes' en 
eenn 'eromenos' te onderscheiden, eigenlijk op geen enkele manier de 'eromenos' 
gefeminiseerdd of anderszins gekarakteriseerd als iemand met vrouwelijke of 
onmannelijkee eigenschappen. De 'eromenos' is niet anders gekleed en heeft geen 
anderee uiterlijke kenmerken dan zijn vriend. 'Eromenos' lijkt in deze voorstellingen te 

1633 Zie MacDowell (1978) p. 70. 
1666 Het is opvallend dat ook op Korinthische vazen expliciete voorbeelden van anale copulatie te vinden 
zijn. . 
1677 Van de ca. 80 homo-erotische voorstellingen zijn er  30 met twee volwassen mannen. 
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betekenen:: degene die zich laat verleiden, en de 'erastes' degene die het initiatief 
neemt.. De vaasschilders laten een genderachtige typering achterwege.168 

Ookk in de literatuur van de zesde en vijfde eeuw nebben we toespelingen gevonden 
opp homoseksueel gedrag tussen mannen. Volgens onze interpretatie van het gedicht 
vann Pindaros aan Theoxenos spreekt de dichter over mannen die in seksuele zin 
beschikkenn over 'vrouwelijke overmoed' met wie hij pathici bedoelt.16» Hij beschrijft 
zee als mannen die zich overal aanbieden. Of het prostitués zijn, is niet duidelijk, maar 
inn ieder geval zijn het mannen die door Aphrodite zijn verstoten en een verkeerde 
erotischee pathos belijden. Ze voelen geen ware eros voor een schone jongeling, maar 
biedenn zich waarschijnlijk aan jan en alleman aan. 
Dee obscene interpretatie die we hebben gegeven van gedicht 388/282 van Anakreon 
maaktt van Artemon geen traditionele pederast, maar een seksuele omnivoor, die 
zowell de actieve als de passieve rol vervulde.170 Het gedicht is ongetwijfeld een 
invectief:: de dichter heeft een hekel aan Artemon en bestempelt hem als een 
verachtelijkk wezen. Hij is zich tengevolge van zijn seksuele uitspattingen als een 
vrouww gaan gedragen. Als Artemon een historische persoon is geweest uit de 
omgevingg van de dichter, was zijn vrouwelijke uiterlijk bekend en begreep de 
eigentijdsee lezer waarover de dichter spreekt. 
Xenophonn geeft in zijn Memorabilia de fabel van de sofist Prodikos over Herakles op 
dee tweesprong.171 Het zou afkomstig zijn uit een geschrift van hem over Herakles dat 
hijj in de vorm van een epideixis voor een groot publiek ten gehore heeft gebracht.m 

Hett verhaal is in vier delen op te splitsen: 1. de beide vrouwen (Aretè en Kakia) 
wordenn beschreven (22); 2. vervolgens richt Kakia zich als eerste tot Herakles en 
maaktt duidelijk dat zij hem langs de prettigste en gemakkelijkste weg zal leiden en 
datt er geen enkel genot zal zijn, dat hij niet zal proeven (23-26). 3. Daarna richt Aretè 
zichh tot Herakles en beschrijft hem de inhoud van een deugdzaam leven (27-28). 4. 
Kakiaa onderbreekt en benadrukt wederom dat zij Herakles langs een gemakkelijke 
enn korte weg bij het geluk kan brengen. Dan richt Aretè zich rechtstreeks tot Kakia 
enn bekritiseert de leefwijze die zij zinnebeeldt en ontvouwt het ware karakter ervan. 
Hett scherpe contrast met het deugdzame leven komt zo sterk naar voren (29-34). Er 
zijnn twee duidelijke toespelingen op homoseksualiteit in het kader van de levensvorm 
diee Kakia voorstaat. Zelf formuleert ze deze seksuele geneugten als volgt: 

Jee zult je geen zorgen maken om oorlogen of politieke zaken, maar  altij d zul je nagaan wat het 
lekkerstee eten of drinken is of wat je ogen of oren zult plezieren, wat je reuk of tastorgaan kan 
strelen,, de omgang met welke jongens jou het meest genot verschaft en hoe je het zachtst zou 
kunnenn slapen en hoe ji j  al deze dingen verkrijg t zonder  de minste inspanning.m 

Opvallendd is, dat de geneugten van de seksualiteit van Kakia uitsluitend gekoppeld 
wordenn aan jongens OtaiStied). Op zichzelf wordt de seksuele omgang (óuttaiv) met 
Kenn niet in een kwaad daglicht gesteld, maar het gaat om de neiging het grootste 
genott na te jagen. Net zoals Kakia ertoe aanzet alleen met het lekkerste eten 
genoegenn te nemen, zo zal Herakles in dienst van Kakia uitsluitend met die jongens 
naarr bed gaan die hem het grootste genot geven. 

1688 Voor  een uitzondering hierop, zie mijn interpretati e van de komasten op Anakreontische vazen in 
Appendixx HL 
'ww Zie hoofdstuk 3,4. 
1700 Zie hoofdstuk 3, 3. 
1711 X. Mem. n, 1, 21-34, DK 84, B2. 
1722 Over  de vraag in hoeverre de mythe, zoals Xenophon hem vertelt, van de hand van Prodikos is, zie 
W.. K. C. Guthrie The Sophists, Cambridge (1971) pp. 277-278. 
1733 X. Mem. II . 1,24. Dc lees met Diels dei ëoni in plaats van 5iecm. 
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Aretèè laat echter een ander licht schijnen op de manier waarop Kakia met begeertes 
omgaat.. Volgens haar kan Kakia niet wachten op het verlangen naar genot, maar 
voordatt de begeerte opgekomen is, heeft ze zich al verzadigd, of het nu om eten, 
drinkenn of andere geneugtes gaat. 

Voordatt de behoefte er is, dwing jij tot seks, waarbij je alle mogelijke middelen bedenkt en de 
mannenn als vrouwen gebruikt Want op die manier voed jij je vrienden op, terwijl je hen 's nachts 
verkracht,, maar hen het nuttigste deel van de dag laat slapen.1T4 

Aretèè schetst hier een ander seksueel gedrag dan Kakia. Als Herakles zich aan 
Kakiaa overgeeft en zich door haar laat leiden, zal hij anderen dwingen zich seksueel 
aann hem over te geven, mannen penetreren en hen 's nachts zo afmatten, dat ze de 
volgendee dag niets waard zijn. Iemand die zich aan Kakia overgeeft, heeft een 
slechtee invloed op zijn vrienden en zorgt dat zij zijn seksuele gewoonten overnemen. 
Dee woorden 'waarbij je alle mogelijke middelen bedenkt' zijn intrigerend. Als ze 
betrekkingg hebben op het 'dwingen', is de strekking dat de kakia eruit bestaat dat hij 
uiterstt slim is in het onderwerpen van anderen aan zijn eventueel sadistische seksuele 
lusten.. Wanneer de woorden betrekking hebben op de seks, zoekt hij naar alle 
mogelijkee manieren om bevredigd te worden. De eerste interpretatie lijkt, gezien de 
toevoegingg 'en de mannen als vrouwen gebruikt', de juiste. Kakia doet mannen de 
grenzenn van de pederastie doorbreken en de ander louter als object van zijn lusten 
zien.. Voor hen gelden alleen hun eigen lustgevoelens.175 Aan Kakia wordt dus in 
eerstee instantie verweten dat ze mannen ertoe aanzet anderen te verkrachten en 
dezenn tot pathici maakt. Herakles wordt door Kakia niet zelf tot een pathicus, maar tot 
iemandd die anderen roekeloos gebruikt voor zijn seksuele lusten, zonder rekening te 
houdenn met de schade die hij aanricht. 
Eenn andere interessante tekst in dit kader is een passage uit het medische traktaat 
Regimen.™Regimen.™ In de tekst wordt verklaard welke fysische processen ten grondslag 
liggenn aan de geboorte van een jongetje en welke aan dat van een meisje. De auteur 
steltt dat elk levend wezen, waaronder de mens, is samengesteld uit vuur en water. 
Vuurr is warm en droog en is in staat te bewegen en veranderingen teweeg te 
brengen.. Water is koud en vochtig en is in staat alles te voeden. Vrouwelijke wezens 
bestaann vooral uit water en groeien door middel van voedsel, drank en bezigheden die 
koud,, vochtig en zacht (UOJUIKÓC,) zijn. Mannelijke wezens bestaan vooral uit vuur en 
groeienn door middel van voedsel en een leefpatroon die droog en warm zijn. Wil 
iemandd nu een meisje verwekken, dan moet zijn voedselpatroon uit water bestaan. 
Wanneerr hij een jongetje wil krijgen, dient hij een leefpatroon te volgen dat vurig is. 
Enn niet alleen moet de man dit doen, maar ook de vrouw. Want zowel datgene wat de 
mann afscheidt draagt bij tot groei, als ook wat door de vrouw wordt afgescheiden. 

1744 X. Mem. II, 1, 30. ra &  d^poSioaa Jtpó xoü Séio&ai dvayicd^eic,, rcavxa firrxaveouévrt Kal -ywai^i 
xotqq dvSpdat xpffluévn; oihco ydp JtaiBeueic, xouc, oEauxffc îXouc,, xt|c, uèv VUKXÓ^ \>|3piCoi>oa, xfV; 5 

'' fiuépac, xö xpnoiucóxaxov KaxaKOiui£oi>oa. R. Bakker (De mens, maat van alle dingen: fragmenten 
uituit de Griekse sofistiek. Kampen 1986) p. 74 vertaalt: 'de vrouwen als mannen gebruikt'. Deze vertaling 
iss natuurlijk onjuist. 
1755 Fisher (1992) pp. 110-111 meent dat ook deze passage handelt over de gevolgen van homoseksuele 
relatiess voor de paidika. Hij meent dat in deze passage niet wordt gezinspeeld op relaties tussen mannen 
vann gelijke leeftijd. Dit lijkt me niet juist. Het gebruik van de term xoïc, dvSpdoi is opvallend. In 
tweeërleii zin is volgens Aretè de seksuele houding van de man die zich door Kakia laat leiden 
afkeurenswaardig:: de dwang en de desinteresse in het object van zijn lusten. 
1766 VkL 1,28-29. Zie over deze passage ook R. G. Bury The Symposium of Plato, Cambridge (19732) 
pp.. XXXn-XXXm; Lloyd (1983) pp. 90-92; Joly (1984). De auteur van dit belangrijke medische traktaat 
iss ons onbekend. In de Oudheid werd het traktaat soms aan Hippokrates toegeschreven, maar Galenos 
(VI,, 473 en XV, 455) vermeldt ook andere namen. Joly (1984) pp. 44-49 meent dat het aan het einde 
vann de vijfde eeuw of het begin van de vierde eeuw geschreven is. 
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Vervolgenss specificeert de auteur de processen en relateert ze aan verschillende 
gevolgen:: verschillende combinaties van het mannelijke en vrouwelijke zaad 
afkomstigg van de mannelijke en vrouwelijke ouder vormen de verklaring voor het 
onstaann van drie typen mannen en drie typen vrouwen. Mannelijk zaad van de 
mannelijkee ouder gecombineerd met het mannelijke zaad afkomstig van de 
vrouwelijkee ouder brengt mannen voort die 

stralendd worden wat hun ziel betreft en krachtig van lichaam, tenzij zij door hun 
voedsel/leefpatroonn dat zij zullen volgen schade hebben ondergaan.177 

Wanneerr het zaad van de vrouwelijke ouder vrouwelijk is en dat van de man 
mannelijk,, en de laatste overheerst, dan levert de combinatie jongens op, 

diee minder stralend zijn dan de eerste groep, maar toch worden ze, gezien het overwicht van het 
mannelijkee zaad dat van de man afkomstig is, mannelijk (avSpeïoi) en hebben deze naam terecht. 
Maarr als van de vrouwelijke ouder mannelijk zaad is afgescheiden en van de mannelijke ouder 
vrouwelijkk zaad en het mannelijke zaad overheerst, zal het op dezelfde manier groeien als de 
vorige,, terwijl het vrouwelijke minder wordt. Dezen worden androgyn (dvSpóywoq) en krijgen 
dezee naam terecht. Dit zijn de drie soorten mannen en hun verschil in mannelijkheid is te wijten 
aann de mate waarin het water zich met de delen heeft gemengd, aan voedsel, opvoeding en 
gewoontes.I78 8 

Opp dezelfde manier verklaart de auteur drie soorten vrouwen: a. zij die het meest 
vrouwelijkk en het knapst zijn;179 b. zij die stoutmoediger zijn dan de eerste categorie 
(öpaoiitepai),, maar zich toch goed gedragen;180 c. zij die meer durf hebben dan de 
anderenn en mannelijk (av5peiai) worden genoemd. 
Afgezienn van de gelijkwaardige rol van de vrouw in het proces van het verwekken en 
inn de bepaling van de gender van het kind, is deze tekst ook opmerkelijk voor het 
onderwerpp dat nu aan de orde is. Allereerst beperkt het onderscheid zich niet tot 
tweee categorieën, de mannelijke man en de meer vrouwelijke man, maar het effect 
vann het vrouwelijke zaad ten opzichte van het mannelijke zaad geeft twee varianten: 
eenn man die niet voor de volle 100 procent mannelijk is en een androgyne man. De 
ziell van de eerste is minder stralend dan die van de man die voortgekomen is uit 
tweemaall mannelijk zaad. Het onderscheid tussen deze drie typen man is dus een 
natuurlijkk gegeven. Toch stelt de auteur dat ook voedsel, opvoeding en gewoontes 
eenn rol kunnen spelen. Iemand die een androgyne aard heeft zal, wil hij een correctie 
aanbrengenn aan zijn oorspronkelijke natuur, meer droog en warm voedsel moeten 
nuttigenn dan vochtig voedsel, afhankelijk van het seizoen en zijn leeftijd. Maar welke 
correctiess kunnen opvoeding en gewoontes aanbrengen aan zijn oorspronkelijke 
natuur?? Het zal in ieder geval om concrete gedragspatronen gaan die de betreffende 
persoonn kunnen veranderen. Of hij daarmee ook zijn oorspronkelijke natuur kan 
veranderen,, is onduidelijk. 
Dee man die voortkomt uit de combinatie van vrouwelijk zaad van zijn vader en 
mannelijkk zaad van zijn moeder wordt dvSpóYwoc, genoemd. Het gaat om mannen, 
immerss het mannelijk zaad, ook al is het afkomstig van de moeder, is sterker dan het 
vrouwelijkk zaad. De term dvSpóYwoq is een ander woord voor kinaidos, de man die in 

1777 Vict. I, 28: Kat yivovxai ovtoi avöpeq Xaujipoi xaq >|rux<*S Kca xa acóuaxa loxvpoi, r\v uf| wtö 
-rik;; 5iaitT|<; pXâ eéoxn. xfv; êiceixa. 
1788 Vict 1,28. 
1799 Vict. 1,29; etyréoxaxa zou ook weergegeven kunnen worden met 'van nature geschikt/getalenteerd.' 
1800 tcoouim; dit woord kan ook vertaald worden met 'ingetogen', 'fatsoenlijk.' 
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eenn aantal opzichten zich vrouwelijk voordoet, zoals op seksueel gebied.181 Ook al 
wordenn deze mannen duidelijk als minder bestempeld dan de andere mannen, toch 
ligtt in deze tekst niet de nadruk op een ideologie ten einde vast te stellen welk gedrag 
eenn man wel en niet dient te vertonen. In principe is de medische tekst een 
natuurwetenschappelijkk betoog dat bepaalde aspecten van de +v<n<; beschrijft en 
verklaart1822 Maar waarom wordt de androgyne man in deze verklaring opgenomen 
enn beperkt het verslag zich niet tot een verklaring voor het onstaan van mannen en 
vrouwen?? Omdat de androgyne man een aspect is van de Griekse cultuur, en wel zó, 
datt hij een plaats krijgt in een algemene theorie over het onstaan van sexe-
verschillen. . 
Eenn groep nog niet besproken teksten die dit bevestigt en waarin de kinaidos een 
belangrijkee rol speelt, vormen de komedies. Henderson en Dover hebben zich grondig 
mett het thema van de homoseksualiteit in de komedies beziggehouden.183 Ik zal dan 
ookk slechts de essentiële punten van de beeldvorming van homoseksueel gedrag in de 
komedies,, en met name die van Aristophanes, in het kort vermelden, waarbij ik mij 
grotendeelss op hun onderzoek en analyse baseer. Op sommige punten wijk ik echter 
aff van hun opvattingen. 
-- Heteroseksualiteit is de normale seksuele staat en geeft nooit aanleiding tot 

óvouaarll KCDjupfelv. Het seksuele element als onderdeel van de overwinning van de 
komischee held is altijd heteroseksueel. Heteroseksualiteit wordt niet zelden door 
Aristophaness in serieuze zin behandeld (Lysistrata\)y ook al is het tevens een 
terreinn waarop de dichter al zijn obscene registers botviert. 

-- Mannen die in hun seksuele contact met jongens of andere mannen de actieve rol 
spelen,, worden niet bespot of bekritiseerd. Zolang zij geen excessief gedrag 
vertonenn wordt hun seksuele gedrag niet bespottelijk gemaakt. 

-- Pederastie als zodanig is niet afkeurenswaardig, ook al verwordt zij gemakkelijk 
tott een bron voor aanstootgevend gedrag. 

-- Seksueel contact tussen mannen is in principe anale penetratie; intercrurale 
penetratiee is nagenoeg afwezig. Anale penetratie wordt gekarakteriseerd door 
dominerenn en gedomineerd worden, en is een middel om agressie te uiten. 

-- De passieve homoseksueel is een verachtelijk wezen bij uitstek. Zijn gedrag is het 
prototypee van nutteloosheid, decadentie, minderwaardigheid en schaamteloosheid. 
Hijj is voorwerp van de meest beledigende en scherpe kritiek. 

-- Vrouwelijk gedrag van een man is onacceptabel, want het is onlosmakelijk 
verbondenn met en geeft onherroepelijk aanleiding tot de onderworpen rol bij de 
analee penetratie. Bovendien wordt aan verwijfde mannen een sterke neiging tot 
promiscuïteitt toegedicht. 

1811 Cf. Hsch. beta, 317, 1; Scholia in Demosthenes XVIII , 289,1. Ook wordt de term gekoppeld aan 
dvctvSpoc,, en uxiXaicd;, cf. Suid. alpha 2177, 3, gamma 504, 1, sigma 897, 63. Vergelijk ook 
Aristophaness in het Symposium van Plato {Smp. 189e, 191d), zie deel 2, hoofdstuk 5. 
182Inn Morborum chronica (IV, 9), een bewerking van een werk van Soranus uit de tweede eeuw na 
Christus,, geeft Caelius Aurelianus (5e eeuw na Chr.) een Latijnse vertaling van een kort gedicht van 
Parmenides,, waarin hij  volgens de Romeinse arts verklaart waarom soms, als gevolg van de conceptie, 
vrouwelijk ee mannen (molles) of pathici (subactï) geboren worden. De tekst is als fragment 18 van 
Parmenidess opgenomen in de B-fragmenten in de editie van Diels-Kranz. Het fragment luidt: 'Wanneer 
vrouww en man uit de aderen de liefdeskiemen mengen, dan produceert de vormende kracht uit 
verschillendd bloed goed gevormde lichamen, wanneer  zij  de juiste menging bewaart. Want als in het 
gemengdee zaad de krachten een strijd leveren en niet een eenheid vormen in het gemengde lichaam, dan 
zullenn de Furiën het groeiend geslacht (embryo) kwellen door  het dubbele zaad (ofi dan zullen zij  het 
groeiendd geslacht vreselijk kwellen door  het dubbele zaad).'  Dus ook Parmenides zou voor  afwijkend 
seksueell  gedrag een natuurlijk e verklaring gegeven hebben. Zie voor  commentaar  op deze passage 
Schrijverss (1985) pp. 41-46 en pp. 52-62. 
1833 Dover  (1978) pp. 135 e.v. en Henderson (19912) pp. 204 e.v.; zie ook Buffière (1980) pp. 179 e.v. 
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-- De zogenaamde eervolle pederastie en homoseksuele prostitutie lopen in elkaar 
over.. Het ontvangen van geld en het aannemen van geschenken komen in feite op 
hetzelfdee neer. 

-- Er worden geen scherpe grenzen aangebracht tussen pederastie en homoseksueel 
gedragg tussen volwassen mannen. De nadruk wordt gelegd op de verschillende 
rollenn (actieve en passieve) die iemand heeft in een homoseksuele relatie, niet op 
hett verschil in object (jongen-man). 

-- Homoseksueel gedrag wordt voornamelijk gekenmerkt door seksueel gedrag. In 
dee beeldvorming van de komedies van Aristophanes over homoseksualiteit 
ontbrekenn vriendschap, kameraadschap, erotiek, verliefdheid, toewijding, 
gelijkheidd en wederkerigheid. 

-- Aristophanes brengt een sterk verband aan tussen het succes van de politici uit zijn 
tijdd en homoseksueel gedrag. Politici maken zich schuldig aan seksueel 
opportunismee en gebruiken hun lichaam om hogerop te komen. De meest 
succesvollee politici zijn degenen met de wijdste npoxtoi. Ook al hebben de termen 
KctToucvYow,, eijpünpoicToi; en XaKKÓTcpoKxoc; meer algemene connotaties van minder
waardig,, schaamteloos en corrupt, vaak behouden deze termen hun specifiek-
seksuelee referentie. Voor komediedichters is hun passieve homoseksuele rol een 
wapenn om hen neer te halen en hun corrupte karakter bloot te leggen. 

-- Homoseksualiteit wordt gekoppeld aan de decadentie van het stadsleven en 
contrasteertt met het leven op het land waar heteroseksueel geluk voor het grijpen 
ligt t 

-- Homoseksueel noch pederastisch gedrag krijgt in de komedies van Aristophanes 
eenn uitsluitend aristocratische associatie. De passages in Ploutos (153 e.v.) en de 
WolkenWolken (973 e.v.) spreken dit niet tegen: ze koppelen pederastie niet zozeer aan de 
aristocratie,, maar prikken de hypocrisie van de upperclass door inzake 
homoseksueell gedrag.184 

-- Ook al wordt in de Lysistrata (622, 1092, 1113) gesuggereerd dat homoseksualiteit 
eenn substituut zou zijn wanneer vrouwen niet voorhanden zijn, toch wordt 
homoseksualiteitt in de komedies niet in het algemeen op deze manier verklaard. 
Hett is een alternatieve vorm van seksualiteit naast heteroseksualiteit.185 

Dezee karakterisering maakt duidelijk dat de komedies uit het einde van de vijfde 
eeuww bepaalde aspecten van homoseksueel gedrag bevestigen, die wij op grond van 
vaasafbeeldingenn onderkend hebben: de grensvervaging tussen de zogenaamde 
'eervolle'' pederastie en prostitutie, de nadruk op seksualiteit en de afwezigheid van 
eenn pedagogische rol van de erastes, en het doorbreken van de asymmetrie die 
kenmerkendd is voor een pederastische relatie. 
Hett is uiterst problematisch om de komedies van Aristophanes zonder meer als bron 
tee gebruiken voor de bepaalde aspecten van het maatschappelijke en politieke leven 
inn Athene. Zijn medium, dé komedie, dwingt de dichter tot overdrijving, het 
aanbrengenn van contrasten en omdraaiingen, tot shockeren, satire, en vooral tot het 
makenn van grappen. Anderzijds geven de komedies van Aristophanes blijk van groot 
sociaall engagement en is de dichter zich voortdurend bewust van wat zijn publiek 
goedkeurtt en afkeurt.186 Aristophanes zou in zijn komedies inspelen op de gevoelens 
vann het merendeel van zijn toeschouwers.187 

Dee pathicus wordt verguisd. Aristophanes maakt het typische gedrag van de pathicus 
tott een wapen wanneer hij mannen van schaamteloosheid en corruptie wil betichten. 
Dee obscene taal die hij hierbij hanteert, heeft duidelijk een ideologische functie. Er 
lijkenn twee typen mannen tegenover elkaar geplaatst te worden: de kinaidos 

1844 Pace Dover  (1978). 
1855 Pace Dover  (1978). 
1866 Zie Bremer (1993/2) pp. 134 e.v. 
1877 Zo Dover  (1978). 
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tegenoverr de man die werkelijk dvSpeïcx; is. De kinaidos is laag en verachtelijk, de 
hopliet-burgerr is het ideaal.181 Toch gaan we aan een belangrijk punt voorbij, wanneer 
wee de functie van de pathicus in de komedie uitsluitend vanuit dit perspectief 
analyseren.. Henderson somt 42 gevallen op van mannen die met naam en toenaam 
opp een of andere manier in komedies als pathicus bestempeld worden.189 Of deze 
individuenn zich in hun leven ook daadwerkelijk als zodanig manifesteerden, weten we 
niet,, maar dat is ook niet zozeer van belang. Waar het om gaat, is dat voor de dèmos, 
diee zich ongetwijfeld kostelijk vermaakt heeft met de obscene grappen over 
homoseksueell gedrag, de pathicus als type een herkenbaar figuur geweest moet zijn. 
Dee Atheense maatschappij heeft de pathicus niet verbannen naar het terrein van het 
onnoembare,, buiten de grenzen van het sociale leven. Integendeel, de komedies laten 
zienn dat de pathicus een type man was waaraan de Atheners een naam gaven: ze 
identificeerdenn hem en ruimden voor hem een plaats in in hun denken over 
mannelijkheidd en seksualiteit. De dichter heeft echter met zijn obsceniteiten willen 
shockerenn en ongetwijfeld is ook de pathicus hiervan het slachtoffer geweest. De 
dichotomiee tussen de kinaidos en de 'andreios' kan een grove simplificering zijn die 
nuanceringenn die de realiteit aanbrengt met voeten treedt. Maar genuanceerdheid is 
geenn middel voor een komediedichter om indruk te maken op zijn publiek. De 
koppelingg die Aristophanes maakt tussen de passieve homoseksuele rol enerzijds en 
hett niet kunnen beheersen van lustgevoelens, vrouwelijke gender, decadentie, 
schaamteloosheidd en corrupte natuur anderzijds, zal niet altijd van toepassing 
geweestt zijn op iedere man die zich liet penetreren. In dit verband is het opmerkelijk 
datt Aristophanes tot twee keer toe het nodig heeft gevonden expliciet te vermelden 
datt hijzelf nooit achter jongens aan heeft gezeten.150 Blijkbaar wil hij zich vrijwaren 
vann de smet die homoseksueel gedrag in zijn ogen met zich meebrengt. Dus aan zijn 
negatievee houding tegenover pathici zouden ook persoonlijke opvattingen en 
motievenn ten grondslag gelegen kunnen hebben. 
Hett lijkt er op dat Aristophanes het volk confronteert met een bepaald aspect van de 
Atheensee cultuur waaraan hij zich zeer ergert en waarvan hij vindt dat het volk dat 
ookk zou moeten doen. Hij ziet dat er politici zijn die het succes van hun carrière deels 
off geheel te danken hebben aan hun seksuele diensten. Tegelijk ergert hij zich aan 
bepaaldee politieke ontwikkelingen en praktijken in Athene en doet het vervolgens 
voorkomenn alsof de stad uiteindelijk zwaar te lijden heeft van dit soort mannen die het 
labell van man niet verdienen. 
Hoee het ook zij, de komedies van Aristophanes en verscheidene andere bronnen die 
wee hierboven besproken hebben, geven aanleiding tot de conclusie dat de pathicus 
eenn bekend en gedoogd fenomeen in Athene was. De karakterisering van de pathicus 
iss een ideologische kwestie die meer met de constructie van het zelfbeeld van de 
burgerr te maken heeft dan met de realiteitswaarde van het gedrag, het gevoelsleven 
enn de moraal van mannen die zich graag lieten penetreren. Het is dus tamelijk 
ongenuanceerdd om te stellen dat homoseksualiteit tussen volwassen mannen in 
Griekenlandd louter beschouwd werd als tegennatuurlijk en schandelijk.1" Inderdaad 
zijnn er Atheners in de vijfde eeuw geweest die deze visie hadden, maar er waren 
blijkbaarr ook Atheners die een andere houding hiertegenover hadden. We moeten 
vaststellenn dat de Atheense cultuur in de zesde en vijfde eeuw ruimte bood aan 
homoseksueell gedrag tussen volwassen mannen en aan de kinaidos. 

1888 Deze ideologische tegenstelling is uitgewerkt door  Winkler  (1990) pp. 71 e.v. 
1899 Henderson (199P) pp. 213-215. 
1900 Vespae 1025, Pax 762-3. 
»»» Zo recentelijk Calame (19992) p. 140 en Thornton (1997) pp. 110 e.v. 
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10.. Dionysos 

Tott slot een beschouwing over de relatie tussen homoseksualiteit en de god Dionysos. 
Waaromm juist deze god? De bronnen geven aan dat met name Zeus, Poseidon, Apollo, 
Hermes,, Pan, Zephyros en Eros pederastische verlangens koesteren en 
verhoudingenn met jongens aangaan.,92 Ook Dionysos blijkt zich te manifesteren als 
eenn pederastische erastes. Maar ook op dit terrein, zoals op verschillende andere 
gebieden,, is de god ambigue.m En deze ambiguïteit maakt duidelijk, dat de grenzen 
vann de pederastie ook op het niveau van het goddelijke kunnen worden doorbroken. 
Err zijn ons twee mythen overgeleverd waarin Dionysos verliefd wordt op een jongen. 
Zoo vertelt Athenaios over diens hartstocht voor Adonis.19* Nonnos, een dichter uit de 
vijfdee eeuw na Christus, verhaalt in zijn epos over Dionysos uitvoerig en vol pathos 
overr diens liefde voor de jongen Ampelos.l95 Ampelos is echter zo onverstandig een 
wildee stier te berijden, waarbij hij omkomt. Dionysos veranderde de jongen in de 
wijnrank,, waarvan de vruchten de god troost brachten. Het is onduidelijk hoe oud de 
traditiee is van deze mythen. Wellicht stammen ze uit de Hellenistische tijd, maar er 
zijnn aanwijzingen dat Dionysos al vanaf de zesde eeuw verbonden is met de 
pederastie.. In een gedicht van Anakreon wordt duidelijk dat Dionysos nauw 
verbondenn is met Eros en Aphrodite.196 

OO heer, met wie de bedwinger Eros, 
dee Nymfen met donkerblauwe ogen 
enn de stralende Aphrodite spelen, wanneer u 
rondzwerftt over de hoge toppen van de bergen: 
ikk smeek u, kom met een welwillend hart naar mij 
enn laat mijn gebed voor u welkom zijn en luister ernaar, 
weess een goede raadgever voor Kleoboulos dat hij 
mijnn hartstocht, Dionysos, aanvaardt. 

Dee dichter roept Dionysos aan om hem te helpen in zijn liefde voor Kleoboulos. Eros 
enn Aphrodite zijn zijn speelkameraden. Waarschijnlijk suggereert de dichter hiermee 
datt wijn, erotiek en seks vaak samengaan.197 In ieder geval vertrouwt de lyrische ik 
eropp dat Dionysos in een homo-erotische context invloed kan uitoefenen op de 
jongen.198 8 

Datt Dionysos zelf zich als pederast kon manifesteren, laat ontegenzeggelijk een 
amfoorr uit ca. 470/460 zien van de Alkimachosschilder.199 Op de ene zijde van de 
amfoorr is Dionysos afgebeeld, herkenbaar aan de thyrsostaf, een kantharos en een 
klimoptak.. Op de keerzijde van de vaas loopt een jongen weg, terwijl hij achterom 
kijktt en zijn hand naar links uitstrekt. Dionysos is de achtervolger, de erastes. Een 
afbeeldingg die op een andere manier een verband legt tussen pederastie en het 
Dionysische,, vinden we op een pelikè in St. Petersburg, waarop een sater een jongen 

1922 Voor de vaasafbeeldingen en sculpturen als bron, zie Sichtermann (1948, 1956 en 1959), 
Greifenhagenn (1957), Mayo (1967), Schwarz (1976/1977), Kaempf-Dimitriadou (1979/1) en (1979/2), 
Schefoldd (1981), Koch-Hamack (1983), Shapiro (1992). Voor de pederastische mythen, zie Buffière 
(1980),, Sergent (1984). 
t93Overr de ambiguïteit van Dionysos, zie bijvoorbeeld Henrichs (1982) p. 141 en pp. 158-159 en 
Versnell (1990) pp. 132 e.v. 
1944 Athen. Deipn. X, 456a. 
1955 Nonn. D. X, 175-XU, 292. Zie Evans (1988) pp. 34-37. 
1966 Anacr. 357 (Gentili 14). 
1977 Voor de relatie tussen Dionysos en Aphrodite, zie Henrichs (1982) p. 148. Voor de samenwerking 
tussenn Eros en Bakchos zie ook Anacreontea 59 (Bergk 57). 
1988 Vergelijk het skolion 900 (ed. Campbell), ook geciteerd door Dion. Chrys. Or. 2.62. 
1999 Napels 81483 (H3050), ARV* 529,13. Cf. Kaempf-Dimitriadou (1979/2) Taf. 5, 3.4. 
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hett hof maakt200 De sater biedt als een ware erastes, de jongen, die in een mantel is 
gehuld,, een levende haan aan als geschenk. Hij staat in de zogenaamde leunhouding 
enn hij bootst een echte Athener na die op ingetogen wijze, geheel volgens de regels 
vann het spel de jongen probeert te versieren. De jongen slaat zijn minnaar rustig 
gade.201 1 

Ookk verschijnt Dionysos soms in een pederastische verleidingsscène. Op de amfoor 
18.145.155 in New York, van de Affecter,202 staat Dionysos op beide zijden van de 
vaass met een wijnrank en een kantharos in zijn hand achter (of naast) het paar dat in 
dee verleiding is verwikkeld. Het lijkt alsof hij toezicht houdt op de verleiding. 
Mogelijkerwijss moeten we zijn aanwezigheid zo interpreteren, dat de man en de 
jongenn onder invloed van de kracht van de god staan en deze hun liefdesspel 
bevordert.. De schilder brengt op deze afbeelding in ieder geval twee werelden 
samen,, de Dionysische en de erotische wereld van de mannen. Wellicht wil de 
schilderr niet meer zeggen dan dat de erotiek en de seksualiteit tussen mannen onder 
dee aandacht stonden van deze god.203 

Hett verband tussen Dionysos en de pederastie kan ook minder expliciet aangegeven 
worden.. Het copulerende paar afgebeeld in de tondo van de kylix Z45(y) is omgeven 
doorr klimop en tevens door een rand waarop Dionysos is afgebeeld temidden van 
dansendee saters en mainaden.204 Een thematisch verband wordt ook gesuggereerd, 
doordatt op verscheidene vazen de keerzijde van de pederastische scène de god en 
zijnn gevolg uitbeeldt.205 

Dee conclusie die we tot dusver kunnen trekken is dat Dionysos duidelijk verbonden 
kann zijn met de pederastische eros: niet alleen kan hijzelf erotische gevoelens voor 
jongenss koesteren en gedraagt hij zich als een erastes, maar ook is hij betrokken bij 
hett verleidingsritueel.206 

Maarr Dionysos is ambigue, ook op het gebied van de homo-erotiek. Er is ons een 
mythee overgeleverd door de christelijke schrijver Clemens van Alexandrië, waarin 
dezee kant van de god mythologisch wordt verklaard: 

Dionysoss wilde naar de onderwereld afdalen, maar wist de weg niet. Een zekere Prosymnos 
beloofdee hem deze te wijzen, maar wel in ruil voor een tegenprestatie. Deze was niet passend, 
maarr wel voor Dionysos. De prijs die hij de god vroeg was een seksuele gunst. Dionysos ging 
akkoordd en beloofde zich aan hem over te geven, als hij hem de weg zou wijzen en hij 
bekrachtigdee zijn belofte met een eed. Prosymnos wees hem de weg en de god vertrok. Toen hij 
terugkwamm kon hij Prosymnos niet vinden, omdat deze gestorven was. Om zijn belofte aan zijn 

^Pelikè,, St. Petersburg 734, ARV2 531, 33. Zie C. A. A. Peredolskaya, Krasnofigurnye attischeskie 
vazy.vazy. Leningrad (1967) pi. LXVTJI, nr. 4, en Lissarague (1990/1), fig. 2.29. 
2011 Calame (19992) p. 71 meent dat de jongen onder zijn mantel een erectie heeft; dit lijkt niet juist, de 
jongenn houdt zijn handen onder zijn mantel. 
2022 Amfoor, New York Metropolitan Museum 18.145.15, ABV 247, 90 en p. 691 en 715, Para 111; 
Mommsenn (1975) nr. 71 (mijn nr. Z92). 
2033 Een heel andere interpretatie is mogelijk: de pederastische afbeelding is opvallend, doordat de jongen 
degenee is die in de 'up-and-down' houding staat. De man houdt wel zijn rechterhand omhoog, maar met 
zijnn linkerhand lijkt hij een afwerend gebaar te maken en zeker op de A-kant beschermt hij hiermee zijn 
geslacht.. Heeft de jongen de rol van erastes en de man die van eromenos en is de aanwezigheid van 
Dionysoss soms te verklaren door de rolomdraaiing? We zullen in het vervolg zien dat Dionysos 
verbondenn is met pathici. 
2044 Vergelijk ook y TAS en a Z46, waar het paar omgeven is door klimop. Horror vacui kan hieraan 
echterr ten grondslag liggen. 
2055 Zo op P Z48. Op a Z169 is op de keerzijde een sileen zichtbaar en waarschijnlijk een mainade. Op a 
Z1088 is de verleidingsscène op de hals van de amfoor afgebeeld. Op de buik van de vaas is een 
voorstellingg van Dionysos en Ariadne tussen twee saters. Op de roodfigurige schaal nr. R339 zit op de 
keerzijdee Dionysos temidden van twee dansende mainaden en een sater. 
^Eenn indirecte relatie tussen Dionysos en homo-erotiek wordt gevonden in zijn tweede geboorte uit de 
dijj van zijn vader; zie Burkert (19852) p. 165. 
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minnaarr na te komen, ging hij naar diens graf en onderging de daad (jtaaxnri?): hij sneed een lak 
vann een vijgenboom af die hij toevallig zag en bewerkte hem tot een mannelijk lid. Hij ging op de 
takk zitten en zo vervulde hij zijn belofte voor de gestorvene. Als een rituele herinnering aan deze 
gebeurteniss worden in steden phallussen voor Dionysos opgericht.207 

Pausaniass vermeldt naar aanleiding van zijn bezoek aan Lerna het volgende: 

Ikk zag ook de zogenaamde bron van Amphiaros en het meer Alkyonia, waarlangs volgens de 
bewonerss van Argos Dionysos naar de Hades ging om Semele te halen; ze zeggen dat Polymnos 
hemm de afdaling daarlangs wees. (...) Wat er daar 's nachts jaarlijks ter ere van Dionysos wordt 
gedaann mag ik niet (ovx öoiov) zo opschrijven dat iedereen het kan lezen.208 

Hett is niet moeilijk te raden wat het nachtelijk ritueel in Lerna inhield. Opvallend aan 
hett verhaal van Clemens is dat de anale penetratie die Dionysos onderging voor de 
godd niet iets bijzonders was, en ook niet onfatsoenlijk. Zowel Clemens als de Scholiën 
opp de tekst van Lucianus beschouwen de mythe als een verklaring voor een 
algemeenn ritueel ter ere van de god: het meedragen of oprichten van de phallus. De 
mythee is dus niet uitsluitend verbonden met een rite in Lerna, maar biedt de 
achtergrondd van een algemeen Dionysisch ritueel.209 De phallus in de cultus van 
Dionysoss heeft natuurlijk ook andere betekenissen.210 Sommige godsdiensthistorici 
menenn dat de phallus het symbool is voor de vruchtbaarheid en een kenmerk is van 
Dionysoss als god van de vruchtbaarheid.211 Burkert, die zich terecht tegen deze 
opvattingg verzet, merkt in dit verband op dat de mainaden altijd de avances van de 
saterss afweren. Hun opwinding is om de opwinding zelf, niet voor procreatie.212 Dit is 
niett helemaal juist. Ze hebben ook vaak plezier met elkaar,213 ook al is dit zelden 

2077 Clem. Al. Protr. 2, 34, 3-5. Cf. ook Amob. Adv. Nat. V, 28. Tzetzes in Lycrophon 213, scholia ad 
Lucianum,, 44, 28. Bij Arnobius lezen we: 'Ficorum arbore ramum validissimum praeferens dolat, 
runcinat,, levigat et humani penis fabricatur in speciem: Figit super aggerem tumuli, et postica ex parte 
nudatus,, accedit, subdit, insidit Lascivia deinde luxuriantis assumpta, hue atque illue clunes torquet et 
meditaturr ab ligno pati, quod iamdudum in veritate promiserat.' Vergelijk Rosenbaum (1839) p. 164, 
Sergentt (1984) pp. 213-214, Evans (1988) p. 34, Kerényi (19942) pp. 190-191 en J. G. Frazer ad 
ApollodorumApollodorum in, V, 3 (Loeb-editie). Nilsson (19673) p. 591 noemt de mythe van Prosymnos 'wohl der 
obszönstee der ganzen Mythologie.1 Hij beschrijft de mythe dan ook niet en gebruikt hem niet voor de 
verklaringg van de phallus in de cultus van Dionysos. 
2088 Paus. II,, 37, 5. Nilsson (19673) p. 591 merkt op dat Pausanias zich vergist door te spreken over 
Polymnoss in plaats van Prosymnos. 
2099 Het is niet vast te stellen hoe oud deze mythe is. Kerényii (19942) p. 191 spreekt over 'archaischen 
Analogien'.. Het feit dat de mythe alleen door latere bronnen is overgeleverd hoeft niet uit te sluiten dat 
hett een oudere mythe is. Bovendien is dit verhaal verbonden met Dionysos' afdaling naar de 
Onderwereldd om zijn moeder te halen. 
210Voorr een overzicht van de verschillende interpretaties die aan de phallus zijn gegeven, zie Henrichs 
(1987)) pp. 96-98. 
2111 Zo bijv. Nilsson (19673) p. 539, Kerényi (19942) p. 176. 
2122 Burkert (19852) p. 166. Zo ook Henrichs (1987) p. 97. Hij stelt dat een erectie in Dionysische kunst 
eenn 'strong sexual urge' suggereert. Hij verwijst naar de uitspraak van de Griekse arts Aretaios uit de 
eerstee eeuw n. Chr. (De causis et signis acutorum morborum 2.12, vol. 2), die de symbolische waarde 
vann de phallus in de Dionysische kunst als volgt interpreteert: cniu|k>Xov TOÖ 0eio\> npfiyuaxoi;. 
Henrichss heeft gelijk dat het woord JtpfJYua betrekking heeft op 'intercourse'. Hij interpreteert echter ten 
onrechtee deze term uitsluitend als een toespeling op heteroseksualiteit. npi\f\ia kan ook betrekking 
hebbenn op homoseksuele copulatie, zie bijv. Aeschin. I, 132, 135. Cf. de term 5iajipctxxeo6ai voor 
orgasme,, ook in homoseksuele context, namelijk PI. Smp. 181b5, Phdr. 234a, 256c. Zie deel 2, hfdst. 
3,, noot 26. Henrichs (1982, 1987) laat de homoseksuele kant van Dionysos geheel achterwege en 
bespreektt de mythe van Prosymnos niet. Zijn visie op Dionysos is derhalve onvolledig. Ook Calame 
(19992)) pp. 130 e.v. laat in zijn hoofdstuk over Dionysos dit aspect van de god onbesproken. 
2133 McNally (1978) pp. 112 e.v. heeft laten zien dat tussen 550-500 de afbeeldingen op vazen veel vaker 
saterss en mainaden in een vriendschappelijke, zelfs affectieve houding ten opzichte van elkaar 
weergevenn dan in een vijandige sfeer. 

254 4 



uitgebeeldd door middel van copulatie. Deze observatie doet echter nauwelijks iets af 
aann het feit dat in de uitbeelding van de saters op vazen, al dan niet vergezeld van 
mainadenn en/of van Dionysos, de nadruk ligt op hun staat van opwinding. De saters 
gevenn blijk van een onbegrensde seksuele energie.2I4 Hun erectie geeft aan dat ze 
bezetenn zijn van geilheid en gedreven worden door het verlangen te penetreren of te 
masturberen.215 5 

Maarr de mythe van Prosymnos laat zien dat de phallus binnen de Dionysische cultus 
off binnen de Dionysische realiteit ook nog een andere connotatie heeft: het verlangen 
omm gepenetreerd te worden. De god Dionysos kan dus voor beide seksuele 
verlangenss staan. Onder het lemma dvSpóywoc, bij de Suda vinden we een bevestiging 
vann deze gedachte: 

Androgynos:: Dionysos, aangezien hij zowel doet (KOUBV) wat eigen is aan mannen, als ondergaat 
(naoxeov)) wat eigen is aan vrouwen.216 

Dee polaire uitdrukking jiouöv-jidaxeov drukt in het Grieks precies de seksuele 
ambiguïteitt uit die wij hierboven aan Dionysos hebben gekoppeld: Dionysos 
penetreertt en laat zich penetreren. De god heeft zowel een mannelijke als een 
vrouwelijkee kant, die zich ook op het seksuele terrein manifesteren. Hij is het 
voorbeeldd van androgynie bij uitstek.217 Daarom kunnen de scholiën op Lucianus 
sprekenn over de Kivaiöeia van Dionysos.21* In dit verband is een versie van het 
Dcariosverhaall illustratief.219 Wanneer zijn vrienden uit angst voor het ongewone 
effectt van de wijn Ikarios vermoord hebben, wordt Dionysos boos. Hij neemt de 
verleidelijkee gedaante aan van een knappe jongeman en maakt hen gek van 
'verlangenn om de liefde met hem te bedrijven; en ze zijn erop uit om hem te verleiden.' 
Dee jongeman belooft hun verlangens te bevredigen, maar maakt zich vervolgens 
onzichtbaarr en verdwijnt. De boeren 'blijven voor altijd in deze staat van opwinding, 
beheerstt door een erotisch verlangen dat vanwege de toorn van de god 
onverzadigbaarr is.' Ze horen vervolgens van een orakel dat ze terracotta beeldjes 
(phallussen)) moeten maken om van hun waanzin af te komen. Dionysos wordt in deze 
versiee dus niet alleen voorgesteld als iemand die verleidelijk is in de ogen van mannen 
enn hen kan opwinden, maar ook als iemand die de indruk wekt bereid te zijn op hun 
avancess in te gaan.220 

Ookk saters worden soms voorgesteld als wezens die ernaar verlangen gepenetreerd 
tee worden. Op het handvat van een Boiotische pyxis masturbeert een sater, terwijl hij 
zichzelff penetreert met een dildo.221 Op een skyphos van 470-460 staat een sater met 
zijnn rug gekeerd naar een phallusvogel. Hij steekt zijn billen naar achteren en staat op 
hett punt op de phallus te gaan zitten.222 Op een roodfigurige kylix zijn saters 

2144 Zo Lissarague (1990/1) p. 61. 
2133 Er zijn verschillende afbeeldingen van masturberende saters. Zie bijv. Lissarague (1990/1). Andere 
voorbeelden:: Hedreen (1992) pi. 4, 40a-b, 41, cf. p. 158; Viemeisel & Kaeser (19922) 67.4a, b, 70.6; 
Dierichss (19932) Abb. 29b, 182,213. 
2166 Suid. dvSpóywo? 2177: ' AvSpóyuvoc/ ó Aióvuooc,, óc, Kal xd dvSpcov nouöv ïcai xd Ywcaiaöv 
Jtaoxow. . 
2l7Inn de Edoni van Aischylos (fr. 61) wordt de god uitgemaakt voor yuwic,. Cf. ook A. Theori ft. 78. 
2188 Scholia in Lucianum 44,28, 2. Ze definiëren de KivctiSoc, als ö te JIOICÖV Ö te jido%oov (Scholia in 
Lucianumm 51,32,5); cf. ook Lucianus Pseudol 17.9. 
2199 Scholia in Lucianum 52,5:11005 ópuTiv ui^ewc/ icaï hx\ èmpouXeüeiv avrov 8ia$8eïoai. 
2200 Ook in de Homerische hymne aan Dionysos (vii, 2-6) wordt Dionysos als een verleidelijke 
jongemann voorgesteld met donker golvend haar op een in zee uitstekende rots. Zeerovers ontvoeren 
hem,, maar het gaat hen om een losprijs; seksuele toespelingen ontbreken. 
2211 Boiotische drievoet pyxis, Berlijn, Staatliche Museen 3364. Dover (1978) BB24, Hedreen (1992) pi. 
44. . 
2222 Roodfigurige skyphos, Boston 08.31c. Vermeule (1969) p. 14, pi. 11, 4.5, Keuls (1985) pi. 63, 
Lissaraguee (1990/1) fig. 2.11, Dierichs (19932) Abb. 221 2.11, 2.12, Kilmer (1993) Rl 159. 
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verwikkeldd ia een homoseksuele actie: een sater masturbeert, een ander pleegt 
fellatioo en weer een ander penetreert een soortgenoot anaal, die met zijn rag op de 
grondd ligt.223 Op een zwartfigurige amfoor uit ca. 540 zijn negen saters afgebeeld, 
waarvann er enkele in opgewonden staat verkeren. Eén staat op het punt bij een van 
zijnn makkers fellatio te plegen en een ander drukt zijn stijve penis tegen degene die 
tegenoverr hem staat.224 

Maarr ook de aanwezigheid van de god in de wereld van de mensen kan met deze 
dubbelee seksuele rol van de man te maken hebben. In dit verband zijn drie 
vaasafbeeldingenn van de Affecter interessant, die hetzelfde iconografische patroon 
latenn zien.225 Midden op de voorstelling staat Dionysos met een kantharos in zijn hand. 
Tweee mannen staan achter hem. Voor hem staat een andere man, die zijn linkerhand 
opheft,, wellicht een groetend gebaar. Tussen hen bevindt zich op twee afbeeldingen 
eenn bok, op de derde (Mommsen nr. 107) een hert. Het lijkt alsof Dionysos de man die 
voorr hem staat de kantharos aanreikt. Men kan in deze man Ikarios zien, maar zeker 
iss het niet.226 Nu is het opvallend dat op alledrie de voorstellingen achter de man die 
voorr Dionysos staat een paar is afgebeeld, dat verwikkeld is in een verleiding. Op 
tweee ervan (Mommsen nrs. 106 en 107) volgt achter dit paar onder het handvat een 
tweedee minnend paar. Al deze paren bestaan uit mannen: ze dragen allen een baard. 
Dee verleidingsscènes moeten wel gezien worden in het licht van de Dionysische 
voorstelling.. De wijn die Dionysos overhandigt aan de man tegenover hem, is in het 
algemeenn verbonden met seksualiteit en hier in het bijzonder met die tussen twee 
volwassenn mannen.227 Dionysos symboliseert de rol van de erastes alsmede die van 
eenn pathicus. De kracht van de wijn doet mannen de begrenzingen die de 
maatschappijj hen oplegt overschrijden en hun natuur volgen. 
Wijnn en seks gaan vaak samen op de komos-afbeeldingen op vazen. We hebben 
gezienn dat op Korinthische en Attisch zwartfigurige vazen, waaronder de 
'Tyrrheense'' amforen, de komos vaak homo-erotische en homoseksuele taferelen 
toont.. De context is veelal Dionysisch, die op verschillende manieren kan worden 
aangegeven:: er staat een wijnvat tussen de deelnemers aan de komos, ze dragen een 
rythonn of een kylix bij zich, Dionysos manifesteert zich op de keerzijde, of het tafereel 
iss op een kylix of kantiiaros afgebeeld. Bovendien hebben we geconcludeerd dat op 
dezee vazen de komasten een sterke belangstelling tonen voor eikaars achterwerk: 
zowell jongens als mannen hebben een seksuele interesse voor het achterwerk van 
volwassenn mannen. Deze afbeeldingen suggereren dat wijn de man tot allerlei 
homosekuelee handelingen brengt, waarbij de een de actieve, de ander de passieve rol 
aanneemt.. Dionysos staat dus niet alleen voor de wijn, maar ook voor de gedragingen 
diee de mensen verrichten onder invloed van deze drank. Een Tyrrheense amfoor uit 
Orvietoo laat dit duidelijk zien:228 op de ene kant zit Dionysos op een diphros en hij kijkt 
naarr een druivenboom vol vruchten. Achter hem staat een masturberende sater met 
eenn geweldig geslacht. De man die achter hem danst heeft ook een 

2233 Roodfigurige kylix, Berlijn 1964.4, ARV2 1700, Para 334. Dover (1978) R1127, Koch-Hamack 
(1983)) Abb. 104, Keuls (1985) pi. 262, Lissarague (1990/1) 2.28, Dierichs (19932) Abb. 213, Kilmer 
(1993)) R226(=R1127). 
2244 Zwartfigurige amfoor, München 1444; ABV 325; Add2 88. Viemeisel & Kaeser (19922) 67.4; hierin 
luidtt het onderschrift 'Ordinare Satern'. Ook de twee saters op een zwartfigurige kylix (kunsthandel 
Basell Cat. Münzen und Medaillen, febr. 1980 lotnr. 64) lijken gezamenlijk achter een askos een 
erotischee handeling uit te voeren. 
2255 Het betreft: amfoor, Oxford, Ashmolean Museum 1965.126, ABV 242, 34, Para 110; amfoor, 
München,, Antikensammlungen 1441, ABV 243, 44; amfoor, Londen, British Museum B153, ABV 
243f.,, 45 (resp. Mommsen (1975) nr. 103,106,107). Ze behoren alledrie tot groep Vul. 
2266 Ook Mommsen (1975) p. 77 vraagt zich af of het Ikarios is. 
2277 Voor de relatie tussen wijn en seksualiteit in het algemeen in verband met Dionysos, zie Henrichs 
(1982)) p. 140. 
2288 Orvieto, Museo Claudio Faina 2664; nr. ZK10 (lijst n). 
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buitenproportioneell geslacht: hij kijkt om naar een mainade. Dionysos en de wijn (de 
druivenboom)) zijn verbonden met seksuele opwinding en activiteit. Op de keerzijde 
bedrijftt een groep mannen groepsseks, waarbij ze om beurten een man verkrachten. 
Eenn krater waarachter een hetaire staat die het tafereel gadeslaat, geeft aan in welke 
toestandd Dionysos de mannen heeft gebracht. Degene door wie de man gepenetreerd 
wordt,, is een jongeman.229 De wijn doet de rollen omdraaien en doorbreekt de 
grenzenn van de pederastie, zowel op het gebied van de leeftijd als ten aanzien van het 
rollenpatroon.. Beide voorstellingen op de vaas zijn onmiskenbaar met elkaar 
verbonden.. Vanaf de zesde eeuw geven de bronnen dus te verstaan dat Dionysos de 
godd van de seksuele extase is, met dien verstande dat hij alle vormen van seksualiteit 
tussenn mannen toestaat en stimuleert. 
Bijj de komos op roodfigurige vazen is bijna altijd wijn zichtbaar in de vorm van een 
kylixx of krater. Daarentegen treedt, zoals we hebben gezien, het homoseksuele 
aspectt zelden expliciet op de voorgrond. Toch zijn er ook in deze periode 
voorstellingenn die beide elementen combineren en waarop de belangstelling die de 
enee komast heeft voor het achterwerk van de ander benadrukt wordt.230 De 
terughoudendheidd die we in de vijfde eeuw aantreffen om expliciet homoseksuele 
handelingenn niet aan het daglicht prijs te geven hebben we verklaard aan de hand van 
eenn burgerlijke moraal als reactie op excessief seksueel gedrag. 
Hett is opvallend dat Dionysos zelf ca. 430 een verjonging ondergaat, en bovendien als 
eenn verleidelijke, wat verwijfde jongeman wordt weergegeven.23' Hiervoor is, voor 
zoverr ik de literatuur overzie, nooit een bevredigende verklaring gegeven. De context 
waarbinnenn ik de ambiguïteit van Dionysos bespreek, biedt de volgende verklaring. 
Dionysoss als de god die doet wat eigen is aan mannen en ondergaat wat eigen is aan 
vrouwen,, heeft aan volwassen mannen in de zesde en vijfde eeuw de gelegenheid 
gebodenn onder invloed van wijn hun natuur te volgen, waarbij het voor hen ook 
mogelijkk was zich als een pathicus te gedragen. Dit gedrag van volwassen mannen 
kwam,, zoals we hebben gezien, in een slecht daglicht te staan, omdat het in de 
democratiee gekoppeld werd aan ondemocratisch gedrag en niet paste bij het ideaal 
vann de burger. Toch was dit gedrag een onderdeel van de Atheense cultuur en men 
schreeff dit toe aan de invloed van Dionysos. De verjonging van Dionysos is een 
pogingg om de focus te verschuiven van de volwassen man naar de jongeman wiens 
passievee gedrag minder aanstootgevend was. De verjonging van Dionysos is een 
pogingg de donkere kant van de god aan te passen aan de vigerende moraal het 
passievee gedrag van de volwassen man te verbloemen. Het grote aantal roodfigurige 
vaasafbeeldingenn van jongens of jongemannen die in een verleiding met elkaar zijn 
verwikkeld,, laat zich vanuit dezelfde moraal verklaren. Ze zijn als het ware 
eufemismenn voor, of beter een verbloeming van het feit dat door het doorbreken van 
dee grenzen van de pederastie andere vormen van homoseksueel gedrag onder 
mannenn gewoon waren geworden. 

Dionysoss speelt een centrale rol in twee belangrijke teksten die ons uit het einde van 
dee vijfde eeuw zijn overgeleverd: de Kikkers van Aristophanes en de Bacchanten 
vann Euripides. In de Kikkers komt de vrouwelijke kant van Dionysos niet erg 
nadrukkelijkk naar voren. Hij draagt wel een Kpotconóq (46), een gele lange jurk, die 
gewoonlijkk tot de garderobe van vrouwen behoorde,232 maar er is niets in de tekst dat 

^Ziee voetnoot 169 van hoofdstuk 4. 
2300 nr. RK2, RK9, RK13, RK18, RK28, RK30, RK31, RK41, RK48, RK79, RK85. 
2311 Zie bijv. Carpenter (1986), Carpenter (1993) p. 185. Het eerste voorbeeld uit de Griekse kunst dat als 
eenn beginpunt van deze traditie wordt gezien is het Dionysosbeeld op het oostelijk tympanon van het 
Parthenon.. Dus de verjonging begint niet, zoals Burkert (19852) p. 167 beweert ca. 450. 
2322 Dover (1993) p. 40 suggereert dat de KpoKortóq ook kan zijn 'a long-standing attribute of Dionysos, 
ann aspect of his association with festivity.' 
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suggereertt dat hij wordt voorgesteld ais een jongeman zonder baard, zoals Dover 
terechtt opmerkt-233 Alleen indirect, in de manier waarop hij zich gedraagt, doet de god 
zichh onmannelijk voor. Hij durft niets, en is voortdurend bang. In de Bacchanten 
daarentegenn wordt Dionysos wel vrouwelijk voorgesteld. Pentheus heeft gehoord dat 
err een vreemdeling naar de stad is gekomen die een vrouwelijk uiterlijk heeft: hij 
draagtt blonde krullen en heeft zijn haar geparfumeerd. Hij heeft de charmes van 
Aphroditee in zijn ogen, dat wil zeggen: hij is verleidelijk.234 Als Pentheus de 
vreemdelingg in levenden lijve ziet, horen we meer: zijn haar is lang en valt in lange 
lokkenn langs zijn wang. Zijn huid is zo blank dat Pentheus vermoedt dat hij opzettelijk 
dee zon vermijdt. Het uiterlijk van de vreemdeling laat Pentheus niet koud. 'Je bent 
bepaaldd niet lelijk om te zien', waaraan hij direct toevoegt: 'tenminste in de ogen van 
vrouwen',, om niet de indruk te wekken dat hij zelf de figuur van Dionysos 
aantrekkelijkk vindt. In ieder geval suggereert hij dat Dionysos er verleidelijk uitziet en 
zijnn schoonheid gebruikt om er anderen mee te verleiden.235 Bovendien suggereert hij 
meerderee malen dat de riten in dienst van Dionysos aanleiding zouden geven tot 
ontucht.. De bakchanten zouden zich in hun dronkenschap overgeven aan de wellust 
vann mannen.236 Pentheus koppelt aan Dionysos een sterke neiging tot seksualiteit, 
maarr niet tot homoseksueel gedrag. 
Pentheuss heeft de god beledigd door hem als god af te wijzen. Op zijn beurt zal 
Dionysoss hem vernederen en hem grondig laten beseffen dat zijn vergissing fataal is. 
Dee vernedering die Pentheus moet ondergaan bestaat eruit dat hij zich als een vrouw 
moett verkleden. Hij moet zijn mannelijkheid afleggen en dit vormt de voorwaarde om 
tee mogen doordringen in de Dionysische wereld. Hij krijgt een pruik op met lang haar, 
mett daarin een haarband; hij moet een lange chiton aan met daaroverheen een 
gevlektee huid van een hert, en hij krijgt een thyrsosstaf in zijn hand.237 Hij die zelf 
toeschouwerr van vrouwen wil zijn, moet zichzelf als vrouw uitdossen. Hij wordt 
gedwongenn zich te assimileren aan het karakter van de god, dat wil zeggen: diens 
androgynee karakter. Maar tegelijk is dit onderdeel van zijn straf een vorm van 
initiatie.2388 De geïnitieerde moet zich losmaken van zijn identiteit en zich 
vereenzelvigenn met de andere sexe. De god is wreed en zijn straf is bitter. Voor 
Pentheuss is deze feminisering van zijn persoon aanvankelijk onaanvaardbaar, maar 
eenmaall in de macht van Dionysos, voegt hij zich gewillig in zijn nieuwe rol. Ook op 
ditt punt is de macht van Dionysos dwingend en overweldigend.239 Wellicht is er een 
verbandd tussen datgene wat Pentheus ondergaat en de Prosymnos-mythe. Dionysos 
zegtt tegen de bakchanten, nadat hij Pentheus zover heeft gekregen dat deze toestemt 
vrouwenklerenn aan te trekken: 

Vrouwen,, de man loopt in de val: hij  zal bij  de bakchanten aankomen en daar  boeten met zijn 
leven.. Dionysos, nu is het jouw beurt; je bent niet ver  weg. Laten we hem straffen. Breng hem 
omm te beginnen het hoofd op hol en wek in hem een snelle waanzin; immers, zolang hij  bij  zijn 
positievenn is, wil hij  vast en zeker  geen vrouwenkleding aantrekken: heeft hij  eenmaal zijn 
verstandd verloren, dan wèl. 

2333 Dover  (1993) p. 40. 
234E.. Ba. 235-236; cf. ook 353. Voor  de uitwerkin g van het thema van de rolverwisseling in de 
Bacchae,Bacchae, zie Segal (1984). 
235E.. Ba. 453-459. Let op de inconsequentie van de reactie van Pentheus: enerzijds beschrijft hij 
Dionysoss als iemand met een vrouwelijk e gender, anderzijds is hij  aantrekkelijk in de ogen van 
vrouwen. . 
2*E.. Ba. 225. 
237E.. Ba. 822 e.v. 
^Cf .. Seaford (1996) pp. 42-44 en 222. 
239Henrichss (1982) p. 159 merkt op: 'Of all the Dionysiac transvestites known to us, only the Pentheus 
off  die Bacchae, in Euripides's psychological portrayal, undergoes a true 'change of personality'. 
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Ikk  wil hem belachelijk maken bij  de Thebanen door  hem als een vrouw door  de stad te leiden na 
diee grote woorden, waarmee hij  daarnet zo indrukwekkend was. Nu ga ik Pentheus in mooie 
klerenn steken voor  zijn reis naar  de Hades. Want straks wordt hij  door  zijn moeder  afgeslacht Zo 
zall  hij  weten dat Dionysos, de zoon van Zeus, echt een god is, de vreselijkste en vriendelijkste 
voorr  de mensen.340 

Dee vrouwenkleren zijn voor Pentheus tegelijk zijn doodskleed.241 Zijn wisseling van 
genderr staat in dienst van zijn uiteindelijke straf, de tocht naar de Hades. Ook het 
ondergaann van een rituele dood is een onderdeel van de initiatie die Pentheus moet 
ondergaann als ritueel voor Dionysos.242 In de Prosymnos-mythe worden ook beide 
elementen,, de afdaling in de onderwereld en de daad die een man bij uitstek 
'feminiseert',, met elkaar verbonden, maar nu worden ze door de god zelf uitgevoerd. 
Hoee het ook zij, Euripides laat in de Bakchanten een aspect van de Dionysische 
realiteitt naar voren komen dat zeer nauw aansluit bij het perspectief van waaruit wij 
inn dit hoofdstuk Dionysos hebben belicht. 

*°E .. Ba. 848-861. 
2411 Zo ook Seaford (1996) pp. 216 en 222. 
W2Ziee Seaford (1996) pp. 43-44. Voor  dit Dionysische ritueel in de Orphische literatuur , zie West 
(1983)) pp. 140 e.v. 
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HOOFDSTUKK  8 
HOMOSEKSUALITEI TT IN DE VIERDE EEUW 

1.. De bronnen 

1.1.. De teksten 

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

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

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

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

1.2.. De structuur van de rede Contra Timarchum 

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

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

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

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

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

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

2.. Een moeilijk proces 

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

2.1.. De politieke situatie 

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

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

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

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

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

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

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

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

"Voo rr  Demosthenes' beschuldigingen en Aischines' repliek met de daarna genomen beslissingen, zie 
Schaferr  (18862) pp. 266-273. 
20Voorr  Demosthenes' verslag van de benoeming van dit derde gezantschap, zie D. XDC, 121 e.v. 
2lI nn zijn plaats ging zijn broer  Aphobetos, zie D. XDC 124-125 en Aeschin. II , 94-95. 
^ f .. Schafer  (18862) pp. 293-4. 
^D .. XDC, 128 e.v. Vergelijk het commentaar  van Aischines hierop: Aeschin. n, 162 e.v. 
24D.. XDC, 125, zie Schafer  (18862) p. 293: 'Hatt e schon die erste Kunde alles in Aufruh r  versetzt, so 
steigertee sich der  Schrecken als nach Abreise der  Gesandten weitere Nachrichten e ingingen: man machte 
sichh darauf gefasst dass Philipp und seine Verbündeten nach Attik a vordringen könnten.' 
^D .. XDC, 128 en 132. 
«Cf.. Schafer  (18862) p. 296. 
"D .. XDC, 112-113. 

265 5 



tegenn Aischines over zijn gedrag tijdens het tweede gezantschap, waaraan 
Demostheness ook zelf had deelgenomen.28 De aanklacht had betrekking op de 
volgendee punten: 1. Aischines was niet waarachtig geweest in zijn verslag; 2. hij had 
zichh niet gehouden aan de opdracht van het gezantschap; 3. hij had voor uitstel 
gezorgd,, duidelijk met bedriegelijke bedoelingen en 4. hij had zich laten omkopen.29 

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

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

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

12.12. De controverse elite-massa/6%ioq 

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

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

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

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

4lCf.. Ober (1989) pp. 199-205. 
42Cf.. Dover (1974) p 41-45 Etonian (1980) p 175-176, Ober (1989) pp. 259-266. 
^Voorr deze begrippen, zie vooral Loraux (1986) pp. 146 e.v. 
••Overr de betekenis van de term pTttoap, zie Ober (1989) pp. 105-108, Hansen (19922) pp. 143-145 en 
268-271,, Todd (1993) pp. 292-293. 

268 8 



politiekee bedrijf te kunnen deelnemen. Anderzijds golden ze als beschermers, 
adviseurss en leiders van het volk en moesten ze zich manifesteren als advocaten van 
dee ideologie van politieke gelijkheid. Ze gedroegen zich soms ook als opvoeders en 
criticii van het gedrag en de opvattingen van het volk.43 Zo'n houding vereiste dat ze in 
staatt waren zich op het niveau van de jiéxpto? dviïp te stellen en het normen- en 
waardenpatroonn van de burgerij althans met hun woorden te onderschrijven.46 

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

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

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

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

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

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

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

»Ziee Hansen (19922) pp. 221-222. 
"Overr de SoKiuaoia zie Lipsius (1905-15) pp. 269-285, Harrison (1971) pp. 200-207, Ober (1989) p. 
230,, Hansen (19922) pp. 218-220. Over de eüOuvai zie Lipsius (1905-15) pp. 286-298, Harrison 
(1971)) pp. 14-15,208-211, Ober (1989) p. 230, Hansen (19922) pp. 222-224. 
"Dee Boulè voerde alleen het onderzoek uit van de negen archonten en de leden van de Boulè. 
«Ziee Hansen (19922) p. 220. 
«Ziee Hansen (19922) p. 224. 
"Ziee Lipsius (1905-15) H pp. 278-282, Ruschenbusch (1966) p. 43 en pp. 110-111, Harrison (1968) 
pp.. 204-205, MacDowell (1978) p. 126, Ober (1989) pp. 109-110, Hansen (19922) p. 267, Todd 
(1993)) p. 116. 
wAeschin.. 1,97: Toiixq> yap KocéXucev ó naxf|p oxxriav, d$' ffc ëxepo^ uèv KÖV eXntotipYei, o&rex; 
5èè ov5' avttS SiafuXdJjai e5\)VTJ0ry Par. 101: <£o(fr|6eiq yap TCK; JtTjxovpYias ditéSoto a f\v auxq> 

271 1 



dee indruk te wekken dat Timarchos enerzijds een geweldige hoeveelheid geld erdoor 
gejaagdd heeft, anderzijds om aan te geven dat Timarchos' vader reeds de plichten die 
verbondenn waren aan een zo welvarende Atheense familie verzaakt heeft. 
Timarchoss zou zijn karakter dus niet van een vreemde hebben. In ieder geval 
behoordee de vader van Timarchos, zeker nadat hij het bezit van zijn broers onder zijn 
beheerr had, tot de 'leisure'-klasse, maar het is mijns inziens onzeker of we hem tot de 
klassee van de leitourgia kunnen rekenen.66 

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

KTTifiata.. .. Ik neem de vader  als subject van (JHDpJTiÖeiq en niet Timarchos, aangezien de vader, blijkens 
hett  in par. 102 vertelde, ook subject is van lyintópiiaev. 
^Dee opmerking van Aischines dat Timarchos' vader  in staat was en dus de plicht had om UUourgieën te 
verrichten,, maar  dat het Atheense volk hiervan weinig heeft gemerkt, omdat de man eraan heeft weten te 
ontkomen,, biedt voor  een jur y weinig houvast voor  de zekerheid dat de man werkelijk het vermogen 
hadd om teitourgieën te verrichten. De jury zal moeten zijn afgegaan op de opsomming van het bezit en 
dee bedragen die Aischines weet te vermelden die Timarchos heeft ontvangen toen hij  een en ander 
verkocht.. Aischines vermeldt 1. een huis aan de rand van de stad, met een waarde van 20 mina's 2. een 
landgoedd in Sphettoss 3. een stuk grond in Alopeke met een waarde van 2000 drachmen 4. een stuk 
grondd in Kephisia S. een stuk grond in Amphitrope 6. twee werkplaatsen bij  de zilvermijnen 7. tien 
slavenn die werkzaam waren als schoenmaker  8. een vrouw die met het spinnen van vlas geld verdiende 
9.. een borduurwerker  10. enkele debiteuren, die in ieder  geval ca. 30 mina's hadden geleend. Op grond 
hiervann is het duidelijk dat de vader  van Timarchos in ieder  geval tot de 'leisure' klasse behoorde. Of hij 
overr  drie of meer  talenten beschikte, de grens voor  de leitourgia-klasse, is de vraag. Uitgaande van een 
gemiddeldee prij s voor  een slaaf van 1S7 drachmen (op basis van de verslagen van de confiscatie van de 
bezittingenn van degenen die schuldig werden bevonden aan de verminking van de Hermen, zie Sinclair 
(1988)) p. 199) kunnen we uit de rede van Aischines opmaken dat het bezit van Timarchos' vader  ca. 
tweee talenten besloeg, waarbij  we het landgoed in Sphettos, twee werkplaatsen bij  de zilvermijnen en 
anderee leningen dan de genoemde niet meegeteld hebben. Ook de vermelding van het in verhouding niet 
grotee aantal slaven maakt het twijfelachti g dat de vader  van Timarchos tot de leitourgia-Ylasse behoorde. 
67Voorr  moderne literatuur  over  het leven van Aischines zie: Schafer  (18852) I pp. 215-258, Blass 
(18982)) pp. 153-185. Marti n &  de Budé (1927) pp. i-vi, Wolf (1955) pp. 290-297, Ober  (1989) pp. 
117-118,, 180,183-184,232-234,272-273, 281-285,289. 
«•Cff D. XVin, 258-259,265, XTX, 199. 
«Cf.. D. XVIII, 259-260,265, XIX, 199. 
^Cf.. Aeschin. ü, 167-170. 
7,Cf.. D. XVIII, 261 en 265. De laatste opmerking is wellicht door Demosthenes denigrerend bedoeld. 
72Cf.. D. XVm, 129,209,261-262,265, XTX, 200, 246-247, 337. 
73Cf.. Martin & de Budé (1927) p. Hl: Les parents et allies d'Eschine apparaissent done d'après son 
exposéé comme d' honorables Athéniens de condition moyenne, sans distinction particuliere.' Wolf 
(1955)) p. 294: 'Zwar gehorte er nach seiner Herkunft und den Lebensverhaltnissen der Familie zur 
democratischenn Mittelschicht Athens.' Ober (1989) p. 117 gaat ervan uit dat elke redenaar die als 
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Dee onzekerheid over de precieze status van Aischines wordt veroorzaakt, doordat 
wee voor onze gegevens afhankelijk zijn van zijn eigen weergave in de rede de falsa 
legatione,legatione, die een verdediging is tegen de felle aanval van Demosthenes op de 
nederigee afkomst van Aischines.74 Het is duidelijk dat Aischines in deze rede zijn 
uiterstee best doet de jury ervan te overtuigen dat hij uit een min of meer aristocratisch 
milieuu afkomstig is: de familie van zijn vader behoorde tot de phratrie die dezelfde 
altarenn gebruikte als de vermaarde aristocratische familie van de Eteoboutadai, en 
zijnn vader zou in zijn jonge jaren, voordat hij zijn vermogen door de oorlog had 
verloren,, beroepsatleet geweest zijn.75 Dat Aischines deze suggestie wil wekken 
heeftt ermee te maken dat in de vierde eeuw nog steeds de gedachte leefde dat 
iemandss daden gebaseerd waren op iemands karakter en dat dit afhankelijk was van 
datt van zijn ouders en voorouders. Goede afkomst maakte nog steeds een 
betrouwbaree indruk en werd nog steeds vaak beschouwd als een waarborg voor 
goedd gedrag. 
Inn de rede tegen Timarchos ligt de dichotomie elite versus niet-elite of aristocratie 
versuss de burgerij niet zo eenvoudig. Het proces gaat niet over Aischines1 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.. Verschillende vormen van homoseksualiteit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sudaa bedoelde Timarchos dezelfde is als de door Aischines aangeklaagde Timarchos. In de redevoering 
wordtt nergens de deme direct gekoppeld aan de naam Timarchos, zoals de Hypothesis doet, maar de 
informatiee die de redevoering geeft, is ermee in overeenstemming: in par. 97 wordt vermeld dat de 
familiee een huis aan de rand van de stad, een landgoed in de deme Sphettos en een stuk grond in 
Alopekee had. Uit het vervolg blijkt dat de moeder van Timarchos uit de deme Alopeke kwam. Zij 
smeektt hem namelijk het stuk grond aldaar niet te verkopen, opdat zij er begraven kan worden (par. 99). 
Waarschijnlijkk hoorde het land in Alopeke tot haar bruidsschat. Timarchos had twee ooms, Eupolemos, 
eenn paidotribes en Arignotos, die blind was. Toen Eupolemos gestorven was, beheerde de vader van 
Timarchoss het hele familiebezit, maar gaf aan zijn blinde broer voor diens onderhoud geregeld wat geld. 
Toenn na de dood van zijn vader het bezit op Timarchos overging en toen hij de leeftijd had bereikt dat hij 
hieroverr zelf kon beschikken, heeft hij deze oude blinde oom verstoten en het geld verbrast. Aischines 
roeptt de oude man als getuige op en noemt hem' Apivvartoc, X<J>T|TUO<; (par. 104). Het heeft er dus alles 
vann dat de familie van de vader van Timarchos van de deme Sphettos afkomstig was. Cf. Kirchner 
(1901)) nr. 13636, Rhodes (1972) p. 242, Develin (1989) p. 270. Er is in par. 157 sprake van een 
naamgenoott van Timarchos, een itaic,, die echter op het gebied van ingetogenheid zijn tegenpool is; van 
hemm wordt echter verder niet vermeld uit welke deme hij afkomstig was. 
""Hansenn (19922) p. 272 concludeert na telling van de voorstellen tot de y i^ iouma van de 
verschillendee redenaars in onze bronnen (van Demades zijn er 22 bekend, van Lykrophron 11 en van 
Demostheness 39): 'A political leader in the course of his career must have proposed hundreds of 
decrees'.. We moeten niet vergeten dat in een zitting van de volksvergadering gemiddeld negen tot tien 
besluitenn passeerden en dat de volksvergadering zo'n 30 a 40 keer per jaar bijeenkwam. Zie Hansen 
(19922)pp.l55-156. . 
'«•Aeschin.I,109,110.. Cf. Kirchner (1901) nr. 13636, Hansen (1975) nr. 143, Develin (1989) nr. 3067 
enn pp. 267en 322. 
'«Aeschin.. I, 80. Cf. Develin (1989) pp. 312-322. 
ll0Cf.. ook Rhodes (19932) p. 570, die naar aanleiding van de vermelding van de armentoelage in de Ath. 
Pol.Pol. 49,4 naar Aeschin 1,109 verwijst voor de datum van de verandering van deze regeling. 
111111 A.P. 62.2. Rhodes (1972) p.3. 
ll2Ziee Rhodes (1972) pp. 3 en 242-3. Hij telt slechts zeventien voorbeelden van Atheners uit de vierde 
eeuww die tweemaal in dé Boulè hebben gezeten. Zie verder Hansen (19922) p. 249. 
l,3Dee keuze voor de nieuwe leden van de Boulè werd gemaakt uit mensen die zichzelf hadden 
aangemeld.. Cf. Lys. 31.5, 33 en Hansen (19922) pp.247-248. 
"*X.M"*X.M  I,ii.35, D. XXII Andr. hyp. i,l. Cf. Rhodes (1972) p. 1, Sinclair (1988) p.66, Oberr (1989) p. 
139,, Hansen (19922) p. 249. Volgens Rhodes was het misschien mogelijk dat iemand in het jaar dat hij 
dertigg werd lid was van de Boulè, dus op negenentwintigjarige leeftijd. 
ll3Ziee Ober (1989) p. 140, Hansen (19922) p. 249. Dit gegeven gecombineerd met het eerste 
lidmaatschapp van de Boulè van Timarchos ten tijde van het archontschap van Nikophemos in 361/360, 
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3.. Hij heeft allerlei ambten (dpxai) vervuld, zowel ambten die men door het lot 
verkreegg als ambten waarvoor men gekozen werd. "6 Aischines noemt er enkele 
expliciett en uitsluitend die ambten, naar aanleiding waarvan hij gemakkelijk het 
verdorvenn karakter van Timarchos kon illustreren. Hij was eens lid van de belangrijke 
commissiee van de tien logistai geweest die de taak had de euthynai bij de 
magistratenn te verrichten.117 Hij bekleedde het ambt van gouverneur (archon) op het 
eilandd Andros (par. 107).'18 Hij werd aangesteld als inspecteur van de huurlingen in 
Eretria.1199 Verder heeft hij aan verschillende officiële gezantschappen deelgenomen 
(par.. 120). 12° 
Wee kunnen concluderen dat Timarchos een ambitieuze, vooraanstaande politicus/ 
rhetorrhetor was, die zeker vanaf 461/460 aan veel Atheners, die geregeld de 
volksvergaderingg bijwoonden, bekend was.121 We moeten vaststellen dat de 
redevoeringg van Aischines slechts een zeer selectieve bron is voor het bereik van zijn 
politiekee activiteiten en invloed. 
Demostheness steltt in de falsa legatione (par. 286) de vraag hoelang Timarchos actief 
wass als een openbaar spreker (éSTuuivópei) en geeft als antwoord: JIOXW xpóvov. In al 
diee tijd was, aldus Demosthenes, Aischines in Athene, maar hij nam er geen aanstoot 
aann dat een man van een dergelijk karakter in het openbaar sprak. Demosthenes 
spreektt hier een waar woord. Maar het is niet alleen Aischines geweest die nagelaten 
heeftt Timarchos aan de kaak te stellen. Ook het volk heeft zich jarenlang door hem 
latenn adviseren, zonder zich aan zijn gedrag te storen. Aischines bevindt zich dus met 
zijnn proces op het scherp van de snede. Omdat hij alleen door Timarchos te 
beschuldigenn zelf het vege lijf kan redden, is hij enerzijds gedwongen de leden van de 
juryy op de hoogte te stellen van de schandelijke praktijken van Timarchos als politicus 
enn daarmee zijn politieke carrière, zijn politieke rol en invloed in herinnering te roepen, 
anderzijdss moet hij ervoor oppassen de dèmos niet ervan te beschuldigen een figuur 
alss Timarchos minstens vijftien jaar zijn gang te hebben laten gaan en zich al die jaren 
doorr zo'n verdorven persoon te hebben laten adviseren. Een dergelijke kritiek houdt 
eenn fundamentele aanval in op het functioneren van de democratie: het systeem biedt 
ruimtee aan ambitieuze, onbetrouwbare, nietsontziende individuen. Timarchos is 
bijvoorbeeldd tweemaal lid van de Boulè geweest. Zoals we hebben gezien, werden 
beambtenn en de leden van de Boulè altijd van te voren aan een dokimasia en euthynai 
onderworpen.. Timarchos heeft deze toets altijd doorstaan. Waarom is er verder nooit 

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

oiiöèè xeipoTovn.6ei£, aXXa ndoac. napa xo'uc, vóuotx; icpidpevoc, moet een understatement zijn (let op 
dee suggestieve woorden fiv vuexc, ópate) om Timarchos voor  te stellen als een abjecte baantjesjager. 
Overr  Timarchos' leeftijd en de relatie met zijn homoseksuele praktij k kom ik nog te spreken. 
116Ziee Aeschin. 1,113. 
1177 Cf. Aeschin ffl,  20-23, Ath. Pol. 54.2; Hansen (19922) pp. 222-224, Rhodes (19932) pp. 597 e.v. 
Volgenss Develin (1989) zou hij  dit ambt in 364/3 hebben bekleed. Er  is nog een andere commissie van 
logisthai,logisthai, namelijk een uit de Boulè door  het lot gekozen tienmanschap die elke prytanie een controle 
moestenn uitoefenen op de verslagen van de magistraten. Deze commissie wordt hier  waarschijnlij k niet 
bedoeld.. Cf. Ath. Pot. 48.3; Hansen (19922) p. 221, Rhodes (19932) pp. 560-561. 
1188 Volgens Develin (1989) p. 264 zou dit in 362/3 zich hebben afgespeeld. 
119Aeschinn I, 113: è^Exaaxryq x<5v èv "Epeipia Jjévoov. Dit zou zich volgens Develin (1989) in 347/6 
hebbenn kunnen afspelen. 
120Dee woorden ó xoü ST|UOU ovujkwXoc, (par. 120) verwijzen wellicht naar  Timarchos' activiteit als 
rhetor,rhetor, maar  zijn hier  ongetwijfeld zeer  ironisch bedoeld. Over  Timarchos' deelname aan 
gezantschappen,, zie Develin (1989) p. 351. 
•211 De opmerking van Demosthenes in de falsa legatione par. 244 dat Timarchos zelfs niet aan al zijn 
burenn bekend was, is natuurlijk enigszins overtrokken om het contrast met het effect van $r\ni\ over het 
levenn van Aischines scherp naar voren te laten komen. 
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eenn eisangelia tegen hem ingebracht? Corruptie was toch op hem van toepassing? 
Dezee kritiek kan Aischines niet zonder meer onder woorden brengen, want dan zou 
hijj de jury beledigen en haar sympathie verspelen. Hierbij komt nog dat het voor 
Aischiness zelf van groot belang was dat hij in dit proces als een uiterst betrouwbare 
enn ware democraat overkwam. Ook om die reden kon hij niet al te veel expliciete 
kritiekk uitoefenen. 

3.. Manipulati e met wetten 

3.1.. Inleiding 

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

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

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

3.2.. Een overdaad aan wetten 

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

124Cf.. Dover (1978) p. 24. Dover Iaat naar aanleiding van de wet op de hetairesis zien hoe belangrijk 
hett is onderscheid te maken tussen de eigenlijke wettekst en Aischines' commentaar erop. Woordjes als 
oluaii en 5fi JIOÖ wijzen op een interpretatie van de formulering van de wettekst. 
1255 Aischines hanteert het juridische onderscheid tussen natq en jieipaKiov: iemand is een ueipdiciov, 
wanneerr hij de leeftijd bereikt heeft waarop iemand zich officieel als burger kon laten registeren, dat wil 
zeggen:: achttien of negentien jaar (Ath'. Pol. is hierover niet eensluidend, zie Rhodes (19932) pp. 497-
4988 en Pélékidis (1962) pp. 51-2). 
126Aeschin.. 1,8: ripcoxov uèv ydp Sié^eiux «poe, üudq xouc, vóuoix; OI Kéïvxca nept xf\<; eweoouicu; 
T<3VV 7tai5ojv xd&v fmexépoav, ënevta feuxepov xoix; nepi xoav ueipaidöjv, xpixov S' é$e£fv; xo-uc, 7tepi 
xd>vv ÖAJUÖV f)XiKiaiv, o\> uóvov nepi xcov IStaixriiv, dXXd icai nepi x<ov piftópoov 
127Aeschin.. 1,9-12. 
l28Aeschin.. 1,10: iaq èpimiac, KCU XÖ OXÓXO? èv nXeurcn ünoxpia noiouuevoc/ 
,29Datt de koorleiders tenminste veertig jaar moesten zijn, wordt bevestigd door de Ath. Pol. 56, 3. Ook 
dee door vaders gekozen begeleiders van de epheben, wanneer zij hun training ondergaan, moeten boven 
dee veertig zijn (Ath. Pol. 42, 2). Rhodes (19932) p. 504 geeft als commentaar: 'to reduce the risk of 
corruptingg the young. (...) Tlie supervision of ephebi was presumably considered to demand skill or 
morall fitness as well as loyalty to the state (...)'. De vraag is of de leeftijdsgrens van de begeleiders in 
beidee gevallen wel iets met sophrosune te maken heeft gehad en niet alleen met hun ervaring en 
bekwaamheidd hun taak naar behoren uit te voeren. Het laat zich aanzien dat we hier te maken hebben 
mett Aischines' interpretatie van de wet en niet met een onderdeel van de wettekst zelf. 
130Err zijn in de redevoering van Aischines tegen Timarchos vier van deze citaten van wetten toegevoegd: 
par.. 12, 16, 21, 35. Deze passages zijn hoogstwaarschijnlijk apocrief en dienen met voorzichtigheid 
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A2.. De wet ten aanzien van het gedrag van de voogd/superieur van de jongen 
(vader,, broer, oom, voogd, samengevat met het woord tciipioq)131: de wet bepaalt dat 
wanneerr de superieur de jongen verhuurt als gezelschapsjongen (éxaipeïv), een 
aanklachtt ingediend kan worden tegen 1. degene die hem heeft verhuurd en 2. degene 
diee hem heeft ingehuurd. Voor beiden geldt dezelfde straf.132 De jongen werd niet 
gestraft;; hem werd, zodra hij volwassen was geworden, alleen het recht om in de 
volksvergaderingg te spreken (napp-noia) ontnomen. 
A3.. De wet ten aanzien van souteneurs (rtpoavayyooeia) (par. 14): de wet eist, volgens 
Aischines,, de hoogste straffen tegen degene die een vrije jongen of vrouw 
prostitueertt (npoaYcoveiieiv).133 Pas aan het einde van de redevoering in par. 184 komt 
hijj op deze wet terug om duidelijk te maken wat voor een hekel de wetgever (Solon) 
enn de voorvaderen van de Atheners hadden aan dit soort mensen. In deze paragraaf 
(184)) vermeldt Aischines dat op het beroep van souteneur de doodstraf stond.134 

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

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

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

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

C3.. De wet die bepaalt dat bij elke volksvergadering geloot moet worden welke phyle 
vooraann zit en de voorzitter is (par. 33). De leden van de phyle moeten optreden als 
verdedigerss van wetten en democratie. 
C4.. De wet ten aanzien van het gedrag van sprekers in de volksvergadering, opdat zij 
zichh aan bepaalde regels tijdens de vergadering houden. Deze wet was onlangs 
ingesteldd naar aanleiding van de schandelijke vertoning van Timarchos in de 
volksvergadering.. De wet wordt voorgelezen. 
Ditt zijn de wetten die door Aischines worden aangehaald, besproken of vermeld. Er 
zijnn drie punten die naar aanleiding hiervan door ons besproken dienen te worden: 1. 
Welkee wetten zijn van toepassing op de eigenlijke aanklacht tegen Timarchos, zoals 
Aischiness deze formuleert in de par. 154?142 2. In hoeverre is Aischines correct en 
oprechtt in zijn behandeling van de wetten? 3. Waarom geeft Aischines zo'n 
uitgebreidee inleiding over de wetten ten aanzien van sophrosune, terwijl dit, naar wij 
kunnenn opmaken uit de redevoeringen die wij uit de vierde eeuw tot onze beschikking 
hebben,, zeer ongebruikelijk was? 
Opp de eerste vraag is het antwoord nogal verrassend. Van de negen wetten die hij 
bespreektt lijken in eerste instantie alleen de wet op de hetairesis en de dokimasia 
tonton rhetoron van toepassing. De vier wetten die hij bespreekt in het kader van de 
manierr waarop Atheners zich moeten gedragen ten opzichte van jonge jongens 
(nalSe?)) zijn niet direct relevant, zoals Aischines zelf in par. 39 op indirecte wijze 
toegeeft,, wanneer hij de jury meedeelt dat hij Timarchos voorzichtig gaat aanpakken 
doordatt hij alles zal laten lopen wat de beklaagde als jongen verkeerd heeft gedaan 
mett zijn eigen lichaam. Is dit gebaar werkelijk bedoeld als een genereuze geste? Ik 
betwijfell het ten zeerste. Wet Al is blijkbaar niet op Timarchos van toepassing - hij 
heeftt niet op ongepaste plaatsen zoals de school of bij Hermesfeesten in gymnasia en 
alss koorleider achter jonge jongens aangezeten; bovendien is hij geen schoolmeester 
geweest.. We mogen dit concluderen, want anders had Aischines hiervan zeker 
gebruiktt gemaakt, omdat de straffen op deze overtredingen niet gering waren. Als 
wett A2 in werkelijkheid op Timarchos van toepassing was geweest, namelijk dat hij 
alss vader zijn zoon als prostitué had verhuurd, had Aischines er zeker gebruik van 
gemaakt.1433 Ook blijkt nergens dat Timarchos zelf vrije jongens heeft gehuurd. Als 
Timarchoss zich als pais geprostitueerd had, zou hij niet meer in het openbaar 
gesprokenn mogen hebben.144 Blijkbaar is dat of niet gebeurd, of te lang geleden; in elk 

1400 Als de formulering van de wet door Aischines juist is, - we hebben verder geen andere Griekse bron 
voorr deze wet - dan lijkt de wet een onderscheid te maken tussen een pontos en een hetairos in seksuele 
zin.. Voor een bespreking van dit verschil, zie par. 4.2.2. van dit hoofdstuk. 
1411 In par.3 noemt hij de term, maar in een zeer algemeen kader en met de bedoeling de jury al enigszins 
eenn indruk te geven wat de strekking van de aanklacht is. Ook in par. 20 hanteert Aischines de term, 
maarr ook hier niet als onderdeel van zijn eigen formulering van de wet op hetairesis. Ook wordt de 
termm niet gebruikt in het toegevoegde citaat van de wet. Dat Aischines deze term noemt als een activiteit 
diee Timarchos niet had mogen uitvoeren, zou de functie kunnen hebben de jury te suggereren dat deze 
wett in principe dezelfde inhoud heeft als die van de dokimasia ton rhetoron . Zie par. 3.3. 
l42Aeschin.I,, 154: [ut^] 8n.unvopeïv Tiu,apxov Jtenopveuuévov icai if|v naxpepav ovaiav 
Kaxe5n5oKÓra. . 
1433 Dat Timarchos op het moment van het proces kinderen had, blijkt uit D. XDC, 283. 
1444 Het feit dat de wet niet voorziet in een straf voor de jongen direct nadat hij zich geprostitueerd heeft, 
maaktt het waarschijnlijk dat zo'n jongen ook later niet vervolgd werd. Wanneer de ncoSec, zich in het 
registerr van hun deme lieten inschrijven, hetgeen de officiële stap naar het burgerschap betekende, vond 
eenn 'screening' (SoKiuacóa) plaats. Ath. PoL (42,1-2) vermeldt dat deze screening betrekking had op de 
leeftijdd van de jongen en op de vraag of hij tke.xioe.poq was. Ieder lid van de deme kon bezwaar maken 
tegenn het opnemen van de jongen in het register. Cf. Lipsius (1905-1915) II pp. 282-284, Harrison 
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gevall heeft Aischines hiervoor te weinig harde bewijzen. De wet A3 over het 
souteneurschapp is niet relevant voor de persoon van Timarchos. De wet op hybris is, 
zoalss we in navolging van Dover in par. 2.3 van dit hoofdstuk hebben gezien, strikt 
genomenn niet op de aanklacht tegen Timarchos van toepassing. De wetten Cl, C3 en 
C44 zijn niet relevant in het kader van de aanklacht. Uitsluitend de wet op de hetairesis 
enn de dokimasia ton rhetoron lijken van toepassing te zijn. Maar bij nader inzien is het 
ookk van de wet op de hetairesis onzeker of zij voor het geval van Timarchos geldt. 

3.3.. De grensvervaging tussen de wetten 

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

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

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

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

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

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

hett erfdeel: nu lopen de getuigen minder gevaar). In par. 78 betoogt hij dat bij de dokimasia ephebon 
ookk geen getuigen nodig zijn; in par. 88 vergelijkt hij de situatie met het geval van een omkoper en 
iemandd die omgekocht is: zij zullen niet getuigen, want voor beiden staat de doodstraf te wachten. In 
par.. 163-164 geeft Aischines te kennen dat hij bang is namen te noemen van hen die zich schuldig 
gemaaktt hebben aan prostitutie, maar ook van hen die prostitué's gehuurd hebben. Hij vreest namelijk 
wraakacties.. Voor dit probleem van de getuigen, zie ook Blass (18982) Iü"2 pp. 170-172 en 197 e.v. 
1499 Vergelijk par. 75,80-85,89 en de rol van «Wfin in par. 128 e.v. 
,50Ookk in par. 88 wordt gesuggereerd dat Timarchos en zijn 'huurders' de doodstraf verdienen. In par. 
1633 gaat Aischines in op een tegenwerping dat er in het geval van prostitutie een contract nodig zou zijn. 
Wanneerr een van beiden zich in dat geval niet aan het contract heeft gehouden, is er een proces nodig. 
Stell dat de man die Timarchos heeft gehuurd, zal betogen dat Timarchos zich niet aan het contract heeft 
gehouden.. "Maar zal dan niet de man die voor een Athener heeft betaald in strijd met de wetten gestenigd 
worden...?'' Opmerkelijk is dat Aischines in par. 43 zich op dit punt lijkt tegen te spreken, wanneer hij 
verslagg doet wat er op een gegeven moment voorvalt tussen Timarchos en Misgolas: Timarchos had 
afgesprokenn dat hij Misgolas en Phaidros zou vergezellen bij een processie tijdens de Grote Dionysia. 
Toenn hij echter niet kwam opdagen, gingen ze hem zoeken en troffen hem aan in een pension in 
gezelschapp van £évoi. Misgolas en Phaidros begonnen deze heren te dreigen dat ze mee moesten naar 
dee SeouxöTTipiov, de gevangenis, omdat ze een vrije jongen op het verkeerde pad hadden gebracht. De 
vreemdelingenn worden bang en slaan op de vlucht. Waarom dreigen Misgolas en Phaidros niet met het 
risicoo van de doodstraf, dat zou toch nog meer indruk hebben gemaakt? 
1511 Zie Dover (1978) pp. 36 e.v. Het Grieks luidt: év c& Siappitfnv Yéypajixai, èdv xi? vPpi&l ei? 
itaïSaa (vPpi^ei Sè &n nov ó uurOovuevo?) fj dvSpa r\ yuvatica, f\ xaiv èXeudépcov xivd fj xcov 
SOXIXÜJV,, fj èdv napdvouóv xi ïtoifj ei? xovwav xivd, ypa+a? üppeoiq elvai ïcenoirticev <ai xiurtpa 
ETceOrpcev,, ö xi xp*l JtaÖetv fj cmoxeïom. 
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namelijkk de handelingen die hij als prostitué moet verrichten niet vrijwillig. Wat de 
'huurder'' de jongen aandoet is te vertalen in termen van een agressieve aanranding 
vann diens persoon. Aan het slot van par. 17 brengt Aischines op een andere manier 
eenn verband aan tussen enerzijds hybris en anderzijds prostitutie en hij doet nu de 
eerstee stap tot misleiding van de jury. Hij stelt namelijk dat de wetgever ervan uitging 
datt in een democratie iedereen die hybris heeft gepleegd, niet geschikt is voor het 
burgerschapp (crufinoXuevecKku). Aischines is op dit punt ongenuanceerd, omdat hybris 
niett altijd deze consequentie hoefde te hebben. Er waren allerlei gradaties van hybris 
enn de straffen konden variëren van een geldboete tot en met de doodstraf.m In het 
eerstee geval was er geen sprake dat men zijn rechten als burger zou verliezen en de 
staatt van atimia zou verwerven. Door te suggereren dat hybris iemand ongeschikt 
maaktt voor het burgerschap, doet Aischines het voorkomen dat beide wetten 
dezelfdee intentie hebben en anticipeert hij in sterke mate op de wet op hetairesis, die 
hijj in par. 19, twee minuten later aan de orde stelt. De stap om hybris te koppelen aan 
dee prostitutie binnen het kader van de dokimasia ton rhetoron in par. 29 is dan nog 
maarr klein: TÖV yap to acojia xó éautoü é$' üflpei nejipctKÓra, Kal ta tcoivd tffc rcóXeax; paSiox; 
TiYTJoatoo diïoScóaeoeai. Ik ben het met Dover eens dat de koppeling van hybris aan 
prostitutiee bedreven door een volwassen man wettelijk gezien niet juist is. Deze vorm 
vann prostitutie was vrijwillig en viel niet onder de hybris-wet.153 En ook al zou deze 
vormm van prostitutie als hybris beschouwd worden, dan laat het zich aanzien dat 
Aischiness de rollen omdraait: de gedachte dat Timarchos als prostitué hybris pleegt 
tegenoverr zijn eigen lichaam, lijkt vergezocht. Hoe dan ook, deze koppeling heeft het 
effectt de jury ertoe te verleiden Timarchos de doodstraf op te leggen. Immers op het 
overtredenn van de hybris-v/et kon de doodstraf volgen.154 

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

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

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

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

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

3.4.. De wetten en de moraal 

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

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

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

4.. De homoseksuele beeldvorming 

4.1.. Inleidin g 

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

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

4.2.. Prostitutie 

4.2.1.. De handelingen van Timarchos 

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

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

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

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

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

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

Misgolass had met Timarchos kennis gemaakt toen deze vanuit het verpleeghuis 
'opereerde',, betaalde hem een bedrag vooruit en nam hem bij zich in huis. Timarchos 
zatt volgens de karakterisering van Aischines goed in het vlees173 en was een 
wellustigee smeerlap.176 Timarchos speelde, volgens Aischines, de passieve rol, 
Misgolass de ac t ieve .w Aischines wekt verder de indruk dat Timarchos Misgolas niet 
'trouw'' was. Zo hadden Misgolas en Phaidros hem eens aangetroffen met vreemde 
mannenn in een pension. Zij waren aan het eten.m Uit de reactie van Misgolas blijkt 
datt hij ervan uitging dat de vreemdelingen bezig waren Timarchos te verleiden. Na 
eenn bepaalde tijd weigert Misgolas Timarchos nog te betalen en stuurt hem weg (par. 
53). . 
Aischiness wil het doen voorkomen dat de relatie tussen Timarchos en Misgolas een 
duidelijkk voorbeeld van hetairesis is: een jongeman wordt door een oudere heer in 
huiss gehaald met de bedoeling dat deze hem tegen betaling in zijn seksuele behoeften 
voorziet.1799 Zeer uitvoerig gaat de redenaar in op het punt dat Misgolas ouder is dan 
Timarchoss (par. 49). Verder maakt hij de jury op gepaste eufemistische wijze 
duidelijkk om welke vorm van seksualiteit het gaat. Waarom is dit nodig? De wet 
spreektt toch niet over bepaalde seksuele handelingen? De seksuele rolverdeling is 

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

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

Ookk in par. 42 onderstreept hij het leeftijdsverschil: 

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

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

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

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

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

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

Waaromm is Aischines zo vriendelijk voor Misgolas en laat hij hem alleen maar in zeer 
eufemistischee termen spreken over zijn gevoelens voor Timarchos, terwijl Misgolas 
dee enige getuige is die in verband met de seksuele wandaden van Timarchos voor de 
juryy optreedt? Aischines kon gewoonweg Misgolas niet in meer expliciete 
bewoordingenn laten bevestigen wat hijzelf had verteld over hun contact, omdat dit 
niett conform de waarheid was. 
Ikk denk dat Aischines de jury ook op het punt van de seksuele rolverdeling heeft 
misleid.. Waarschijnlijk wist Aischines evenmin als de jury hoe het seksuele gedrag 
vann deze twee Atheners was en waren zijn suggestieve toespelingen op de seksuele 
rolverdelingg niet meer dan bluf.,84 Aischines maakt in dit verband echter een 
eigenaardigee opmerking. Uit par. 49 blijkt indirect dat de jury de situatie heel anders 
beoordeeldd zou hebben als gebleken was dat beide heren ongeveer van dezelfde 
leeftijdd waren geweest. Anticipeert Aischines met de zin 'Bij Herakles, die man 
scheeltt niet veel van hem' op het gevoel van de jury dat dit minder erg of 
aanstootgevendd geweest zou zijn? Dit lijkt inderdaad het geval, gezien de woorden 

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

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

1833 Ar. Eq. 167; 423-428; 878-880 en Ec 112-113. 
lKCf.. Kirchner  (1901) nr. 1065. 
1877 De schollen merken op dat de Atheners tijdens het archontschap van Nikophemos in 361/360 
kolonistenn naar  Samos stuurden. Als dit juist is en als Antikles tot deze eerste groep kolonisten 
behoordee en zich niet later  bij  hen heeft aangesloten, dan heeft de relatie van Timarchos en Antikles en 
diee van Timarchos met Misgolas zich vóór  361/360 afgespeeld. 
l88Aeschin.. 1,54: uéXXoov èouróv Kotaioxuveiv Jtpóq avöpamov Sijuóoiov oiicéTny tiV; ïióXecô -
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weett wat er tussen die twee is gebeurd en dat Pittalakos de actieve rol heeft 
gespeeld.. Zo zegt hij in par. 55: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ditt betekent niet dat Hegesandros, volgens Aischines, doorheeft dat zij beiden 
homoseksuelee neigingen hebben, maar dat zij beiden hoerig van aard zijn en tevens in 
hunn lustgevoelens geen grenzen hebben. 
Zee vormden een bekend stel in Athene; wellicht minder bekend dan Aischines de jury 
will laten geloven, maar blijkbaar waren ze vaak op de delicatessenmarkt te vinden 
enn waren ze betrokken bij rumoerige nachtbrakerijen en knokpartijen, die menig 
Athenerr uit zijn slaap hebben gehouden (par. 65). 
Aischiness komt nog met een andere indirecte getuigenis van een situatie van ca. 
vijftienn jaar geleden. Terwijl hij de jury uitgebreid kond doet van de schandelijke en 
brutee wijze waarop Hegesandros en Timarchos de slaaf Pittalakos mishandelden en 
monddoodd maakten, merkt hij terloops op dat in de tijd dat Hegesandros en zijn broer 
inn de volksvergadering bekende figuren waren en Hegesandros met een zekere 
Aristophonn een polemiek voerde, deze laatste hem de mond snoerde, doordat hij hem 
tenn overstaan van de volksvergadering dreigde voor het gerecht te slepen op basis 
vann eenzelfde aanklacht als waarmee Aischines Timarchos vervolgde. Dit voorval 
speeldee zich af terwijl Hegesandros samenleefde met Timarchos. De scholiën 
merkenn op dat dit dreigement betrekking had op de verhouding die hij met Leodamas 
hadd gehad.'» Dit lijkt waarschijnlijk, als tenminste de anekdote op waarheid berust. 
Aristophonn van Azenia was een bekend politicus, die in 363/62 strateeg was 
geweest.2000 Het dreigement had hoogstwaarschijnlijk politieke achtergronden en 
voorzoverr we weten is het bij een dreigement gebleven.201 

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

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

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

4.2.2.. Hetairesis en porneia 

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

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

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

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

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

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

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

Geldd is dus niet een exclusief kenmerk van porneia. Toch is Aischines, waarschijnlijk 
opzettelijk,, in het voorafgaande niet consequent geweest in zijn weergave in hoeverre 
hett gebruikelijk was dat er voor de activiteit van het éxaipeïv werd betaald. In het 
gevall van wet A2, bij de formulering waarvan Aischines de term éxaipelv gebruikt, 
wordtt door hem gesuggereerd dat degene die de jongen prostitueert, geld ontvangt en 
hijj die de jongen 'gebruikt', voor de diensten van de jongen betaalt.210 De formulering 
vann de wet BI bevat geen enkele directe verwijzing naar een betaling of vergoeding, 
nochh de weergave van Aischines, noch die van het ingevoegde citaat (par. 19-21). Dit 
doett Blass concluderen dat de wet op de hetairesis geen beperkende toevoegingen 
inzakee betaling kende en dat het begrip é-raipetv dit niet zou impliceren.2" Gezien het 
belangg van dit aspect in het betoog van Aischines lijkt het zinvol nader de rol van 
betalingg bij de activiteit van het è-ccupeïv te bekijken. 
Bijj de vermelding van de dokimasia ton rhetoron in par. 29, waar de woorden 
jiejtopve\juévoc,, en rrcaipniaóq naast elkaar zijn genoemd, wordt indirect met de woorden 
nexpaieóTaa en dnoScóaeodai een toespeling gemaakt op betaling van degene die deze 
dienstt verleent. Blijkbaar maakt de dokimasia ton rhetoron geen scherp onderscheid 
tussenn porneia en hetairesis en worden beide als een mercenaire omgangsvorm 
beschouwd,, waarbij het principe van het reciprociteit een centrale rol speelt. Ook in 
hett vervolg van zijn redevoering na par. 52, waarin Aischines juist de gedachte aan 
eenn scherp juridisch onderscheid lijkt oproepen, is zijn formulering minder strikt, zodat 
gesuggereerdd wordt dat hetairesis wel met betaling gepaard gaat. Zo laat Aischines 
inn par. 163, waarin hij reageert op de mogelijke tegenwerping van de tegenpartij dat 
eenn contract noodzakelijk is voor hoererij, zien dat bij een proces een dergelijk 
contractt weinig bescherming biedt. Hij legt de 'huurder', die zich voor het gerecht zou 
verdedigen,, de volgende woorden in de mond: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oorspronkelijkk en in strikte zin bestond er wel een onderscheid tussen hetairesis en 
porneia.porneia. Gezien het bestaan van jcopvopooxoi en de ïiopwicöv xéXoc,, ook in het geval van 
mannelijkee hoeren, is een pornos eerder de hoer die in een bordeel als employé van 
eenn pooier werkzaam is.222 Veelal zullen dat geen vrije jongens geweest zijn, maar 
slaven.2233 Hetairesis lijkt deze associatie niet te hebben, maar heeft vooral betrekking 
opp het zich uit eigen wil prostitueren, waaruit al dan niet langere verhoudingen 
voortkwamen.. Bovendien lijkt het verbum èxaipéiv door de verwantschap met de term 
éxaïpoc,,, dat meestal niet in erotische zin wordt gebruikt, ook een niet-seksuele 
connotatiee op te roepen, zoals die van kameraadschap en 'het met elkaar optrekken'. 
Dee term heeft dus een groter bereik, namelijk alles tussen aseksuele vriendschap en 
mercenairee prostitutie.224 In de betekenis van prostitutie is het strikt genomen te 
onderscheidenn van porneia, maar kan er ook mee samenvallen.225 Zo laat de rede 
tegenn Androtion van Demosthenes zien dat er tussen beide termen weinig tot geen 
onderscheidd hoeft te zijn. In deze redevoering wordt, zoals we eerder hebben 

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

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

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

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

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

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

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

4.2.3.. De wet en de praktij k 

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

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

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

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

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

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

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

43.. Prostituti e versus pederastie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

dl .. de ingetogenen en zij  die hun gelijken liefhebben 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.. Pederastie en democratie 

5.1.. Terminologie 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.. Aischines: pederast en democraat! 

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

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

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

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

5.3.. Pederastie als politieke ideologie 

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

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

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

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

6.6. Homoseksualiteit: gedrag en norm 

6.1.. Homoseksueel gedrag 

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

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

^Datt het bedrijven van prostitutie in ieder geval een belangrijk onderdeel van de aanklacht van 
Aischiness is geweest, waarop Timarchos is veroordeeld, blijkt uit de woorden van Demosthenes in D. 
XIX,, 233. 
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Wee dienen hierbij ons te realiseren dat er afgezien van wat Aischines de jury wil doen 
gelovenn vier niveaus te onderscheiden zijn wat betreft de homoseksualiteit: a. de 
wetten;; b. de moraal en verantwoordelijkheid van het volk als jury; c. de moraal van 
hett Atheense volk onafhankelijk van de context van de rechtspraak; d. de 
homoseksuelee praktijk. We hebben duidelijk gemaakt dat de dichotomie tussen de 
tweee enige door Aischines onderscheiden vormen van homoseksueel gedrag, de 
prostitutie,, beoefend door Timarchos en de dikaios eros, in praktijk gebracht door 
Aischiness zelf, een retorisch overdreven contrast is, primair gemaakt om het aanzien 
enn de positie van Aischines zelf veilig te stellen. Bovendien hebben we laten zien dat 
dezee onderscheiding hoogstwaarschijnlijk niet beantwoordt aan de realiteit. 
Vermoedelijkk werd het seksuele gedrag van Timarchos gemiddeld niet erg 
aanstootgevendd gevonden; het was in elk geval tot nu toe getolereerd. Als Aischines 
hemm niet had aangeklaagd, had waarschijnlijk geen Athener aanleiding gezien hem 
voorr de rechtbank te slepen, ook al had hij als vooraanstaand politicus een seksueel 
roerigg verleden achter de rug. We kunnen derhalve de volgende vormen van en 
aspectenn aan homoseksueel gedrag onderscheiden. 
la.. Pederastie impliceerde wisselende contacten, zowel in praktijk gebracht door de 
erastess als door de eromenos. Dit aspect hadden we reeds voor de zesde en vijfde 
eeuww onderkend naar aanleiding van de vaasafbeeldingen (zie hoofdstuk 5 en 6). Om 
zichzelff te verdedigen brengt Aischines deze promiscuïteit naar voren als een 
kenmerkk van een moreel hoogstaande vorm van seksualiteit. De vraag of dit 
inderdaadd door veel Atheners als zodanig werd gezien, is moeilijk te beantwoorden, 
maarr in ieder geval moet promiscuïteit een herkenbaar en gedoogd aspect van 
homoseksueell gedrag geweest zijn. 
lb.. Het is veelzeggend dat Aischines in zijn karakterisering van de ideale vorm van de 
pederastiee geen enkele toespeling maakt op een pedagogisch aspect. Naast de 
kenmerkenn van sophrosune en eros wordt niet gesproken over de opvoedkundige 
waardee die een dergelijke relatie zou kunnen hebben. Dit is des te opvallender omdat 
zo'nn functie van een erastes uitstekend zou passen bij de politieke functie die 
Aischiness toekent aan de pederastische relatie. De verwijzing naar het element van 
paideiapaideia die de vrucht is van de eros tussen Harmodios en Aristogeiton (par. 140), 
vindenn we niet terug in de weergave van de eigentijdse vorm van pederastie. 
Blijkbaarr was dit aspect niet aanwezig, hetgeen wordt bevestigd door het promiscue 
karakterr van de pederastie. Paideia behoeft veel tijd en aandacht van een en dezelfde 
volwassene.. Het beeld dat in de Erotikos, al dan niet van de hand van Demosthenes, 
vann een pederastische verhouding wordt geschetst, is dus duidelijk geïdealiseerd en 
heeftt weinig met de werkelijke gang van zaken in de vierde eeuw van doen. 
2.. Het laat zich aanzien dat de grenzen tussen een ingetogen vorm van pederastie en 
prostitutie,, met andere woorden tussen niet-mercenaire en mercenaire vormen van 
homoseksualiteitt niet (altijd) scherp te trekken waren. Onder het begrip ètatpiicn<; 
vielenn verschillende vormen van relaties, die enerzijds kenmerken vertoonden van 
eenn pederastische verhouding en anderzijds konden samenvallen met vormen van 
porneia.porneia. In onze studie van de vaasafbeeldingen hebben we gezien dat ook in de 
vijfdee eeuw een grensvervaging optrad tussen pederastie en prostitutie. 
3.. Het moet niet ongebruikelijk zijn geweest dat volwassen mannen samenwoonden 
enn een seksuele verhouding hadden. Bovendien lijkt het erop dat zo'n verhouding 
weinigg aanleiding gaf tot ernstige kritiek en serieuze klachten. Ik leid dit af uit de 
verhoudingenn die Timarchos met achtereenvolgens Misgolas, Antikles, Pittalakos en 
Hegesandross heeft gehad. Deze verhoudingen vonden plaats terwijl Timarchos 
notabenee politiek op de voorgrond trad, politieke vijanden had en er een wet bestond 
diee zijn gedrag in principe verbood. Dat dergelijke relaties gedoogd werden, wordt 
onderstreeptt door de opmerking van Aischines in par. 42 dat als Timarchos bij een 
leeftijdgenoott was ingetrokken, dit minder erg geweest zou zijn. Het feit dat dit soort 
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relatiess ook in de zesde en vijfde eeuw voorkwamen zoals we naar aanleiding van de 
vaasafbeeldingenn hebben gezien, bevestigt een zekere continuïteit in de verschillende 
mogelijkhedenn van de homoseksuele praktijk gedurende enkele eeuwen in Athene. 
4.. Uit dezelfde opmerking van Aischines in par. 42 zouden we kunnen afleiden dat 
verhoudingenn van gelijke leeftijd ook bij andere, jongere leeftijdscategorieën 
voorkwamen.. Dit blijft echter niet meer dan een veronderstelling, die overigens door 
hett grote aantal vaasafbeeldingen uit de vijfde eeuw van jongens/jongemannen van 
gelijkee leeftijd in een homoseksuele verleiding waarschijnlijk wordt gemaakt. 
5.. Atheense mannen schroomden niet seksuele verhoudingen aan te gaan met andere 
Atheensee mannen die van dezelfde status waren als zij. Bovendien werden deze 
verhoudingenn door hun omgeving gedoogd. De gedachte die door het 'sociale -
constructiemodel'' (zie hoofdstuk 1, par. 8) wordt geformuleerd, namelijk dat Atheners 
diee tot dezelfde sociale groep behoorden onmogelijk in een seksuele verhouding tot 
elkaarr zouden kunnen staan, wordt hiermee weerlegd. 
6.. Bovendien wordt de veronderstelling van deze zelfde groep wetenschappers dat de 
seksuelee rolpatronen moesten beantwoorden aan de sociale hiërarchie door 
Timarchos'' verhouding met de slaaf Pittalakos weerlegd. Deze relatie, waarin de 
slaaf,, volgens Aischines, de 'actor' speelde en Timarchos de passieve rol, werd, zover 
wijj weten, gedoogd. Bovendien laat het zich aanzien dat Timarchos tijdens deze 
relatiee al enige politieke activiteit ondernomen had of een politieke carrière overwoog, 
aangezienn deze verhouding niet lang vóór zijn eerste toetreding tot de Boulè had 
plaatsgevonden.. Dat we verder geen andere voorbeelden hebben van dit soort 
contacten,, hoeft de waarschijnlijkheid dat dit soort relaties meer voorkwamen, niet te 
verminderen.. Hoe weten we wat de seksuele rolverdeling was tussen de drie 
personenn in de redevoering van Lysias, de spreker, zijn aanklager Simon en de jongen 
Theodotoss uit Plataiai? De veronderstelling dat deze jongen bij beide heren een 
passievee rol vervulde, is gezien de relatie van Timarchos met Pittalakos, niet 
noodzakelijkk en wordt gevoed door een al te star en simplistisch denken over 
homoseksuelee verhoudingen en rolpatronen binnen de Atheense samenleving. 
7.. Als mijn interpetatie van de opmerking van Aischines in par. 42 naar aanleiding van 
Timarchos'' verblijf in het huis van Misgolas, juist is, namelijk dat het minder erg 
geweestt zou zijn, indien hij bij een vriend van zijn vader, of zijn voogd was 
ingetrokkenn (zie par. 4.2.1), zou het in Athene een gedoogd fenomeen geweest 
kunnenn zijn dat vaders hun zonen voor seksueel gebruik aan vrienden afstonden, 
wellichtt als een wederdienst. De wet A2 werd van kracht, zodra geld een rol hierbij 
gingg spelen. We kennen echter geen enkel voorbeeld van of toespeling op een proces, 
diee op basis van deze wet is gevoerd. Ook Aischines maakt geen melding van een 
proces,, hoe goed zo'n voorbeeld ook bij zijn morele boodschap zou passen. Het lijkt 
err dus op dat ook binnen het kader van deze wet sprake zal zijn geweest van een 
groott gat tussen enerzijds het feit van het bestaan van de wet, die een morele 
standaardd suggereert, en anderzijds het gedragspatroon van alledag waarop deze wet 
doelt.. Deze morele discrepantie is ook enigszins te begrijpen vanuit de term èraipeïv 
diee ook in de formulering van deze wet wordt gehanteerd. De rekbaarheid en de 
eufemistischee bijklank van deze term maken dat een wetsovertreding niet gauw 
zichtbaarr was. 
8.. Het was aan Atheense mannen en jongemannen (meirakia) bij de wet geoorloofd 
zichh te prostitueren, zolang ze niet politiek actief waren. We hebben echter gezien, dat 
dezee wet in onbruik was geraakt en dat de Atheense samenleving prostitutie van 
volwassenn mannen gedoogde, zelfs op het moment dat ze een vooraanstaande rol in 
dee politiek bekleedden. Bovendien is gebleken dat in het vierde eeuwse Athene 
politicii daadwerkelijk deze vorm van seksualiteit in praktijk brachten. 
9.. Er zijn aanwijzingen dat het niet ongebruikelijk was dat ook Atheense neipcndcc, dat 
will zeggen: zij die officeel als burgers geregistreerd waren, geld verdienden als 
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prostituéé zonder dat de Atheense maatschappij zich hiertegen verzette (zie 4.2.1). 
Aischiness wekt in zijn korte bespreking van de homoseksuele hoererij van Timarchos 
alss meirakion niet de indruk dat Timarchos iets heeft gedaan wat volslagen 
verwerpelijkk of heel ongewoon is. Een andere reden die deze veronderstelling 
waarschijnlijkk maakt, is de gewoonte van de promiscuïteit bij pederastische relaties. 
10.. Biseksualiteit wordt op geen enkele manier geproblematiseerd. Timarchos moet, 
volgenss de berichtgeving van Aischines, ook seksuele belangstelling voor vrouwen 
gehadd hebben; hij had een wettige vrouw (kinderen ook), en daarnaast hetairai; hij 
vergreepp zich aan vrouwen op Andros. 
11.. Homoseksuele contacten werden in de vierde eeuw niet alleen opgedaan in 
gymnasiaa en palaistrai, maar ook in bepaalde cafe's (icupeta) en in de openlucht. De 
tweee opmerkingen die Aischines maakt in verband met homosekualiteit namelijk dat 
dee wetgever grote argwaan koesterde tegen duisternis en afzondering (par. 10) en 
datt bepaalde dingen, zoals het soort handelingen van Timarchos, in het geniep 
gebeuren,, op stille plekjes en in privé-huizen (par. 90), gecombineerd met het 
fragmentt 29 van Theopompos Comicus over de Lykabettosheuvel als ontmoetings
plaatss voor meirakia van gelijke leeftijd voor seksuele doeleinden (zie hoofdstuk 6, 
par.. 7) en enkele vaasafbeeldingen die aangeven dat bosschages gebruikt werden 
voorr verleidingen, doen vermoeden dat homoseksuele contacten, al dan niet als vorm 
vann prostitutie, plaatsvonden in de openlucht en dat er zelfs vaste ontmoetings
plaatsenn waren, al dan niet op het terreinn van het gymnasion, waar de seksuele daad 
geconsumeerdd kon worden. 

6.2.. De homoseksuele morele code 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VERTALINGE NN ARCHAÏSCH E POËZIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1255-1256 6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1283-1294 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wel,, ik smeek je bij  mijn ouders:18 

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

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

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

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

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

1345-135021 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1069-1070 0 

27Overr  deze verzen, zie Harrison (1902) p. 258 en Van Groningen ad. loc. 

341 1 



Domm en onnozel zijn de mensen die wel huilen om de gestorvenen, 
maarr niet om het verloren gaan van de bloem der jeugd. 

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

3.. Solon (ed. West) 

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

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

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

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

4.. Anakreon (ed. Campbell) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vriend,, met j e slanke dijen. 

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

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

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

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

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

5.. Pindaros 

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

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

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

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

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

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

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

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

DEE 'ANAKREONTISCHE ' KOMAST 

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

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

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

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

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

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

99 En wel op twee vazen: Boardman nr. 19 en nr. 33, zie Kurz &  Boardman (1986) pp. 61-62. 
100 Op één uitzondering na (nr. 19 Boardman) is het de barbitos waarop zij  spelen. Maar  lang niet altij d 
dragenn ze een instrument bij  zich. Een enkele keer  hebben ze het foudraal van de aulos bij  zich. Er  is 
echterr  geen enkele afbeelding waarop zij  deze bespelen. 
111 DeVries (1973), Kurz &  Boardman (1986) pp. 65 e.v. DeVries' argumenten tegen de travestie-
interpretati ee zijn niet geheel vri j  van een vooroordeel (p. 34): Most generally, transvestite dinner  parties, 
evenn among a restricted clique, are hard to imagine in the context of the intensely male Greek society of 
thee time.' 
122 Zo bijv . Slater  (1978) pp. 189 e.v. 
,3Ar.77iMm .. 191 en 218-219. 
144 Kurz &  Boardman (1986) p. 65. 
155 Hdt 1,155. 
16Cf.. Athen. Deipn. XII , 515d-516d: KCÜ xéXoc, xdc. yuxoc. dmoenXuveévrec. rftXdfym o TOV raw -yuvaiKcov 
Blov(515f.). . 
' 77 Cf. Aeschin. I, 41, waar  duidelijk wordt dat citherspelers paihici zijn. Zie hfdst. 8.4.2.1. In het Symposium 
vann Plato 179d4-5 wordt het feit dat Orpheus een KiöapcoSoq is als reden gegeven voor  zijn jiaWkïKoq-zijn . 
Ziee deel 2, hfdst 2. 
l8Ziee Kurt z &  Boardman (1986) p. 64. 
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'Anakreontische''  vazen in de ogen van de gemiddelde Athener  een verwijfd e indruk gemaakt moeten 
hebben.'» » 
Dee komasten zijn doorgaans in beweging: ze lopen of dansen.30 Onder  invloed van wij n en begeleid 
doorr  de muziek van de barbitos, de cither  of de aulos vormen ze een komos in dienst van Dionysos.21 

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

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

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

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

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

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

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

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

3Zoo Lipsius (1905-1915) II  pp. 436-437, Harrison (1968) pp. 171-172, Hansen (1976) pp. 54 e.v.. Halperin 
(1990)) pp. 94-95. Hansen (1976) pp. 66-67 stelt dat de Atheense wetgeving een duidelijk onderscheid 
maaktee tussen 'automatic atimia' en 'atimia by sentence'. Aan 'automatic atimia', door  Halperin 'formal 
atimia'atimia' genoemd, zou geen proces voorafgaan. Hansen (p. 66) moet toegeven dat 'thi s distinction is not 
statedd in principl e anywhere in the sources, but its existence can be demonstrated by a comparison of, for 
example,, Dem. xxiv, 22 and Dem. xxiv, 103-5.'  In het geval van de wet op de hetairesis zou het volgens 
hemm gaan om een 'total atimia', hetgeen het verlies van een aantal belangrijke politieke rechten inhield 
(pag.. 61 e.v.), welke min of meer  samenvielen met de voor  een prostitué verboden handelingen die 
Aischiness en de ingevoegde wettekst vermelden. Niemand van degenen die deze interpretati e van de wet 
onderschrijven,, laat zien dat deze verklarin g uit de tekst van Aischines, hetzij  in par. 19-20, hetzij  in 
anderee passages uit deze redevoering, volgt 
6Dee volgende passages bevatten een opmerking over  de juridische procedure: Aeschin. I, 40, 46, 51, 64, 
72,, 119, 122, 154, 160, 165, 186, 195. Vaak is het niet duidelijk of Aischines over  de nomos tes hetaireseos 
off  over  de dokimasia ton rhetoron spreekt. Drie passages verdienen in dit verband de aandacht. In par. 122 
legtt  Aischines Timarchos zelf in de mond, dat als hij  een leven zou hebben geleid dat maar  enigszins 
overeenkomtt  met de beschuldigingen, hij  zou moeten erkennen dat hij  het niet verdient verder  te leven. 
Aischiness refereert aan de doodstraf, maar  niet aan het feit dat Timarchos een atimos is. In par. 160 vraagt 
Aischiness in het kader  van de bespreking in hoeverre de wet vereist dat een contract aanwezig moet zijn, 
dee juryleden TOVC, nept xf)̂  éxaipTJoecoc, vóuouc, uit hun geheugen op te diepen. 'Daarin,'  zegt Aischines, 
'reptt  de wetgever  met geen woord over  contracten. Het ging hem er  niet om uit en te na te onderzoeken of 
iemandd zichzelf te schande heeft gemaakt volgens een schriftelijk e overeenkomst, neen, kort en krachtig 
verordentt  hij  dat wie iets dergelijks heeft gepraktiseerd, niet aan staatszaken mag deelnemen. Dat is 
begrijpelijk .. Want wie als jongen vanwege zijn lage lusten nagelaten heeft de moreel juiste dingen na te 
streven,, moet, volgens de wetgever, als volwassene niet de status van ènmuoq hebben.' Het is niet uit te 
makenn of deze passage interpetatie 1 of 2 van de wet vooronderstelt. Dezelfde onduidelijkheid treffen we 
aann in par. 165: "Maar  de wetgever  bekreunt zich niet over  de wijze waarop de daad is voltrokken, maar  in 
hett  geval dat er  hoe dan ook betaling heeft plaatsgevonden, heeft hij  degene die de daad heeft verricht de 
straff  van aioxüvij  opgelegd.' 
7Ziee mijn bespreking van deze passage in hoofdstuk 7.-7. Het is niet helemaal duidelijk of deze passage 
betrekkingg heeft op de wet op hetairesis of de dokimasia ton rhetoron. 

353 3 



g.. Als interpretati e 2 de juiste was, zou er  een zeer  grote discrepantie zijn tussen enerzijds de wet op de 
hetairesishetairesis en anderzijds de dokimasia ton rhetoron. Terwij l beide op dezelfde misdaad betrekking 
hebben,, is de straf ongelijk. De straf die de dokimasia stelde was namelijk atimia* 
h.. Timarchos heeft als straf dxiui a gekregen, en niet een of andere zwaardere straf. Demosthenes 
vermeldtt  in par. 257 en 284 van de falsa legatione (XIX ) dat Aischines ervoor  gezorgd heeft dat 
Timarchoss zijn uuiï heeft verloren.9 Als interpretati e 2 de juiste formulerin g van de wet geweest zou 
zijn ,, dan is het zeer  verwonderlij k dat Timarchos niet een zwaardere straf heeft gekregen, aangezien 
Aischiness overtuigend aantoont dat Timarchos zich aan prostituti e schuldig heeft gemaakt en dat hij 
gelijktijdi gg daarmee en daarna als rhetor  actief is geweest. De straf die hij  heeft gekregen, is dezelfde die 
hijj  volgens interpretati e 2 automatisch al onderging. Dat atimia ook tijdens het proces de straf was die 
beoogdd werd, laat par. 134 zien: wanneer  Aischines anticipeert op de verdediging van Demosthenes en 
dee jur y inlicht dat Demosthenes een generaal als getuige gebruikt, laat Aischines deze man tegen een 
mogelijkee veroordeling van Timarchos het volgende inbrengen (par. 134): 

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

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

«Vergelijkk  Lipsius (1905-1915) H p. 281, Todd (1993) p. 107 n.5 en p. 116 n. 15. 
9D.. XIX , 257: dvOpontoc. icoXXd Kai èeivd JipEofiewac., Kal x<ópa<; èic5e5a>K<BC, év ale, tow; Oeow; itf -óucöv 
vaii  raw auuudxcav TiuaaOai npooipcev, Trtiutooev wcaKOÜoavxd uv' avxoü Kcmnropov. Par. 284: dXX' ó uèv 
xaXaijicüfxx;;  avöpoMKx; Trtiuanai , ÖTI tovtov el6' dSiKOwca, Tovnp 5' dOcpcp 8oóoct'  elvai; 
"W cc weten niet precies op grond waarvan Aischines deze anticipaties heeft gemaakt: óf hij  heeft de tekst 
vann de verdedigsrede van Demosthenes onder  ogen gehad, óf hij  wist alleen dat een bepaalde generaal als 
getuigee zou optreden en heeft zelf bedacht wat deze zou aanvoeren. Verder  is het mogelijk dat Aischines 
zijnn redevoering, die hij  waarschijnlij k wel vóór  het proces had uitgeschreven, daarna bijwerkt e voor 
publicatie.. Zo zijn er  opmerkingen van Demosthenes die naar  deze redevoering van Aischines verwijzen, 
maarr  niet in onze versie vermeld staan. Volgens Demosthenes (XIX , 283) zou Aischines bijvoorbeeld 
gezegdd hebben dat de jur y geen medelijden met Timarchos' oude moeder, of kinderen, of wie dan ook 
moestt  hebben. Deze opmerking zou Aischines echter  ook al improviserend gemaakt kunnen hebben. Cf. 
Blasss (18982) III 2 pp. 200-201. 
"Aeschin.. I, 186: Tl va 5' ëxcov ëicaaToc, •ójieav yvcóunv éwöveiaiv oïicaSe èic xoü Sixaornpiov; oüxe ydp ó 
Kpivóuevoc;; d^cmy;, dXXd yvcópiuoq, oü6' ó vóuoc. ó Jiepi TTJC, teöv piyróptov 6oKiuaaia<^$auXo^, dXAd 
KÖJUuotoq,, TO x' épéoOoi TOÏC. waioi Kat xoï$ ueipavioiq xouc, eaorajv ouceiouc,, önax; xó Jipayua KÉKpitai, 
jipoxeipov. . 
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echterr  niet Ten eerste spreken Aischines, wanneer  hij  de wet in eigen woorden formuleert, als ook de 
ingevoegdee wettekst van TU; 'AÖnvaiaw (par. 19) of u<; 'AGnvaioq (par. 21). Bovendien is een aantal 
vann de politieke functies die in de wet genoemd worden, pas toegankelijk wanneer  men de leeftijd van 
dertigg heeft bereikt12 Deze wet is dus door  de wetgever  niet specifiek voor  meirakia opgesteld.13 

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

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

TIMARCHO SS VERSUS DEMOSTHENES: SEKSUALITEI T EN GENDER 

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

1.. De homoseksuele rol van Timarchos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.. De gender  van Demosthenes 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.. Timarchos versus Demosthenes 

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

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

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

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

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

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

Partt I of this study on Greek homosexuality is mainly concerned with the practice of 
homosexuall behaviour in Athens from the sixth to die fourth century B.C. We will 
showw that the general picture K. J. Dover has drawn in his study Greek 
HomosexualityHomosexuality (1978) should be corrected. One of my main objections to his method 
iss that his study starts with an analysis of Aeschines' speech Contra Timarchum, our 
mostt important source for homosexual practice in the fourth century B.C. In this 
speechh legal restrictions are formulated on homosexual prostitution. By using this as 
hiss starting point Dover misses important historical developments of homosexual 
practicee in Athens and the moral attitude towards it. Apart from this, another very 
importantt source is provided by the vase-paintings from c. 560 to c. 450 B.C. We 
disagreee with him on many points concerning the interpretation of this material. 
Variouss studies published after Dover's book show serious shortcomings, because on 
thee one hand they are based insufficiently upon certain conclusions of Dover, and on 
thee other hand hardly take into account die evidence provided by the vase-paintings, 
withh the effect that these studies give an incomplete picture of homosexual practice in 
Athens. . 
Furthermore,, we will show that several modern studies on Greek homosexuality 
presupposee a very simplistic view of the place and role of sexuality in Athenian 
society,, and that their findings on homosexuality therefore imply a simplified 
reconstructionn of the way homosexuality functioned in the Athenian polis. 

Inn the study of homosexual behaviour in Athens from the sixth to the fourth century 
wee follow Dover in refusing to accept the diachronical approach as relevant. This 
approachh wants to reduce the several forms of homosexual behaviour to one common 
sourcee and to explain this cultural phenomenon as an initiation rite. We are convinced 
thatt the ritual practised on the island of Crete has no relation whatsoever with the 
homosexuall practice in Athens. The inscriptions found on rocks on Thera and Thasos 
havee probably nothing to do with initiation rituals. 
Centrall to our research are the following questions: 
1.. It is often alleged that homosexuality in Greece had a primary pedagogical 

function.. The friendship between man and boy would form an excellent base for 
thee education of the boy. In exchange for sexual services to his erastes, his friend, 
thee boy would be initiated in the world of adults and learn moral values and 
standardss in order to be a good citizen. This aspect is questioned in my research. 
Too what extent did an affair between an erastes and eromenos, apart from the 
eroticc aspect, have a pedagogical function? 

2.. Is difference in age a necessary condition for a homosexual relationship? Must 
thee erastes be older than the eromenos and are the roles of both partners very 
different? ? 

3.. Regarding sexuality, we discuss the following problems: 
a.. is intercrural copulation the only legitimate form of sex between a man and a 
youth? ? 
b.. is it impossible, as is commonly held, that the eromenos had any interest in the 
sexuall contact with his loverr and felt eros for his friend? 

44 Was the cinaedus, the openly effeminate man, a real person, or simply fiction, an 
image,, an anti-type of masculinity warning men about what was acceptable and 
whatt not? 

5.. Was there something like a subculture of men who practised homosexuality? 
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6.. To what extent do social structures play a central role as an explanation of 
importantt changes in sexual behaviour or in the representation of sexual 
behaviour? ? 

7.. Was homosexuality exclusively connected to an aristocratic lifestyle, as is often 
suggested? ? 

Inn chapter 3 we analyse the homoerotic lyric poems, especially those by Theognis 
(thee second book of the Corpus Thepgnideum), Solon, Anacreon and Pindar. The 
informationn these poems provide forms a framework for the interpretation of the 
vase-paintingss dating from the period of archaic poetry. Our conclusions are as 
follows: : 
1.. The relation between an erastes and eromenos is one of reciprocity, of giving and 

taking.. The erastes expects the boy to comply with his sexual desires and to be 
loyall to him, in exchange of the dyaOd he gives. But the erastes is often deceived: 
hiss craving for a long-lasting relationship, based upon mxmc„ is usually not fulfilled. 
Hee blames his friend, because the latter is unfaithful to him and shows no respect. 

2.. The erastes often is dependent on his eromenos instead of the other way around. 
Thee eromenos is the stronger one and cunningly takes advantage of the emotional 
dependencee of his lover. 

3.. The asymmetry in age is not a necessary condition. Both erastes and eromenos 
aree called véoi and sexual contact between peers is mentioned. 

4.. The eromenos displays promiscuous habits; he has erotic needs and sexual 
desiress himself. There are allusions to anal penetration by the erastes, which the 
eromenoss seems to like. There are also allusions to adult men desiring to be 
penetrated,, a behaviour that is connected with a feminine attitude. This negative 
associationn is not found with youths who have these desires. Male prostitutes for 
menn are referred to. 

5.. In the erotic poems the aristocratic lifestyle hardly comes to the fore. 
6.. Nowhere in the erotic poems is a pedagogical role for the erastes mentioned. The 

focuss of the poems is solely erotic. Only in the first book of the Corpus 
TheognideumTheognideum the erastes advises the boy on practical issues - which lifestyle has 
too be chosen, which friends are good, the importance of showing dpe-rn, and the 
rightt attitude towards wealth and certain political matters. But it is unlikely that 
theree is a connection between the contents of the poems of the first book and that 
off the second book. Therefore, it seems plausible to conclude that according to 
thesee erotic poems, paederasty has little to do with an explicit pedagogical 
purpose.. The relationship could accidently have had a pedagogical effect, but the 
principall motives are eroticism, sexuality and friendship. 

7.. The poets use euphemisms and metaphors when dealing with sex between 
erastess and eromenos. This is not exceptional: in other forms of poetry the poets 
alsoo speak in veiled terms. The important thing is, that there are many allusions in 
homoeroticc poetry to sexual activity. 

Inn chapters 4, 5 and 6 the information is discussed which is provided by the vase-
paintingss with homosexual courting scenes from the sixth and fifth century. We 
studiedd Corinthian vase-paintings, attic black-figure vase-paintings with komoi- and 
courtingg scenes, and attic red-figure vase-paintings with courtship-, symposia- and 
komoi-scenes.. Especially in the case of the courting scenes we have tried to make my 
collectionn as complete as possible. All in all, we have studied 268 black-figure vases 
withh 383 courting scenes, and 360 red-figure vases with 507 courting scenes. This 
partt of our research has led to the following conclusions. 
-- The view that the gifts used by the erastai for seducing the boys have a symbolic 

meaningg and stress the role of the erastes as a tutor, seems to be wrong. The 
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materiall gifts (animals, meat and several kinds of objects) have an economic 
valuee and sometimes an erotic, not a pedagogical function. Only the lyre, the auloi 
andd the diptychon could sometimes have such a association. TTie absence of gifts 
onn the majority of the vase-paintings is interpreted as a representation of 
homosexuall practices. This means that the supposed asymmetry in roles between 
thee erastes and eromenos was not as big as is usually assumed. 
Thee view that the homosexual relation always implied a relation between an adult 
andd a youth or boy, is wrong. It is true that young boys (from 12 years onwards) 
weree popular and that the growing of a beard might end the relation, but a lot of 
vase-paintingss show youths, of equal age, involved in a seduction scene, or even 
grown-upp men courting each other. Particularly red-figure vase-paintings show 
youthss of the same age in a courting scene (one-third of all courtship scenes bear 
uponn this category of lovers). 

-- The view that the eromenos is a shy, bashful boy, unresponsive to the avances of 
thee man, is wrong. The boy rarely refuses the attention of the seducer. His usual 
attitudee of indifference indicates that he is not the one who takes the initiative. 
Beingg wrapped in a mantle does not point to a shy or timid attitude. Sometimes the 
boyy shows explicit interest in eroticism. 
Thee view that the eromenos does not experience sexual pleasure in the contact 
withh his erastes, is very doubtful. The fact that a boy's scrotum is touched by an 
erastes,, must be considered as an attempt to excite the boy. Moreover, there are 
aa few paintings in which the boy is depicted with an erect penis, and, more 
important,, on most pictures the erastes does not have an erection at all. 
Manyy scholars think that the usual form of sex between a man and a youth was 
intercrurall copulation. Admittedly, on vase-paintings this is the normal way of 
depictingg the final stage of seduction. But there are a lot of more paintings which 
showw men who are interested in the posterior of another man. This is especially 
thee case with pictures of komoi on black-figure vase-paintings. Sometimes a dildo 
iss carried around. We assume that intercrural copulation is a euphemism for anal 
penetration. . 
Fromm ca. 500 onwards the purse appears as a gift in seduction scenes. After 450 
theyy disappear, with one single exception. There is no difference in iconography 
betweenn a 'common' eromenos and one that accepts money for his services. 
Thee vase-paintings confirm the custom of promiscuity. This must have been a 
generall characteristic of homosexual behaviour. 

-- Especially the red-figure vase-painting show that the painters follow a rather 
strictt moral code in depicting homosexual encounters: their way of representing a 
seductionn in homosexual images functions as a pictorial euphemism. Many 
homoeroticc pictures have a strong prospective significance: the onlooker has to 
usee his imagination to break the moral code. 

Inn chapter 7 we discuss several important aspects of homosexuality in the sixth and 
fifthh century. We refute the common view that the paederastic vase-paintings reflect 
exclusivelyy an aspect of an aristocratic life-style, and that the disappearance of 
paederasticc scenes has to do with anti-aristocratic feelings during the period of 
democracy. . 
Wee discuss the close connection between homosexuality and sports. The evidence of 
severall sources is conclusive for the view that the sports centres were visited not only 
forr training, but also for homosexual contacts.We may even describe the gymnasia as 
whatt nowadays is known as 'cruising' places for homosexual encounters, and we 
claimm that homosexual behaviour was standard in those centres. 
Wee consider it very probable that the law on hetaeresis was introduced around 450. 
Fromm mat period onwards the purse disappears almost completely from the seduction 
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sceness on vase-paintings. Besides, we think that in the middle of the fifth century 
politicall and social developments gave rise to moral changes in sexual practice. 
Sexuall freedom had led to behaviour that did not square with the political 
responsibilityy of the citizens. Several forms of homosexual behaviour such as 
promiscuityy and prostitution and the breaking of the boundaries of paederasty were 
consideredd excessive. We link this development with the motives which led to the 
Citizenship-laww of 451/450 of Pericles. 
Thee evidence indicates that it is not sufficient to say that Athenian society considered 
thee kinaidos contemptuous and reprehensible. There were, of course, Athenians who 
despisedd the men who were openly effeminate and liked to be penetrated, but the fact 
thatt thousands of citizens appreciated the jokes of Aristophanes about the 'wide-
arsed'' men, proves that this type was a well-known figure in urban life, and that 
Atheniann society accepted them as a component of their culture. 
Wee conclude this chapter with the god Dionysos: there are enough sources to 
warrantt the conclusion that in the cult of this god men were allowed to reverse sexual 
roles.. In the Prosymnos-myth the god is said to have penetrated himself on the grave 
off his friend with a branch, an aetiological myth for the ritual of erecting or carrying 
thee phallus. Vase-paintings show that the komoi allowed men to be excited by the 
posteriorr of others. In Euripides' Bacchae we are confronted with an aspect of the 
Dionysiacc reality that is connected with the sexual ambiguity of the god: Pentheus is 
punishedd by being compelled to wear women's clothes. 

Inn chapter 8 we discuss the homosexual practice of the fourth century, based on an 
analysiss of the speech of Aeschines (I), in which he accused Timarchus, a prominent 
Atheniann politician, of prostitution. There was the law on the hetairesis, which stated 
thatt when an Atheniann citizen had prostituted himself and practised political functions, 
hee would be liable to severe punishment. We make clear that in this speech 
Aeschiness tries to deceive the jury and wants them to believe that there were only 
twoo irreducible forms of homosexual behaviour: paederasty (the eros dikaios) and 
prostitution.. Aeschines constructs this dichotomy in order to safeguard his own 
position,, because he himself is a well-known paederast. We recognize several 
characteristicss of the homosexual practice of the sixth and fifth century: promiscuity, 
thee absence of any pedagogical aspect, the blurring of the distinction between 
paederastyy and prostitution. We read about adult men living together and having a 
sexuall relation. Furthermore, the speech indisputably makes clear that there was a 
widee gap between the moral code implied in this law and the sexual morals of daily life 
inn Athens. It is certain that the law had fallen into disuse and that the contemporary 
Atheniann society tolerated politically prominent men prostituting themselves. 
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Tyrrheense'' amfoor van de Timiadesschilder, ca. 570/560 
ABVABV 102, 101; Para 39; Add2 27; Reinsberg (1989) Abb. 62-a-b; Dierichs (19932) Abb. 87; Kluiver 
(1995)) nr. 59. 
UI.. 40 

ZK12.. Montpellier, Musée Fabre 149bis (S. A. 256), uit Vulci 
Tyrrheense'' amfoor van de Guglielmischilder, ca. 560-550 
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ABVABV 102,102; Add2 27; Kluiver (1996) nr. 202. 
ALL  46 

ZK13.. Parijs, Stavros S. Niarchos collectie 
Tyrrheense'' amfoor van de Guglielmischilder 
ABVABV 102,103; Para 36 en p. 39; Kluiver (1996) nr. 209. 

ZK14.. Parijs, Louvre E 838 
Tyrrheense'' amfoor van de Tirniadesschilder 
ABVABV 102,106; Add2 27; Kluiver (1995) nr. 60. 
ALL  43 

ZK15.. Amsterdam, Allard Pierson Museum 3734 
Tyrrheense'' amfoor van de Tirniadesschilder 
[ABV[ABV 104] Para 40; Add2 28; Kluiver (1992) nr. 2, fig. 9-12; Kluiver (1995) nr. 63. 

ZK16.. Basel, Antikenmuseum BS 466 (voorheen Basel, kunsthandel) 
Tyrrheense'' amfoor van de Guglielmischilder 
[ABV[ABV 104] Para 40; Kluiver (1996) nr. 222. 

ZK17.. Basel, kunsthandel 
Tyrrheense'' amfoor van de Castellanischilder 
[ABVV 104] Para 41; Kluiver (1996) nr. 174. 

ZK18.. Rome, Villa Giulia 64216, uit Vulci (voorheen Vulci, Museo del Castello) 
Tyrrheense'' amfoor van de Guglielmischilder 
[ABV[ABV 104] Para 36 en p. 41; Add2 28; Kluiver (1996) nr. 221, fig. 28-29. 

ZK19.. Rome, Musei Capitolini 29 
Tyrrheense'' amfoor van de Tirniadesschilder (?) 
[ABV[ABV 104] Para 42; Kluiver (1995) nr. 72. 

ZK20.. Hannover, Kestner Museum 1977.40 (voorheen Bareiss 301) 
Tyrrheense'' amfoor van de Castellanischilder 
[ABV[ABV 104] Para 35 en p. 42; Add2 28; Kluiver (1996) nr. 140. 

ZK21.. Parijs, Louvre E 870 
Tyrrheense'' amfoor van de Guglielmischilder 
ABVABV 105,131; Para 36 en p. 39; Kluiver (1996) nr. 231, figs. 30-31. 

ZK22.. Kiel, Universiteit B 595 
Tyrrheense'' amfoor van de Tirniadesschilder, ca. 570-560 
CVACVA Kiel 1, Taf. 9; Kluiver (1995) nr. 74. 
UL42 2 

ZK23.. Kurashiki, Ninagawa Museum 22 
Tyrrheense'' amfoor van de Tirniadesschilder, 570-560 
E.. Simon, The Kurashiki Ninagawa Museum, Mainz 1982, nr. 22; Kluiver (1995) nr. 42. 
ALL  45 

ZK24.. Rome, Villa Giulia 46735 
Tyrrheense'' amfoor van de Tirniadesschilder 
Kluiverr (1995) nr. 50, fig. 4, 17,38,42. 

ZK25.. Columbia, University of Missouri 74.101 
Tyrrheense'' amfoor van de Tirniadesschilder 
Kluiver(1995)nr.51. . 

ZK26.. Valleggia collectie en Rome, Villa Giulia 79507 
fragmentt van een Tyrrheense' amfoor van de Tirniadesschilder 
Kluiverr (1997) p. 42, fig. 6b. 

ZK27.. Athene, Nationaal Museum 1045 (CC 691), uit Athene 
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oinochoèè van Kleisophos 
AÖV186;; Add2 51. 

ZK28.. Berlijn, Staatliche Museen 1958.7, uit Vulci 
kylix.ca.510 0 
[ABV[ABV212,212, 4bis] Para 103,4bis; Aa\P 57. 
0LL  38 

ZK29.. Londen, kunsthandel 
Buikamfoorr (met deksel) van de BMN-schilder, ca. 550 
Sotheby'ss Londen, cat. 13/14 december 1982, lotnr. 258. 
0L30 0 

ZK30.. Würzburg, Martin-von-Wagner-Museum 176 
amfoorr van de 'Affecter' 
ABV241,ABV241, 23; Add2 61; Mommsen (1975)nr. 87. 

ZK31.. Los Angeles,, Arthur W. Silver collectie, uit Cerveteri 
amfoorr van de 'Swing'-schilder, ca. 530 
[ABV[ABV 305, 22ter] Para 134, 22ter; Add2 80. 
UL32 2 

ZK32.. Tubingen, Archaologisches Institutder Universitat S/665 (D 11) 
amfoorr van de Leagrosgroep, ca. 510 
ABVABV 315,219 en p. 483,1; Add2 100. 
ill .. 36 

ZK33.. München, Antikensammlungen 1725, uit Vulci 
hydria,, 'recalls' de Acheloosschilder, ca. 500490 
ABV3S1;ABV3S1; Add2 102; Vierneisel & Kaeser (19922) Abb. 48.4. 

ZK34.. Athene, N. P. Goulandris collectie 3 
lekythh (verwant aan de Athenaschilder), ca. 500-490 
L.I.. Marangou, Exhibition of Ancient Greek Art front the N. P. Goulandris collection, Athene 1978, p. 
285,, ill. 158; L. I. Marangou, e.a., Ancient Greek Art. TheN. P. Goulandriscollection, Athene 1985, p. 
82,, nr. 120. 
01.37 7 

ZK35.. Londen, kunsthandel 
kylixx van de Tarasschilder 
Sotheby'ss Londen, cat. 17 juli 1985, lotnr. 208; Brijder (1991) pi. 163a. 

NIETT TOEGESCHREVEN (naar  vaasvonn geordend) 

ZK36.. Londen, kunsthandel 
Attischee amfoor, 560 
Sotheby'ss Londen, cat. 14/15 december 1981, lotnr. 371. 
UI.. 28 

ZK37.. voorheen Hillsborough, Hearst collectie 
amfoor,, ca. 510-500 
I.. K. Raubitschek, The Hearst Hillsborough Vases, Mainz 1969, nr. 7. 

ZK38.. München, Staatliche Antikensammlungen 1612 A, uit Vulci 
amfoor r 
CVACVA München 9, pi. 66; Hupperts (1988) p. 262, fig. 6. 
ÜL35 5 
ZK39.. Parijs, Louvre E 655 
krater,, ca. 550-540 
CVACVA Parijs Louvre 12, pi. 164. 
AL26 6 
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ZK40.. Rome, Villa Giulia 465% 
krater,, ca. 540 
UL33 3 

ZK41.. Athene, Agora Museum P 24123, uit Athene 
krater,, ca. 510-500 
S.. R. Roberts The Stoa Gutter Well" in: Hesperia 55 (1986) pp. 1-72, pi. 9, nr. 70; Schater (1997) Taf. 

ZK42.. Tarente, Museo Nazionale 1793 
lekyth,, ca. 550 
M.Tiverios,, OAvSogKm toepyo tov, Athene 1976, JtivaE lip. 
UL31 1 

ZK43.. Stuttgart, Württembergisches Landesmuseum, Kas 76 
lekyth,, ca. 535 
CVACVA Stuttgart 1, Taf. 19,3. 
ffl.ffl.  34 

ZK44.. Tarquinia, Museo Nazionale 637 
kanthaross (?), ca. 520 
CVACVA Tarquinia 1, tav. 18,1-3. 
UL29 9 

ZK45.. Athene Nationaal Museum 359 (CC 821), uit Tanagra 
kylix,, ca. 540-530 
CVACVA Athene NM 3, pi. 40-41; Fehr (1971) nr. 80,92, p. 60,145-146. 
UL27 7 

ZK46.. Parijs, Louvre Cp 10369 
fragmentt van een kylix, ca. 510 
CVACVA Parijs Louvre 10, pi. 106,1. 
ÖL39 9 

ZK47.. Orvieto, Museo Faina 2594 (T 165), uit Crocifisso del Tufo 
fragmentenn van een kylix 
M.. R. Wojcik, Museo Claudia Faina di Orvieto, Perugia 1989, nr. 171. 
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LUSTT m 
ZWARTFIGURIG EE 'HOFMAKERU '  (Hoofdstuk 5) 

Zl .. (P) Athene, Kerameikos Museum 6159 (877), uit Athene 
lekythh van de C-schilder, 570-560 
ASV58.127;; Add2 16; Beazley (1947) nr. pi; Brijder (1983) p. 152 n. 415, p. 169 n. 492; Sergent 
(1986)) pi. 1; Hupperts (1988) n. 7. 

Z2.. (a) Athene, Nationaal Museum 12552 ('418') 
kylix,, ca. 560 
ABVABV 59,12; Para 25; Add2 16; CVA Athene NM 3, pi. 11; Brijder (1983) nr. 254. 
OLIO O 

Z3.. (p) Tarente, Museo Archeologico Nazionale 20253, uit Tarente 
kylixx van de Heidelbergschilder (Beazley), de Red-Black-schilder (Brijder) 
ABV64,ABV64,13;13; Para 26; Beazley (1947) nr. P2; Hupperts (1988) n. 7; Cat. Taranto 1,3, Tarente 1997, p. 
87,, afb. 63, pp. 182-184; H. A. G. Brijder, Siana Cups III,  (in voorbereiding) nr. 512, pi. 179e. 
UL6 6 

Z4.. (a) London, British Museum B 600.28, uit Naukratis 
fragmentt van een kylix in de 'manner of de Heidelbergschilder, ca. 560 
ABVABV 67; Beazley (1947) nr. a3; Brijder (1991) nr. 474. 

Z5.. (p) Kopenhagen, Nationaal Museum 3180, uit Kamiros 
kylixx (Siana-cup) van de Schilder van Boston Kirke-Acheloos, ca. 560 
ABVABV 69, 5; Add2 18; Beazley (1947) p. 18. 

Z6.. (a) Zwitserland, privé-bezit 
kylixx van Sokles, ca. 550 
ParaPara 72,2; Add2 49; Schauenburg (1965) p. 849 e.v., Abb. 1-3; Sergent (1986) pi. 2a. 

Z7.. (a) Boston, Museum of Fine Arts 08.291 
lekythh van de Schilder van Boston 08.291, ca. 545 
ABV92;ABV92; Para 34; Add2 25; Beazley (1947) nr. a2; Sergent (1984) 5b. 

Z8.. (a) Parijs, Cabinet des Medailles 206, uit Vulci 
amfoorr van Lydos 
ABVABV 109,27; Add2 30; Beazley (1947) nr. a9; Dierichs (19932) Abb. 165. 

Z9.. (a) Nicosia, Cyprus Museum C 440, uit Tamassos 
amfoorr van Lydos, ca. 540-530 
ABVABV 109,28; Para 44; Add2 30; Beazley (1947) nr. a8; Dover (1978) B65. 
ifl .. 14 

Z10.. (y) Kopenhagen, Nationaal Museum 13966 
kylixx van de Epitimosschilder, ca. 550 
[ABV[ABV 119] Para 48; Add2 33. 

Zl l .. (p) Parijs, Louvre F 43 
hydriaa van de Readyschilder, ca. 530 
ABVABV 130,4; Add2 35; Beazley (1947) nr. p7. 
ALL 62 

Z12.. (P) Leiden, Rijksmuseum van Oudheden ROII89, uit Griekenland 
bordd van de Readyschilder, ca. 520-510 
ABVABV 131,1 en p. 686; Add2 35. 
in.. 61 

Z13.. (a) Rome, Musei Vaticani 352, uit Vulci 
amfoorr van Groep E, ca. 550-525 
ABVABV 134,30; Add2 36; Beazley (1947) nr. al3. 
ALL  42 
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Z14.0)) Parijs, Louvre F 26 
antfoorr van de Amasisschilder 
ABVABV150,150, 5; Para 63; Add2 42. 

Z15.. (a) Kopenhagen, Nationaal Museum 14067 
lekythh van de Amasisschilder 
[ABV[ABV 155] Para 66; AM 45. 
ÜL9 9 

Z16.. (P) Parijs, Louvre A 479, uit Kamiros 
kotylèè van de Amasisschilder, ca. 550 
ABVABV 156, 80 en p. 688; Para 65 en p. 90; AM 46; Beazley (1947) nr. ol6; Sergent (1986) pi. 5a; A. F. 
Stewart,, "Narrative, Genre, and Realism in the Work of the Amasis Painter" in: Papers on the Amasis 
PainterPainter and his World, Malibu 1987, fig. 15; C. Bérard "La chasseresse traquée. Cynégétique et 
erotique"" in: Kanon, Festschrift Ernst Berger (15. Beik. Antike Kunst), ed. M. Schmidt, Basel 1988, 
Taf.. 84,3; Misdrachi-Capon (1989) nr. 99; Dierichs (19932) Abb. 202. 
UL1 1 

Z17.. (Y) Aegina, opgraving 
fragmentenn van een pyxis van de Amasisschilder 
M.. Ohly-Dumm, "Tripod-Pyxis from the Sanctuary of Aphaia on Aegina" in: Bothmer (1985) app. 4, 
pp.. 236-8; Shapiro (1989) pi. 42 c. 
m.53 3 

Z18.. (a) London, British Museum 1909.2-16.12, uit Egypte 
fragmentenn van een kylix van de Phrynosschilder, ca. 540 
ABVABV 168,2; Beazley (1947) nr. al 1. 

Z19.. (a) New York, Metropolitan Museum of Arts 64.11.13 
amfoor,, 'probably' van de Phrynosschilder, ca. 540 
[ABVV 169,4bisj Para 71,4bis; Add* 48. 
UL8 8 

Z20.. (a) Würzburg, Martin-von-Wagner-Museum 241 
amfoorr van de Phrynosschilder, ca. 550 
ABVABV 169, 5 en p. 688; Para 70; Add2 48; Beazley (1947) nr. alO; Reinsberg (1989) Abb. 106; W. 
Güntnerr "Ein attisch schwarzfiguriger Skyphos mit erotischen Werbeszenen" in: Archeologisch 
AnzeigerAnzeiger (1995) pp. 487-495, Abb. 19. 

Z21.. (a) Boston, Museum of Fine Arts 13.105, uit Griekenland 
aryballoss van Priapos (pottenbakker) 
ABVABV 170,1; Add2 48; Beazley (1947) nr. al9. 

Z22.. (o,y4) Rome, Villa Giulia 50653 (M 556) 
lekythh van de Taleidesschilder 
ABVABV 175,11; Beazley (1947) nr. ctl6 en y4-

Z23.. (?) Princeton, Art Museum 
lekythh van de Taleidesschilder, ca. 540 
[ABV[ABV 175,12bis] Para 73,12bis; Dover (1978) BI 14; Sotheby's Londen, cat. 14 juli 1986, lotnr. 336; 
MinervaMinerva 2.3 (mei/juni 1991) p. 22; Dierichs (19932) Abb. 107. 

Z24.. (a) New York, kunsthandel 
olpè,, 'near' de Taleidesschilder, misschien Schilder van Louvre F 28, ca. 540-530 
H.. A. Cahn, Art of the Ancients: Greeks, Etruscans and Romans. An exhibition organized in 
cooperationcooperation with Munten und Medaiilen AG, Basle, Switserland, Andre Emmerich Gallery, New York 
1968,, nr. 10; Christie's New York, cat 15 dec. 1994, lotnr. 105. 
ÜL7 7 

Z25.. (7) Berlijn, Staatliche Museen 1773, uit Etrurië 
kylixx van de Schilder van de Boston Polyphemos, ca. 550-525 
ABVABV 198,1; Para 80; Add2 53; Beazley (1947) nr. v3. 
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Z26.. (a) Parijs, Louvre CA 30% 
kylix,, ca. 530-520 
[ABV199]] Para 81,14 en p. 82, nr. 1; Beazley (1947) nr. a28. 

Z27.. (a) Altenburg, Staatliches Lindenau-Museum 228, uit Nola 
kylix,, ca. 520 
[ABV[ABV 199] Para 81,17 en p. 82,4. 

Z28.(a)DunedinE59.10 0 
kylix,, ca. 520-500 
[ABV[ABV 199] Para 82,5; CVA Nieuw Zeeland 1, pi. 31, 5-9. 

Z29.. (a) Basel, kunsthandel 
kylix x 
[ABV[ABV 199] Para 82,6. 

Z30.. (a) Grenoble, Musée de Peinture et Sculpture 
kylix x 
[ABV[ABV 199] Para 82,7. 
ill .. 60 

Z31.. (a) Compiègne, Musée Municipal Antoine Vivenel 1095, uk Vulci 
kylix x 
[ABV[ABV 199] Para 82,8; Beazley (1947) nr. a36. 

Z32.. (a) Parijs, Louvre C 10352 
kylix x 
[ABV[ABV 199] Para 82,9; Add* 53; Beazley (1947) nr. a38. 

Z33.. (a) Parijs, Louvre F 139 
kylix,, ca. 510 
[ABV[ABV 199] Para 82,10; Beazley (1947) nr. o33. 

Z34.. (a) Barcelona, Museo Arqueológicoo 420, uit Ampurias 
kylixx van de Barcelonaschilder 
[ABV[ABV 199] Para 82,11; Add2 53; Beazley (1947) nr. a37; CVA Barcelona 1, pi. 9, I a-b; J. Barbera & 
E.. Sanmartf, Arte Griego en Espana, Barcelona 1987, fig. 86. 
0L24 4 

Z35.. (a) Stuttgart, kunsthandel 
kylix,, 550-525 
[ABV[ABV 199] Para 82,12; Beazley (1947) nr. a35. 

Z36.. (a) Parijs, Louvre Cp 10363 
kylixx van de Barcelonaschilder, ca. 520-510 
[ABV[ABV 199] Para 82,14; Beazley (1947) nr. a31; Jordan (1988) pi. 76,1. 

Z37.. (a) Toronto, Royal Ontario Museum 920.68.22 (344) 
skyphos,, ca. 530-520 
[ABV[ABV 199] Para 83,1; Add2 54; Beazley (1947) nr. a22. 

Z38.. (a) Leiden, Rijksmuseum voor Oudheden 1.1955/12,1 
skyphos,, ca. 520 
[ABV[ABV 199] Para 83,2; Add2 54; W. Güntner "Ein attisch schwarzfiguriger Skyphos mit eroüschen 
Werbeszenen"" in: Archeologische Anzeiger (1995) 487-495, Abb. 17. 

Z39.. (a) Toronto, Royal Ontario Museum 920.68.13 (291) 
kylix,, ca. 520 
[ABVV 199] Para 83,17; Add2 53; Beazley (1947) nr. o34. 
ffl.18 ffl.18 
Z40.. (a) Geneve, Musée d'Artet d'Histoire MF 240, uit Tarquinia 
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kylix x 
[ABV[ABV199]199] Para 83,18; Add2 53; Vorberg (1928-32) p. 419; Beazley (1947) nr. a40. 

Z41.. (a) Amsterdam, Allard Pierson Museum 240, uit Griekenland 
kylix,, ca. 520-500 
[ABV[ABV 199] Para 83,19 (incorrect inv. nummer); CVA Amsterdam 2, pi. 125,126; Hupperts (1988) fig. 

HLL 59 

Z42.(0)) Rome, Marchesa Isabella Guglielmi collectie, uit Vulci 
kylix x 
[ABV[ABV 199] Para 83,21; Beazley (1947) nr. pl7. 

Z43.(0)) Athene, Nationaal Museum 25928 (E 660) 
skyy pos uit de groep van Ure's klasse A2, ca. 510 
[ABV201][ABV201] Para 91,2; Add2 391; CVA Athene NM 4, pi. 25,3-4, pi. 26,4. 

Z44.(0)) Würzburg, Martin-von-Wagner-Museum H 5971 
skyphoss uit 'Ure's klasse A2' 
W.. Güntner "Ein attisch schwarzfiguriger Skyphos mit erotischen Werbeszenen" in: Archeologisch 
AnzeigerAnzeiger (1995) 487-495, Abb. 6-13. 

Z45.. (y) Kurashiki, Ninagawa Museum 27, uit Athene 
kylixx van de Krokotos-groep, ca. 520 
ABVABV 2ff7; Para 9%; Add2 56; Jordan (1988) pi. 55, 2. 
ALL 56 

Z46.. (et) Rome, Musei Vaticani 34579 (G 66), uit Vulci 
kylixx van de groep van Vaticaan G 66 
ABVABV 2109, 1. 

Z47.. (a) Oxford, Ashmolean Museum 1885.654 (215), uit Cerveteri 
amfoorr van de Schilder N, ca. 550-525 
J4AV216,, 3; Para 104; Add2 57; Beazley (1947) nr. ct21; Tosto (1999) nr. 44. 

Z48.. (0) Orvieto, Museo Faina, uit Orvieto 
amfoorr 'near* de Schilder N, 550-525 
ABVABV 224, 5; Beazley (1947) nr. B13. 

Z49.. (a) Parijs, Stavros S. Niarchos collectie, uit Cerveteri 
amfoorr van de Schilderr N 
ABVABV 225,6 en 7; Para 105; L. I. Marangou, Ancient Art from the Collection of Stavros S. Niarchos, 
Athenee 1995, nr. 9; Tosto (1999) nr. 61. 
ffl.50 ffl.50 

Z50.. (a) Hannover, Kestner Museum 1966, 37 
kylixx van de Schilder N, ca. 520 
CVACVA Hannover 1, Taf. 27,1-3. 

Z51.. (8) Rome, Musei Vaticani G 14, uit Vulci 
amfoorr van de 'Affecter' 
ABVABV 239, 1; Add2 60; Mommsen (1975) nr. 58. 

Z52.. (8) Toronto, Royal Ontario Museum 298 (919.5.139) 
amfoorr van de 'Affecter1 

ABVABV 239, 2;AdtP 60; Mommsen (1975) nr. 118. 

Z53.. (8) Londen, British Museum B 152 (1843.11-3.62), uit Vulci 
amfoorr van de 'Affecter' 
ASV239,4;; Add2 60; Mommsen (1975) nr. 76. 

Z54.. (8) Oxford, Ashmolean Museum G 268 (509) 
amfoorr van de 'Affecter' 
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ABVV 239,5; Para 110; Add2 60; Moramsen (1975) nr. 38. 

Z55.. (5) Würzburg, Martin-von-Wagner-Museum 177 
amfoorr van de 'Affecter1 

AflV239,6;; Add1 60; Mommsen (1975) nr. 39. 

Z56.. (5) Florence, Museo Archeologico 94576, uit Orvieto 
amfoorr van de 'Affecter1 

ASV239,7;; Add1 60; Mommsen (1975) nr. 36. 

Z57.. (&) New York, Metropolitan Museum of Art 56.171.17 
amfoorr van de 'Affecter' 
ASVV 239,8; Para 110; Add2 60; Mommsen (1975) nr. 48. 

Z58.. (8) Bonn, Akademisches Kunstmuseum 42 
amfoorr van de 'Affecter' 
ABVABV 239, 9; Add* 60; Mommsen (1975) nr. 35. 

Z59.. (5) Rome, Musei Vaticani 339, uit Vulci 
amfoorr van de 'Affecter* 
ABWABW 239,10 en p. 690; Add2 61; Mommsen (1975) nr. 57. 
UL35 5 

Z60.. (8) New York, Peter Blos collectie 
amfoorr van de 'Affecter' 
[ABV[ABV239,239, lObis] Para 111, lObis; Add2 61; Mommsen (1975) nr. 47. 

Z61.. (S) Boston, Museum of Fine Arts 99.516 
amfoorr van de 'Affecter' 
ABVABV 239,11 en p. 690; Para 110; Add2 61; Mommsen (1975) nr. 54. 
0.32 2 

Z62.. (p/6) Florence, Museo Archeologico 3862 (1788) 
amfoorr van de 'Affecter' 
ABVABV 240,12; Add2 61; Mommsen (1975) nr. 74. 

Z63.. (8) Erlangen, Universitatssammlung 1385 
amfoorr van de 'Affecter' 
ABV1A0,ABV1A0,14;14; Add2 61; Mommsen (1975) nr. 46. 

Z64.. (8) Parijs, Louvre F 20, uit Etrurië (?) 
amfoorr van de 'Affecter1 

ABVABV 240,15; Add2 61; Mommsen (1975) nr. 73. 

Z65.. (8) Tarquinia, Museo Nazionale 629, uit Tarquinia 
amfoorr van dé 'Affecter1 

ABVABV 240,16; Para 110; Add2 61; Mommsen (1975) nr. 85. 

Z66.. (8) Boston, Museum of Fine Arts 13.76 
amfoorr van de 'Affecter' 
ABVABV 240,17, Add2 61; Mommsen (1975) nr. 55. 
ill .. 34 

Z67.. (8) Kurashiki, Ninagawa Museum 24 
amfoorr van de 'Affecter' 
A5V240,18;; Para 110; Add2 61; Mommsen (1975) nr. 77. 

Z68.. (a) München, Staatliche Antikensammlungen 1439, uit Vulci 
amfoorr van de 'Affecter* 
ABVABV 240,20; Add2 61; Mommsen (1975) nr. 105. 

Z69.. (o) voorheen Boulogne-sur-Mer, Musée Municipal, uit Vulci 
amfoorr van de 'Affecter1 
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ABVABV 240, 21; Add2 61; Mommsen (1975) nr. 108. 

Z70.. (8) Rome, Principe Torlonia collectie, uit Vulci 
amfoorr van de 'Affecter* 
ABVV 240, 22; Adtf 61; Mommsen (1975) nr. 84. 

Z71.. (8) Boston, Museum of Fine Arts 99.517, uit Vulci (?) 
amfoorr van de 'Affecter' 
ABV241,, 25; Add2 61; Mommsen (1975) nr. 78. 

Z72.. (p/8) Kassei, Staatliche Kunstsammlungen T 679 
amfoorr van de 'Affecter1 

[ABV241,25bis]] Para 111, 25bis; Add2 61; Mommsen (1975) nr. 52. 

Z73.. (a) Basel, kunsthandel (M.M.) 
amfoorr van de 'Affecter* 
[ABV[ABV 241,25ter] Para 111, 25ter; Add2 61; Mommsen (1975) nr. 110. 

Z74.. (5) Verdwenen, voorheen Napels, Bourguignon collectie, uit Orvieto 
amfoorr van de 'Affecter* 
ABVABV 241,26; Add2 61; Mommsen (1975) nr. 41. 

Z75.. (P/5) München, Staatliche Antikensammlungen 1443, uit Vulci 
amfoorr van de 'Affecter* 
ABV2A\,ABV2A\, 27; Add2 61; Mommsen (1975) nr. 40. 

Z76.. (5) Perugia, Museo Civico 91 
amfoorr van de 'Affecter* 
ABV241,, 29; Add2 61; Mommsen (1975) nr. 28. 

Z77.. (5) voorheen Hillsborough, Hearst collectie 
amfoorr van de 'Affecter* 
ABV242,, 33; Para 110; Add2 62; Mommsen (1975) nr. 93. 

Z78.. (a) Oxford, Ashmolean Museum 1965.126 
amfoorr van de 'Affecter* 
ABV2A2,ABV2A2,34;34; Para 110; Add2 62; Mommsen (1975) nr. 103; M. Vickers Greek Vases, Oxford 1982, 
ill.. 22. 
m.38 8 

Z79.. (6) Würzburg, Martin-von-Wagner-Museum 175, uit Vulci 
amfoorr van de 'Affecter* 
ABVV 242,37; Add2 62; Mommsen (1975) nr. 109. 

Z80.. (8) Florence, Museo Archeologico 3863 
amfoorr van de 'Affecter* 
ABVV 243,39; Add2 62; Mommsen (1975) nr. 44. 

Z81.. (a) München, Staatliche Antikensammlungen 1441, uit Vulci 
amfoorr van de 'Affecter* 
ABVV 243,44 en pp. 238,242; Add2 62; Mommsen (1975) nr. 106. 

Z82.. (a, p) London, British Museum B 153 (1836.2-24.46), uit Vulci 
amfoorr van de 'Affecter* 
ABVV 243,45; Add2 62; Mommsen (1975) nr. 107. 
ffl.37 ffl.37 

Z83.. (o, 8) Adria, Museo Civico A 236, uit Adria 
amfoorr van de 'Affecter* 
ABVV 244,47; Para 110; Add2 62; Mommsen (1975) nr. 104. 

Z84.. (8) Philadelphia, University Museum of the University of Pennsylvania MS 4852 
amfoorr van de 'Affecter' 
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ABVABV 244,50; Para 110; Add2 62; Mommsen (1975) nr. 49. 

Z85.. (8) New York, Metropolitan Museum of Art 57.12.7, uit Orvieto 
amfoorr van de 'Affecter1 

ABV245,63;; Para 110; Add2 63; Mommsen (1975) nr. 63 

Z86.. (P, 8) Bologna, Museo Civico PU 189, uit Etrurië 
amfoorr van de 'Affecter' 
ABVABV 245,67; Add2 63; Bealzley (1947) p 5; Mommsen (1975) nr. 3. 
0L31 1 

Z87.. (8) Göttingen, Universitatssammlung H 34 en Leipzig, Universitatssammlung T 2404, uit Orvieto 
fragmentenn van een amfoor van de 'Affecter' 
ABVABV 246,75 (Gött), 246,79 (Leipzig); Add2 63; Mommsen (1975) nr. 64 en 64a. 

Z88.. (5) London, British Museum B 150 (1867.5-8.950), uit Etrurië 
amfoorr van de 'Affecter* 
ABVABV 246,84; Add2 64; Mommsen (1975) nr. 62. 

Z89.. (6) Parijs, Louvre F 22 
amfoorr van dé 'Affecter1 

ABVV 246, 85; Add2 64; Mommsen (1975) nr. 33. 

Z90.. (8) Parijs, Stavros Niarchos collectie 
amfoorr van de 'Affecter' 
[ABV246,, 85bis] Para 111, 85bis; Add.264; Mommsen(1975) nr. 67. 

Z91.. (8) Malibu, J. Paul Getty Museum 86.AE.70 (Bareiss 21) 
amfoorr van de 'Affecter* 
[ABVV 246, 85ter] Para 112, 85ter; Add2 64; Mommsen (1975) nr. 83. 
ill .. 36 

Z92.. (a) New York, Metropolitan Museum of Art 18.145.15 
amfoorr van de 'Affecter' 
ABV247,, 90en pp. 691, 715; Para 111; Add2 64; Mommsen (1975) nr. 71; Hupperts (1988) fig. 4. 
UL33 3 

Z93.. (8) Binghamton, University Art Gallery 1968.124 
amfoorr van de 'Affecter* 
ABVV 247, 91; Add2 64; Mommsen (1975) nr. 68. 

Z94.. (a) Londen, British Museum 1930.12-17.4 
amfoorr in de stijl van de 'Affecter1 

ABVV 247, 95; Add2 64; Mommsen (1975) Taf. 129. 
il ll  39 

Z95.. (8) Tarente, Museo Nazionale 117234, uit Tarente 
amfoorr van de 'Affecter' 
Mommsenn (1975) nr. 50. 

Z96.. (8) Tarente, Museo Nazionale 117235, uit Tarente 
amfoorr van de 'Affecter' 
Mommsenn (1975) nr. 51. 

Z97.. (a) Parijs, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles 180, uit Kamiros 
oinochoèè van de 'Elbows Out'-schilder (Schilder van Louvre E 705) 
ABVV 249,10 en p. 445,4. 

Z98.(0,, y) Londen, British Museum W 39 (1865.11-18.39), uit Vulci 
amfoorr van de Schilder van Berlijn 1686, ca. 550-540 
ABVABV297,16297,16 en p. 301; Para 128; Add2 78;; Beazley (1947) nr.p6en 8 en yl; Sergent (1986) pi. 6; 
Huppertss (1987/1) UI. 4; Hupperts (1988) n. 10; Reinsberg (1989) Abb. 110; Dierichs (19932) Abb. 
172;; Meyer (1993) Abb. 2; Calame (19922) PI. H. 
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HLL 54 

Z99.. (a) Londen, kunsthandel 
amfoorr van de Schilder van Berlijn 1686, ca. 550-525 
Christie'ss Londen, cat 16 juli 1985, lotnr. 418. 
ALL 23 

Z100.. (7) San Antonio, Museum of Art 86.134.44 
amfoorr van de Schilder van Berlijn 1686, ca. 540 
Galeriee Günter Puhze, Katalog 4,1982, nr. 185; H. A. Shapiro e.a. (eds.), Greek Vases in the San 
AntonioAntonio Museum of Art, San Antonio 1995, nr. 43. 
ffl.43 ffl.43 

Z101.. (p) Londen, British Museum B 253 (1851.4-16.4), uit Vulci 
amfoorr van de 'Swing'-schilder, 550-525 
A8V308,68;; AM 82; Beazley (1947) nr. p4. 

Z102.. (a) Parijs, Louvre F 51 
hydriaa van de Schilder van Louvre F 51, ca. 550 
ABWABW 313,1; Para 136; AAP 84; Beazley (1947) nr. a7. 

Z103.. (a) Basel, kunsthandel 
amfoorr van de Schilder Louvre F 51, ca. 550-540 
[ABV314,5bis]] Para 136,5bis; AM 85. 
ALL  13 

Z104.0)) Providence, Rhode Island School of Design 13.1479, uit Ferento 
amfoorr van de Schilder van Louvre F 51, ca. 550-525 
ABWABW 314,6; AM 85; Beazley (1947) nr. p9; D. A. Jackson, East Greek Influence on Attic Vases, 
Londenn 1976, fig. 9-10; Sergent (1986) pi. 3a. 

Z105.. (a) Londen, kunsthandel 
amfoorr van de Schilder van Louvre F 51, ca. 530 
Sotheby'ss Londen, cat 10 juli 1990, lotnr. 245; Dierichs (19932) Abb. 169. 
UL5 5 

Z106.. (a) MOnchen, Staatliche Antikensammlungen 1468, uit Vulci 
amfoorr van de Schilder van Cambridge 47, ca. 550-525 
ABWABW 315,3 en p. 326,5; Para 136; AM 85; Beazley (1947) nr. al4; Hupperts (1987/1) ill. 1; 
Reinsbergg (1989) Abb. 92; Viemeisel & Kaeser (19922) Abb. 21.8; Meyer (1993) Abb. 5; Percy (1996) 
Fig.. 8; Schater (1997) Taf. 13,1. 
UL15 5 

Z107.. (a) Zurich, Dreifuss collectie 
amfoorr van de Schilder van Vaticaan 366 
[A5V317,3bis]] Para 139,3bis. 

Z108.. (a) New York, Metropolitan Museum of Art 56.171.24 
amfoor,, ca. 510 
ABV319,7;; Para 139; AM 86. 
ffl.63 ffl.63 

Z109.. (a, p) London, British Museum B 262, uit Vulci 
amfoorr uit de Medea-groep, ca. 520 
ABWABW 321,3; AM 87; Beazley (1947) nr. o23 en B16. 

Z110.. (y) Freiburg, kunsthandel 
amfoorr van de Euphiletosschilder 
Sotheby'ss Londen, cat. 12 juli 1983, lotnr. 315; Galerie Günter Puhze, Katalog 10,1994, nr. 182. 

Zl l l .. (a) Rome, Musei Vaticani [nr. + foto volgt] 
oinochoèè (olpè), ca. 550-500 
ABWABW 445. 
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Z112.0)) Rhodos, Archeologisch Museum 1350, uit Ialysos 
oinochoè,, ca. 530 
ABVABV 450,2; Beazley (1947) nr. pl4. 

Z113.. (a) Boston, Museum of Fine Arts 08.3 li 
fragmentt van een 'thurible' van de Schilder van de Nicosia-olpè, ca. 550-525 
[ABV[ABV 453,8«] ABV 454, 1; Para 196,86; Add2 114; Beazley (1947) nr. al8. 
ÜL41 1 

Z114.. (a) Berlijn, Staatliche Museen 1774, uit Kamiros 
kylixx van de Schilder van de Nicosia-olpè 
[ABV453,16]] ABV 454, 2; Para 197,16; Add2 114; Licht (1925-8) p. 151; Beazley (1947) nr. o26. 

ZUS.. (a) Sint Petersburg, Hermitage Museum 1440 (St. 91) 
lekyth,, ca. 550-525 
ABVV 457; Beazley (1947) nr. a l5 ; Schauenburg (1965) figs. 7-8; Koch-Harnack (1989) Abb. 12. 

Z116.. (y) Athene, Kanellopoulos Museum, uit Athene 
lekythh van de Gelaschilder 
[ABVV 474, 1625] Para 216. 

Z117.. (y) New York, kunsthandel 
lekythh van de Gelaschilder, ca. 510-490 
Sotheby'ss Londen, cat. 10 juli 1990, lotnr. 242; Royal-Athena Galleries New York, cat. One Thousand 
YearsYears of Ancient Greek Vases, No, 66, Art of the Ancient World, Volume 6, Part 1, nov. 1990, lotnr. 41; 
Superiorr Galleries (L.A.), cat. 26 febr. 1994; Christie's New York, cat 18 dec. 1998, lotnr. 80. 
ill .. 47 

Z118.. (p) Brauron, uit Brauron 
alabastronn van de Diosphosschilder, ca. 500 
ParaPara 249. 

Z119.. (B) Thebe, Archeologisch Museum R 80.260, uit Rhitsona 
skyphoss van de CHC-groep 
ABV618.38. . 

Z120.. (p) Ferrara, Museo Archeologico Nazionale, uit Spina 
skyphoss van de CHC-groep 
ABVV 618, 39. 

Z121.. (B) Parijs, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles 340, uit Korinthe 
skyphoss van de CHC-groep 
ABV618,40. . 

Z122.. (B) Tarente, Museo Archeologico Nazionale 
skyphoss van de CHC-groep 
ABV618.41. . 

Z123.. (p) Tarente, Museo Archeologico Nazionale 
skyphoss van de CHC-groep 
ABV618.42. . 

Z124.. (B) Palermo, Museo Nazionale 
skyphoss van de CHC-groep 
ABVV 618,43. 

Z125.. (P) Rhodos, Museum 13214, uit Kamiros 
skyphoss van de CHC-groep 
ABVABV 619,44. 

Z126.. (P) Athene, Nationaal Museum P 3735, uit Perachora 
fragmentt van een skyphos van de CHC-groep 
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ASV619.45. . 

Z127.. (P) Korinthe, Museum 1077 b, uit Korinthe 
fragmentt van een skyphos van de CHC-groep 
ABV619.46. ABV619.46. 

Z128.. (P) Tbebe, Archeologisch Museum R 112.69, uit Rhitsona 
skyphoss van de CHC-groep 
AÖV619.47. . 

Z129.. (P) Thebe, Archeologisch Museum R 31.183, uit Rhitsona 
skyphoss van de CHC-groep 
ABV619,ABV619,48. 48. 

Z130.. (P) Salemo, Museo Nazionale 1123, uit Fratte 
skyphoss van de CHC-groep 
ABV619,ABV619,49. 49. 

Z131.. (P) Athene, Agora Museum P 24577, uit Athene 
fragmentenn van een skyphos van de CHC-groep p 
[ABV[ABV 619,49bis] Para 307,49bis; AdtP 144. 

Z132.. (P) Tarente, Museo Archeologico Nazionale 
skyphoss van de CHC-groep 
ASS V 619,50. 

Z133.. (p) Syrakuse, Museo Nazionale, uit Syrakuse 
skyphoss van de CHC-groep 
ABV619.51. . 

Z134.. (P) Napels. Astarita collectie 41 
skyphoss van de CHC-groep 
[ABV619,51bis]AflV711,51bis;Paraa 306. 

Z135.. (p) Bayonne, Musée Bonnat 203 
skyphoss van de CHC-groep 
[ABV619,51ter]] ASV711,51ter. 

Z136.. (P) Thebe, Archeologisch Museum R 102.87, uit Rhitsona 
skyphoss van de CHC-groep 
AffV619,52. . 

Z137.. (p) Providence, Rhode Island School of Design 11.025 
fragmentt van een skyphos van de CHC-groep 
AflV619,53. . 

Z138.. (P) Thebe, Archeologisch Museum R 18.88, uit Rhitsona 
skyphoss van de CHC-groep 
AÖV619,544 ' 

Z139.. (p) Luzem, kunsthandel 
skyphoss van de CHC-groep 
ABVABV 619,55; Para 306. 

Z140.. (p) voorheen Montecito, Brundage 
skyphoss van de CHC-groep 
A5V619.56. . 

Z141.. (p) Rome, kunsthandel 
skyphoss van de CHC-groep 
AflV619,57. . 

Z142.. (p) Athene, Nationaal Museum 366 (CC 801), uit Tanagra 
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skyphoss van de CHC-groep 
ABV619,58;; CVA Athene NM 4, pi. 45,1-3; Misdrachi-Capon (1989) nr. 91. 
0L27 7 

Z143.. (P) Athene, Agora Museum P 11029, uit Athene 
skyphoss van de CHC-groep 
ABVABV 619,59. 

Z144.. (P) Palermo, Museo Nazionale, uit Panormo 
skyphoss van de CHC-groep 
AfiV619,60;/>ara306. . 

Z145.. (p) Salonica, Museum 8.8 (R 41), uitOlynthos 
skyphoss van de CHC-groep 
A0V619.61. . 

Z146.. (P) Milaan, kunsthandel 
skyphoss van de CHC-groep 
[ABV[ABV 619, 61bis] Para 307, 61bis. 

Z147.. (P) Limenas, uit Thasos 
skyphoss van de CHC-groep 
[ABV[ABV 619, 61 ter] Para 307,61ter. 

Z148.. (P) Odessa, uit Theodosia 
fragmentt van een skyphos van de CHC-groep 
ABV619. ABV619. 

Z149.. (p) Zagreb, Archeologisch Museum 
skyphoss van de CHC-groep 
B.. Vikic & V. Damevski in: Vjesnik (1979/80) tabla 18,1-2. 

Z150.. (o) Marseilles, Musée Borély 
skyphoss van de CHC-groep 
ongepubliceerd. . 

Z151.. (p) Hamburg, kunsthandel (Termer) 
skyphoss van de CHC-groep 
W.. Hornbostel Aus der Glanzzeit Athens, Meisterwerke griechischer Vasenkunst in Privatbesitz, 
Hamburgg 1987, nr. 35. 

Z152.. (p) Athene, Nationaal Museum 636 (CC 813) 
skyphoss van de CHC-groep 
CVACVA Athene NM 4, pi. 46,1-3. 

Z153.. (p) Athene, Nationaal Museum 518 (CC 812), uit Eretria 
skyphoss van de CHC-groep, ca. 500 
CVACVA Athene NM 4, pi. 45,4-6. 

Z154.. (P) Athene, Nationaal Museum 367 (CC 802), uit Tanagra 
skyphoss van de CHC-groep, ca. 500-490 
CVACVA Athene NM 4, pi. 55, 1-2. 

Z155.. (p) Athene, Nationaal Museum 24295 
skyphoss van de CHC-groep, ca. 500-490 
CVACVA Athene NM  4, pi. 55,3-4. 

Z156.. (P) Zurich, Brummer collectie 
skyphoss van de CHC-groep, ca. 50&480 
A.. Birchall, The Ernest Brummer Collection U, Zurich 1979, nr. 680. 

Z157.. (p) Thebe, Archeologisch Museum R 18.76, uit Rhitsona 
skyphos,, 'connected to' de CHC-groep 
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A0V626,1;; Para 91,12; Beazley (1947) nr. £40; W. Güntner "Ein attisch schwarzfïguriger Skyphos 
mitt erotischen Wcrbeszenen" in: Archeologisch Anzeiger (1995) pp. 487-495, Abb. 18. 

Z158.0)) Thebe, Archeologisch Museum R 31.182, uit Rhitsona 
skyphos,, 'connected to' de CHC-groep 
ABVABV 626,2; Para 91,4; W. Güntner "Ein attisch schwaizfiguriger Skyphos mit erotischen 
Werbeszenen"" in: Archeologisch An&iger (1995) pp. 487-495, Abb. 14. 

Z159.. (a) Sint Petersburg, Hermitage Museum, uit Olbia 
Siphon-vaas,, 'near* de Schilder van de Karlsruhe skyphos 
A5V626. . 

Z160.. (Y) Sint Petersburg, Hermitage Museum, uit Olbia 
lekythh 'near' de Schilder van de Karlsruhe skyphos. 
ABVABV 626; Beazley (1947) nr. y5. 
ALL 58 

Z161.. (a) New York, Metropolitan Museum of Art 41.162.32 
amfoor,, ca. 550-525 
ABVABV 676 en p. 714; Para 319; Beazley (1947) nr. al 2. 

Z162.. (a) Camerino, Museo, Guamieri collectie 157 
fragmentt van een lekyth uit de kring van de Schilderr van Karlsruhe, ca. 525 
G.. Fabrini & S. Sebastiani, Museo dl Camerino, Reperti Greci e Preromani, Rome 1982, nr. 16, tav. 
11,, a. 

NIETT TOEGESCHREVEN (naar  vaasvorm geordend) 

Z163.. (a) Parma, Museo di Antichita C 120 
amfoor,, ca. 550 
CVACVA Parma 1, tav. 2,1-2. 

Z164.0)) Tarquinia, Museo Archeologico RC 8217 
amfoor,, ca. 550-525 
Beazleyy (1947) nr. pl2; C. Tronchetti, Ceramica Attica a Figure Nere, Rome 1983, nr. 41 en tav. 42 a, 
b. . 

Z165.. (Y) Cambridge, Fitzwilliam Museum FMK 1266 (geleend van Trinity College, T2) 
amfoor,, ca. 550-525 
Sotheby'ss Londen, 7 juni 1888, lotnr. 15; Beazley (1947) nr. y7. 

Z166.. (7) Sèvres, Musée Céramique 6405 
amfoor,, ca. 550-525 
CVACVA Sèvres, pi. 15,4 en 7; Vorberg (1928-32) p. 448; Beazley (1947) nr. y8; Dover (1978), B486. 

Z167.. (a) Basel, Antikenmuseum BS 1921.356 
amfoor,, ca. 540 
CVACVA Basel 1, Taf. 31,6 en 10; Hupperts (1988) p. 258-60. 
ALL 22 

Z168.. (a, 7) Londen, kunsthandel 
amfoor,, ca. 540 
Sotheby'ss Londen, cat. 13/14 juli 1981, lotnr. 244; Calame (19922) PI. ffl, IV. 
flLflL  44 

Z169.. (a) Brussel, Musées Royaux d'Art et d'Histoire A 3053 
amfoor r 
CVACVA Brussel (België 3), pi. 26,5a-b. 

Z170.. (a) 
amfoo r r 
Vorbergg (1928-32) p. 422. 
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Z171.. (o) Miinchen, Staatliche Antikensatnnüungen 
amfoor r 
Lichtt (1925-8) p. 160. 

Z172.0)) Leiden, Rijksmuseum van Oudheden 1.1971/3,1, uit Vulci (?) 
amfoor,, ca. 530-520 
CVACVA Leiden 2, pi. 54,1-2; Hupperts (1987/1) ill. 9; Hupperts (1988) fig. 2,3a-b. 

Z173.. (p) Londen, kunsthandel 
amfoor r 
Christie'ss Londen, cat. 23 sept. 1998, lotnr. 183. 

Z174.. (7) Londen, kunsthandel 
amfoor r 
Sotheby'ss Londen, cat. 13/14 juli 1981, lotnr. 235. 

Z175.. (7) Syrakuse, Museo Nazionale 9762 
amfoor,, ca. 530-520 
CVACVA Syrakuse 1, tav. 4,1-2; Hupperts (1988) p. 260. 
ill .. 40 

Z176.(0)) Verona, Museo del Teatro Romano 18 Ce 
amfoor,, laat 6e eeuw 
CVACVA Verona l, tav. 1,2a-b en tav. 2, la-b; Bolletino dArte 4 (1924-5) 547, fig. 1 en p. 549, fig. 2; 
Beazley(1947)nr.. P19. 

Z177.. (o, 0) Rome, Marchesa Isabella Guglielmi collectie en Civitavecchia, Museo Civico, uit Vulci 
fragmentenn van een amfoor, ca. 550-525. 
Beazleyy (1947) nr. a42en pil. 

Z178.. (a) Tarente, Guarini collectie, uit Tarente 
fragmentt van een amfoor 
B.. Fedele, e. a., Antichita delia collezione Guarini, Lecce 1984, pi. 31. 

Z179.. (a) Orvieto, Museo Faina 2800 (VG 174) 
amforiskos s 
M.. R. Wójcik, Museo Claudio Faina di Orvieto, Perugia 1989, nr. 25. 

Z180.. (a) Palermo, collectie Banco di Sicilia 4309, uit Selinunte-Manicalunga 
amforiskos,, ca. 530-520 
F.. Giudice, S. en V. Tusa, La Collezione Archeologica del Banco di Sicilia, Palermo 1992, D 70. 

Z181.. (0) Jalissos (Rhodos), opgraving 
olpè è 
A.. Maiuri "Jalisos" in: Annuario della R. Scuola Archeologica diAtene 6-7 (1923-24) pp. 278-279, nr. 
5,, fig. 177. 

Z182.. (a) Lindos, opgraving 
fragmentt van een olpè 
C.. Blinkenberg, Lindos, Fouilles et Récherches 1902-1914,1, Les Petits Objets, Berlijn 1931, nr. 2636. 

Z183.(0)) Heidelberg, Archaologisches Institut L 54, uit Sicilië 
lekyth,, ca. 540 
CVACVA Heidelberg 4, Taf. 169,1,3-4; ABL 19. 
DLL  45 

Z184.. (7) Londen, kunsthandel 
lekyth,, ca. 540 
Christie'ss Londen, cat. 23 sept. 1998, lotnr. 177. 

Z185.. (7) Florence, Museo Nazionale 3782 
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lekyth h 
F.. Giudice, Ipittori delta classe di Phanyllis, Universita di Catania 1981. n. 354, tav. 42,4 en 7. 
DLL  30 

Z186.. (y) Rome, Villa Giulia 1932, uit Civita Castellana (Falerii Veteres) 
lekyth,, laat 6e eeuw 
CVACVA Rome VG 3, tav. 50,13; Beazley (1947) nr. y5bis. 

Z187.. (a) Athene, Nationaal Museum 1121 
lekyth h 
Schauenburgg (1965) Abb. 6; Koch-Hamack (1989) Abb. 10. 
01.29 9 

Z188.. (a) Tarente, Museo Nazionale Archeologico 117249 
fragmentt van een lekyth (?) 
a.a.v.v.,, Catalogo del Museo Nazionale Archeologico di Toronto, I, 3; Atleti e Guerrieri tradizioni 
aristocratichearistocratiche a Toronto tra VI e V sec. o. C, Tarente 1994, nr. 70.10. 

Z189.. (a) Boston, Museum of Fine Arts 08.32c 
alabastron,, ca. 550-525 
Vermeulee (1969) pi. 6,1-3; Beazley (1947) nr. al7. 
UI.. 16 

Z190.. (a) Boston. Museum of Fine Arts 13.106 (F 537), uit Griekenland? 
aryballos,, ca. 550-525 
A.. Fairbanks, Museum of Fine Arts, Boston. Catalogue of Greek and Etruscan Vases, Boston 1928, pi. 
51;; Beazley (1947) nr. o20; Vermeule (1969) pi. 8,1,3 en 5. 

Z191.. (a) Berlin, Staatliche Museen 1728 
pyxis,, ca. 550 
CVACVA Berlijn 7, Taf. 44,1-4; E. Gerhard, Etruskische und kampanische Vasenbilder des königlichen 
MuseumsMuseums zu Berlin, Berlijn 1843, pi. 13,4-7; Beazley (1947) nr. a4; Schauenburg (1965) p. 855, Abb. 

Z192.. (a) München, Staatliche Antikensammlungen 2290a 
pyxis,, ca. 550 
CVACVA München 3, Taf. 140,8-9; Dover (1978) B502, p. 70,78,92; Vierneisel &  Kaeser (19922) Abb. 
21.9. . 
UUU 49 

Z193.. (a) New Haven, Yale University Art Gallery 1913.122 
pyxis,, ca. 550 
P.. Baur, Catalogue of the Rebecca Dorlington Stoddard Collection, New Haven 1922, nr. 122, pi. 3-4; 
C.. Hofkes-Brukkcr, Frühgriechische Gruppenbildung, Leiden 1935, pi. 5,11; Beazley (1947) nr. a5; P. 
S.. Burke en J J. Pollit, Greek Vases at Yale , New Haven 1975, nr. 30; B. Westcoat, Poets and Heroes. 
ScenesScenes of the Trojan War, Emory University Museum of Art and Archaeology, Atlanta 1986, nr. 4; . 

Z194.. (y) Mississippi, University Museum 1977.3.72 
pyxis,, ca. 550-540 
D.. M. Robinson, "Unpublished Greek Vases in the Robinson Collection" in: American Journal of 
ArchaeologyArchaeology 60 (1956) p. 1-25, pi. 1,5-7; Shapiro (1981) nr. 62; Koch-Harnack (1983) Abb. 96a-c; 
Huppertss (1987/1) ill. 3. 
ÜL19 9 

Z195.. (a) Malibu, J. Paul Getty Museum 86.AE.142.1-.2 (Bareiss 433) 
pyxis,, ca. 540 
CVACVA Malibu 2, pi. 71,1-4; MOnzen und Medaillen, Auktion 40, dec. 1969, lotnr. 64. 

Z196.. (y) Bologna, Museo Civico PU 239 
DYxiŝ dclcscc 1 
CVACVA Bologna 2, tav. 44,3; Dover (1978) B538; Koch-Hamack (1989) Abb. 9. 
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Z197.. (a) Athene, Kerameikos Museum 1636, uit Athene 
fragmentenn van een pyxis 
R.. Lullies "Attisch-Schwarzfigurige Keramik aus dem Kerameikos" in: Jahrbuch des deutschen 
archaologischenarchaologischen Instituts 61/62 (1946/1947) pi. 15, nr. 51; Koch-Harnack (1989) Abb. 4. 

Z198.. (a) Heidelberg, Archaologisches Institut der Universitat S 148, uit Thebe 
phialè,, ca. 550-525 
CVACVA Heidelberg 4, pi. 163,1-2; Beazley (1947) nr. a27. 
0L52 2 

Z199.. (7) Eleusis, Museum 
phialè è 
D.. Callipolitis-Feytmans, Les Plats Attiques a figures noires, Parijs 1974, pi. 80,33. 

Z200.. (7) Kavala, Archeologisch Museum A 1104, uit Kavala 
phialè,, eind 6e eeuw 
Misdrachi-Caponn (1989) nr. 59. 

Z201.. (a) Boston, Museum of Fine Arts 08.292, uit Griekenland (?) 
kantharos,, ca. 520 
Vorbergg (1928-32) p. 421; Beazley (1947) nr. a41; Vermeule (1969) pi. 5,1-2; Schauenburg (1965) p. 
855,, fig. 5; Boardman & LaRocca (1975) pp. 80-81; Dover (1978) B 598; Johns (1982) fig. 120; 
Reinsbergg (1989) Abb. 105a-b; Dierichs (19932) Abb. 171. 
ill .. 17 

Z202.. (0) Toledo, Museum of Art 66.110 
kyathos.ca.. 520-510 
CVACVA Toledo 1, pi. 30,1-3. 

Z203.. (0, 7) Rome, Villa Giulia, neg. nrs. 36061/36062, uit Vulci 
skyphos s 
A.. Emiliozzi Morandi, Nuove Scoperte e Acquisizioni dell'Etruria Meridionale, Rome 1975; N. 
Malagardiss & M. Iozzo "Amasis et les autres - Nuovi documenti del Pittore di Amasis" in: 
ApxaioXotiKTii E^TUiepiq 134 (1995) pi. 53. 
01.26 6 

Z204.. (7) Duitsland, privébezit 
skyphos,, ca. 540 
Galeriee am Neurnarkt, Auktion 20, cat. nov. 1970, lotnr. 28; W. Hombostel, Aus der Glanzzeit Athens, 
MeisterwerkeMeisterwerke griechischer Vasenkunst in Privatbesitz, Hamburg 1987, nr. 11. 

Z205.. (a, 0) Basel, kunsthandel 
skyphos,, ca. 550-525. 
Beazleyy (1947) nr. a43 en 015. 

Z206.. (a) Boston, Museum of Fine Arts 61.110 
skyphos,, ca. 540-530 
Vermeulee (1969) pi. 8,2-4. 
ill .. 20 

Z207.. (a) Athene, Nationaal Museum 21975 
skyphos,, ca. 550-525 
CVACVA Athene NM 4, pi. 18, 3-4; Misdrachi-Capon (1989) nr. 93. 

Z206.. (a) Athene, Nationaal Museum 22658 
skyphos s 
CVACVA Athene NMM 4, pi. 46,4-6. 

Z209.. (a) Kavala, Archeologisch Museum A 4339, uit Kavala 
skyphos,, ca. 540-525 
Misdrachi-Caponn (1989) nr. 100. 
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Z21Q.. O) Morgantina, opgraving 
skyphos s 
C.. I. Lyons, Morgantina Studies V; The Archaic Cemeteries, Princeton 1996,9-158. 

Z211.(0)) Londen, kunsthandel 
skyphos s 
Christie'ss Londen, cat 11 jul. 1990, lotnr. 142; Sotheby's Londen, cat. 12 jun. 1997, lotnr. 302. 

21212.. (P) Morgantina, opgraving 
skyphos,, 550-525 
H.. L. Allen "Excavations at Morgantina (Serra Orlando) 1967-1969, Preliminary Report X" in: 
AmericanAmerican Journal of Archaeology 74 (1970) pi. 97, fig. 33. 

Z213.0)) Athene (?), opgraving 
skyphos s 
A.. Andreiomenou "Neiepora+eio tns Apxcucu; AKpca^iac" in: Athens Annals of Archaeology 10 
(1977)) p. 285, ill 18. 

Z214.. (0) Athene, Canellopoulos Museum 1910 
skyphos s 
M.. Bronskari, The Paul and Alexandra Canellopoulos Museum, Athene 1985, p. 63 (geen afbeelding). 

Z215.. (a) Thasos, opgraving 
fragmentenn van een skyphos 
J.-J.. Maffrc & F. Salviat "Artémision, secteur proche de 1' autel monumental et péribole carré'' in: 
BulletinBulletin de Correspondence Hellénique 105/2 (1981) pp. 932-41, fig. 15. 

Z216.. (a) Boston, Museum of Fine Arts 
fragmentenn van een skyphos, ca. 510-500 
Vermeulee (1969) pi. 8,6. 

Z217.. (a) Londen, kunsthandel 
kylix,, ca. 550 
Sotheby'ss Londen, cat. 14 dec. 1981, lotnr. 270. 

Z217bis.. (a) Freiburg, kunsthandel (Haering) 
kylix x 
ongepubliceerd. . 

Z218.. (y) Bochum, Antikenmuseum der Ruhr-Universitat S 1024 
kylix,, ca. 550-540 
Sotheby'ss Londen, cat. 1 dec. 1969, lotnr. 101; dec. 1970, lotnr. 272; N. Kunisch, Antiken der 
SammlungSammlung Julius CundMargot Funcke, Bochum 1973, nr. 68; H. Schalies en A. Rieche, Symposion, 
Keulenn 1989, nr. 18; N. Kunisch, Erl&uterungen zur griechischen Vasenmalerei, Keulen 1996, pp. 
102-106. . 
ill .. 12 

Z219.. (a) Freiburg, kunsthandel 
skyphos,, ca. 540 
Galeriee Günter Puhze, cat. Kunst derAntike 11,1995, lotnr. 178. 

Z220.. (Y) Rome, Hartwig collectie, uit Satumia 
kylix,, ca. 550-525 
Vorbergg (1928-32) p. 46; Beazley (1947) nr. yl2. 
UL28 8 

Z221.. (P) Leiden, Rijksmuseum van Oudheden 1.1956/1,1 
kylix,, ca. 540 
CVACVA Uiden 2, pi. 59,2,5 en 7. 

Z222.. (y) Florence, Museo Archeologico Etrusco (voorheen Vagnonville collectie) 
kylix,, ca. 540-530 
Vorbergg (1928-32) p. 454; Beazley (1947) nr. y2. 
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Z223.. (5) Lamaca (Cyprus), Zenon Pierides collectie e 
kylix,, ca. 540-530 
J.-J.. Maffre "Vases Grecs de la collection Zénon Piéridès a Lamaca (Chypre)" in: Bulletin de 
correspondencecorrespondence Heüénique 95/2 (1971)) pp. 627-702, nr. 5. 
UL46 6 

Z224.. (6) Boston, Museum of Fine Arts 160.64 
kylix x 
T.. R. Barrett, Decorated Pottery of the Ancient World, The Art Center at Margate, St. Paul's School, 
Concord,, New Hampshire 1984, pi. 15. 

Z225.. (a) Duitsland, privébezit 
kylix,, ca 530-520 
K.. Stahler, Eine Sammlung griechischer Vasen, die Sammlung D. J. in Ostwestfalen, Munster 19S3, 
Taf.. 21, nr. 16; Griechische Vasen aus westfalischen Sammlungen, Munster 1984, nr. 11. 

Z226.. (a) Essen, Museum Folkwang RE 42 
kylix,, ca. 525 
H.. Froning, Katalog dergriechischen unditalischen Vasen, Essen 1982, nr. 60. 

Z227.. (a) Tarente, Museo Nazionale 6936 
kylix x 
TarasX,TarasX, 1(1990) tav. 39,2 

Z228.. (a) Tarente, Museo Nazionale 6937 
kylix x 
TarasX,, 1(1990) tav. 41, 2. 

Z229.. (p) Berlijn, Staatliche Museen F 2058, uit Vulci 
kylix,, ca. 530 
Beazleyy (1947) nr. [118; W. D. Heilmeyer, Antikenmuseum Berlin. Die ausgestellten Werke, Berlijn 
1988,, pp. 88-89, nr. 6,1,8 (illustratie binnenkant); Jordan (1988) pi. 76,3. 

Z230.. (a) Haverford College, Emest Allen Collection EA-1989-3 
kylix,, 530-520 
A.. H. Ashmead, Haverford College Collection of Classical Antiquities, Philadelphia 1999, fig. 9-11. 

Z231.. (0) New York, kunsthandel 
kylix,, ca. 530-510 
Royal-Athenaa Galleries New York, cat. One Thousand Years of Ancient Greek Vases, No. 66; Art of the 
AncientAncient World, Volume 6, Part 1, nov. 1990, lotnr. 38. 

Z232.. (a) Philadelphia, University Museum MS 2497, uit Orvieto 
kylix,, ca 525 
Beazleyy (1947) nr. a32; G. F. Pinney & B. Sismondo Ridgway, Aspects of Ancient Greece, Allentown 
1979,, nr. 21; Jordan (1988) pi. 76, 2. 

Z233.. (a) Rome, Musei Vaticani 34580 (G 67) 
kylix x 
J.. D. Beazley en F. Magi, La raccolta Benedetto Guglielmi nel Museo Gregoriano Etrusco, Rome, 
Cittaa del Vaticano 1939, pis. 22-23; Beazley (1947) nr. a39; Jorden (1988), pi 78, 1. 

Z234.. (a) Jacksonville, Cummer Gallery of Art AP.66.28 
kylix,, ca. 520-500 
Shapiroo (1981/1) nr. 64. 
ffl.48 ffl.48 

Z235.. (a) Utrecht, Universiteit, Archeologisch Instituut ARCH 436 
kylix x 
J.. W. Salomonson (ed.), Het verhaal bij het materiaal, Utrecht 1980, p. 95. 
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Z236.. (o) Kopenhagen, Nationaal Museum 87S6 
kyli x x 
Jordann (1988) nr. C 192. 

Z237.. (a) Londen, kunsthandel 
kyli x x 
Sotheby'ss Londen, cat 18 jul i 1985, lotnr. 579. 

Z238.. (a) Basel, kunsthandel (M. M.) 
kyli x x 
ongepubliceerd. . 

Z239.. (a) Thera (Sellada), opgraving 
kyli x x 
J.-P.. Michaud "Chroniqu e des Fouilles et Découvertes Archéologiques en Grèce en 1971"  in: Bulletin 
dede correspondence Hellénique 9672 (1972) pp. 593-816, fig. 448. 

Z240.0)) Bonn, Akademisches Kunstmuseum der  University 52 
kyli x x 
Beazleyy (1947) nr. p41; ongepubliceerd. 

Z241.. (y) Berlijn , Staatliche Museen 1798 
kyli x x 
Lichtt  (1925-8) 3,74-5; Beazley (1947) nr. yl3; Dover  (1978) B 634; Beazley (1947) yl3; Reinsberg 
(1989)) Abb. 57; Calame (19922) PL. I. 

Z242.. (y) Athene, Nationaal Museum 2232 
kylix ,, ca. 500 
M.. Collignon &  L. Couve, Catalogue des vases peints du Musée Nationale d'Athene, Parijs 1902, nr. 
854,, Taf. 36; Koch-Hamack (1983) Abb. 102; Hupperts (1988) n. 42. 
ÜL57 7 

Z243.. (a) Boston, Museum of Fine Art s 95.16 
'coveredd cup' 
CVACVA Boston 2, pi. 107; K. KUinski "Boeotian Trick Vases"  in: American Journal of Archaeology 90 
(1986)) pp. 153-158; pi. 9, fig. 1. 

Z244.. (a) Athene, Nationaal Museum, Akropoli s collectie 1783, uit Athene 
fragmentt  van een kylix , ca. 575-550 
Graef/Langlotzz (1925-33) pi. 87; Beazley (1947) nr. al. 
AL U U 

Z245.. (a) MUnchen, Staatliche Antikensammlungen 2133 
kylix ,, ca. 550 
CVACVA München 10, Taf. 7,1-6; Licht (1925-8) p. 208; Vorberg (1928-32) p. 751; Beazley (1947) nr. 
a24;;  Viemeisel &  Kaeser(19922) Abb. 21.7a-b. 

Z246.. (a) Korintfie , opgraving, C-50-63 b 
fragmentt  van een kylix , ca. 550-525 
A.. Blair  Brownlee "Atti c Black Figure from Corinth: II "  in Hesperia 58 (1989) pp. 361-395, pi. 70, nr. 
144. . 

Z247.. (y) Hamburg, Museum für  Kunst und Gewerbe 
fragmentt  van een kylix , ca. 540 
W.. Homborstel, Aus Grübern und Heiligtiimern, Mainz 1980, nr. 53; Dierichs (19932) nr. 89. 

Z248.. (a) Cambridge, Museum of Classical Archaeology 
fragmentt  van een kylix 
ongepubliceerd. . 
ÜL51 1 

Z249.. (a) Athene, Agora Museum P 386, uit Athene 
fragmentt  van een kylix 
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HesperiaHesperia 4 (1935) p. 268, nr. 105, Fig. 25; Beazley (1947) nr. a25. 

Z250.. (a) Rome, kunsthandel (Hartwig) 
fragmentfragment van een kylix. 
Beazleyy (1947) nr. ct29; ongepubliceerd. 

Z251.. (a) Rome, kunsthandel (Hartwig) 
fragmentfragment van een kylix. 
Beazleyy (1947) nr. ct30; ongepubliceerd. 
ÜL6 6 

Z252.. (7) Parijs, Louvre F 85bis 
fragmentfragment van een kylix, ca. 550-525 
CVACVA Parijs Louvre 3, pi. 79,6; Beazley (1947) nr. y9; Koch-Hamack (1983) Abb. 18; Bérard (1985) 
Abb.. 109; Sergent (1986) pi. 2b. 

Z253.. (7) Rome, Villa Giulia 79872 
fragmentfragment van een kylix, ca. 550-525 
L.. Hannestad, The Castellani Fragments in the Villa Giulia, Athenian Black Figure, Vol. I, Aarhus 
1989,, nr. 63. 

Z254.. (7) Athene, Agora Museum AP 733, uit Athene 
fragmentfragment van een kylix, ca. 550-525 
M.. Zelia, "The Pottery from the North Slope of the Acropolis" in: Hesperia 4 (1935) 262, Fig. 25, nr. 
103;; Beazley (1947) nr. 7IO. 

Z255.. (7) Athene, Nationaal Museum, Akropolis collectie 1761, uit Athene 
fragmentfragment van een kylix, ca. 550-525 
Graef/Langlotzz (1925-33) pi. 86; Beazley (1947) nr. 711. 

Z256.. (a) Catania, Museo Comunale, uit Catania 
fragmentenfragmenten van een kylix 
BollettinoBollettino d'Arte 45 (1960) p. 252, Fig. 9. 

Z257.. (a) Amsterdam, Allard Pierson Museum 2684 
fragmentfragment van een kylix, ca. 530-520 
CVACVA Amsterdam 2, pi. 129,3. 

Z258.. (a) Amsterdam, Allard Pierson Museum 2185 
fragmentenfragmenten van een kylix, ca. 530 
CVACVA Amsterdam 2, pi. 110,4; 111, 1-3. 

Z259.. (a) Rome, Villa Giulia 79972 
fragmentfragment van een kylix 
L.. Hannestad, The Castellani Fragments in the Villa Giulia, Athenian Black Figure, Vol. I, Aarhus 
1989,, nr. 253. 

Z260.. (a) Rome, Villa Giulia 79519 
fragmentenn van een kylix, ca. 510-500 
L.. Hannestad, The Castellani Fragments in the Villa Giulia, Athenian Black Figure, Vol. L Aarhus 
1989,, nr. 245. 

Z261.. (a) Orvieto, Museo Faina 2596 (T167) 
fragmentenfragmenten van een kylix 
M.. R. Wójcik, Museo Claudia Faina di Orvieto, Perugia 1989, nr. 43 

Z262.. (7) Oxford, Ashmolean Museum G1112, uit Naucratis 
fragmentfragment van een kylix, laat 6e eeuw 
Beazleyy (1947) nr. 714; ongepubliceerd. 

Z263.0)) Boston, Museum of Fine Arts 08.30d 
'standlet'.ca.. 550-525 
Beazleyy (1947) nr. p*10; Vermeule (1969) pi. 6.4; Hoffmann (1988) fig. 10. 
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Z264.. (a) Boston, Museum of Fine Aits 65119 
Tonkugcl' ' 
Koch-Hamackk (1983) Abb. 55. 

Z265.. = Beazley (1947) a6 (foutieve verwijzing: Parijs, Louvre F 187, 'tumbler,' ca. 530. Louvre F 187 
betreftt echter een witgrondige lekyth, ABV 469,67, zonder 'courtingscene'). 

Z266.. (7) Athene, Nationaal Museum, Akropolis collectie 2242, uit Athene 
fragment,, ca. 550-525 
GraetfLanglotzz (1925-33) pi. 95; Vorberg (1928-32) p. 452; Beazley (1947) nr. y6. 

Z267.. (a) Athene, Nationaal Museum, Akropolis collectie 693, uit Athene 
fragmenten,, begin 5e eeuw 
Graef/Langlotzz (1925-33) nr. 693, pi. 36; Beazley (1947) nr. a44. 
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LIJSTT rv 
ROODFIGURIG EE 'HOFMAKERU ' (Hoofdstuk 6) 

Rl .. Rome, Villa Giulia 121109, uit de omgeving van Viterbo 
pelikèè van Euphronios 
ARVARV22 15,11 en p. 1591; Add2 153; a.a.v.v., Euphronios, peintre a Athènes au Vle Vle siècle avant J. C, 
Milaann 1990, nr. 29; Kilmer (1993) R18. 
ill .. 63 

R2.. Gotha, Schlossmuseum Ahv. 48, uit Kolias 
kylix(de'GothaCup') ) 
ARVARV22 20; Para 322; Add2 153; Beazley (1947) nr. a46; Dierichs (19932) Abb. 117b; S. von Reden, 
ExchangeExchange in Ancient Greece, Londen 1995, pi. 4b. 
UI.. 1 

R3.. Athene, Agora Museum P 7901, uit Athene 
kylix,, 'recalls' Euphronios 
ARVARV22 20 en p. 1559; Beazley (1947) nr. yl5; Kilmer (1993) R31; M. B. Moore, The Athenian Agora 
Vol.. XXX; Attic Red-Figured andWhite-Ground Pottery, Princeton 1997, nr. 1556. 

R4.. Malibu, J. Paul Getty Museum 82.AE.53 
psykterr van Smikros, ca. 510 
Frell (1983) 10.2-10.6; a.a.v.v., Euphronios, peintre a Athènes au Vle Vle siècle avant J. C., Milaan 1990, 
nr.. 60; Keuls (1988) pp. 300-13, fig. 11; Kilmer (1993) R36; Percy (1996) Fig. 14; Schafer (1997) Taf. 
19. . 
ffl.37 ffl.37 

R5.. Londen, British Museum E 159, uit Vulci 
hydriaa van Phintias, ca. 515 
ARVARV22 24, 9 en p. 1598,1620; Add2155. 

R6.. Parijs, Louvre G 45 
amfoorr van de Dikaiosschilder 
ARVARV22 31,4 en p. 1573; Para 324-Add2 157; Beazley (1947) a45; Kilmer (1993) R59. 

R7.. Napels, Museo Archeologico Nazionale 81326 (2614), uit Etrurië 
kylixx in de 'manner of Epiktetos 
ARV*ARV* 79,6; Add2 169; Beazley (1947) a49; Kilmer (1993) R142. 

R8.. Berlijn, Staatliche Museen 4041.1, uit Vulci 
fragmentenn van een kylix van Skythes 
ARVARV22 83,10. 

R9.. Düsseldorf, Kunstmuseum 1963-25 
kylixx van de Euergidesschilder, ca. 510 
[ARV[ARV22 91,44bis] ARV2 1625,44bis; Para 330; Add2 171. 

R10.. Barcelona, Museo Arqueológico 
alabastronn uit de groep van de Paidikos-alabastra 
ARVARV22 101,2 en p. 103,15; Para 331. 
ÜL57 7 

Ri l .. Berlijn, Staatliche Museen 2279, uit Vulci 
kylixx van Peithinos 
ARVARV22 115,2 en p. 1567, 1626; Para 332; Add2 174; Beazley (1947) a48; Kilmer (1993) R196; Calame 
(19922)) PI. V. 

R12.. Athene, Nationaal Museum, Akropolis Collectie 248, uit Athene 
fragmentt van Peithinos 
ARVARV22 116; Add2 174. 

R13.. Bryn Mawr, Bryn Mawr College P 96, uit Vulci 

410 0 



kylixx van de Epeleiosschilder, ca, 510 
ARV147,ARV147, IS; Add2 179. 

R14.. Würzburg, Martin-von-Wagner-Museum 475, uit Vulci 
kylixx van de Epeleiosschilder, ca. 500 
ARVARV22 147,19. 

R15.. Palermo, Museo Nazionale 2132, uit Selinunte 
oinochoèè 'related to' de Epeleiosschilder, ca. 500-490 
ARVARV22 152,1; Add2 180. 
ALL 64 

R16.. Cambridge, Fitzwilliam Museum 37.16, uit Vulci 
kylixx van de Schilder van Berlijn 2268, ca. 490-480 
ARVARV22 155, $7; Add2 ISl. 

R17.. Palermo, Musep Nazionale 2139 
bekerr van de Hegesiboulosschilder, ca. 500 
I.. Wehgartner, Attische Weissgrundige Keramik, Mainz 1983, nr. 3, Taf. 33,1-2. 
ALL 31 

R18.. Malibu, J. Paul Getty Museum 85.AE.25 
kylixx van de 'Carpenter'-schilder, ca. 500 
Bothmerr (1986) pp. 6-7, fig. la-d; Halperin (1990) frontispiece; Dierichs (19932) Abb. 117d; Kilmer 
(1993)R308.1. . 

R19.. Athene, Nationaal Museum, Akropolis collectie 612, uit Athene 
fragmentenn van een pelikè van de Kleophradesschilder 
ARVARV22 184,23. 

R20.. Salerno, Museo Archeologico Provinciale 1371, uit Fratte 
hydriaa van de Kleophradesschilder, ca. 500-490 
ARVARV22 188,67; Frontisi-Ducroux (1996) Fig. 35. 

R21.. Rome, Villa Giulia 50384, uit Cerveteri 
kalpiss van de Kleophradesschilder, ca. 480 
ARVARV22 189,75 en p. 1632; Add2 189; Kilmer (1993) R322. 
HLL 60 

R22.. Berlijn, Staatliche Museen 1970.5 
fragmentenn van een amfoor van de Kleophradesschilder, ca. 500-490 
A.. Greifenhagen Neue Fragmente des Kleophradesmalers, Heidelberg (1972) pp. 15 e. v.. Taf. 1,4. 
DLL 41 

R23.. Rome, Villa Giulia 50755 
pelikèè van de Berlijnschilder, ca. 480 
AflV*204,, U\; Add2 193. 

R24.. Parijs, Louvre G 186, uit Chiusi 
stamnoss van de Berlijnschilder, ca. 500-480 
ARVARV22 207,140 en p. 1633; Add2194; Perseus Project. 

R25.. Engeland, privé-bezit (voorheen Lausanne, Zafiropoulo) 
stamnoss van de Berlijnschilder 
ARVARV22 207,143 en p. 1633; Add2194. 

R26.. Ferrara, Museo Archeologico Nazionale T 931, uit Spina 
kraterr van de Eucharidesschilder, ca. 480 
ARVARV22 228,28; Para 347. 

R27.. Malibu, J. Paul Getty Museum 86.AE.227 
hydriaa van de Eucharidesschilder, ca. 480 
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[ARV[ARV22 229,43bis] ARV2 1637,43bis enp. 1699]; Para 347; Add2 199; CVA Maübu 7, pi. 349,350 en 
356,1-2. . 

R2&&  Malibu, J. Paul Getty Museum 85.AE.471.M 
fragmentenn van een hydria van de Eucharidesschilder, ca. 480 
CVAA Malibu 7, pi. 351,2. 

R29.. Londen, kunsthandel 
pelikèè van de Eucharidesschilder, ca. 480-470 
Keulss (1985) pis. 264-5; Robertson (1986) fig. 3; Peschel (1987) 144; Dierichs (19932) Abb. 174; 
Kilmerr (1993) R371; Sotheby's London cat. 7 jul. 1994, lotnr. 340; Frontisi-Ducroux (1996) Fig. 39 

R30.. Syrakuse, Museo Nazionale 15709, uit Gela 
pelikèè van Myson 
ARVARV22 238, 3. 

R31.. Londen, British Museum E 261, uit Vulci 
amfoorr van de Diogenesschilder 
ARVARV22 248,2; Add2 202; Robertson (1992) fig. 125. 

R32.. Parijs, Louvre G 225 
pelikèè van de Syleusschilder 
ARVARV22 250, 22; M. Tiverios, Mia "krisiw tvn oplvn" tou Zvgrafou tou Sulea, Athene 1985, Efik.16. 
UL16 6 
R33.. Orvieto, Museo Faina 
pelikèè van de Syleusschilder 
ARVARV22 251, 25; Para 350. 

R34.. Antiochië, Museum, uit Al Mina 
fragmentenn van een krater van de Syleusschilder 
ARVARV22 251, 28. 

R35.. New York, Metropolitan Museum of Art 11.212.7, uit Bolsena 
hydriaa van de Syleusschilder, ca. 480-470 
ARVARV22 252,45. 

R36.. Venetië, Giuseppe Sinopoü collectie 
pelikèè van de Syleusschilder, ca 480-470 
E.. Paribeni e.a., Aristaios, La collezione Giuseppe Sinopoü, Venetië 1995, nr. 79. 

R37.. Athene, Nationaal Museum, Akropolis collectie 758, uit Athene 
kraterr van de Syriskosschilder 
ARVARV22 260, 4; Misdrachi-Capon (1989) nr. 47. 

R38.. Bologna, Museo Civico PU 283, uit Orvieto 
kraterr van de Syriskosschilder, ca. 470-460 
ARVARV22 260,8; Add2 204; CVA Bologna 4, tav. 56. 
ÜL6 6 

R39.. Würzburg, Martin-von-Wagner-Museum 527, uit Tarquinia 
stamnoss van de Syriskosschilder, ca. 480 
ARVARV22 261, 17. 

R40.. Orvieto, Museo Civico 1045, uit Orvieto 
amfoorr van de Syriskosschilder 
AJW261.21. . 

R41.. Cracau, Czartoryski Museum 1320 
fragmentt van een pelikè van de Syriskosschilder, ca. 480-470 
ARVARV22 262,32 
ÜL38 8 
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R42.. Baltimore, Walters Art Gallery 48.77, uit Tarquinia 
psykterr van de Syriskosschilder, ca. 480 
ARVARV22 263,52; Add2 205; CVA Baltimore 1, pi 27,2 en 3, pi. 28,1 en 2; H. Blanck Tunde aus der 
Tombadeii Leopardi (Tarquinia)" in: Jahrbuch des deutschen archaologischen Institute 103 (1988) pp. 
201-16,, Abb. 1-6. 

R43.. Tarente, Museo Nazionale 4553 (3799), uit Tarente 
aryballoss van de Syriskosschilder, ca. 470 
ARVARV22 264,57 en p. 1573; Add2 205. 

R44.. Brussel, Musées Royaux d'Art et d*Histoire A 11 
skyphoss van de Syriskosschilder, ca. 480-470 
ARVARV22 266,86; Add2 205; Vanhove (1992/1) nr. 96. 
DLL 72 

R45.. Rome, Musei Vaticani 17888 
amfoorr van de Harrowschilder, ca. 460 
ARVARV22 272,4. 

r46.. Rome, Musei Vaticani 17889 
amfoorr van de Harrowschilder 
ARVARV22 272,5. 

R47.. Rome, Villa Giulia 47799, uit Cerveteri 
amfoorr van de Harrowschilder 
ARVARV22 272,6; CVA Rome VG 4, tav. 37. 
0L3 3 

R48.. Altenburg, Staatliches Lindenau-Museum 288, uit Nola 
amfoorr van de Harrowschilder, ca. 460-450 
ARVARV22 273,17. 

R49.. Amherst, Mead Art Museum 1957.66 
kraterr van de Harrowschilder 
ARVARV22 21 A, 43; Para 353; F. Trapp (ed.),, The Classical Collection at Amherst College, Mead Museum 
Monographs,Monographs, Vol. 1,1979,8, nr. 6; Kyle (1992) nr. 29. 

R50.. Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 264 (T 475), uit Spina 
kraterr van de Harrowschilder 
ARVARV22 274,44 en p. 1641; Para 353; G. B. Montanari, La Formazione delta citta in Emilia Romagna n, 
Bolognaa 1987, fig. 136,3. 
R51.. Palermo, Museo Nazionale V 792, uit Agrigento 
kraterr van de Harrowschilder 
ARVARV22 275,58. 

R52.. Rome, Villa Giulia 50520 
kraterr van de Harrowschilder, ca. 480 
ARVARV22 215, (H, Add2 2ff1. 
illl 4 

R53.. Philadelphia, University of Pennsylvania, University Museum MS 2464 
kraterr van de Harrowschilder, ca. 475 
ARVARV22 278,2; Para 354; Add2 207; Perseus Project 

R54.. Londen, kunsthandel 
amfoorr van de Harrowschilder, ca. 470 
Sotheby'ss Londen, Greek Vases from the Hirschmann Collection, 9 dec. 1993, lotnr. 44 (Hirschmann 
Coll.. G 63). 

R55.. Tampa, Museum of Art 86.65 
pelikee van de Waltersschilder, ca. 470 
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[ARV[ARV22 279,8] ARV2 p. 1641, 8; Para 354\Add2 207; P. J. Russell Making and Marketing Ancient 
GreekGreek Pottery, Tampa 1994, nr. 23; Perseus Project 

R56.. Sint Petersburg. Hermitage Museum 603 (St. 1S93) 
amfoorr van de Ttying Angel'-schilder 
ARVARV22 219,1; Para 511. 

R57.. Sint Petersburg, Hermitage Museum 617 
amfoorr van de Schilder van Louvre G 238 
i4/?V2283,3;/»ara5U. . 

R58.. Rome, Musei Capitolini 176 
pelikèè van de Schilder van Louvre G 238 
ARVARV22 283,4; Para 355; Add2 208. 

R59.. Rome, Villa Giulia 50462, uit Tarquinia 
amfoorr van de Matschschilder 
ARVARV22 284,3; Add2 209. 

R60.. Athene, Nationaal Museum 1413, uit Atalanti 
pelikèè van de Gerasschilder, ca. 460 
ARVARV22 285,3; Add2 209; Misdrachi-Capon (1989) p. 165. 

R61.. Berlijn, Staatliche Museen 2171 
pelikèè van de Gerasschilder 
ARVARV22 285,5; Add2 209. 

R62.. Athene, Nationaal Museum 1176, uit Pikrodaphne (Attika) 
hydriaa van de Gerasschilder, ca. 470 
i4/?V°287,31. . 

R63.. Genève, kunsthandel 
pelikèè van de Gerasschilder 
Christie'ss Geneve, cat. 5 mei 1979, lotnr. 71. 

R64.. Wenen, Kunsthistorisches Museum 3729, uit Cerveteri 
stamnoss van de Argosschilder 
ARVARV22 288,1 en p. 1573 en 1642; Add2 209. 

R65.. Boulogne, Musée des Beaux Arts 134 
pelikèè van de Tyszkiewiczschilder 
ARVARV22 293, Al; Add2 2U. 
UL2 2 

R66.. Kopenhagen, Nationaal Museum 3634, uit Nola 
pelikèè van de Tyszkiewiczschilder, ca 470-460 
ARVARV22 293, 51; Add2 211. 
UL25 5 

R67.. Syrakuse, Museo Archeologico Nazionale 20967, uit Gela 
pelikèè van de Tyszkiewiczschilder 
ARVARV22 293,57. 

R68.. Londen, British Museum E 175 
hydriaa van de Troilosschilder 
ARVARV22 297,17. 

R69.. New York, kunsthandel 
kylixx van de Proto-Panaetische groep 
J.J. Paul Getty Museum Journal, 9 (1981) p. 21, nr. 62; Sotheby's New York, cat. juni 1990, lotnr. 7; 
Dierichs(19932)Abb.. 170. 

R70.. Rome, Musei Vaticani (Astarita 705) 
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kylixx van Onesimos 
[ARV[ARV22 322,37bis] ARV2 1646,37bis. 

R71.. Boston, Museum of Fine Arts 98.879, uit Eretria 
aryballos,, 'imitation of Onesimos, ca. 480 
[ARV[ARV22 333] ARV2 1646. 

R72.. Winterthur, Archeologische Sammlung 
fragmentt van een kylix van de Antiphonschilder, ca. 490-480 
ARVARV22 336,14bis; Para 361. 

R73.. New York, Metropolitan Museum of Art 96.9.36, uit Tarquinia 
kylixx van de Antiphonschilder, ca. 480 
AKI** 341,82; AW* 219. 

R74.. Basel, kunsthandel 
kylixx in de 'manner of de Antiphonschilder 
AtfWp.. 1646-7, Para 362. 

R75.. Aleria, museum C 1.213 
kylixx van de groep van de Antiphonschilder 
J.. et L. Jehasse, La nécropole préromaine d'Aléria (1960-1968), Parijs 1973, pp. 458 e.v., pis. 28,31, 

R76.. Londen, British Museum 1901.5-14.1, uit Orvieto 
kylixx van de 'Cage'-schilder 
ARVARV22 348,2 en p. 1647; Add2 220; CVA Londen BM 9, pi. 20-1. 

R77.. Parijs, Louvre G 318 
kylixx van de 'Cage'-schilder 
ARVARV22 348,3; Add2 220. 

R78.. Tarquinia, Museo Nazionale 701, uit Tarquinia 
kylixx van de 'Cage'-schilder 
ARVARV22 34&, 4; Add2 220. 

R79.. Hannover, Kesmer Museum 1958.57 
kylixx van de Colmarschilder 
ARVARV22 356,51; Para 363. 
DLL 39 

R80.. (= S 6) Parijs, Louvre G 81, uit Vulci 
kylixx van de Colmarschilder, ca. 500 
ARVARV22 356,56; Add2 221; Kilmer (1993) R495. 

R81.. Mykonos, Archeologisch Museum 3813 (2721), van Delos 
pelikee van de Triptolemosschilder (A) en de Plying Angel'-schilder (B) 
ARVARV22 362,21 (A) en 280.18 (B); Add2 222; Beazley (1947) yl8; Kilmer (1993) R502. 

R82.. Malibu, J. Paul Getty Museum 86.AE.195 
pelikee van de Triptolemosschilder, ca. 470 
[ARV[ARV22 362, 21bis] Para 364,21bis; Add2 222; CVA Malibu 7, pi. 343,344 en 347,3-4. 

R83.. Kopenhagen, Thorvaldsen Museum 112 en Greifswald, Ernst-Moritz-Arndt-Universitat 308, uit 
Athene e 
kylixx van de Brygosschüder, ca. 480 
ARVARV22 374,61 en p. 1649; Add2 226. 

R84.. Rome, kunsthandel, Rome, Villa Giulia 3960 en Florence 12 B 16, uit Vulci 
fragmentenn van een kylix van de Brygosschüder 
ARVARV22 374,62; Kilmer (1993) R519.2; S. von Reden, Exchange in Ancient Greece, Londen 1995, pi. 2a-
c. . 
UL34 4 
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R85.. Rome, Musei Vaticani 34949 (Astarita 3) 
kylixx vai\ de Brygosschilder, ca. 49<M80 
ARVARV22 375, 63. 
ÜL62 2 

R86.. Rome, Musei Vaticani H 550 (16560), uit Vulci 
kylixx van de Brygosschilder 
ARVARV22 375,68; Kilmer (1993) R519.3. 
UL14 4 

R87.. Oxford, Ashmolean Museum 1967.304, uit Vulci 
kylixx van de Brygosschilder, ca. 480 
ARVARV22 378,137; Para 366; Add2 226; Beazley (1947) nr. a51; Dierichs (19932) Abb. 168; Kilmer 
(1993)) R520; Percy (1996) Fig. 11. 
ill .. 33 

R88.. Ferarra, Museo Archeologico Nazionale T 931, uit Spina 
kraterr in de stijl van de Brygosschilder 
Aurigemmaa (1965) tav. 114-5. 

R89.. Palermo, Museo Nazionale V 661 (1481), uitCniusi 
kylixx van de Castelgiorgioschilder 
ARVARV22 386.4. 

R90.. Istanbul, Archeologisch Museum, uit Lindos 
fragmentenn van een kylix van de Schilder van de Tale-cup' 
ARVARV22 395, 9. 

R91.. Londen, kunsthandel, uit Nola 
kylixx van de Schilder van de 'Yale-cup', ca. 470-460 
Christie'ss Londen, cat. 20 mei 1981, lotnr. 265. 

R92.. Miinchen, Staatliche Antikensammlungen 2650, uit Vulci 
kylixx van de "Foundry'-schilder 
ARVARV22 401,2; Add? 230; Viemeisel & Kaeser (19922) Abb. 45,3. 

R93.. Adria, Museo Civico B 600/B 551, uit Adria 
fragmentenn van een kylix van de "Foundry'-schilder, ca. 480 
ARVARV22 403, 27. 

R94.. Athene, Nationaal Museum 14705 
skyphoss van de •Foundry'-schilder, 500-480 
ARVARV22 403, 37; Misdrachi-Capon (1989) nr. 96. 

R95.. Berlijn, Staatliche Museenn 3240, uit Cerveteri 
kylixx 'near' de 'Foundry'-schilder, ca. 490 
ARVARV22 405; Add2 232. 

R96.. Parijs, Louvre G 278/ Florence ZB 27, uit Vulci 
kylixx van de Briseïsschilder 
ARVARV22 407,16; Add2 232; Beazley (1947) nr. a47; Kilmer (1993) R539; Percy (1996) Fig. 2. 

R97.. Brunswick, Bowdoin College Museum 1920.2 
kylixx van de Briseïsschilder, ca. 480-470 
ARVARV22 407,22; Para 371; Add2 232. 

R98.. Hamburg, kunsthandel 
kylixx van de Briseïsschilder, ca. 470 
H.. Termer, Kunst derAntike, 1978, nr. 16. 

R99.. Oxford, Ashmolean Museum 1965.121 
stamnoss van de Dokimasiaschilder 
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ARVARV22 414,34 en p. 1651; Para 372. 

R100.. Bologna, Museo Civico 365 (C 164) 
kylixx van de Schilder van Agora P 42 
ARVARV22 415,7; Para 373; Kilmer (1993) R546.1. 

R101.. Oxford, Ashmolean Museum G 263 (V 305) 
kylixx van de Schilder van Louvre G 265 
ARVARV22 416,3; Add2 234. 

R102.. Voorheen Hillsborough, Hearst Collection 15 
kylixx van de Schilder van de Parijse Gigantomachie 
ARVARV22 421, Z3; Add2 235. 
DLL  53 

R103.. Brussel, Musée Royaux d'Art et d'Histoire A 3048 
kylixx van de Schilder van de Parijse Gigantomachie 
ARVARV22 421,85; Vanhove (1992/1). 

R104.. Florence, Museo Archeologico V 55, uit Chiusi 
kylixx van de Schilder van de Parijse Gigantomachie 
ARVARV22 421,86; M. C. Bettini, P. Guzzo, e.a. (eds.), L'Archeologia Racconta lo Sport nell'Antichita, 
Florencee (1988) nr. 39. 

R105.. Parijs, Louvre G 122, uit Etrurië 
kylixx van Douris 
ARVARV22 428,10; Add2 235; Buitron-Oliver (1995) nr. 22. 

R106.. Parijs, Louvre G 276, uit Italië 
kylixx van Douris 
ARVARV22 428,11; Add2 235; Buitron-Oliver (1995) nr. 23. 

R107.. Palermo. Museo Nazionale V 663, uit Chiusi 
kylixx van Douris 
ARVARV22 430,30; Buitron-Oliver (1995) nr. 50. 

R108.. Florence, Museo Archeologico 73750, uit Orvieto 
kylixx van Douris 
ARVARV22 430,32; Para 374; Buitron-Oliver (1995) nr. 54. 

R109.. Verdwenen, voorheen Dresden, Kunstgewerbemuseum 
kylixx van Douris 
ARVARV22 430,33; Add2 236; J. NeUs "The Panathenaia and Kleistenic Ideology" in: The Archaeology of 
AthensAthens and Attica under the Democracy, eds. W. D. E. Coulson e.a., Oxford 1994, fig. 10; Buitron-
Oliverr (1995) nr. 56. 

R110.. Malibu, J. Paul Getty Museum 86.AE.290 (Bareiss 47) 
kylixx van Douris, ca. 480 
[ARV[ARV22 432,51bis] Para 375,51bis; Add2 237; CVA Malibu 8, pi. 438,439; Buitron-Oliver (1995) nr. 
93. . 
ÜL23 3 

Ri l l .. Londen, British Museum E 52, uit Vulci 
kylixx van Douris 
ARVARV22 432,59; Add2 237; CVA Londen BM 9, pi. 30-1; Buitron-Oliver (1995) nr. 105. 

R112.. Parijs, Louvre G 232, S 3916, G 282 (S 1350), Cp 11397 en New York, Metropolitan Museum 
69.44.22 en 1983.466.3 
fragmentenn van een kylix van de Schilder van Londen E 55 
ARVARV22 432,60; 436,106; 437,117 en p. 1706; Add2 237; Buitron-Oliver (1995) nr. E 2. 

R113.. Parijs, Louvre G 121 
kylixx van Douris 
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ARVARV22 434,78 en p. 1585; Add2 238; Buitron-Oliver (1995) nr. 125. 
att 12 

Rll 14. Parijs, Louvre Cp 11386 
fragmentenn van een kylix van Douris 
ARVARV22 434,79; Buitron-Oüver (1995) nr. 126. 

R115.. Parijs, Louvre G 123 
kylixx van Douris 
ARVARV22 435, 94; Para 375; Add? 238; Kilmer (1993) R567.1; Buitron-Oliver (1995) nr. 140. 

R116.. Parijs, Louvre S 1351, C 222, C 11394, C 11398, C 11404-6 en New York, Metropolitan 
Museumm of Art 1976.181.3,1983.466.2 (tegenwoordig allemaal in New York) 
fragmentenn van een kylix van Douris 
ARVARV22 p. 436, nrs. 99,102,103,107; p. 441, nrs. 194-6; Add2 238; Buitron-Oliver (1995) nr. 145. 

R117.. New York, Metropolitan Museum of Art 52.11.4 
kylixx van Douris, ca. 480-470 
ARVARV22 437, 114 en p. 1653; Add2 239; Bothmer (1987) 24; Kilmer (1993) R568; Buitron-Oüver (1995) 
nr.. 152. 
ALL  26 

R118.. Hannover, Kestner Museum L 1.1982 
kylixx van Douris 
ARVARV22 437, 115; Buitron-Oüver (1995) nr. 154. 

R119.. Rome, Musei Vaticani 16545, uit Cerveteri 
kylixx van Douris 
ARVARV22 437, 116 en p. 1653; Para 375; Add1239; Buitron-Oliver (1995) nr. 156; Frontisi-Ducroux 
(1996)) Fig. 34 

R120.. Boston, Museum of Fine Arts 10.208 
fragmentt van een kylix van Douris 
ARVARV22 437,122; Para 375; Buitron-Oliver (1995) nr. 164. 

R121.. München, Staatliche Antikensammlungen 2646, uit Vulci 
kylixx van Douris 
ARVARV22 437, 128 en p. 1653; Para 375; Add2 239; Hupperts (1989) afb. 106; Buitron-Oliver (1995) nr. 
173. . 

R122.. Boston, Museum of Fine Arts 00.343, uit Tarquinia 
kylixx van Douris 
ARVARV22 438,141, Para 375; Add2 239; Buitron-Oliver (1995) nr. 186. 

R123.. Tarquinia, Museo Nazionale 692, uit Tarquinia 
kylixx van Douris 
ARVARV22 440, 179. 

R124.. Arezzo, Museo Civico 1414 
fragmentenn van een kylix van de Schilder van Londen E 55 
ARVARV22 441, 181; Add2 240; Buitron-Oliver (1995) nr. E 14. 

R125.. Rouen, Musée départemental des Antiquités 2318 (450), uit Vulci 
kylixx van de Oedipusschllder 
ARVARV22 441,187; Add2 240; Buitron-Oliver (1995) nr. 0,12. 
ÜL71 1 

R126.. München, Staatliche Antikensammlungen 2631 
fragmentt van een kylix van Douris, ca. 490480 
ARVARV22 443,224; Add2 240; Beazley (1947) nr. yl7; Kilmer (1993) R573; Buitron-Oliver (1995) nr. 79. 

R127.. Würzburg, Martin-von-Wagner-Museum 482, uit Vulci 
kylixx van Douris, of de Schilder van Londen E 55, ca. 480-470 
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ARVARV22 444,239; Add2 240; Kilmer (1993) R576; Buitron-Oliver (1995) nr. E 16. 

R128.. Centre Island, privébezit 
fragmentenn van een kylix van Douris 
Buitron-Oliverr (1995) nr. 153. 

R129.. Centre Island, privé-bezit 
fragmentenn van een kylix van Douris 
Buitron-Oliverr (1995) nr. 155. 

R130.. Cambridge (MA), Vermeule collectie 
fragmentt van een kylix van Douris, ca. 480-470 
D.. M. Buitron, Attic Vase Painting in New England Collections, Cambridge (MA) 1972, nr. 55; 
Buitron-Oliverr (1995) nr. 230. 

R131.. Malibu, J. Paul Getty Museum 83.AE.217 
kylixx van Douris 
D.. M. Buitron-Oliver "A Cup for a Hero" in: Greek Vases in the J. Paul Getty Museum Vol. 5, Malibu 
1990,, pp. 65-74, fig. la; Buitron-Oliver (1995) nr. 38. 

R132.. Londen, kunsthandel 
kylixx van Douris, ca. 470 (Bloescb) 
Sotheby'ss Londen, Greek Vases from the Hirschmann Collection, 9 dec. 1993, lotnr. 48 (Hirschmann 
Coll.. G 58); Buitron-Oliver (1995) nr. 185. 
ÜL40 0 

R133.. New York, kunsthandel 
kylixx van Douris of de Oidipousschilder, 480-470 
Sotheby'ss New York, cat. 18 juni 1991, lotnr. 71; Sotheby's New York, cat. 17 dec. 1998, lotnr. 131. 

R134.. Amsterdam, Allard Pierson Museum 2180 
fragmentt van een kylix in de 'manner of Douris, ca. 480 
ARVARV22 449,8 en p. 1653; CVA Amsterdam 1, pi. 33, 1-5, 8. 

R135.. Richmond, Museum of Fine Artss 56.27.5 
kylixx in de 'manner of Douris 
AffV*450,24;Adtf*242. . 

R136.. Mlinchen, Staatliche Antikensammlungen 513 B 
fragmentt van een kylix in de 'manner of Douris 
ARVARV22 450, 25. 

R137.. Bologna, Museo Civico Archeologico PU 278, uit Athene 
pelikèè in de 'manner of Douris 
ARVARV22 451, 33; Add2 242. 

R138.. Boston, Museum of Fine Arts 10.193, uit Orvieto 
kylixx 'akin to the early work of Douris 
ARVARV221567,121567,12 en p. 1698; Para 506; Perseus Project. 
ilLL  55 

R139.. Centre Island, privé-bezit 
fragmentenn van een kylix van de Schilder van Londen E 55 
Buitron-Oliverr (1995) nr. E 9. 

R140.. Berlijn, Staatliche Museen 2291, uit Vulci 
kylixx van Makron 
ARVARV22 459,4 en p. 481, p. 1654; Para 377; Add2 244; Kunisch (1997) nr. 295. 

R141.. Sint Petersburg, Hermitage Museum 649 (830) (Kunisch: 1543) 
kylixx van Makron 
ARVARV22 460,13 en p. 481, p. 1654; Para 512; Add2 244; Kunisch (1997) nr. 338. 
ffl.ffl.  44 
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R142.. Parijs, Louvre G 141 
kylixx van Makron 
ARVARV22 465, 84 en p. 481; Peschel (1987) 122; Kilmer (1993) R622.1; Klinisch (1997) nr. 262. 

R143.. Verdwenen (voorheen Toulouse, Musée Saint-Raymond 26.126 (370)) 
kylixx van Makron, ca. 480-470 
ARVARV22 465,85; Add2 245; C. Landes e.a. Les Vases a mémoire, Lattes 1988, nr.102; Kunisch (1997) nr. 
514. . 

R144.. Parijs, Louvre G 148 en Cp 11290 
kylixx van Makron 
ARVARV22 470,180 en p. 1560, p. 1566; Kunisch (1997) nr. 74. 

R145.. Genève, privébezit 
kylixx van Makron, ca. 490-480 
ARVARV22 471,185 en p. 482; Add*245; Kunisch (1997) nr. 342. 

R146.. Miinchen, Staatliche Antikensammlungen 2656, uit Vulci 
kylixx van Makron 
ARVARV22 471, 186 en p. 1566; Add2 246; M. Meyer (1988) Abb. 33; Kunisch (1997) nr. 144. 

R147.. Parijs, Louvre Cp 10923 en Cp 11393 
fragmentenn van een kylix van Makron 
ARVARV22 471,188 en p. 436, 101; Add2 246; Kunisch (1997) nr. 217. 

R148.. Parijs, Louvre Cp 10920, Cp 203a, Cp 11297, Cp 11304 
fragmentenn van een kylix van Makron 
ARVARV22 471,189; p. 471,190; p. 472, 204 en p. 476,283; Kunisch (1997) nr. 208. 

R149.. Wenen,, Kunsthistorisches Museum 3698 (323), uit Cerveteri 
kylixx van Makron 
ARVARV22 471,193 en p. 482, p. 1654; Add2 246; a-a.v.v., Hellas. Goden en Mensen, Brussel 1982, nr. 103; 
H.. G. Hollein, Bürgerbild und Bildwelt der attischen Demokratie aid"den rotfigurigen Vasen des 6.-4. 
JahrhundertsJahrhunderts v. Chr., Frankfurt 1988, Abb. 87; A. Bernhard-Walcher ed., AUtag. Feste. Religion. 
AntikesAntikes leben auf griechischen Vasen, Wenen 1991, nr. 1; Kunisch (1997) nr. 95. 
UI.. 11 

R150.. London, British Museum E 62, uit Vulci 
kylixx van Makron 
ARVARV22 471,194; CVA London BM 9, pis. 52 en 53a-b; Kunisch (1997) nr. 234. 
UII  43 

R151.. Berlijn, Staatliche Museen 2292, uit Vulci 
kylixx van Makron 
ARVARV22 471, 195 en p. 482, p. 1701; Add2 246; S. von Reden, Exchange in Ancient Greece, Londen 1995, 
pi.. 4a; Kunisch (1997) nr. 386. 
UII  42 

R152.. Miinchen, Staatliche Antikensammlungen 2655, uit Vulci 
kylixx van Makron, ca. 480 
ARVARV22 471,196 en p. 482, p. 1585; Add2246; Percy (1996) Fig. 10; Kunisch (1997) nr. 193. 
UII  13 

R153.. Rome, Villa Guilia 916, uit Falerii 
kylixx van Makron 
ARVARV22 471,197; Kilmer (1993) R638; Kunisch (1997) nr. 400. 
ÜL35 5 

R154.. Parijs, Louvre G 142, uit Chiusi (?) 
kylixx van Makron 
ARVARV22 471,198 en p. 482; Para 378; Add2 246; J. Bazant, Les citoyens sur les vases athéniens, Praag 
1985,, pi. 40,68; Kilmer (1993) R638.1; Kunisch (1997) nr. 396. 

420 0 



ALL  24 

R155.. Frankfurt, Museum für Vor- und Frühgeschichte b 404, uit Orvieto 
fragmentenn van een kylix van Makron 
ARVARV22 472,199; Add2 246; Kunisch (1997) nr. 407. 

R156.. Centre Island, privébezit 
fragmentenn van een kylix van Makron 
[ARV[ARV22 All, 19%is] ARV p. 1706,199bis; Kunisch (1997) nr. 412. 

R157.. Boston, Museum of Fine Arts 89.272 (R 389), uit Vulci 
kylixx van Makron 
ARVARV22 472,200; Add2 246; Meyer (1988) Abb. 3 en 25; Kilmer (1993) R638.2; Kunisch (1997) nr. 461. 

R158.. Parijs, Louvre Cp 11294-6 en Amsterdam, Allard Pierson Museum 2822 (uitgeleend aan het 
Louvre) ) 
fragmentenn van een kylix van Makron 
ARVARV22 472,201-3; Add2246; CVA Amsterdam 1, pi. 34; Kunisch (1997) nr. 132. 

R159.. Parijs, Louvre Cp 11299 
fragmentenn van een kylix van Makron 
ARVARV22 472,206; Kunisch (1997) nr. 402. 

R160.. Bochum, Ruhr Universitat, Kunstsammlungen S 507 
kylixx van Makron, ca. 490 
[ARV[ARV22 472, 206bis] ARV2 1654,206bis en p. 1655; Add2 246; Reinsberg (1989) Abb. 101 en 118 a-b; 
Kilmerr (1993) R638.3; Kunisch (1997) nr. 227. 
ill .. 27 

R161.. New York, Metropolitan Museum of Art 08.258.57, uit Falerii 
kylixx van Makron, ca. 490-480 
ARVARV22 472,207 en p. 482; Kunisch (1997) nr. .450. 
ALL 45 

R162.. Parijs, Louvre S 1318 en Cp 12438 
kylixx van Makron 
ARVARV22 472,209; Kunisch (1997) nr. 256. 

R163.. Parijs, Louvre G 147, uit Etrurië 
kylixx van Makron 
ARVARV22 472,211 en p. 1654; Para 378; Add2 246; Kunisch (1997) nr. 335. 

R164.. Parijs, Louvre G 149, uit Vulci 
kylixx van Makron 
ARVARV22 473,212; Kunisch (1997) nr. 233. 
UI.. 47 

R165.. Madrid, Museo Arqueológico 11268 (154) 
kylixx van Makron 
ARVARV22 473,213; Add2 246; Kunisch (1997) nr. 221. 

R166.. Centre Island, privébezit 
fragmentenn van een kylix van Makron 
[ARV[ARV22 473, 222bis] ARV2 1654,222bis; Para 378; Kunisch (1997) nr. 413. 

R167.. Rome, Villa Giulia 4949 en Heidelberg, Ruprecht-Karls-Universitat 93 
fragmentenn van een kylix van Makron 
ARVARV22 474,235,236,251 en p. 475,270; Kunisch (1997) nr. 498. 

R168.. Chapel Hill, University of Northh Carolina 62.14.2 
kylixx van Makron 
[ARV[ARV22 474, 250bis] ARV2 1655,250bis; Add2 246; Kunisch (1997) nr. 529. 
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R169.. Berkeley, Lowie Museum of Anthropology 8/2184, uit Saturnia 
kylixx van Matron 
ARVARV22 475, 259; Kunisch (1997) nr. 425. 

R170.. Hildesheim, Römer-Pelizgus-Museum 4685, uit Tarquinia 
kylixx van Makron 
ARVARV22 475,260; Add2 246; H. Blanck "Funde aus der Tomba dei Leopardi (Tarquinia)" in: Jahrbuch des 
deutschendeutschen archaologischen Instituts 103 (1988) pp. 201-16, Abb. 9-14; Kunisch (1997) nr. 361. 

R171.. Parijs, Louvre MNE 961 
kylixx van Makron 
ARVARV22 475, 261; Kunisch (1997) nr. 509. 

R172.. Amsterdam, Allard Pierson Museum 2179, uit Campagnano 
fragmentt van een kylix van Makron, ca. 480 
ARVARV22 475,262; Add2 246; CVA Amsterdam 1, pis. 34.5,35,36.7-10; Kunisch (1997) nr. 428. 

R173.. Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek 2699 (34), uit Orvieto 
kylixx van Makron 
ARVARV22 475, 264; Kunisch (1997) nr. 373. 

R174.. Boston, Museum of Fine Arts 08.293 
kylixx van Makron 
ARVARV22 475,265; Para 378; Kunisch (1997) nr. 522. 
UL5 5 

R175.. Londen, British Museum E 59, uit Nola 
kylixx van Makron 
ARV22 475, 266; CVA Londen BM 9, pi. 54-5; Kunisch (1997) nr. 463. 

R176.. Miinchen, Staatliche Antikensammlungen 2657, uit Vulci 
kylixx van Makron 
ARVARV22 475,267; Para 378; Add2 246; Kunisch (1997) nr. 507. 

R177.. Sint Petersburg, Hermitage Museum 659 (St. 1614) 
kylixx van Makron, ca. 480 
ARVARV22 475,268; Para 512; Kunisch (1997) nr. 493. 

R178.. New York, Metropolitan Museum of Art 96.18.70, uit Capua 
kylixx van Makron, ca. 480 
ARVARV22 475, 269; Kunisch (1997) nr. 483. 
0L51 1 

R179.. Miinchen, Staatliche Antikensammlungen 2658, uit Vulci 
kylixx van Makron 
ARVARV22 476, 275; Kunisch (1997) nr. 475. 

R180.. Boston, Museum of Fine Arts 08.31c, uit Orvieto 
fragmentt van een kylix van Makron 
ARVARV22 478,306; AdtflAT, Beazley (1947)nr. a50; Kilmer (1993) R651; Kunisch (1997) nr. 228. 

R181.. Wiirzburg, Martin-von-Wagner-Museum 480 
kylixx van Makron 
ARVARV22 478,320; Add2 247; Kilmer (1993) R652; Kunisch (1997) nr. 449. 

R182.. Basel, H. A. Cahn 740 
fragmentenn van een kylix van Makron 
Kunischh (1997) nr. 81. 

R183.. Centre Island, privébezit 
fragmentenn van een kylix van Makron 
Kunischh (1997) nr. 84. 
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R184.. Malibu, J. Paul Getty Museum 83.AE.286 
fragmentenn van een kylix van Makron 
Kunischh (1997) nr. 206. 

R185.. Bern, archiologisches Seminar 78 
kylixx van Makron 
HefteHefte des Archaeologischen Seminars der Universiteit Bern 7,1981, p. 30, Abb. 1-3 en Taf. 6-7; 
Kunischh (1997) nr. 226. 

R186.. New York, Metropolitan Museum of Art 1979.11.8 en 1994.172 
fragmentenn van een kylix van Makron 
D.. C. Kurtz & B. A. Sparkes, The Eye of Greece , Cambridge 1982, pis. 7B, 9, 1 IB (I, A, B); Kunisch 
(1997)) nr. 236. 

R187.Ncww York, Metropolitan Museum of Art 1979.11.9,1978.11.7A, 1980.304,1990.170 en 
1995.540 0 
fragmentenn van een kylix van Makron 
Kunischh (1997) nr. 250. 

R188.. Bochum, Ruhr University, Kunstsammlungen S 1101 
kylixx van Makron 
Kunischh (1997) nr. 383. 

R189.. Malibu, J. Paul Getty Museum 81.AE.206.B.24.a-i en 81.AE.206.B.22.e-j 
fragmentenn van een kylix van Makron 
Kunischh (1997) nr. 404. 

R190.. San Antonio (Texas), Museum of Art 86.134.172 
kylixx van Makron 
H.. A. Shapiro. C. A. Picon &  G. D. Scott m (eds.), Greek Vases in the San Antonio Museum of Art, 
Sann Antonio 1995, nr. 73; Kunisch (1997) nr. 430. 

R191.. Bochum, Ruhr University, Kunstsammlungen S 1168 
fragmentenn van een kylix van Makron 
Kunischh (1997) nr. 512. 

R192.. Londen, kunsthandel 
kylixx in de stijl van Makron 
Sotheby'ss Londen, cat. 11 dec. 1989, lotnr. 129. 

R193.. Tarquinia, Museo Nazionale RC 1914 
kylixx in de stijl van Makron 
ongepubliceerd. . 
ÜL54 4 

R194,, St Louis, Washington University, Gallery of Art 3271, uit Capua 
amff oor van Hermonax, ca. 470 
ARVARV224SS,lT,Add4SS,lT,Add332AS. 2AS. 

R195.. Tampa, Museum of Art 86.89 
kylixx van Hermonax, ca. 450 
ARVARV22 491,147 en p. 1655; Add2 249; P. J. Russell, Making and Marketing Ancient Greek Pottery, 
Tampaa 1994, nr. 7. 

R196.. Wenen, Kunsthistorisches Museum 1102 
kraterr van de Aigisthosschilder 
ARVARV22 504,5; Add* 252. 

R197.. Adria, Museo Civico B 208/B 575/B 297/B 114, uit Adria 
fragmentenn van een krater van de Aigisthosschilder 
ARV22 505,9. 

R198.. Cambridge, Fitzwilliam Museum 37.26 
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pelikèè van de Aigisthosschilder 
ARVARV22 506,21; Para 381; Percy (19%) Fig. 13. 
HLL  46 

R199.. Duke University, Museum of Art DCC 1967.1, uit Athene 
pelikèè van de 'Orchard'-schilder, ca. 460 
ARVARV22 526,48; Para 383; K. Stanley, A Generation of Antiquities, The Duke Classical Collection 1964-
1994,1994, Durham 1994, nr. 61. 

R200.. New Haven, Yale University 158 
skyphoss van de 'Orchard'-schilder 
A WW 528,81. 

R201.. Napels, Museo Civico "Filangieiï 1718 
kelebee in de stijl van de Alkimachosschilder, ca. 450 
S.. De Caro "Ceramica attica e italiota del Museo Civico Pilangieri' di Napoli" in: Prospettiva 48 (1987) 
pp.. 52-60, fig. 8-9. 

R202.. Rennes, Musée des Beaux Arts D.863.1.26. (716) 
kraterr van de Florenceschilder, ca. 460 
AKV*543,39bis;A<itf2256. . 
0L10 0 

R203.. Sydney, Nicholson Museum 98.30 (42) 
kraterr van de Panschilder 
ARVARV11 551,19. 

R204.. Londen, University College 
amfoorr van de Panschilder 
ARVARV22 554,44; Para 388. 

R205.. Palermo, Museo Regionale 2100 (V 790), uit Agrigento 
kraterr van de Pig'-schilder, ca. 480-470 
ARVARV22 563, 12; Add2 260; a.a.v.v., Veder Greco. LeNecropolidi Agrigento, Rome 1988, nr. 63. 

R206.. New York, Metropolitan Museum of Art 41.162.86 
kraterr van de Pig'-schilder, ca. 470 
AtfV*564,24;A<itf2260. . 

R206bis.. Zagreb, Archeologisch Museum 611 
kraterr van de 'Pig'-schilder 
ARVARV22 564, 26. 

R207.. Athene, Nationaal Museum 1427, uit Korinthe 
pelikèè van de Pig'-schilder, ca. 470 
ARVARV22 564,29; Misdrachi-Capon (1989) nr. 94. 

R208.. Gela, Museo Archeologico Nazionate, uit Gela 
pelikèè van de 'Pig'-schilder 
A/?V«565,32;Adtf2260. . 

R209.. Toronto, Royal Ontario Museum 365, uit Capua (?) 
pelikèè van de Pig'-schilder 
ARVARV22 565,33. 

R210.. Schwerin, Staatliches Museum 707 (1294) 
hydriaa van de Pig'-schilder 
ARVARV22 565,41; Add2 260. 

R211.. Verdwenen (Deutsches archaologisches Institut, Rome neg. 75.664) 
pelikèè van de 'Pig'-schilder 
Greifenhagenn (1976) nr. 14, Abb. 25. 
ALSO O 
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R212.. Athene, Agora Museum P 9465, uit Athene 
fragmentt in de 'manner of de Tig'-schilder 
ARVARV22 566.11; M. B. Moore, The Athenian Agora Vol. XXX; Attic Red-Figured and White-Ground 
Pottery,Pottery, Princeton 1997, nr. 223. 

R213.. Tubingen, Eberhard-Karls-Universitat, Archaologisches Institut E 96 (1544) 
fragmentt van een krater van de Leningradschilder 
ARVARV22 56$, 31; Add2 261. 

R214.. Bologna, Museo Civico Archeologico 163, uit Bologna 
pelikèè van de Leningradschilder 
ARVARV22 570,60. 

R215.. Mykonos, van Delos 
pelikèè in de 'manner of de Leningradschilder 
ARVARV22 573,7. 

R216.. New Haven,, Yale University 1933.175, uit de omgeving van Tarante 
kraterr van de Agrigentoschilder 
ARVARV22 576,45; Add2 262. 

R217.. Florence, Museo Archeologico Etrusco 91289, uit Populonia 
pelikèè van de Agrigentoschilder 
ARVARV22 577,66. 

R218.. München, Staatliche Antikensammlungen 8737 
pelikèè van de Agrigentoschilder 
AKV*578,67. . 

R219.. Parijs, Musée Auguste Rodin TC 4 
pelikèè van de Agrigentoschilder 
AKV°578,75. . 
111.36 6 

R220.. Napels, Museo Civico Tilangieri' 1720 
kelebee van de Agrigentoschilder, ca. 450 
S.. De Caro "Ceramica attica e italiota del Museo Civico 'Filangieri' di Napoli" in: Prospettiva 48 (1987) 
pp.. 52-60, fig. 15-16. 

R221.. Havana, Museo Nacional de Bellas Artes 168 
krater,, ca. 470-460 
ARVARV22 585,26; von Bothmer (1982) nr. 74; Olmos (1991) nr. 37; R. Olmos, Catalogo de los Vasos 
GriegosGriegos del Museo Nacional de Bellas Artes de la Habana, Madrid 1993, nr. 80. 

R222.. Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 2737 (T 381), uit Spina 
kraterr van de Altamuraschilder, ca. 470-460 
ARVARV22 589,3 en p. 1660; Para 393; Add2 264. 

R223.. Parijs, Louvre MNC 627, uit Griekenland 
alabastronn van de Villa Giulia-schilder 
ARVARV22 625,91;Add221\. 

R224.. Laon, Musée Archéologique 37.1059 
kylixx in de stijl van de Villa Giulia-schilder, ca. 460 
ARVARV22 627; Add2 271. 
0L56 6 

R225.. Boston, Museum of Fine Arts 13.192, uit Gela 
oinochoèè van de Chicagoschilder 
ARVARV22 631,40; Add2 272. 

R226.. Tampa, Museum of Art 86.84 
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alabastronn van de Dresdenschilder, ca. 470460 
ARVARV22 656,28; Perseus Project. 

R227.. Athene, Nationaal Museum 11.393 
lekythh van de Ikarosschilder 
AKV** 697,9; Para 407. 

R228.. Basel, kunsthandel 
alabastronn van de Aischinesschilder, ca. 470-460 
ARVARV22 717,230; Boardman (1989) UI. 62. 

R229.. Washington D. C , National Museum of Natural History 136373, uit Orvieto 
kylixx van de Akestoridesschilder 
ARVARV22 781,4; Add2 288; S. J. Schwarz, Greek Vases in the National Museum of Natural History, 
SmithsonianSmithsonian Institution Washington, D. C, Rome 1996, nr. 49, pi. 61-63. 

R230.. Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Albertinum ZV 932 
kylixx van de Schilder van Miinchen 2660 
A^V22 783.11. 

R231.. Miinchen, Staatliche Antikensammlungen 2661, uit Vulci 
kylixx van de Schilder van Miinchen 2660 
ARVARV22 784,13. 

R232.. Chiusi, Museo Archeologico Nazionale 1838, uit Chiusi 
kylixx van de Schilder van Miinchen 2660 
ARVARV22 784,11; Add2 289. 

R233.. Cambridge, Fitzwilliam Museum 32.11 
kylixx van de Schilder van Miinchen 2660 
ARVARV22 784, 21; Add2 289. 

R234.. Sint Petersburg, Hermitage Museum 712 (St. 1630) 
amfoorr van de Schilder van Miinchen 2660 
ARVARV22 784, 27; Para 515. 

R235.. Londen, kunsthandel 
kylix,, waarschijnlijk van de Schilder van Miinchen 2660 
Sotheby'ss Londen, cat. 11 dec. 1989, lotnr. 130. 

R236.. Oxford, Ashmolean Museum G 279 (V 517) 
kylixx van de Euaichmeschilder 
ARVARV22 785,8; Para 418; Add2 289; Percy (1996) Fig. 9. 
ill .. 49 

R237.. Freiburg, kunsthandel 
kylixx van de Euaichmeschilder (?), ca. 470 
Galeriee Giinter Puhze, Freiburg, cat. Kunst der Antike, KatalogS, 1983, lotnr. 190. 

R238.. Londen, British Museum E 99, uit Kamiros (Rhodos) 
kylixx van de Schilder van Londen E 99, ca. 470 
ARVARV22 788,1; CV A Londen BM 9, pi. 22-3. 

R239.. Cambridge (MA), Harvard University, Art Museums 1895.248 
kylixx van de "Followers of Douris, ca. 460-450 
ARVARV22 803,48; Perseus Project. 

R240.. Florence, Museo Archeologico 4219 
fragmentenn van een kylix (?) van of 'close to'' de 'Clinic'-schilder 
ARVARV22 809,5, Para 420. 

R241.. Havana, Museo Nacional de Bellas Artes 165 
kylixx van de 'Clinic'-schilder 
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ARVARV22 811,51; Olmos (1991) nr. 34; R. Olmos, Catalogo de los Vasos Griegos del Museo National de 
BellasBellas Artes de la Habana, Madrid 1993, nr. 73. 

R242.. Palermo, Museo Nazionale V 662 (1479), uit Chiusi 
kylixx 'near' de 'Clinic'-schilder 
ARVARV22 812,57. 

R243.. Rome, Villa Giulia 50508 
kylixx van de Schilder van Villa Giulia 50508, ca. 490-480 
ARVARV22 814,1; Add2 292. 

R244.. Leiden, Rijksmuseum voor Oudheden PC 94, uit Vulci 
kylixx van de Schilder van Villa Giulia 50508 
ARVARV22 814,2; CVA Leiden 4, pis. 165,175,3,7,178,3,180,3. 
DLL  15 

R245.. Berlijn, Staatliche Museen F 2308, uit Chiusi 
kylixx van de Telephosschüder 
ARVARV22 818,25; Add2 292; CVA Berlijn (DDR) 1, Taf. 22,1-2. 

R246.. München, Staatliche Antikensammlungen 2669, uit Vulci 
kylixx van de Telephosschüder 
ARVARV22 818,26; Add2 292; Shapiro (1989) pi. 56 a-c. 

R247.. Tarquinia, Museo Nazionale RC 1915, uit Tarquinia 
kylixx van de Telephosschüder 
A/fV== 818.27; Add2 292. 

R248.. Budapest, Museum voor Schone Kunsten 
kylixx van de Telephosschüder 
AKV*819,37;Adtf2293. . 

R249.. Rome, Musei Vaticani 17906, uit Vulci 
kylixx van de Telephosschüder 
ARVARV22m,4\\Addm,4\\Add2229ï. 29ï. 
ALL  52 

R250.. Nicosia, Cyprus Museum V 414, uit Vouni 
kylixx van de 'Boot'-schilder 
ARVARV22 821,1. 

R251.. Rome, Musei Vaticani 35597 (Astarita 633) 
kylixx van de 'Boot'-schilder 
ARVARV22 821,7; Para 421; Beazley (1947) p. 43. 

R252.. Parijs, Louvre G 456 
kylixx van de Schilder van Louvre G 456 
ARVARV22 824,1 enp. 1611; Add2 294. 

R253.. WOrzburg, Martin-von-Wagner-Museum K 1818 
kylixx van de Schilder van Louvre G 456, ca. 440 
E.. Simon, Die Sammlung Kiseleffim Martin-von-Wagner-Museum der Universitat Würzburg n, 
MinotscheMinotsche und griechische Antiken, Mainz 1989, nr. 146, Taf. 64. 
ALL  17 

R254.. Baltimore, Walters Art Gallery 48.90 
kylixx van de Stieglitzschilder, ca. 450 
ARVARV22 828,26; CVA Baltimore 1, pi. 49, 3-4. 

R255.. Warschau 142312 (ex-Czartoryski 78) 
kylixx van de Amphitriteschilder 
ARVARV22 830,3; Add2 295. 
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R256.. Brussel, Musées Royaux d'Art et d'Histoire R 338 
kylixx van de Amphitriteschilder 
ARVARV22 830.6. 

R257.. Philadelphia, University of Pennsylvania, University Museum 31.19.3 
kylixx van de Amphitriteschilder 
ARVARV22 830,7; afbeelding: Perseus Project 

R258.. Laon, Musée Archéologique 37.1034, uit Eretria 
skyphoss van de Amphitriteschilder, ca. 460 
ARVARV22 832, 32. 

R259.. Florence, Museo Archeologico 75409, uit Cesa 
kylixx van de Lyandrosschilder, ca. 460-450 
ARVARV22 835,1 en p. 1672; Para 422; Add2 295. 

R260.. Wiirzburg, Martin-von-Wagner-Museum 487, uit Vulci 
kylixx van de Schilder van Wiirzburg 487, ca. 470 
ARVARV22 836,1; Add2 295; Bazant (1985) pi. 18,29. 

R261.. Bonn, Akademisches Kunstmuseum 73 c (Berlijn 2528), uit Nola 
kylixx van de groep van Bonn 73 a, ca. 460 
ARVARV22 853, 2. 

R262.. Zwitserland, privé-bezit 
kylixx van de 'Cat-and-Dog-schilder 
ARVARV22 866,1 en p. 1673; Para 426; Add2 299. 

R263.. Mannheim, Reiss Museum 62, uit Orvieto 
kylixx van de Cat-and-Dog-schilder, ca. 460 
A/?V2866,2;A^299. . 
ill .. 18 

R264.. Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 3123 (T 321), uit Spina 
kylixx van de Tarquiniaschilder 
ARVARV22 867, 12; Para 426. 

R265.. Laon, Musée Archéologique 37.1032, uit Tanagra 
skyphoss van de Tarquiniaschilder, ca. 470 
ARVARV22 870, 87. 

R266.. Zurich, kunsuandel 
kylixx van de Tarquiniaschilder, ca. 480 
Galeriee Nefer, cat. 2,1984, lotnr. 51. 

R267.. Laon, Musée Archéologique 37.1056, uit Vulci 
kylixx van de Anconaschilder, ca. 470-460 
ARVARV22 874,4; Add2 300; Hupperts (1989) ill. 107. 
ill .. 70 

R268.. New York, kunsthandel 
kylixx van de Anconaschilder, 470-460 
Sotheby'ss New York, cat. 1 juni 1995, lotnr. 137. 

R269.. Santa Barbara, Museum of Art C 16 WL 55 
kylixx van de Santa Barbara-schilder 
ARVARV22 876,4; Para 427. 

R270.. Miinchen, Staatliche Antikensammlungen 2689, uit Vulci 
kylixx van de Penthesileiaschilder 
ARVARV22 879, 2 en p. 1673; Para 428; Add2 301. 

R271.. Oxford, Ashmolean Museum 1920.57 
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kylixx van de Penthesileiaschilder 
ARVARV22 883,62; Para 428. 

R272.. Chicago, Art Institute 1889.27, uit Cerveteri 
kylixx van de Penthesileiaschilder 
ARVARV22 884,77; Add2 302. 

R273.. Londen, British Museum E 72. uit Vulci 
kylixx van de Penthesileiaschilder 
ARVARV11 885,93 en p. 1703; Add2 302. 

R274.. Parijs, Cabinet des Médailles 820 
kylixx van de Penthesileiaschilder 
ARVARV22 888,146; Add2 302. 

R275.. Malibu, J. Paul Getty Museum 86.AE.321.1-.5 
fragmentenfragmenten van een kylix van de Penthesileiaschilder, ca. 460-450 
CVACVA Malibu 8, pl.447, 3-4; 448; 449,1-2. 

R276.. Florence, Museo Archeologico Etrusco 91288 
kylixx van de Splanchnoptschilder, ca. 460 
ARVARV22 891,2; Para 429. 

R277.. Ferrara, Museo Nazionale di Spina 9351 (T 212 B VP), uit Spina a 
kylixx van de Splanchnoptschilder (A, B) en de Penthesileiaschilder (I) 
ARVARV22 891,3 (A, B); p. 880,12 (I) en p. 1673; Para 428 en p. 429; Add2 301 en p. 302. 
ffl.48 ffl.48 

R278.. Melbourne, National Gallery of Victoria 1644.4 
kylixx van de Splanchnoptschilder 
ARVARV22 892,7; Add2 303. 

R279.. Dunedin, Otago Museum 39.107 
kylixx van de Splanchnoptschilder 
ARVARV22 893, 24. 

R280.. Würzburg, Martin-von-Wagner-Museum 488, uit Vulci 
kylixx van de Splanchnoptschilder 
ARVARV22 m, 25; Add2 303. 
UL22 2 

R281.. Washington D. C, National Museum of Natural History 136374, en Chicago, University 477-4 
enn 478-7, uit Orvieto 
fragmentenn van een kylix van de Splanchnoptschilder 
ARVARV22 893,27 en 28; S. J. Schwarz, Greek Vases in the National Museum of Natural History, 
SmithsonianSmithsonian Institution Washington, D. C, Rome 1996, nr. 53, pi. 68-69. 

R282.. Rome, Musei Capitolini 376 
kylixx van de Splanchnoptschilder, ca. 460-450 
ARVARV22 893, 30; Para 429. 

R283.. Adria, Museo Civico B 427, uit Adria 
fragmentenn van een kylix van de Splanchnoptschilder 
ARVARV22 893, 33. 

R284.. Bologna, Museo Civico C 176, uit Bologna 
kylixx van de Splanchnoptschilder 
ARVARV22 893,34. 

R285.. Amsterdam, Allard Pierson Museum 3460 
kylixx van de Splanchnoptschilder 
ARVARV22 893,38. 
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R286.. Baltimore, Walters Art Gallery 48.91 
kylixx van de Splanchnoptschilder, ca. 450 
ARVARV22 897,124; CVA Baltimore 1, pi. 50,1-2. 

R287.. Hamburg, Museum fur Kunst und Gewerbe 1893.101 
kylixx van de Splanchnoptschilder, ca. 460 
ARVARV22 898,137 en p. 1674; Add2 303. 

R288.. Fiesole, Costantini collectie 
kylixx van de Splanchnoptschilder, ca. 470460 
CVACVA Fiesole 1, tav. 46,1-2,47,1-3; C. Salvianti (ed.), La Collezione Costantini, Florence 1985, nr. 25. 

R289.. Tarquinia, Museo Nazionale 697, uit Tarquinia 
kylixx van de Veiischilder 
ARVARV22 903,41. 
UL66 6 

R290.. Bologna, Museo Civico 384, uit Bologna 
kylixx van de Veiischilder 
ARVARV22 903,57; Add2 303. 

R291.. Brussel, Musées Royaux d'Art et d'Histoire R 330, uit Vuki 
kylixx van de Schilder van Bologna 417 (A, B) en de schilder van Brussel R 330 (I) 
ARVARV22 911. 62 (A, B) en 929, 78 (I). 

R292.. Londen, kunsthandel 
kylixx van de Schilder van Bologna 417,460-450 
Christie'ss London, cat. 3 juli 1996, lotnr. 73. 

R293.. Malibu, J. Paul Getty Museum 86.AE.329 
fragmentt van een kylix van de Schilder van Bologna 417, ca. 460-450 
CVACVA Malibu 8, pi. 449, 7. 
ill .. 30 

R294.. Adolphseck, SchloB Fasanerie 35 
fragmentt van een kylix van de Aberdeenschilder 
ARVARV22 920,6. 

R295.. Athene, Nationaal Museum 17921 
kylixx van de Aberdeenschilder 
ARVARV22 920, 17; Add2 305. 

R296.. Athene, Nationaal Museum 1248, uit Attica 
kylixx van de Schilder van Brussel R 330, ca. 450 
ARVARV22 928,65; Tzachou-Alexandri (1989) nr. 51. 
01.28 8 

R297.. Oxford, Ashmolean Museum 519 
kylixx van de Curtiusschilder 
ARVARV22 931,5. 

R298.. Brussel, Musées Royaux d'Art et d'Histoire R 348a 
kylixx van de Curtiusschilder 
ARVARV22 932,12. 

R299.. Mainz, Universiteit 106 
kylixx van de Curtiusschilder, ca. 450 
ARVARV22 932,15; CVA Mainz 2, Taf. 39,1-3,40, 1-4. 
01.29 9 

R300.. Oxford, Ashmolean Museum 1925.74 
kylixx van de Curtiusschilder (A, B) en de Schilder van Londen E 777 (I) 
ARVARV22 934, 62 (A, B) en 940, 16 (I). 
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R301.. Basel, kunsthandel 
kylixx van de Cuitiusschilder, ca. 440 
Münzenn und Medaillen, Antike Vasen, Sonderliste R, dec. 1977, nr. 57. 

R302.. Avignon, Musée Calvet S 66 
kylixx van de Schilder van Orvieto 191a (I) en de Schilder van Brussel R 330 (A/B) 
ARVARV22 938,12 (I) en p. 926,22 (A, B); C. Landes e.a., Les Vases a memoir e, Lattes 1988, nr. 61. 

R303.. Rome, Musei Vaticani G 72 (3458S), uit Vulci 
kylixx van de Comacchioschilder, ca. 455 
ARVARV22 955,1. 
ÜL61 1 

R304.. Stuttgart, WOrttembergisches Landesmuseum KAS 138 (V 124) 
kylixx van Schilder van Londen D 12 
ARVARV11 960,20; Para 434. 

R305.. Basel, kunsthandel 
skyphoss van de Lewisschilder, ca. 470-460 
ARVARV11 974,19; Add2 309; V. Heenes, Die Vasen der Sammlung des Grafen Franz I. von Erbach zu 
Erbach,Erbach, Mannheim/Bodenheim 1998, nr. 31, Taf. 9,1-2. 

R306.. Brussel, Musees Royaux d'Art et d'Histoire A 2276, uit Athene 
skyphoss van de Lewisschilder 
ARVARV22 974,20. 

R307.. Tubingen, Archaologisches Institut S/10 1558 a-d, f (E 117) 
fragmentenn van een skyphos van de Lewisschilder, ca. 450 
AKV«974,29;>Wtf2309. . 
ÜL65 5 

R308.. Florence, Museo Archeologico 4228 
kylixx van de Lewisschilder 
A7?V*975,35;AW2309. . 

R309.. Oldenburg, Stadtmuseum, StMdtische Kunstsammlungen XÜ/19634/47 
skyphoss in de stijl van de Lewisschilder, ca. 460-450 
W.. GUly, Antike Vasen und Terrakotten Oldenburger Stadtmuseum, Oldenburg 1978, nr. 22. 

R310.. Altenburg, Staatliches Lindenau-Museum 268 
skyphoss van de Agathonschilder 
ARV22 978,6. 

R311.. Baltimore, Johns Hopkins University Museum 51.486 
kraterr van de Christieschilder, ca. 440 
ARVARV22 1048,27; Add2 321; Perseus Project. 

R312.. Sint Petersburg, Hermitage Museum 3374 
pelikèè van de Christieschilder 
ARVARV22 1048,40. 

R313.. Wiirzburg, Martin-von-Wagner-Museum 528 
kraterr van de Ananaschilder, ca. 430 
ARVARV22 1101,5. 

R314.. Athene, Nationaal Museum 1418, uit Drachmani 
pelikèè van de Orpheusschilder 
ARVARV22 1104,11; Add2 329; Meyer (1988) fig. 26; Misdrachi-Capon (1989) nr. 75. 

R315.. Tarente, Museo Nazionale Archeologico 106912 
pelikèè van de Orpheusschilder 
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ARVARV22 1104,14; a.a.v.v., Catalogo delMuseo Nazionale Archeologico di Taranto, I, 3; Atleti e Guerrieri 
tradizionitradizioni aristocratiche a Taranto tra VI e V sec. a. C, Tarente 1994, nr. 140.1. 

R316.. Ferrara, Museo Archeologico Nazioaale 2796 (T 394), uit Spina 
kraterr van de Hephaistosschilder 
ARVARV22 1114,13; Para 452; Add2 331. 

R317.. Frankfurt, Museum für Vor- und Frühgeschichte (J 413, uit Nola (?) 
kraterr van de Hephaistosschilder 
[ARV[ARV22 1115,3Ibis] ARV2 1683, 3Ibis; Para 453; Add2 331. 

R318.. Syrakuse, Museo Nazionale 18426, uit Camarina 
pelikèè van de Hephaistosschilder 
ARVARV22 1116,38. 

R319.. Würzburg, Martin-von-Wagner-Museum 529 
kraterr van de Duomoschilder, ca. 400 
ARVARV22 1117,5. 
ill .. 32 

R320.. Bonn, Akademisches Kunstmuseum 1614, uit Attika 
kraterr van de 'Academy'-schUder, eind vijfde eeuw 
ARVARV22 1125,14. 
ill .. 19 

R321.. Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 23856 (T 642), uit Spina 
oinochoèè van de Hasselmannschilder 
ARVARV22 1138,46. 

R322.. Londen, British Museum F 65, uitCapua 
kraterr van de Dinosschilder 
ARVARV22 1154, 35; Add2 336; Boardman (1989) ill. 182; Kilmer (1993) R954; Percy (1996) Fig. 12. 

R323.. Parijs, Louvre CA 1587, uit Athene 
kanthaross van de Shuvalovschilder 
ARVARV22 1210, 69; Add2 346. 
ill .. 8 

R324.. Rome, Villa Giulia 27252, uit Todi 
kylixx van de Eretriaschilder, ca. 440-435 
ARVARV22 1254, 88; Lezzi-Hafter (1988) nr. 20, Taf. 15. 

R325.. Athene, Nationaal Museum 1570 (CC 1207) 
kylixx van de Eretriaschilder 
ARVARV22 1255,91; Lezzi-Hafter (1988) XVI, 72, p. 356. 

R326.. Kopenhagen, Thorvaldsen Museum 113, uit Italië 
kylixx 'near' de Eretriaschilder, ca. 435-425 
ARVARV22 1255, 3; Add2 355; Lezzi-Hafter (1988) nr. 14, Taf. 9. 

R327.. Havana, Museo Nacional de bellas artes 210 
kylixx van de Kalliopeschilder, ca. 430-420 
ARVARV22 1259, 8; R. Olmos, Catalogo de los Vasos Griegos del Museo Nacional de Bellas Artes de a 
Habana,Habana, Madrid 1993, nr. 77. 

R328.. Ensérune, Collection Mouret M 987, uit Ensérune 
fragmentt van een kylix van de Kalliopeschilder 
ARVARV22 1260, 37; Lezzi-Hafter (1988) Taf. 60, b-d. 

R329.. Basel, kunsthandel 
oinochoèè van de Kalliopeschilder, 430-420 
BaseLL Palladion, cat. Antike Kunst, 1976, nr. 38. 
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R330.. Bolognajvluseo Civico P 391 
kyli xx van de Disneyschilder, ca. 430-425 
Lezzi-Hafterr  (1988) nr. 132, Taf. 90. 

R331.. Ferrara, Museo Archeologico NazionaJe 2558 (T 392), uit Spina 
kyli xx van Aison 
ARVARV22 1274,2. 

R332,, Athene. Nationaal Museum 17.495 (ARV2:17.498) 
skyphoss van de Penelopeschilder 
ARVARV221302,211302,21 en p. 1689; Para 475; Add2 360. 

R333.. Athene, Nationaal Museum 17.982 (ARV2:17.952; Karouzou: 17.932) 
skyphoss van de Penelopeschilder 
ARVARV22 1302,27; Para 475; J. H. Oakley "Atti c Red-figured Skyphoi of Corinthian Shape"  in: Hesperia 
577 (1988) pp. 165-191, nr. 41 

R334.. Munster, privébezit 
kyli xx van de Jenaschilder 
B.. Korzus (ed.), Griechische Vasen aus westfiilischen Sammlungen, Munster  1984, pp. 225-226, pi. 
92a;;  V. Paul-Zinserling, Der Jena-Maler und sein Kreis, Mainz 1994, Taf. 85. 

R335.. Rome, Musei Vaticani 34959, uit Vulci 
kyli xx 'related to' de Jenaschilder 
ARVARV22 1518. 

R336.. Miinchen, Staatliche Antikensammlungen 8703 
kylix ,, ca. 500 
ARVARV22 1582,1; Vierneisel &  Kaeser  (19921) ill . 44.3. 

R337.. New York, kunsthandel 
amfoorr  in de stijl van de Hermesschilder, 470-460 
J.. M. Eisenberg, Art of the Ancient World, 50th Anniversery Edition, Vol. VII , Part I, Londen (jan. 1992) 
nr.269. . 

NIETT TOEGESCHREVEN (chronologisch geordend) 

R338.. Bologna, Museo Civico 67409 
kylix ,, ca. 520-510 
G.. B. Montanari, La Formazione delta Citta in Emilia Romagna II , Bologna 1987, fig. 39. 

R339.. Londen, kunsthandel 
kylix ,, ca. 510 
Sotheby'ss Londen, cat. 14 dec. 1981, lotnr. 338. 

R340.. Basel, H. Cahn collectie HC 680 (132) 
fragmentenn van een kylix 
ongepubliceerd. . 

R341.. Athene, Agora Museum P 7690, uit Athene 
fragmentt  van een kylix , ca. 500 
Beazleyy (1947) yl6; Marsyas 15 (1970) pi. 4, fig. 6; Kilmer  (1993) Rl 123. 

R342.. voorheen Cerveteri, Castellani collectie 
pelikè è 
Schauenburgg (1977) nr. 5. 

R343.. Rome, Musei Vaticani 17857 (565) 
kylix ,, ca. 500 
ongepubliceerd. . 
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R344.. Rome, Villa Giulia 698. 

R345.. Philia, opgraving 
fragmentt van een kylix 
G.. Daux "Chronique des fouilles et découvertes archéologique en Gièce en 1966" in: Bulletin de 
correspondencecorrespondence Hellénique 91 (1967) pp. 623-889, fig. 7. 

R346.. Rome, Antiquarium Forum Romanum 209 
fragment t 
ongepubliceerd. . 

R347.. Athene,, Agora Museum P 2574, uit Athene 
fragmentenn van een kylix, ca. 480-470 
HesperiaHesperia 15 (1946) nr. 40, pis. 31-32; M. B. Moore, The Athenian Agora Vol. XXX; Attic Red-Figured 
andand White-Ground Pottery, Princeton 1997, nr. 1411. 

R348.. Rome, Musei Vaticani 35669 
fragmentenn van een kylix 
ongepubliceerd. . 

R349.. (7) 
kylix x 
Mauroo Christofani, Civilta degli Etruschi, Milaan 1985, p. 214, ill. 7.10 4. 

R350.. Barcelona, Museo Arqueologico 4201, uit Ampurias 
fragmentenn van een kylix 
CVACVA Barcelona 1, pi. 17, 3; P. Rouillard, Les Grecs et la Péninsule Ibérique, Parijs 1991, pi. 4, nr. 5. 
01.58 8 

R351.. Athene, Agora Museum P 21289 
fragmentenn van een amfoor 
C.. Boulter "Pottery of the Mid-Fifth Century" in: Hesperia 22 (1953) pp. 59-115, pi. 22,4. 

R3S2.. Edinburgh, Museum 1954.15 
kotylè,, ca. 470 
CVACVA Edinburgh, pi. 26,1-3. 

R353.. Londen, British Museum E 97 
kylix,, ca. 470-460 
ongepubliceerd. . 

R354.. Londen, kunsthandel 
kylix,, ca. 470-460 
Sotheby'ss Londen, cat. 9 dec. 1974, lotnr. 263. 
iU.59 9 

R355.. Athene, Agora Museum P 21349 
krater r 
C.. Boulter "Pottery of the Mid-Fifth Century" in: Hesperia 22 (1953) pp. 59-115, pi. 24. 

R356.. Hamburg, Museum fur Kunst und Gewerbe 1981.173 
oinochoè,, ca. 460 
Schauenburgg (1975) 103; W. Hombostel, Kunst der Antike, Schatte aus Norddeutschem Privatbesitz, 
Mainzz 1977, nr. 271; G. Ferrari-Pinney "For the Heroes are at Hand" in: Journal of Hellenic Studies 
1044 (1984) pi. 8, c-d; Keuls (1985) fig. 261; Kilmer (1993) R1155. 

R357.. Wenen, Kunsthistoriscb.es Museum 568 
hydria,, ca. 450 
CVACVA Wenen 3, Taf. 145,3-5. 

R358.. Palermo, Museo Nazionale AG 22276, uit Agrigento 
hydria a 
a.a.v.v.. Veder Greco. Le Necropoli di Agrigento, Rome 1988, p. 379. 
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R359.. Cambridge, Fitzwilliam Museum 
pelikè,, ca. 440 
CVCV A Cambridge 2, pi. 12,1, a-b. 
ÜL9 9 

R360.. Altenburg, Staatliches Lindenau-Museum 346 
pelikè,, ca. 400-390 
CVCV A Altenburg 2, Taf. 89-91. 
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LUSTT V 
ROODFIGURIG EE SYMPOSIA (hoofdstuk 6) 

RS1.. Londen, British Museum E 159, uit Vulci 
hydriaa van Phintias 
ARVARV22 24,9 en p. 1620; Add2 155. 

RS2.. Londen, British Museum E 38, uit Vulci 
kylixx van Epiktetos 
ARVARV22 72,16 en p. 1623; Para 328; Add2 167. 

RS3.. Bologna, Museo Civico 436, uit Bologna 
kylixx van de Epidromosschilder 
ARVARV22 118,11; Ada2 174; Reinsberg (1989) Abb. 115. 
0L76 6 

RS4.. Boston, Museum of Fine Arts 95.61, uit Vulci 
kantharos,, 'akin to Epeleian' 
ARVARV22 123,9 en p. 132; Add2 177; Reinsberg (1989) ill. 49, a-c. 
01.78 8 

RS5.. Cambridge, Fitzwilliam Museum 37.19 
kylixx uit de 'wider circle of de Nikosthenesschilder, ca. 500 
ARVARV22 135,13. 

RS6.. Basel, Antikenmuseum, Lu 35 
kylixx van de Epeleiosschilder, ca. 510 
[ARV[ARV22 148] Para 335 en p. 506; Add2 179. 

RS7.. Rome, Villa Giulia 50458, uit Cerveteri 
kylixx van de Ambrosiosschilder, ca. 505-500 
ARVARV22 173, 5 en p. 1564; Para 338; Add2 184; Reinsberg (1989) Abb. 114; Kilmer (1993) R283. 
ill .. 73 

RS8.. (-K23) New York, Metropolitan Museum of Art 07.286.47 
kylixx van de Hegesiboulosschilder 
ARVARV22 175 en p. 1631; Para 339; Add2 184; Reinsberg (1989) Abb. 113; Dierichs (19933) Abb. 167; 
Kilmerr (1993) R295; Schafer (1997) Taf. 28, 3. 
UI.. 74 

RS9.. Malibu, J. Paul Getty Museum 81.AE. 148 
fragmentt van een dinos van de Kleophradesschilder 
M.. Robertson, "Fragments of a Dinos and a Cup-Fragment by the Kleophrades Painter" in: Greek Vases 
inin the J. Paid Getty Museum, Vol. I, Malibu 1983, pp. 51-54, fig. 1-3. 

RS10.. Londen, kunsthandel 
kylixx van de Antiphonschilder 
Sotheby'ss Londen, cat. 14/15 dec. 1981, lotnr. 375. 

RS11.. Parijs, Louvre G 133, uit Etrurië 
kylixx van de 'Cage'-schilder 
ARVARV22 348,7; Add2 220. 

RS12.. Rome, Villa Giulia 16337 
kylixx van de Colmarschilder 
AKV«354,31. . 

RS13.. New York, Metropolitan Museum of Art 16.174.41 
kylixx van de Colmarschilder 
AKV*355,35;A<W2221. . 

RS14.. Rome, Villa Giulia 50492, uit Cerveteri 
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Kylixx van de Colmarschilder 
ARVARV22 355,38; Add2 221. 

RS15.. Parijs, Louvre G 81, uit Vulci 
kylixx van de Colmarschilder 
ARVARV22 356,56; Add2 221; Kilmer (1993) R495; Percy (1996) Fig. 7. 
ALL  79 

RS16.. Hannover, Kestner 1966,99 
kylixx van de Colmarschilder, ca. 490 
CVCV A Hannover 1, Taf. 34,1-2; M. Schlüter, Hannover Jahresbericht 1965/66, Hannover 1966, nr. 32. 
HLL  75 

RS17.. Berlijn, Staatliche Museen 2298, uit Vulci 
kylixx van de Triptolemosschilder 
ARVARV22 364,52; Para 364; Add2 223; Viemeisel & Kaeser (19922) Abb. 42, la-b; Schater (1997) Taf. 17, 
1.3. . 
UL81 1 

RS18.. Londen, British Museum E 71, uit Vulci (?) 
kylixx van de Brygosschilder 
ARVARV22 372,29; Add2 225; Rasmussen & Spivey (1991) fig. 43; Schater (1997) Taf. 24.1. 
ALL 77 
RS19.. Athene, Nationaal Museum 1357 
kylixx van de Brygosschilder 
CVACVA Athene NM 1, pi. 3,1; Koch-Harnack (1983) Abb. 22. 

RS20.. Heidelberg, Archaologisches Institut 63/6 
kylixx uit de kring van de Brygosschilder 
R.. Hampe (ed.), Heidelberger Neuerwerbungen, Mainz 1971, nr. 74, Taf. 51. 

RS21.. Boston, Museum of Fine Arts 01.8034 
kylixx van de Toundry'-schilder 
ARVARV22 401,11; Para 370; D. C Kurtz, Greek Vases, Lectures by /. D. Beaziey, Oxford 1989, pi. 52,2 
enn pi. 53. 

RS22.. Londen, British Museum E 70 (GR 1836.2-24.212), uit Vulci 
kylixx van de Schilder van de Parijse Gigantomachie, ca. 485-480 
ARVARV22 421,78; CVA Londen BM 9, pi. 79 en 80, a-b. 

RS23.. Rome, Musei Vaticani, uit Vulci 
kylixx van Douris 
ARVARV22 427,2; Para 374; Add2 235; Buitron-Oliver (1995) nr. 8. 

RS24.. Londen, British Museum E 49 (GR 1843.11-3.15) en Rome, Villa Giulia, uit Vulci 
kylixx van Douris, ca. 485-480 
ARVARV22 432,52; Add2 237; CVA Londen BM 9, pi. 28,29; Schmidt-Berger (1985) ill. 8; Buitron-Oliver 
(1995)) nr. 96. 

RS25.. Florence, Museo Archeologico 3922, uit Chiusi 
kylixx van Douris 
ARVARV22 432,55; Add2 23T.CVA Florence 3 pi. 90 en pi. 116,11; Buitron-Oliver (1995) nr. 99. 

RS26.. Florence, Museo Archeologico, Vagnonville 48, uit Chiusi 
kylixx van Douris 
ARV*432,58;; Para 374; Add2 231; Buitron-Oliver (1995) nr. E, 1. 

RS27.. München, Staatliche Antikensammlungen 2646, uit Vulci 
kylixx van Douris, ca. 470 
ARVARV22 437,128 en p. 1653; Para 375; Add2 239; Schmidt-Berger (1985) ill. 12; Buitron-Oliver (1995) 
nr.. 173. 
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RS28.. Basel, Antikenmuseum BS 401 
kylixx in de 'manner of Douris 
[ARV[ARV22 449, lObis] ARV2 1653, lObis; Para 376 en p. 420; Add2 242. 

RS29.. Londen, British Museum E 64, uit Vulci 
kylixx van de Ashbyschilder 
ARVARV22 455,9 en p. 1654; Add2 243; CVA Londen BM 9, pi. 12-13. 

RS30.. Wiirzburg, Martin-von-Wagner Museum 481 
kylixx van Makron 
ARVARV22 466,117; Add2 245; Kunisch (1997) nr. 19. 

RS31.. Florence, Museo Archeologico PD 317 en Toronto, privé-bezit 
fragmentenn van een kylix van Makron 
ARVARV22 467,120; K Schauenburg "Herakles bei Photos" in: Athenische Mitteilungen 86 (1971), Taf. 38-
41,, 1; Kunisch (1997) nr. 47. 
ill .. 80 

RS32.. Leipzig, Antikensammlung der Universitat T3367 
kylixx van Makron 
A/?V2467,, \22-Add2 245; Kunisch (1997) nr. 22. 

RS33.. München, Staatliche Antikensammlungen 2643, uit Vulci 
kylixx van Makron, ca. 490-480 
ARVARV22 467, 126; Add2 245; Viemeisel & Kaeser (19922) Abb. 36.3,43.2; Kunisch (1997) nr. 29. 

RS34.. Wenen, Kunsthistorisches Museum 3699 
kylixx van Makron 
ARVARV22 467, ffl;Add2245; Kunisch (1997) nr. 532 

RS35.. Bologna, Museo Civico C 100 (247), uit Bologna 
kraterr in de 'manner of de Aigisthosschilder 
ARVARV22 508, 1. 

RS36.. Parijs, Louvre G 355 
kraterr van de 'Pig'-schilder 
ARVARV22 563, W; Add2 260. 

RS37.. Los Angeles, County Museum of Art 48.25 (A 5890.48-1), uit Agrigento 
Kraterr van de Leningradschilder, ca. 470-450 
ARVARV22 567,3; Add2 261; W. Rudolph & A. Calinescu (eds.). Ancient Art from the V. G. Simkhovitch 
Collection*Collection* Bloomington/Indianapolis 1988, nr. 138; a.a.v.v. Veder Greco. Le Necropolidi Agrigento, 
Romee 1988, nr. 58. 

RS38.. Milaan, 'H.A.' collectie C 354, uit Ruvo 
kraterr van de Leningradschilder 
ARVARV22 567,4; Add2 261. 

RS39.. Genève, Musée d'Art et d'Histoire 1519 
kylixx van de Euaionschilder, ca. 470-460 
ARVARV22 792,49; Para 419; Schmidt-Berger (1985) ill. 11. 

RS40.. Florence, Museo Archeologico 3946 
kylixx van de Euaionschilder, ca. 460-450 
ARVARV22 792,51. 

RS41.. Rome, Musei Vaticani 16525, uit Vulci 
kylixx van de Euaionschilder 
AKl*792,57;Adtf229a a 

RS42.. Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 7988 (T 103 B VP), uit Spina 
kylixx van de Sabouroffschilder, ca. 460 
ARVARV22 840, 59; Add2 296; F. Berti & D. Restani (eds.), Lo Specchio delta Musica, Bologna 1988, pi. 21. 
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RS43.. Ferrara, Museo Archeologico Nazionale 784 (T 697), uit Spina 
kylixx van de Tarquiniaschilder 
ARVARV22 868,47; Para 426; Add2 299. 

RS44.. Münehen, Bareiss 50 
kylixx van de Tarquiniaschilder, ca. 470 
ARVARV22 868,47bis en p. 1673; Para 426. 

RS45.. Kassei, Hessisches Landesmuseum T 429 
kylixx van de Veiischilder, ca. 440 
ARVARV22 904,70; Add2 303; P. Gercke (ed.), Antike Ge fosse. Kassei 1990, nr. 163. 

RS46.. Rome, Musei Vaticani 35054 (Astarita 100) 
kylixx van de Schilder van Londen D 12, ca. 450 
A/?V*961,60. . 

RS47.. Münehen, Staatliche Antikensammlungen 2410, uit Vulci 
stamnoss van de Schilder van het Louvre-symposion, ca. 430 
ARVARV22 1069,1; Add1 325; Schmidt-Berger (1985) iU. 13; Vierneisel & Kaeser (19922) Abb. 36.8, 38.6. 

RS48.. Agrigento, Museo Archeologico Regionale, uit Poggio Giache 
kraterr van de Dinosschilder 
P.. Griffo, Il  Museo Archeologico Regionale di Agrigento, Rome 1987, ill. 55. 

RS49.. Malibu, J. Paul Getty Museum 87.AE.93 
kraterr van de MeleagerschUder, ca 390-380 
L.. Bum "A Dinoid Volute-Krater by the Meleager Painter an Attic Vase in the South-Italian Manner" 
in:: Greek Vases in the J. Paul Getty Museum, Vol. V, eds. M. True e.a., Malibu 1991, fig. la-d, 5a-b, 
7a-c,, lOa-e. 

NIETT TOEGESCHREVEN 

RS50.. Basel, Kunsthandel (Borowski) 
kylix x 
ongepubliceerd. . 

RS51.. Wenen, Kunsthistorisches Museum IV 824 
krater,, ca. 475-50 
CVACVA Wenen 2, Taf. 89,1-3; A. Bernhard-Walcher, Alltag. Feste. Religion. Antikes Leben auf 
griechischengriechischen Vasen, Wenen 1991, nr. 17. 
ÜL82 2 

RS52.. Londen, kunsthandel 
krater,, ca. 450 
Sotheby'ss Londen, cat. 9/10 juli 1992, lotnr. 340. 
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LIJS TT VI 
ROODFIGURIG EE KOMO I  (hoofdstuk 6) 

RK1.. München, Staatliche Antikensammlungen 2422, uit Vulci 
hydriaa van Phintias 
ARVARV22 24, 8 en p. 1620; Add2 155. 

RK2.. Agrigento, Museo Regionale C 1956, uit Agrigento 
kraterr van de Pezzino-groep, ca. 490 
ARVARV22 32, 2; Para 324; Add2 157; a.a.v.v., Veder Greco. Le Necropoli di Agrigento, Rome 1988, nr. 72. 

RK3.. Londen, British Museum E 37, uit Vulci 
kylixx van Epiktetos 
ARVARV22 72,17 en p. 1623; Para 328; Add2 167; Murray (1990) pi. 18b. 

RK4.. Oxford, Ashmolean Museum G.276 (V.520) 
kotylèè van Epiktetos 
ARVARV22 76, 84; Para 328; Add2 168, 

RK5.. Kurashiki, Ninagawa Museum 
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[ARV[ARV22 91,52bis] ARV2 1625, 52bis; Para 330; Add2 171 

RK6.. Würzburg, Martin-von-Wagner Museum 473, uit Vulci 
kylixx van de Euergidesschilder 
AKV*92,65;A<£?? 171. 

RK7.. Tours, Musée des Beaux-Arts 863.2.67 
kylixx van de Euergidesschilder 
ARVARV22 93,90; Add2 171. 

RK8.. Palermo, Museo Nazionale V 655 (1515), uit Chiusi 
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ARVARV22 113,3. 
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ARVARV22 113,4; Para 332; Add2 173. 
iU.91 1 

RK10.. New York, kunsthandel 
kylixx van de Epidromosschilder, ca. 510 
Sotheby'ss New York, cat. juni 1990, lotnr. 8. 

RK11.. Sint Petersburg, Hermitage Museum 646 (St. 828) 
kylixx van de Nikosthenesschilder 
ARVARV22 125, 14; Para 510. 

RK12.. Munster, Archaologisches Museum der Universitat 584 
kylixx van de Poseidonschilder, ca. 500 
ARVARV22 136 en p. 1705; Para 334; B. Korzus (ed.), Griechische Vasen aus westfalischen Sammlungen, 
Munsterr 1984, nr. 90. 

RK13.. München, Staatliche Antikensammlungen 2619 A, uit Vulci 
kylixx van de Epeleiosschilder, ca. 510 
ARVARV22 146, 2 en p. 1628; Add2 179; Lissarrague (1990/2) fig. 19. 
DLL  90 

RK14.. New York, Metropolitan Museum of Art 09.221.48 
kylixx van de Epeleiosschilder 
ARVARV22 146,5; Para 335. 
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RK15.. Tarquinia, Museo Nazionale RC 5293, uit Tarquinia 
kylixx van de Epeleiosschilder 
ARVARV22 146,6; Add2 179. 

RK16.. Basel, Antikenmuseum BS 463 
kylixx van de Epeleiosschilder 
ARVARV22147,16;147,16; Ada2 179; Schater (1997) Taf. 23. 

RK17.. Turijn, Museo di Antichita4117 (3032), uit Vulci 
kylixx in de 'manner of de Epeleiosschilder, ca. 500 
ARVARV22 150,35 en p. 1628; Add2 179; Kilmer (1993) K243. 
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RK18.. Genève, Muséc d'Art et d'Histoire 1529 
kylixx van de Schilder van Berlijn 2268, ca. 510-500 
ARVARV22 154,7; Para 336. 

RK19.. Amsterdam, Allard Pierson Museum (voorheen Den Haag, Gemeente Museum 1712) 
kylixx van de Schilder van Berlijn 2268, ca. 490 
ARVARV22 154,14; Add2 180; W. H. de Haan-van de Wiel, Griekse Ceramiek uit de oudheid, Den Haag 
1973,, nr. 17. 

RK20.. Riehen, dr. H. Hoek collectie 
bordd van Paseas (de Kerberosschilder), ca. 510 
[ARV[ARV22 163,2bis] ARV2 1630,2bis; Add2 182. 

RK21.. Oxford, Ashmolean Museum 1911.616, uit Cerveteri 
kylixx van de Ambrosiosschilder, ca. 510 
ARVARV22 173,1 enp. 1564; Add2 184. 

RK22.. München, Staatliche Antikensammlungen 2614, uit Vulci 
kylixx van de Ambrosiosschilder, ca. 500 
ARVARV22 173,2; Para 338; Add2 184; Viemeisel & Kaeser (19922) Abb. 49,7a-b. 

RK23.(=S8)) New York, Metropolitan Museum of Art 07.286.47 
kylixx van de Hegesiboulosschilder 
ARVARV22 175 en p. 1631; Para 339; Add2 184; Reinsberg (1989) Abb. 113; Dierichs (19933) Abb. 167; 
Kilmerr (1993) R295. 
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RK24.. Berlijn, Staatliche Museen 2269, uit Chiusi 
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ARVARV22 177,1; Para 339; Add2 185. 
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ARVARV22 177,3; Para 339; Add2 185. 
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12,, Frankfurt 1989, nr. 7. 

RK27.. Wenen, Kunsthistorisches Museum 582 
hydriaa van de Eucharidesschilder 
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kraterr van de Chairipposschilder 
ARVARV22 726,4; Ad£ 200. 
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ARVARV22 239,19 en p. 1639; Add2 201. 

RK31.. Athene, Agora Museum P 25965, uit Athene 
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ARVARV22 246,9. 
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skyphos s 

RK95.. Genève, kunsthandel 
stamnos,, ca. 480-470 
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HOOFDSTUKK  1 
DEE NARRATIEV E STRUCTUUR EN THEMATIE K 

Platoo was een geëngageerde filosoof: hij was zeer betrokken bij de cultuur en de 
politiekk van de polis waarin hij leefde, maar hij was in veel opzichten wel zeer 
ontevredenn over de wijze waarop de Atheense maatschappij reilde en zeilde, en hij 
geeftt daaraan in zijn dialogen uiting. Ook de seksuele praktijk en in het bijzonder de 
homoseksuelee praktijk was een aspect van die cultuur dat hem bijzonder intrigeerde 
maarr waarmee hij, voor een deel vanuit zijn aristocratische achtergrond en voor een 
deell vanuit bepaalde filosofische en sociaal-politieke opvattingen, niet erg gelukkig 
was.. Aan de hand van een analyse van het Symposium hoop ik duidelijk te maken 
welkee aspecten van de homoseksuele praktijk en moraal in Athene hij verwierp en 
waarom,, en welke oplossingen hij zelf aanreikt om deze moraal te 'verbeteren'. 

1.. Het historische en fictionele karakter 

Alvorenss de afzonderlijke betogen die tezamen het Symposium uitmaken te 
analyseren,, wil ik enkele opmerkingen maken van algemene strekking die van belang 
zijnn voor onze analyse van het Symposium als geheel. 
Err is een zekere spanning tussen enerzijds de suggestie van een (schijnbare) 
feitelijkheidd van het symposion, en anderzijds het fictionele karakter van de setting 
vann de dialoog. Allereerst bespreek ik de punten aan de hand waarvan Plato 
suggereertt dat het symposion min of meer zó heeft plaatsgevonden als hij schetst. 
Dee weergave van de gesprekken die plaatsvonden op het symposion dat Agathon 
heeftt gegeven op de dag na zijn eerste overwinning in 416,! heeft zowel een direct als 
eenn indirect karakter. De dialoog begint met de zin dat Apollodoros, de verteller, wel 
enigszinss vertrouwd is met het onderwerp waarnaar hij door zekere vrienden wordt 
gevraagd.. Hij heeft het verslag van die bijeenkomst, waarbij hij zelf niet aanwezig 
was,, van een ooggetuige vernomen, namelijk Aristodemos. Apollodoros heeft daarna 
eenn en ander bij Sokrates nagevraagd en geverifieerd en zo heeft hij een tamelijk 
nauwkeurigg verslag gekregen van de gesprekken tijdens dat symposion. Bovendien 
hadd hij oefening in het vertellen ervan, aangezien hij het verhaal al eerder had gedaan, 
namelijkk aan een zekere Glaukon, van wie we verder niets weten. De 
betrouwbaarheidd van zijn verslag wordt onderstreept doordat Glaukon zich beklaagt 
datt degene die2 hem bij een eerdere gelegenheid erover verteld had, weinig 
informatiee had kunnen geven.3 Deze had hem doorverwezen naar Apollodoros.4 

Zowell Apollodoros als Aristodemos, de primaire bron, maken een betrouwbare 
indrukk omdat beiden nauwe contacten onderhielden met Sokrates. Apollodoros had 
driee jaar met Sokrates opgetrokken en was een fervent aanhanger van hem 
geworden.. Aristodemos wordt voorgesteld als één van de mensen die Sokrates op de 
voett volgden en hem zelfs nabootsten. Hij kende de eigenaardigheden en gewoontes 
vann Sokrates door en door. Het verslag heeft op deze manier een betrouwbaar 
karakterr gekregen. 
Verderr bevat de tekst verschillende aanwijzingen over de tijd waarin het symposion 
zouu hebben plaatsgevonden: de avond van de dag direct na de eerste overwinning 
vann Agathon in 416. Verder doet de tekst enkele toespelingen in de richting van de 
tijd/dateringg van het gesprek dat Apollodoros voert met zijn étatpoi die hem naar het 

'Cf .. Athen. Deipn. 217b 
*Smp.*Smp. 172b3:aUo<;Ti<; 
*Smp.*Smp. 172b4-5: ot»5èv elxe oct^èi; Xéyeiv 
4Vergelijkk  het gebruik van ydp (172b4). 
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verslagg vragen: het moet plaatsvinden vóór de dood van Sokrates. Agathon heeft, zo 
weett Apollodoros (172c) mee te delen, al sinds jaren geen voet meer in Athene 
gezet.5 5 

Dee historiciteit van de dialoog wordt ook gesuggereerd doordat alle personen, die bij 
hett symposion aanwezig waren en met naam en toenaam worden genoemd -
Phaidros,, Pausanias, Eryximachos, Aristodemos, Agathon, Sokrates en Alkibiades «-
uitt andere dialogen of andere bronnen bekend zijn; van hen ligt de historiciteit vast.7 

Bovendienn hebben we, zoals Dover suggereert,8 geen reden 'for saying that any of the 
identifiablee personages of the story were dead or abroad at that time.' In principe 
zoudenn ze op een symposion dat ter ere van de overwinning van Agathon werd 
gehouden,, aanwezig geweest kunnen zijn. 
Verderr biedt het kader van het symposion een vertrouwd beeld: het symposion nam 
inn het sociale leven van de Atheense man van de bovenlaag een vaste plaats in. Tot 
zoverr de aspecten die de suggestie wekken dat de enscenering van de dialoog een 
historischee basis heeft. 
Aann de andere kant benadrukt Plato op verschillende manieren dat de lezer op zijn 
hoedee moet zijn voor de vanzelfsprekendheid dat het vertelde verhaal ook werkelijk 
heeftt plaatsgevonden. 
Zoo is de narratieve structuur van het Symposium complex. Van de dialogen die geen 
directt verslag vormen, zijn er slechts drie voorbeelden in het oeuvre van Plato, 
waarbijj de verteller zelf geen (oog)getuige is geweest van hetgeen waarvan hij 
verslagg doet, namelijk het Symposium, de Theaetetus en de Parmenides. De 
narratievee compositie van de Theaetetus lijkt erg op die van het Symposium: een 
zekeree Eukleides ontmoet Terpsio, die van hem wil horen hoe het gesprek tussen 
Sokrates,, Theaitetos en Theodoras is verlopen. Eukleides is zelf bij dit onderhoud niet 
aanwezigg geweest, maar toen hij een bezoek bracht aan Athene, heeft Sokrates hem 
eroverr verteld. Eukleides heeft alles opgeschreven en telkens wanneer hij in Athene 
was,, vroeg hij Sokrates wat hij zich niet goed kon herinneren. Een slaaf leest dit 
geschrevenn verslag aan Terpsio en Eukleides voor. Het is opvallend en voor het 
onderhavigee aspect van de narratieve compositie van het Symposium van belang dat 
Eukleidess bij de redactie van het verhaal, niet de indirecte vorm, zoals de weergave 
vann het Symposium consequent doorvoert, maar de directe vorm heeft gekozen, dat 
will zeggen: hij vermijdt, zoals hijzelf zegt, de tussen-zinsdelen;9 hij bedoelt hiermee 
zinsdelenn als èyé ë^v / èyé elaiov / eruvé̂ n / OVJC anioAóyet. Het wekt daardoor de indruk 
eenn rechtstreeks verslag te zijn. 
Hiertegenn afgezet wordt duidelijk dat de narratieve stijl waarin het Symposium is 
gesteldd een 'dubbele' indirectheid vertoont: het verslag van Apollodoros geeft niet 
alleenn het onderhoud tijdens het symposion in de verhalende stijl weer - 'hij zei dat...' 
-- maar vaak hanteert Apollodoros de zinsneden als 'Aristodemos zei dat x zei'. In de 
TheaetetusTheaetetus heeft Plato ervoor gekozen deze moeizame stijl te vermijden en de lezer 
off toehoorder de indruk te geven zelf aanwezig te zijn bij het gesprek en als het ware 
aann het gesprek deel te nemen. 

5Wanneerr we deze gegevens combineren met uitspraken over Agathon in enkele komedies van 
Aristophanes,, namelijk de Ranae (83-85), waaruit blijkt dat Agathon Athene inmiddels verlaten heeft 
(405)) en het begin van de Thesmophoriazousae, waaruit blijkt dat hij nog in Athene vertoefde (411), 
komenn we tot de conclusie dat het gesprek ca. 400 plaatsvindt Cf. Robin (1958) pp. xxi/xxii. 
6Err waren nog enkele andere personen aanwezig die ook een rede hebben gehouden, maar Aristodemos 
konn zich deze niet meer zo goed herinneren (180c). 
7Dcc laat hier de naam van Diotima achterwege. Voor de vraag of zij door Plato als een historische figuur 
bedoeldd is, zie hoofdstuk 8.2. Aristodemos wordt ook genoemd in Xen. Mem. I.IV.2. 
»Dover(19822)p.9. . 
99Tht.Tht. 143 cl-2: ai \iexo£,ii tóiv Xóyeov Surpiaeiq. De reden die Eukleides geeft is dat dit soort 
uitdrukkingenn moeilijkheden geven. 
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Inn de Parmenides is ook sprake van de oratio obliqua. Kephalos wil van Antiphon, 
eenn halfbroer van Plato, horen hoe het onderhoud waaraan onder anderen Sokrates, 
Parmenidess en Zenon hebben deelgenomen, is verlopen. Maar Antiphon was hierbij 
zelff niet aanwezig, maar had herhaaldelijk van Pythodoros het verslag ervan gehoord 
enn zo uit zijn hoofd geleerd. Dus ook in deze dialoog wordt regelmatig de formule 
aangetroffen:: 'hij (Pyüiodoros) zei dat x (Sokrates, Parmenides, etc.) zei ...•' Toch 
wordtt deze omslachtige wijze niet de hele dialoog lang volgehouden: vanaf 137c 
wordtt de oratio recta toegepast. Het Symposium daarentegen is met een 
consequentee hardnekkigheid tot aan het einde toe in een oratio obliqua geplaatst. In 
dee Alkibiadesscène wordt wel het è+i\ (ó 'APUJTÓ8T|UO<;) weggelaten, maar de 
accusativusaccusativus cum infinitivo-construcücs blijven gehandhaafd.10 

Dee afstand van het verslag dat Apollodoros zijn vrienden geeft en de gang van zaken 
opp het symposion wordt bewust vergroot, doordat Apollodoros te kennen geeft dat 
zowell hij als Aristodemos zich niet alles goed kunnen herinneren. Wanneer 
Apollodoross verteld heeft wat zich allemaal afspeelde, voordat de deelnemers aan het 
symposionn een begin maken met hun rede, zegt hij nadrukkelijk (178al ev.) dat 
Aristodemoss zich het niet precies meer herinnerde en dat evenmin hij een helder 
beeldd had van wat Aristodemos hem allemaal erover had meegedeeld. Wat hij biedt, 
zijnn hoofdzaken en wat hem de moeite waard lijkt om te melden (178a3/4).» Dus ook 
watt dit betreft is de afstand tweevoudig: Aristodemos is de eerste filter en 
Apollodoross de tweede. Bovendien erkent Apollodoros dat zijn verslag gekleurd is: 
hijj laat zaken weg die in zijn ogen niet van belang zijn. 
Datt het verslag niet gedetailleerd is, blijkt ook uit uitdrukkingen als dp̂ óuevov èvGévSe 
jtoeèvv Xéyeiv (178a6/7) wanneer Apollodoros begint met de rede van Phaidros, of uit 
woordenn als xoiovcóv nva Xóyov (180cl) aan het einde van diens rede. Ook aan het 
eindee van het Symposium wordt de lezer er nogmaals aan herinnerd dat bij 
Aristodemoss het geheugen parten speelde: van het gesprek dat Sokrates met 
Agathonn en Aristophanes voerde toen de anderen al vertrokken of stomdronken in 
slaapp gevallen waren, was Aristodemos in staat slechts de kern (TO ïcê dXaiov 223d2) 
weerr te geven. De lezer die zich door het realisme van de Alkibiadesscène en door de 
afloopp van het symposion heeft laten meeslepen, wordt er nog eens op gewezen dat 
hijj niet moet vergeten dat het om een indirect verslag gaat dat de werkelijke gang van 
zakenn niet exact weergeeft. 
Eenn ander aspect dat een vervreemdend effect heeft en daardoor de afstand vergroot 
tussenn de vertelde realiteit en de werkelijke gang van zaken is de wijze waarop Plato 
dee enscenering van het symposion voorstelt. We hebben op basis van de 
vaasafbeeldingenn geconstateerd dat in de vijfde eeuw - en er is geen aanleiding om te 
veronderstellenn dat er in de vierde eeuw belangrijke veranderingen zijn opgetreden -
1)) het symposion een drinkgelag was en dat het onderdeel van de maaltijd aan het 
verdwijnenn is en 2) dat op symposia waaraan uitsluitend mannen en/of jongens 
deelnamenn gedronken, muziek gemaakt, gezongen en naar liederen geluisterd, 
gedanst,, het kottabosspel gespeeld, erotiek bedreven of geslapen werd. Er zijn geen 
duidelijkee aanwijzingen dat tijdens de symposia serieuze filosofische gesprekken 
gevoerdd werden.12 Op grond hiervan ligt de conclusie voor de hand dat het symposion 
vann de gelijknamige dialoog van Plato een zeer elitair karakter draagt. Het is 
opmerkelijkk dat Plato zo'n nadruk legt op de organisatie van het symposion. Er is een 
symposiarch,, namelijk Phaidros; verder worden de voeten gewassen (175a6), er 

10Dee redevoeringen zelf worden doorgaans direct geciteerd. Ook de Diotimapassage en de rede van 
Alkibiadess staan in de directe rede. Soms kan in het verloop van een gesprek of tegen het einde van een 
langee rede het ë^n of TI 8* ö? direct betrekking hebben op degene die aan het woord is in plaats van het te 
verwachtenn (ë^n) $dvai. 
nnSmp.Smp. 178a3-4: ö Sè uöJUora icai <&v èüo^é jioi d^iojivrpóvevcov 
12Ziee hoofdstuk 6.7 van deel 1. 
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wordtt een Seutvov gehouden (174a6, b l , e4, e6, e l l , 175b5, b8, c2, 176a2), daarna 
wordenn plengoffers gebracht (176a2), er wordt een religieus lied gezongen13 en er 
wordenn andere gebruikelijke rituelen uitgevoerd.14 Verder wordt de fluitspeelster die 
binnenn was gekomen, verwijderd (176e6-7). Ook dit is onder meer een demonstratief 
teken,, waarmee Plato aangeeft dat het symposion van Agathon van een andere orde 
is,, dan de symposia van oi +aüXoi Kal dyopaloi dvepamot, zoals hij de mensen 
karakteriseertt in de Protagoras (347c-e) die aangezien ze te weinig ontwikkeling 
hebbenn en zichzelf dus niet weten te amuseren, fluitspeelsters inhuren. We hebben in 
hoofdstukk 6.7 van deel 1 gesuggereerd dat Plato met de term oi •criJUu KOI óVyopaioi 
avGpcojroii (en vooral met de laatste) ook de nouveaux riches bedoelt en niet alleen het 
'gewone'' volk. Dat Plato zich ook tegen deze groep wil afzetten blijkt mijns inziens 
ookk uit het Symposium. Uit de eerste regel blijkt dat Apollodoros ten overstaan van 
verschillendee mensen zijn verhaal doet.15 Nadat Apollodoros heeft verteld hoe hij aan 
zijnn informatie over het bewuste symposion is gekomen, richt hij zich opnieuw (in 
173b9)) direct tot zijn toehoorders.16 Nu wordt aangegeven wie dat zijn: oi jtXotxrioi 
KQVV xpnumiowcoi (173c6), dus onder meer de mensen die hierboven omschreven 
werdenn als de nouveaux riches. Bovendien identificeert Apollodoros zich niet met 
hen,, maar hij wil zich juist van hen onderscheiden. Wanneer hij hun gesprekken 
aanhoort,, ergert hij zich en heeft zelfs medelijden met hen. Zij denken gewichtig en 
belangrijkk te zijn maar daarin vergissen zij zich.'7 Apollodoros slaat een wig tussen 
enerzijdss deze groep mensen en anderzijds hem en de anderen die belangstelling 
tonenn voor de filosofie. De eerste groep mensen kunnen doordat zij zich niet op 
directee wijze inlaten met de filosofie, ook niet gelukkig worden. Zij zijn slechts 
toehoorderss van een indirect verslag van een filosofische discussie. Bovendien 
makenn zij geen deel uit van de leefwereld van het juiste slag mensen. Apollodoros zal 
zee daarentegen op de hoogte stellen hoe die leefwereld eruit ziet en wat de juiste 
gangg van zaken is op een symposion van dit soort mensen. De kloof tussen de rijken 
diee denken dat ze wat voorstellen en de mensen die de juiste instelling en de juiste 
achtergrondd hebben, is groot en wellicht zelfs onoverbrugbaar. Het laat zich aanzien 
datt Plato de lezer wil voorbereiden op de confrontatie tussen Sokrates en Alkibiades. 

Tweee inleidingen 
Dee aanloop tot het eigenlijke thema van de dialoog, de discussies over Eros, is in 
verhoudingg met veel andere dialogen erg uitgebreid. Je kunt zelfs spreken van twee 
inleidingen:: 1. de inleiding die het raamwerk van de vertelling aangeeft; 2. het verloop 
vann de handelingen en gebeurtenissen voor en tijdens het symposion van Agathon tot 
aann het begin van de discussies. De eigentijdse lezer ervaart door de eerste inleiding 
eenn grote distantie tussen het vertelde - het niveau van de lezer - en de inhoud van het 
vertelde.. De tweede inleiding vergroot deze distantie doordat de lezer duidelijk wordt 
gemaaktt dat de sfeer of omgeving waarin Agathon en zijn vrienden bijeen zijn van 

13Dee deelnemers zingen een JKHÓV. Cf. Xen. Symp. II, 1, Heil Vu, 2, 23, Anab. VL 1, 5, Alkman fr 
24B.. J 

l4l4Smp.Smp. 176a3: xaUa xct vouiCóueva. Hug merkt op dat Plato zich niet om de details van de maaltijd 
bekommertt en bovendien geeft hij, volgens Hug, niet alle onderdelen van het ceremonieel als overgang 
vann het oeucvov naar ouuaooiov. Hug somt 6 punten op waarvan er 4 door Plato niet vermeld zijn, te 
weten:: 1) het drinken van een slok onvermengde wijn 2) het weghalen van de tafels 3) slaven brengen 
waterr om de handen nogmaals te wassen 4) de slaven delen kransen en zalf uit. Hierna vinden de 
o7cov5cdd en het lied plaats. Dat Plato niet alle details van de organisatie vermeldt maar ze met de formule 
TóXXaa xè voui£óueva aanduidt, is natuurlijk vanuit een verteltechnisch oogpunt te verklaren. 
xsxsSmpSmp 172al: «wedveoöe. 
16Hett is onduidelijk in wat voor een situatie zij zich bevinden. Er is geen toespeling op een wandeling 
buitenn de stad en men kan zich afvragen of Apollodoros en zijn étaïpoi ook niet aanliggen op een 
symposion. . 
"Smp."Smp. 173c7-dl: oteo9e n Jtoietv ovSèv jioioövteq. Cf. ook 173al-2. 
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eenn ander karakter is dan men bij een symposion gewoonlijk verwacht. De lezer 
wordtt voorgehouden hoe een symposion op gepaste wijze dient aan te vangen en dat 
hijj ermee vertrouwd zou moeten zijn, wil hij op hetzelfde niveau staan als de 
symposiasten.. De aanloop heeft dus een prospectieve functie: de lezer is erop 
voorbereidd of zelfs gewaarschuwd dat wat komen gaat van een hoog en elitair niveau 
is.. De vorm van het symposion doet de eigentijdse lezer vermoeden dat hetgeen hij 
gaatt lezen of horen over de aard van Eros hem vreemd in de oren zal klinken. 
Vanuitt deze interpretatie van de aanloop tot en het raamwerk van de discussie zijn 
ookk bepaalde details aan het slot van de dialoog te verklaren. Via de figuur van 
Alkibiadess die zich in zijn dronkenschap niet stoort aan de regels van het gesprek 
wordtt de lezer langzamerhand naar de realiteit van alledag teruggebracht. Er wordt 
gekibbeldd door Sokrates, Agathon en Alkibiades over de vraag of Alkibiades 
opzettelijkk Sokrates en Agathon heeft willen scheiden en wat de juiste plaats is voor 
Agathonn om aan te liggen (222c e.v.). Plotseling dringt een groep komasten het huis 
vann Agathon binnen (223b2) en vermengt zich met het gezelschap. De rust en de 
ordee zijn verstoord en de drank vloeit rijkelijk. Er is plotseling een heel andere sfeer 
ontstaann die doet denken aan die op vaasafbeeldingen. Aristodemos is in slaap 
gevallenn en anderen verlaten het toneel. Onder geweld heeft als het ware de min of 
meerr serene sfeer van het filosofische symposion plaatsgemaakt voor de 
platvloersheidd van de gemiddelde Athener. Zo wordt het symposion bij Agathon thuis 
tott een uitzonderlijkheid van een elitaire groep Atheners. Dat Sokrates ongestoord 
mett Agathon en Aristophanes door blijft discussiëren, is natuurlijk veelbetekenend. 
Dankzijj Sokrates zijn zij in staat zich af te schermen voor de normatieve kracht van 
dee buitenwereld. 

2.. De thematiek 

Hett Symposium heeft meer dan één thema. Het is duidelijk dat Plato met het 
SymposiumSymposium een analyse voorstaat van het begrip ëpax;, waarbij vooral de vraag naar 
dee plaats en functie van eros in het menselijk leven centraal staat. Alleen de rede van 
Eryximachoss bespreekt eros vanuit een breder perspectief, namelijk als een 
kosmischh beginsel dat op allerlei niveaus in de physis werkzaam is. Ook de 
Alkibiadespassagee levert een bijdrage aan de discussie over eros, ditmaal niet door in 
algemenee termen over eros te spreken, maar vanuit een specifieke erotische 
confrontatiee tussen twee individuen. 
Mett het eros-thema wil Plato zijn lezer stimuleren na te denken over de manier 
waaropp het voor de mens is weggelegd contact te maken met de goddelijke wereld 
enn hoe hij uiteindelijk geluk kan realiseren, maar hij confronteert zijn lezer bovendien 
mett vragen als: 
-- Welke vorm van seksualiteit verdient de voorkeur? 
-- Hoe is seksuele identiteit te verklaren? 
-- Wat is de ideale vorm van een seksuele of erotische verhouding? 
-- In hoeverre is seksualiteit een gevaar voor het menselijk geluk? 
-- Welke vorm van homoseksualiteit is ideaal? 
-- In hoeverre heeft seksuele identiteit met gender te maken? 
-- Is promiscuïteit een toelaatbare vorm van seksualiteit? 
-- In hoeverre is seksualiteit een noodzakelijk element van eros? 
-- Hoe moet de rolverdeling tussen een erastes en eromenos zijn en op welke wijze 
kann de verhouding tussen een erastes en eromenos een voedingsbodem zijn voor 
iederss ontwikkeling? 
Hett is vooral de Alkibiadesscène die de indruk wekt dat Plato met zijn Symposium 
meerr heeft gewild dan een grondige bespreking van eros. Afgezien van de Apologie is 
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err geen dialoog van Plato waarin de Sokrates-fïguur zo beeldend en in al zijn 
verscheidenheidd tot leven wordt geroepen. Sokrates vormt als het ware het 
raamwerkk van de dialoog. In de relatief lange passage vóór de aanvang van de redes 
wordenn eigenaardigheden van Sokrates' gedrag los van een filosofische context 
geschilderd.. De Alkibiadespassage geeft ons, naast een beeld van de omgang van 
Sokratess met een van zijn eromenoi, een karakterisering van de persoon met 
verschillendee flashbacks van momenten uit zijn leven. 
Hett Symposium laat drie facetten van Sokrates zien. 
a.. Bepaalde bijzonderheden van zijn karakter en gedrag. Zo horen we over zijn 
gewoontee om zich niet te vaak te wassen en geen sandalen te dragen,1* om verzonken 
inn een probleem zich ergens terug te trekken om het op te lossen," over zijn 
vermogenn om te drinken en zijn zelfbeheersing hierin,20 en verder over zijn CTOO^POOWTI 
enn andere deugden als dvSpetct, tyQvr\ou; en Kaprepia,21 en over de magische kracht van 
zijnn woorden. 
b.. Zijn typische omgang met jongemannen voor wie hij al dan niet erotische 
gevoelenss koestert. Het begin van het Symposium geeft hiervan meteen het voorbeeld 
vann Apollodoros, die sinds drie jaar met Sokrates omgaat en van hem elke dag wil 
wetenn wat hij doet en zegt. Sokrates laat zich deze aandacht blijkbaar welgevallen. 
Alss een rode draad door het Symposium loopt de erotische spanning tussen Sokrates 
enn Agathon. Sokrates probeert hem op allerlei manieren het hof te maken en aan het 
eindee van de rede van Alkibiades uit Sokrates zijn angst dat het enige waar 
Alkibiadess op uit is, is om tussen hem en Agathon een wig te slaan en Agathon van 
hemm af te pakken.22 Indrukwekkend is de erotische confrontatie tussen Alkibiades en 
Sokrates,, die ons op meesterlijke wijze toont hoe Sokrates met een vooraanstaande 
Atheensee jongeman, die zijn leerling wil zijn, omgaat en verklaart waarom dit contact 
misgaatt en Sokrates in zijn paideusis faalt. In dit kader is het opvallend dat ook 
Diotimaa op het hoogtepunt van de inwijding een opmerking maakt over Sokrates' 
erotischee houding ten opzichte van jongens.23 Al met al biedt het Symposium 
informatiee over deze houding van Sokrates op verschillende momenten van zijn leven. 
c.. Sokrates' filosofische aanpak. Het Symposium laat hiervan twee aspecten zien: de 
elenchos,elenchos, die Sokrates toepast in een gesprek met Agathon,24 en Sokrates als leerling 
vann Diotima die hem in de geheimen van eros inwijdt. In de elenchos met Agathon 
herkennenn we onmiddellijk de Sokrates uit de zogenaamde Sokratische dialogen. 
Sokratess als leerling biedt daarentegen geen vertrouwd beeld. Het is daarom van 
belangg alle aandacht te geven aan Plato's strategie om Sokrates de ontwikkeling van 
dee filosoof-erastes die uiteindelijk leidt tot het schouwen van de Vorm het schone, te 
latenn uiteenzetten als een leer die niet van hemzelf maar van een ander afkomstig is. 

Datt het Symposium een portret van Sokrates wil geven is onmiskenbaar, en een 
interpretatiee van het Symposium kan dan ook om zijn nadrukkelijke plaats en functie 
inn het werk niet heen. Of het portret een idealiserend beeld geeft van Sokrates, zoals 
Buryy en anderen menen, valt te bezien.25 

Maarr het Symposium biedt tevens een zeer indringende analyse van ëpax;, en hieraan 
voorbijgaann zou gelijk staan aan het ontnemen van de filosofische inhoud van de 
dialoog.. Het is frappant dat al in de inleidende passage die voorafgaat aan de redes 

ll*Smp.*Smp. 174a4. 
l9l9Smp.Smp. 174d5 e.v. 
2°5/np.. 176c3-5 en 220al e.v. 
2l2lSmp.Smp. 219Ö4-7. 
^Smp.^Smp. 222c4 e.v. 
**Smp.**Smp. 211d3e.v. 
uuSmp.Smp. 199c3-201c9. 
^Bur yy (19322) p. LXV, zo ook bijvoorbeeld Nussbaum (1989). 
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toespelingenn gemaakt worden die aangeven dat Plato beide thema's, Sokrates en 
ëpox;,, nauw met elkaar wil verweven. Aristodemos, die met Sokrates meegaat naar 
hett huis van Agathon, wordt zijn erastes genoemd.26 Dover meent dat de term hier 
vrijerr is gebruikt, maar bij de eigentijdse lezer zal de term een erotische associatie 
hebbenn opgeroepen.27 Aan het einde van het Symposium weet de lezer dat zijn 
associatiee niet verkeerd was, immers Alkibiades geeft te kennen dat hij verliefd is op 
Sokratess en dat Sokrates de neiging heeft de rol van eromenos aan te nemen.28 In 
174a88 geeft Sokrates toe dat hij zich speciaal voor Agathon mooi gemaakt heeft, 
'opdatt hij als een 'stuk' naar een 'stuk' gaat'.29 Sokrates suggereert hier dus zelf dat hij 
eenn erotische belangstelling heeft voor Agathon. Maar tegelijk hoopt hij dat deze 
interessee wederzijds is. De erotische spanning tussen Sokrates en Agathon blijkt ook 
uitt de passage 175c8 e.v., waar Agathon én Sokrates beide geestelijk contact 
vertalenn in lichamelijk contact.30 Bovendien geeft deze passage aan dat er een 
verbandd zou kunnen zijn tussen 'wijsheid', kennis en erotiek, een verband dat 
Sokratess zelf legt, wanneer afgesproken is dat er over eros gesproken wordt: 

Dee beweer van niets anders kennis te hebben dan van wat met eros te maken heeft31 

Hett Symposium laat zien dat beide thema's, ëpox; en Sokrates, zeer nauw met elkaar 
verbondenn zijn en het laat zich aanzien dat Plato beide thema's gebruikt om elk van 
beidee uit te diepen en reliëf te geven. Al lijken het twee verschillende onderwerpen, 
zee worden in het Symposium zó met elkaar verweven - en wel met name in de 
Alkibiadesscènee - dar hierin de eenheid van de dialoog gegeven is.32 

Eenn belangrijke vraag in het kader van de thematiek van het Symposium als geheel is 
diee naar de relatie tussen de eerste vijf redes en die van Sokrates/Diotima. Rehn 
noemtt drie verschillende invalshoeken vanwaaruit de eerste vijf redes zijn 
geïnterpreteerdd ten opzichte van het geheel van de dialoog.33 

1.. Plato geeft een breed spectrum weer van gangbare opvattingen en inzichten over 
eros,, teneinde zijn eigen concept van eros reliëf te geven en te benadrukken. 
2.. De eerste redes hebben een propedeutische functie; ze bereiden de rede van 
Sokrates/Diotimaa voor doordat ze de nodige basisinformatie geven. 
3.. De eerste redes hebben vooral een dramatische functie. Ze vormen een onderdeel 
vann het artistieke scenario waarin de filosofie van Plato zich ontvouwt. 
Mijnn inziens moeten deze invalshoeken tezamen als relevant gezien worden. Om de 
eerstee redes uitsluitend vanuit een dramatisch oogpunt te interpreteren is te weinig. 
Zee geven ieder op zichzelf een intrigerende analyse van wat eros is en van de functie 
diee eros in het menselijk leven heeft, die al dan niet aansluit bij gangbare theorieën 
overr eros.34 Vanuit deze gedachte is het nodig de eerste twee invalshoeken te 
combineren.. De intertekstualiteit die Plato aangebracht heeft tussen de verschillende 
redess en met name tussen die van Diotima/Sokrates en de voorafgaande, maakt 
duidelijkk dat Plato ook de propedeutische functie voor ogen heeft gehad. Het 
meesterlijkee van het Symposium bestaat er juist uit dat een interpretatie vanuit slechts 
éénn van deze invalshoeken het werk tekortdoet. 

*Smp.*Smp. 173b3. 
27Dover(19822)p.4. . 
*Smp.*Smp. 222bl e.v. 
NNSmp.Smp. 174a8-9: xavrta 5f| èicaXXaMcioóuiiv, iva tcaXcx; itapd KOXÖV Ï<Ö. 
""Voorr een interpretatie van deze woorden, zie hfdst 10. 
** llSmp.Smp. 177d7-8: ö? o\>5év $nju óXXo èniaxaoOai f\ xct èpomicd. 
32Pogingenn om het Symposium vanuit een andere invalshoek te interpreteren, zoals Dionysos of de 
verhoudingg tussen tragedie en komedie enerzijds en de filosofie anderzijds, zijn mijns inziens te beperkt. 
33Rehn(1996)p.84. . 
D̂cc zal laten zien dat sommige zeker niet aansluiten bij gangbare opvattingen en dat Plato juist bewust 

dee sprekers door hem gecomponeerde theorieën laat verkondigen met het oog op het vervolg. 
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Tochh is met deze interpretatie-niveaus van de eerste vijf redes nog niet alles gezegd. 
Dee redes hebben niet alleen een functie op zichzelf en een functie ten opzichte van de 
redee van Diotima, maar ook zijn ze op een of andere manier gerelateerd aan de 
Alkibiadesscène.. Dat wil zeggen: ze vormen in bepaalde opzichten een verklaring 
voorr of geven inzicht in de confrontatie van Sokrates en Alkibiades. We zullen zien dat 
zee de lezer zullen voorbereiden op zowel de erotische houding van Sokrates alsmede 
diee van Alkibiades. Dus ook de eerste vijf redes dragen bij tot de integratie van beide 
hoofdthema'ss tot een eenheid: eros en Sokrates. 
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HOOFDSTUKK  2 
DEE REDE VAN PHAIDROS 

1.. Phaidros 

Overr de persoon Phaidros zijn ons weinig gegevens bekend die relevant zijn voor 
onzee analyse van het Symposium. In de Phaedrus, die naar hem is vernoemd, legt hij 
eenn grote belangstelling aan de dag voor Aóyoi èpomicoi. Deze zelfde belangstelling 
maaktt hem wellicht ook tot de nati\p TOV Aóyov in het Symposium (177d5). Hij had zich 
err bij Eryximachos telkens over beklaagd dat bepaalde goden vaak in een hymne of 
paiann worden bezongen, maar dat voor Eros geen enkel enkomion bestaat (177a5-
bl).. Hij toont belangstelling en bewondering voor de geneeskunde; zo had hij 
Hippokratess gelezen (Phdr. 270c) en bevindt zich graag in het gezelschap van de 
tweee bekende Atheense artsen Akoumenos en Eryximachos.' In de Phaedrus, maar 
ookk in het Symposium, toont hij belangstelling voor mythologie. Zo noemt Sokrates 
hemm in de Phaedrus 'vriend van de muzen'.2 

Inn de Protagoras (315c2-7) vertoeft hij tezamen met Eryximachos in het gezelschap 
vann de sofist Hippias van Elis. Het onderwerp van gesprek betreft hier niet de erotiek 
maarr de astronomie. Op grond van deze passage en de stijl van zijn rede in het 
SymposiumSymposium wordt hij wel beschouwd als een leerling van de sofisten en zou hij zijn 
gedachtegoedd en redeneertrant aan hen hebben ontleend.3 De onvolkomenheden en 
oppervlakkigheidd van zijn rede zouden opzettelijk door Plato aangebracht zijn om 
directt aan het begin van zijn dialoog met de sofisten af te rekenen. Ik denk echter dat 
Robinn dichter bij de waarheid is, wanneer hij stelt dat Phaidros gekarakteriseerd 
wordtt als iemand met een grote intellectuele nieuwsgierigheid en een naïeve passie 
omm te 'weten'.4 Zijn houding straalt leergierigheid uit en toont het typische gedrag van 
eenn volgzame leerling.5 

Volgenss Anderson suggereert Plato dat Phaidros en Eryximachos in een eromenos-
erastes-relatiee met elkaar staan.6 Wanneer Eryximachos tijdens het symposion het 
voorstell doet het drinken te matigen, zegt Phaidros tegen hem: 

'Precies',, viel Phaidros uit Myrrhinous hem in de rede, 'ik ben gewoon jou te gehoorzamen, vooral 
inn die dingen die jij over de geneeskunde zegt; ook de anderen moeten dit doen, willen ze 
verstandigg zijn.'7 

Dee hierboven geciteerde woorden, met name de woorden 'ik ben gewoon', zouden, 
alduss Anderson, aangeven dat hun relatie meer is dan die van een arts en patiënt. Ook 
hett feit dat Phaidros met Eryximachos zo vaak over Eros (vergelijk het woord 

^uryy (19322) p. XXIV concludeert uit de manier waarop Phaidros in de Phaedrus en het Symposium 
wordtt beschreven, dat hij noch fysiek sterk was noch mentaal krachtig. Dit lijkt me een slag in de lucht. 
Uitt zijn vriendschap met Eryximachos en Akoumenos en bepaalde opmerkingen uit de Phaedrus 
mogenn we misschien opmaken dat hij zijn gezondheid in de gaten houdt, maar meer ook niet. De 
opmerkingg in het Symposium dat hij tot de zwakke drinkers behoort, zoals Eryximachos, Aristodemos 
enn Agathon (176c3), zegt weinig over de staat van zijn gezondheid. 
22Phdr.Phdr. 259b, cf. ook 229b. 
3Ziee bijv. Hug (1876) p. XLI en Bury (19322) pp. XXIV-XXVL 
4Robinn (19586) pp. XXXVE-XL. 
3Vergelijkk ook het beeld dat de komediedichter Alexis van Phaidros geeft in zijn gelijknamige komedie, 
waarinn Phaidros een karikatuur geeft van de leer van Diotima over Eros (Athen. Deipn. XIII, 562 A-C) 
6Andersonn (1993) p. 16. Ook Rosen (19872) p. 104 noemt Phaidros de 'sweetheart' van Eryximachos. 
Vergelijkk ook Pender (1992) pp. 78-79. 
"'Smp."'Smp. 176d5-7. 
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ëxóaroTcinn 177a5) heeft gesproken, zou het erotische karakter van deze vriendschap 
onderstrepen.. Anderson vindt dit punt zelfs 'conclusive'.8 Dat de verhouding tussen 
Phaidross en Eryximachos meer is dan die tussen arts en patiënt of arts en pupil, lijkt 
mee juist. Maar als Phaidros en Eryximachos een homo-erotische relatie met elkaar 
hadden,, is het moeilijk te begrijpen waarom Plato niet het woord épaortv; of 
kpépewx/paidikakpépewx/paidika gebruikt heeft om de lezer in te lichten over het erotische karakter 
vann hun vriendschap. Plato is zeer terughoudend om de seksualiteit tussen mannen 
onderr woorden te brengen; een al dan niet ironische toespeling op een erotische 
vriendschapp maakt hij daarentegen maar al te graag. Het laat zich dus aanzien dat 
Platoo niet heeft willen suggereren dat zij erastes en eromenos van elkaar zijn. Wel 
gebruiktt hij woorden en uitdrukkingen die de oplettende lezer duidelijk maken dat er 
tussenn hen een erotische spanning bestaat. De woorden van Phaidros 'ik ben gewoon 
hemm te gehoorzamen' (176d6) houden door hun overdrijving en lichte ironie een 
verwijzingg in naar een enigszins slaafse houding van een eromenos. Maar ook de 
manierr waarop Eryximachos reageert op het beklag van Phaidros over het gebrek 
aann aandacht dat Eros te beurt is gevallen, bevat een toespeling op deze erotische 
spanning.. Hij voelt een sterk verlangen om Phaidros 'terwille te zijn' (èniQvtié...xo<yz ̂ ... 
xapiactoem,, 177c5-6). Het xapioaa6ai is bij uitstek de term die van toepassing is op de 
reactiee van een welwillende eromenos ten opzichte van zijn erastes. Plato speelt dus 
mett de verhouding tussen beide personen. Zij voelen zich tot elkaar aangetrokken en 
gevenn hieraan verbaal indirect uiting, maar beiden spelen de rol van eromenos, dat wil 
zeggen:: geen van hen neemt het initiatief de erotische gevoelens direct te uiten.9 

Wellichtt laat Plato op deze manier zien dat zij geen traditioneel paar van erastes en 
eromenoss vormen, ook al zouden beiden het willen. 
Nussbaumm ziet in de naam van Phaidros een toespeling op Dion, de zwager van 
Dionysioss I, de tyran van Syrakouse. Doordat beide namen, volgens haar, hetzelfde 
betekenen,, namelijk 'stralend', gelooft zij dat Phaidros staat voor Dion.10 Nussbaum 

8Andersonn (1993) p. 16 stelt ook dat het feit dat zowel Phaidros als Eryximachos beschuldigd zijn van 
dee schending van de hermen 'may suggest something of the sort as well'. Deze conclusie is te snel 
getrokken.. Uk de redevoering van Andokides Over de Mysteriën, die naast een inscriptie de enige bron 
iss voor  de betrokkenheid van Phaidros en Eryximachos met het schandaal, blijk t dat alleen 
Eryximachoss door  de informant Teukros in verband gebracht wordt met de schending van de 
Hermesbeeldenn (And. I, 35). Phaidros wordt door  dezelfde informant genoemd in verband met het 
bespottenn van de Eleusinische Mysteriën (And. I, 15), een heel andere daad, die in hetzelfde proces 
berechtt  werd. Uit Lys. XXXII , 14 weten we dat zijn huis gedurende zijn verbanning bewoond werd door 
Diogeiton.. Na zijn terugkeer  in Athene was hij  een arme man (Lys. XIX , 15: oii Sid KctKiav) en 
trouwdee met de dochter  van zijn neef. Een inscriptie op een stèlè die de naam van Phaidros bevat ( Greek 
HistoricalHistorical Inscriptions, eds. R. Meiggs &  D. Lewis, Oxford (1969) 244, 246) en het geconfisqueerde 
vermogenn van degenen die schuldig zijn bevonden opsomt, laat zien dat de Phaidros in Andokides en 
Lysiass dezelfde is als de Phaidros uit Plato. Cf. MacDowell Andokides on the Mysteries, Oxford (1962) 
pp.. 71-74, Dover  (1965) p. 7, n. 15 en Heitsch (1993) p. 74. 
'Andersonn bespreekt deze passage niet en komt tot de conclusie dat Eryximachos de erastes is en 
Phaidross de eromenos. Cf. Anderson (1993) p. 26. Parmentier  (1926) heeft laten zien dat Phaidros ca. 
450-4477 geboren moet zijn; vergelijk ook de Vries (1969/2) p. 6. Dit betekent dat Phaidros in het 
SymposiumSymposium een man is van ca. 32 jaar  oud. Ook dit gegeven maakt het niet waarschijnlij k dat hij  een 
traditionelee eromenosrol heeft. 
10Nussbaumm (1986) pp. 228-233. Het is echter  de vraag of Sioq wel de associatie heeft van 'stralend' 
zoalss $aï5po<;. Chantraine (Dictionnaire étymologique de ia longue Grecque. Histoire des mots. Paris 
1968:1,, p. 286) geeft de betekenis van 'brillant '  wanneer  5ïo<; van de hemel wordt gezegd. Ruijgh meent 
daarentegenn dat het voldoende waarschijnlij k is dat 5ioq oorspronkelijk de waarde heeft als in SiovevTK, 
'afstammelingg van Zeus', en dat de betekenis later  vager  is geworden ('divin' , 'illustre') . Hij  acht het 
weinigg waarschijnlij k dat Óux; ('illustre' ) direct verbonden is met de betekenis 'stralen' van de wortel die 
dee basis is van de naam Zeüq. In dat geval lijk t de etymologische associatie tussen Phaidros en Dion te 
vervallenn (Cf. C. J. Ruijgh Études sur la grammaire et Ie vocabulaire du Grec Mycénien, Amsterdam 
(1967)) pp. 132-133 en 'Rapport critique: Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. 
Tomee I: A-D' in: Lingua 25 (1970) p. 320 = C. J. Ruijgh Scripta Minora I, Amsterdam (1991) p. 589). 
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maaktt deze observatie binnen het kader van haar bespreking van de Phaedrus, die 
volgenss haar door Plato geschreven is in de tijd van zijn tweede reis naar Sicilië. De 
figuurr van Sokrates laat zich gemakkelijk identificeren met Plato en op deze manier 
heeftt de dialoog het karakter van een soort liefdesbrief, 'an expression of passion, 
wonderr and gratitude'. In de figuur van Phaidros in het Symposium zou met Nussbaum 
eenn toespeling gezien kunnen worden op Plato's ervaringen tijdens zijn eerste reis 
naarr Sicilië, waarop hij met Dion kennis maakt. Het Symposium is waarschijnlijk na 
dee eerste reis geschreven en op zichzelf is de associatie van Phaidros met Dion 
mogelijk.111 Maar is zij in het Symposium ook zinvol? Is de rol van Phaidros in deze 
dialoogg zo prominent, dat er naar hem bijzondere aandacht uitgaat? We laten zijn 
optredenn in het Symposium de revue passeren. Ook al is hij de vader van het 
onderwerp,, toch is het Eryximachos die voornamelijk leiding geeft aan het gesprek. 
Eenn enkele maal treedt Phaidros op of wordt hij als de symposiarch aangesproken. Zo 
steltt hij in aansluiting op het advies van Eryximachos voor om de avond niet in 
dronkenschapp te laten verlopen, maar ieder voor zijn genoegen te laten drinken. Als 
vaderr van het onderwerp mag hij beginnen, een eer die hem door zijn vriend 
Eryximachoss wordt toegekend. Maar deze eer houdt uiteindelijk niet veel in. Zijn rede 
iss in grote lijnen een introductie op het thema en Phaidros stipt verschillende zaken 
aann die door latere sprekers uitgewerkt zullen worden (zie par. 8). Zijn rede zet de 
lezerr in veel opzichten op het goede spoor, en stimuleert hem na te denken over een 
aantall basisproblemen inzake eros, maar veel verder reikt zijn bijdrage niet. 
Phaidross komt naar voren als iemand die bekend is met Sokrates' techniek van 
spreken.. Zo waarschuwt hij Agathon Sokrates geen antwoord te geven. Phaidros 
heeftt door dat Sokrates Agathon uit zijn tent probeert te lokken om er zo aan te 
ontkomenn zelf een rede te moeten houden (194dl e.v.). Dit is eigenlijk het enige 
momentt dat hij werkelijk ingrijpt in de situatie en ervoor zorgt dat de bijeenkomst in 
hett huis van Agathon verloopt zoals aanvankelijk is afgesproken. Het is waarschijnlijk 
naarr aanleiding van dit kleine incident dat Sokrates hem vlak voordat hij aan zijn rede 
begintt aanspreekt (199b2). De ironie is groot. Sokrates vraagt Phaidros of hij ook een 
redee die de waarheid over eros zal zeggen wil horen. Bovendien vraagt Sokrates hem 
toestemmingg om Agathon eerst enkele vragen te mogen stellen. Hierna is Phaidros 
eigenlijkk een zwijgende figurant. Zelfs wanneer Alkibiades het symposion dreigt te 
ontregelenn en de rol van symposiarch probeert over te nemen, zwijgt Phaidros en laat 
hijj Eryximachos het woord doen (214a6). Ook na de lofrede van Alkibiades op 
Sokratess tijdens het geruzie over de vraag wie nu wie moet prijzen, treedt Phaidros 
niett meer op (222e 10 e.v.). Zwijgend volgt hij Eryximachos en samen verlaten zij het 
huiss van Agathon als het lawaai en de wanorde tengevolge van de komst van 
komastenn te groot zijn geworden. 

Dee rol van Phaidros is niet prominent, zowel gezien zijn inhoudelijke bijdrage aan de 
discussiee als zijn functie ten aanzien van het verloop ervan. Bovendien is er geen 
specialee band tussen hem en Sokrates die het rechtvaardigt dat zijn omgang met hem 
zouu staan voor de relatie tussen Dion en Plato.n 

"Wee volgen Dover (1965) en gaan ervan uit dat Plato het Symposium geschreven heeft tussen 384-379. 
Uitt Ep. VII 324a en 325b-326b kan men afleiden dat Plato in de 90er jaren is gaan reizen en dat hij tegen 
zijnn veertigste jaar in Syrakouse aankwam. 
l2Err is in de Anthologia Pakaina een gedicht op naam van Plato overgeleverd (Ant. Pal. Vü, 100), 
waarinn Plato klaagt over het verlies van Phaidros, en waarin de suggestie wordt gewekt dat Plato, net 
zoalss hij nu Alexis mooi vindt, zich toen ook tot Phaidros aangetrokken voelde. Dit is echter niet 
mogelijk,, gezien het leeftijdsverschil tussen hen, en het gedicht kan daarom eigenlijk niet door Plato 
geschrevenn zijn. 
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2.. De structuur  en de inhoud van de rede 

Phaidross kent aan de god Eros twee eigenschappen toe op grond waarvan zijn rede in 
tweee delen uiteenvalt. 
1.. Eros behoort tot de oudste goden. Zijn ouders zijn onbekend en niemand, leek of 
dichter,, maakt er melding van. '3 Hij citeert Hesiodos en Parmenides om dit te staven. 
Bovendienn is ook Akousilaos van mening, net als Hesiodos, dat na Chaos, Aarde en 
Eross geboren werden (178a9-178c2). 
2.. Eros is verantwoordelijk voor de grootste zegeningen (dvaed) voor de mens. Dit 
deell valt in twee passages uiteen: 
a.. Phaidros geeft argumenten om aan te tonen dat Eros als niemand anders leiding 
kann geven aan de juiste vorm van het leven van mensen als individuen en als leden 
vann een gemeenschap. Immers Eros brengt bij mensen schaamtegevoel (aioxüvn) en 
eerzuchtt (^iJioxiuia) teweeg. En dit zijn de pijlers waarop het succes stoelt van de 
inspanningenn van de gemeenschap en het individu. Centraal hierbij staat de gedachte 
datt een erastes zich vooral voor zijn eromenos zal schamen, als hij door hem op 
schandelijkk gedrag betrapt wordt. Bovendien is de erastes bereid de eromenos in 
gevarenn te helpen en zal hij hem niet in de steek laten. Eros kan iedereen zó bevangen 
datt hij gelijk wordt aan iemand die van nature de dapperste is (178c2-179b3). 
b.. De mensen - mannen én vrouwen - die door Eros bevangen zijn, zijn als enigen 
bereidd voor een ander, hun geliefde, te sterven. Phaidros geeft hiervan twee 
voorbeelden:: Alkestis, die in plaats van haar man wilde sterven, en Achilleus, die als 
eromenoss ervoor gekozen heeft zijn erastes, Patroklos, in de dood te volgen. 
Aischyloss praat onzin wanneer hij beweert dat Achilleus de erastes is van Patroklos. 
Dee dood van Orpheus is te verklaren doordat hij niet het lef had voor zijn geliefde te 
sterven. . 
Inn hun bewondering voor het optimaal functioneren (dpexiO dat met eros verband 
houdt,, hebben de goden meer achting voor de liefdevolle houding van de eromenos 
voorr de erastes dan andersom, omdat de erastes goddelijker is dan de paidika. Hij is 
immerss bij uitstek door de god bevangen (êvöeoc,). 

3.. Het thema: Eros, homoseksualiteit en moralitei t 

Nadatt Phaidros gesteld heeft dat Eros tot de oudste goden behoort en dat grote 
dichterss zoals Hesiodos en Parmenides dit bevestigen,14 legt hij een causaal verband 
tussenn de 'ouderdom' van de god en het feit dat de god verantwoordelijk is voor 
\ieyioxa\ieyioxa dfaOö (178c2-3).ls Deze neyiara dya6d vinden hun realisering in de erastes-
eromenos-relatiee (178c3-5). Het is opmerkelijk dat de god Eros, in het eerste 
enkomionenkomion op hem in het Symposium, na een korte inleiding, waarin duidelijk wordt 
gemaaktt dat de god zo oud is als de wereld of zelfs ouder,16 direct geassocieerd wordt 
mett de homoseksualiteit. In de volgende woorden brengt Phaidros dit nadrukkelijk 
onderr woorden: 

"ioiróxnss (178b3) zou ook tegenover 'dichter' prozaschrijver kunnen betekenen. Zie Hug (1876) ad loc. 
"Merkk op dat Phaidros aanvankelijk spreekt over tó év TOI<; npeojfóratov elvai (178a9-bl) en 
Hesiodoss en Akousilaos aanhaalt die beiden aangeven dat Chaos aan Eros voorafgaat, maar dat hij later 
spreektt alsof de god de alleroudste godheid is (cf. de superlativus npeofKrtatov in 180b6). 
"Dee causaliteit van dit verband is vervat in het participium c5v (178c2). 
16Hett is niet helemaal duidelijk wie in het citaat van Parmenides (vgl. ook Arist. Met. I, 4, 984b26) 
subjectt is van \nytioaxo. Morrison (1964) p. 49 laat zien dat het onwaarschijnlijk is dat Tévzaiq dit is. 
Plutarchuss (Moralia 756 f.) meent dat Aphrodite subject is. Morrison (1964) pp. 50-51 verwijst naar 
Aëtiuss (2.7.1, DK A37) en pleit voor Anankè; zo ook Guthrie (1965) p. 60, n. 3. Vergelijk Agathons 
kritiekk op Phaidros in Smp. 195b-c. 
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Wantt  ik kan niet zeggen dat er  voor  iemand direct vanaf zijn jonge jaren een groter  goed is dan 
eenn goede (xpypxóQ erastes en dat er  voor  een erastes een groter  goed is dan een paidika." 

Dezee woorden maken de lezer duidelijk in welke richting de discussie zich zal 
ontwikkelenn en wat het algemene thema zal zijn van de gesprekken die gevoerd 
zullenn worden: centraal staat de erastes-eromenos-relatie en we bevinden ons in een 
gezelschapp waarin de veronderstelling dat Eros verbonden is met homoseksualiteit en 
waarinn de opmerking dat deze relatie het grootste goed is, gemaakt kan worden 
zonderr dat men protesteert. Bovendien wordt in diezelfde zin aangegeven in welke 
vormm homoseksualiteit acceptabel is: de eromenos moet jong zijn en de erastes 
xpnoróq.. Een lezer die vertrouwd is met de homoseksuele praktijk in Athene beseft, 
wanneerr hij dit leest, dat deze tekst hem introduceert in een gezelschap dat 
opvattingenn erop na houdt die ver van deze praktijk afstaan, maar dat deze tekst deze 
praktijkk ook becommentarieert en bekritiseert. 
Verderr wordt met nadruk onderscheid gemaakt tussen het perspectief van de 
eromenoss en dat van de erastes. Phaidros zegt niet dat er geen groter goed bestaat 
dann een liefdesrelatie in het algemeen, maar zijn formulering geeft aan dat het om 
tweee verschillende zaken gaat: het dyaeóv waarvoor Eros verantwoordelijk is, heeft 
voorr de eromenos een andere inhoud dan het dyaGóv voor de erastes. Er is dus in een 
homoseksuelee verhouding een fundamentele asymmetrie in het verwachtingspatroon 
aanwezigg van de eromenos en de erastes. 
Dee term xpiK"ó<; duidt in deze context in ieder geval op iemand met een hoogstaande 
moraal,, en wel gekoppeld aan een bepaalde klasse. De term kan gebruikt worden 
voorr mensen die prominent zijn door hun afkomst of middelen. In Plato's tijd 
ondergaatt de term een 'democratisering' en ze kan gebruikt worden voor iedereen die 
zichh tegenover de gemeenschap verdienstelijk maakt.18 Ik denk echter dat Plato de 
termm hier in elitaire zin toepast, om direct aan het begin van de eerste rede, in de 
eerstee zin die betrekking heeft op de erastes-eromenos-relatie, duidelijk te maken dat 
inn de visie van het gezelschap dat bij Agathon bijeen is, de juiste vorm van eros alleen 
gevondenn wordt bij mensen die tot de elite behoren en het morele gedragspatroon dat 
bijj hen past in praktijk brengen. Bovendien suggereert hij dat er goede en slechte 
vormenn van eros zijn, en dat de slechte vorm(en) eigen zijn aan mensen die niet tot de 
klassee van de xpn.<rcol behoren. We zullen zien dat deze gedachte op verschillende 
mamerenn in de andere redes terugkomt.19 

Dee term xpnoróq wordt alleen gebruikt voor de erastes en niet voor de paidika. Nu 
hebbenn verscheidene commentatoren voorgesteld om naar analogie van de erastes 
ookk aan de paidika de term toe te voegen, ten einde de ongelijkheid tussen de erastes 
enn de eromenos enigszins glad te strijken.20 Dit is, denk ik, niet juist. De paidika zal 
zichh aan de erastes spiegelen en zal zich nog moeten ontwikkelen. In die zin is hij nog 
niett xp^K Dat de erastes een jongen kiest die uit hetzelfde milieu komt als hijzelf ligt 
voorr de hand. In die zin is de jongen echter wel %pr\oxóc,. 
Hett direct willen onderstrepen van een fundamentele ongelijkheid in een 
homoseksuelee relatie is mijns inziens functioneel in Plato's streven zich in zijn analyse 
enn bespreking van de homoseksuele Eros af te zetten tegen de gangbare gewoontes. 
Zoalss we hebben gezien in deel 1, hoofdstuk 6, geven de vaasafbeeldingen aan dat er 
eenn nogal ingrijpende verandering heeft plaatsgevonden in de homoseksuele praktijk 
inn de vijfde eeuw. We nemen waar dat het verschil in de rolverdeling tussen een 
erastess en een eromenos enigszins vervaagt doordat zeer vaak jongens van gelijke 

"Smp."Smp. 178c3-5. 
"Voorr xpvpxó$ als klasse-term, zie Ober (1989) pp.13-14. 
'»Ziee ook Ferrari (1992) p. 251. 
"Vergelijkk bijvoorbeeld de commentatoren Hug, Bury, Dover ad loc. 
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leeftijdd of van min of meer gelijke leeftijd zich tot elkaar aangetrokken voelen. Een 
homoseksuelee relatie was niet per definitie een verhouding tussen twee personen die 
eenn generatie in leeftijd verschilden. 
Eross is de drijfveer achter het grootste goed voor de mensen. Dat een goede erastes 
zichh voor een jongen interesseert, dankt hij aan Eros. Dit geldt ook in het andere 
geval:: het feit dat een paidika eros voelt voor een man maakt dat aan een erastes een 
paidikapaidika te beurt valt. Of het in beide gevallen om dezelfde vorm van eros gaat, maakt 
Phaidross nog niet duidelijk. In ieder geval laat hij doorschemeren dat er in zo'n relatie 
eenn zekere vorm van wederzijdse aantrekking aanwezig kan zijn, die op eros stoelt. 
Dee eromenos krijgt in deze stelling van Phaidros ietwat meer nadruk dan de erastes. 
Doorr de plaatsing van fj achter evQvq vécp övtv wordt de vooropstelling van de 
eromenoss onderstreept (178c4). Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat 
Phaidross zichzelf met deze rol identificeert en we zullen zien dat deze onderstreping 
vann de eromenos in zijn verdere analyse van de werking van Eros op het leven van 
mensenn wordt bevestigd. 

Eross en moralitei t 
Dee volgende stap in het betoog van Phaidros maakt duidelijk dat de homoseksuele 
Eross onlosmakelijk verbonden is met moraliteit. Eros is het morele principe bij uitstek 
datt leiding kan geven aan mensen die ernaar streven op gepaste wijze hun leven in te 
richten.richten. Phaidros stelt dat er twee menselijke eigenschappen zijn die een 
noodzakelijkee voorwaarde vormen, wil een stad floreren of wil een individu een 
geslaagdd leven leiden: aiaxüv-n en «friXoxiuia (178d2). En eros is meer dan elk ander 
facett van het menselijk leven - de andere voorbeelden: avyveveia, xtuai en jiXomoq 
(178c6-7)) bevestigen mijn veronderstelling dat we ons in een nogal elitair gezelschap 
bevinden211 - een waarborg voor de ontwikkeling van deze morele basiseigen
schappen.. Eros als verwekker (éjinoieiv 178c7) van het morele fundament van het 
socialee en persoonlijke leven staat haaks op de op eros gebaseerde levensstijl van 
vooraanstaandee Atheners zoals Timarchos uit de rede van Aischines. Phaidros wil 
mett dit verband tussen eros enerzijds en CUOXVVTI en ^iXonuia anderzijds aangeven dat 
eross bij uitstek iemand bewust maakt van het oordeel dat anderen over zijn gedrag 
hebben,, hem gevoelig maakt voor sociale controle en hem zo op het rechte pad 
houdt.222 Dus het indringende effect van eros op de persoon maakt dat eros bij uitstek 
geschiktt is als voedingsbodem voor aioxwn en l̂Ao-ctuia.23 De invloed van eros vanuit 
ditt perspectief op het persoonlijk leven werkt Phaidros eerst uit aan de hand van de 
erastes.244 Nu wordt het duidelijker waarom verwantschap, sociale positie en rijkdom 
niett hetzelfde indringende effect hebben als eros. Wanneer een man die verliefd is, 
betraptt wordt op moreel slecht gedrag, voelt hij de meeste pijn, en wel schaamte, 
wanneerr zijn paidika hiervan getuige is geweest of hiervan weet heeft." De vader
zoon-relatiee (178d6), die verwijst naar het begrip ovyyévEia in 178c6, en de 

21(ruyyéveiaa is hier gebruikt in de betekenis van ev»YÉveia, zie het commentaar van Bury en dat van 
Doverr ad loc. 
^Vergelijkk de omschrijving van Dover (19822 ad loc.) van ^lAxmuia: '"love of honour" is what makes 
uss strive for achievements which will earn the admiration of others.' Voor de betekenis van aioxwii in 
dezee passage zie Cairns (1993) pp. 378-379. Hug (1876) ad loc. wijst erop dat de afwezigheid van het 
lidwoordd bij ^iXoxiulav aangeeft dat dit begrip samen met aioxuvn. één geheel vormt. 
"Dee nadruk op cdoxwn bereidt de lezer voor op de Alkibiadesscène, waarin Alkibiades te kennen geeft 
datt hij als eromenos schaamte voelde tegenover Sokrates (216a8-c3). 
24Inn 178 el-3 vermeldt Phaidros dat hetzelfde geldt voor de eromenos, namelijk dat hij zich bovenmate 
schaamtt voor zijn erastai, wanneer hij erop betrapt wordt zich in een schandelijke situatie te bevinden. 
255 De term icotiSiicd wordt door Plato veelal maar niet uitsluitend in het enkelvoud gebruikt; een 
voorbeeldd waarin itcaSued meervoudig is: Smp. 178e4-5 JWJXIV yevéoöai ij arpatórteSov épaordöv te 
KCAA JtcaSiKüüv. Of Phaidros in 178el en 179a3 de term als een enkelvoud of als een meervoud bedoelt, 
iss moeilijk uit te maken. 
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vriendschapp tussen éxatpoi (178d7), waarnaar de woorden xiuai en wellicht JIXOVTO? 
verwijzen,, zijn volgens Phaidros minder hecht dan een verhouding tussen een erastes 
enn een eromenos; aioxwn, heeft dus minder invloed op het gedrag van respectievelijk 
dee zoon of de èxaipoq. In deze zin idealiseert Phaidros de erotische relatie alsof deze de 
partnerss volledig openstelt voor eikaars negatieve of positieve oordeel over de ander 
enn alsof de eigenwaarde afhankelijk is van het oordeel van de ander. De structuur van 
dee erotische verhouding maakt dat de partners ertoe worden aangezet en direct 
bereidd zijn zich in hun gedrag en opvattingen te corrigeren. Zolang een van hen een 
hoogstaandee moraal heeft en de eros tussen hen intens is, is de homo-erotische 
vriendschapp bij uitstek het instituut voor het verwerven van deugd, dat wil zeggen: het 
vermogenn optimaal te functioneren. 

4.. Het seksuele gedrag van de erastes en eromenos 

Phaidross laat zich niet expliciet uit over de grenzen van de seksualiteit binnen de in 
zijnn ogen ideale vorm van een homoseksuele verhouding. Blijkbaar wil Plato dit 
aspectt in de eerste rede niet aan de orde stellen. Toch maakt Phaidros een toespeling 
opp het seksuele gedrag van de erastes en wel met de woorden waarmee hij beschrijft 
datt de erastes over de scheef gaat. Phaidros zegt: 

Ikk  wil dit zeggen: wanneer  van een man die verliefd is aan het licht komt dat hij  iets schandetijks 
doett  (jtou&v ) of van een ander  dit ondergaat (nóoxcov), als hij  zich uit onmannelijkheid niet verzet, 
vindtt  hij  het niet zo pijnlijk , wanneer  het door  zijn vader  of door  zijn vrienden of iemand anders 
ontdektt  wordt, als wanneer  zijn geliefde erachter  komt.u 

Dezee woorden laten zich op verschillende niveaus interpreteren. Aan de oppervlakte 
heeftt de algemene strekking van deze woorden betrekking op de situatie waarin een 
erastess iets doet dat moreel niet door de beugel kan of iets ondeugdelijks van een 
anderr moet verduren en zich uit slapheid hiertegen niet verzet. Dit kan op allerlei 
dagelijksee situaties slaan. Een associatie met de oorlog lijkt ondanks de woorden 
avavSpiaa en duwóucwc, niet zeer voor de hand te liggen, omdat Phaidros deze situatie in 
hett vervolg (179a3-6) expliciet bespreekt. De polaire uitdrukkingswijze jiowöv-ndaxov 
wordtt gewoonlijk verklaard als een weergave van het principe van vergelding: het 
pastt een ware Athener/Griek omwille van zijn eer vernedering met vernedering te 
vergelden."" Deze polaire uitdrukking jioicöv-jidoxtov kan echter ook op een andere 
manierr worden verklaard. Laten we beginnen met het woord ïcdcxew. Een betekenis 
diee niet in Liddell & Scott voorkomt, maar op verschillende plaatsen in de Griekse 
literatuurr aan dit werkwoord wordt toegekend, is 'het vervullen van de seksuele 
passievee rol door mannen'. In zijn bespreking van de vraag hoe het komt dat mannen 
seksueell genot beleven wanneer ze de passieve rol vervullen, geeft de auteur van de 
ProblemataProblemata IV als biologische verklaring dat bij dit soort mannen het zaad zich niet 
afscheidtt naar de plaats waar dit gebeurt bij normale mannen, maar dat het zaad zich 
afscheidtt naar de anus.28 Vervolgens stelt de auteur dat dit soort mannen bij het 
bedrijvenn van de liefde naar de passieve rol verlangen, dat wil zeggen: zij verlangen 

*Smp.*Smp. 178d4-8. Het Grieks van 178d5-6 luidt : et xt aioxpöv noicöv Katd8iiXo<; yiyvovro tl Jtaoxcov 
ÜJÏÓÓ xov Si dvavSpiav uit üuvvóuevoi;. 
"Zi ee de commentaren van Hug «/ toe. en van Bury ad loc. 
uuProblemataProblemata IV, 26: voor  een uitgebreide bespreking van deze passage, zie Ch. Hupperts "  Aristotelean 
philosophyy and the Pathicus"  in: Acta of the conference: Homosexuality, Which homosexuality?, History 
ff,ff,  Amsterdam 1987: pp. 59-71. 
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ernaarr gepenetreerd te worden.29 Vervolgens schrijft hij: de mannen bij wie het zaad 
naarr beide kanten gaat, dat wil zeggen: zich zowel naar de penis als naar de anus 
afscheidt,, willen beide rollen vervullen; dat betekent dat zij willen penetreren en 
gepenetreerdd willen worden.30 Hier treffen we tegenover elkaar 5pav en wdoxeiv in een 
onmiskenbaarr seksuele betekenis. Dezelfde tegenstelling maar dan met npdxrew in 
plaatss van 5pdv wordt gebruikt in Aischines' Contra Timarchum 41, waar verteld 
wordtt hoe Misgolas Timarchos ertoe kon verleiden tegen betaling zijn intrek bij hem 
tee nemen. Timarchos is, zo zegt Aischines, 'precies geknipt voor datgene wat 
Misgolass verkoos te doen en hijzelf te ondergaan':31 Misgolas zou de actieve, 
penetrerendee rol spelen, Timarchos de passieve. Ook noielv kan in deze betekenis 
wordenn gebruikt tegenover jtdaxew. Zo stelt Athenaios deze twee werkwoorden 
tegenoverr elkaar in zijri bespreking van de luxueuze levensstijl van de Etrusken. 
Nadatt hij beschreven heeft hoe vrij zij met hun vrouwen 'omgaan' zegt hij: 

Hett is voor de Etrusken helemaal geen schande in het openbaar seks te bedrijven (noieiv), zelfs 
niett wanneer ze zich laten penetreren; want ook dat is bij hen een gewoonte.32 

Datt deze woorden seksueel geïnterpreteerd moeten worden, blijkt uit het volgende 
waarr Athenaios duidelijk maakt, dat de Etrusken zich zelfs er niet voor schamen 'de 
daad'' bij zijn naam te noemen: 'wanneer iemand de heer des huizes zoekt, maar deze 
iss bezig seks te bedrijven, zeggen de Etrusken dat hij 'zo en zo ondergaat' (jtdaxet).'33 

Inn de rede van Phaidros onderstreept het gebruik van het woord övavöpia (178d6) de 
seksuelee betekenis van rcdoxeiv. In de dialoog Phaedrus (239c5 e.v.), waar Sokrates in 
zijnn eerste rede als reactie op die van Lysias bespreekt met wat voor jongens een 
erastess omgaat die de voorkeur geeft aan het genot boven het goede, omschrijft hij dit 
typee jongen als een naXöaicóq, die zich opmaakt en het zonlicht en zware inspanning 
schuwt.. Hij is gewend 'aan een zachte en onmannelijke levensstijl'.34 Het woord voor 
onmannelijk,, dvdvSpoq heeft hier niet zozeer de connotatie van laf35, maar duidt op een 
gebrekk aan mannelijkheid, waardoor hij in veel opzichten gedrag vertoont dat als 
vrouwelijkk valt te bestempelen. Dat een dergelijke jongen ook in seksuele zin 
'vrouwelijkk gedrag' vertoont, lijkt door de context van de relatie met een erastes die 
allereerstt genot najaagt, evident.36 Het heeft er dus alle schijn van dat Plato in het 

2929ProbtemataProbtemata IV, 26: iccci öaoiq uèv éiti tf|v êSpav, ouxoi rcdoxeiv èJitöuuovaiv. Andere 
voorbeeldenn waar ndoxeiv deze seksuele betekenis heeft: Dem. epist. IV, 11, waarin Demosthenes zich 
verdedigtt tegen een zekere Theramenes die van Demosthenes gezegd had dat hijj de staat ongeluk bracht. 
Demostheness schildert deze Theramenes, die geen Atheens burger is en opgegroeid is in een bordeel 
(§§ 1), af als iemand die öpacróvexcti uèv ax; dviïp, 7tdo%ei Sax; yuvfj. Verder Plu. Moralia. 768E xovq 
uèvv fj5ou£vo\x; xó redoxevv, Luc. D. Meretr. 5.2. avxó Jtdaxew, Diog. Laert. 5.76. wtö KXéoavof; 
jteïtovGévai.. Vergelijk ook de toespeling op de passieve rol van Agathon in Arist. Th. 200-201: Kal 
jif]vv ov y <a KffCÓTtvvov evpvnpcoicxcw; ei / ov> TOÜ; hayoiaiv dxid xov; nafhiuaaiv. (cf. Henderson 
(19912)) p. 158), Athen. Deipn. 517E, Men. Dysk. 892 (cf. Sandbach ad loc.). 
^Problemata^Problemata IV, 26: öcov; 6" ÈJC' du^óxepa, ovcoi iccd 5pdv Kai ndoxeiv. 
31Aeschin.. 1,41: éJiirnSciov Ttpóq xó Tipavua 6 nponpélxo éicéivoc, uèv Tipdxxeiv, ovwx; 5è Jidoxeiv. 
32Athen.. Deipn. 517e: oiiSèv fraioxpóv èon Tuppnvoiq oii uóvov avrov^ èv xq> uéaa> xi noiowxas, 
CLXXCLXX oii5è Jtdoxovxcu; ^aiveodai* èmxoópiov ydp Kai xovxo «ap'avxotq éoxi. 
33Athen.. Deipn. 517e. Andere voorbeelden waarbij de polaire uitdrukking voor de actieve en passieve 
roll wordt gebruikt (met noieïv/7tpdtTeiv/5pav/èp6eiv-jtdaxEiv) zijn: Theognis 991-992 (ndaxeov-
ëp8<öv),, PI. Smp. 196b8-cl; Aeschin. 1,45; Aeschin. m, 162; Deinarchusyh 3.4 Kcrtd ITueéo-u (zie noot 
2844 van hfdst. 8 van deel 1); Ant. Pal 12,210; Philo De specialibus legibus 1,200 en 305. 
MMPhdr.Phdr. 239c8-dl: djiaXfiqKaidvdvSpoxjSvaiTTv;. 
35Ditt is wel het geval in Phdr. 254c8, waar dvavSpia op één lijn staat met SevXia en dus het 
tegengesteldee is van dvSpeia. 
^Eenn ander voorbeeld van een passage waarin dvavSpia geassocieerd wordt met onmannelijkheid in 
seksuelee zin, is Aeschin. I, 131 waar dvavöpia in één adem genoemd wordt met mvai8ia als 
eigenschappenn van Demosthenes om begrijpelijk te maken dat hij de bijnaam pdxaXoq heeft gekregen. 
Cf.. Philo De specialibus legibus 305, waar hij ervoor pleit dat de pederast dezelfde straf krijgt als 
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SymposiumSymposium met de woorden el u. . . duwójievoc, (178d5-6) ook een seksuele toespeling 
voorr ogen heeft gehad. Hiermee maakt hij dus direct in de eerste rede van het 
SymposiumSymposium duidelijk welk seksueel gedrag van een erastes niet acceptabel is. 
Mannenn die de rol van pathicus aannemen vertonen schandelijk gedrag dat niet bij 
eenn man past. Zij moeten door de omgeving worden gecorrigeerd. In het vervolg zal 
Phaidross nog een toespeling maken op deze vorm van onmannelijk gedrag in de 
persoonn van Orpheus. Hierover kom ik in paragraaf 6 te spreken 

Dee eromenos 
Inn het geval van de eromenos laat het zich aanzien dat Phaidros geen toespeling 
maaktt op diens seksuele rol. Wanneer hij spreekt over een mogelijke misstap van de 
eromenos,, vermijdt hij de polaire uitdrukking. Hij zegt: 

Dee eromenos schaamt zich bovenmate voor zijn erastai, wanneer hij erop betrapt wordt dat hij in 
eenn schandelijke situatie verkeert.37 

Dee woorden 'dat hij in een schandelijke situatie verkeert' zijn zeer algemeen en 
hoevenn geen seksuele toespeling in te houden. Dat Phaidros ook niet in het geval van 
dee eromenos explicieter is over de wijze waarop hij zich op seksueel gebied dient te 
gedragen,, heeft waarschijnlijk te maken met het gegeven dat de eromenos 
traditioneell gezien de niet-actieve rol vervulde en zijn rol dus min of meer duidelijk 
was.. We zouden uit Phaidros' woorden mogen afleiden, dat hij vindt dat zolang de 
eromenoss een goede vriend heeft, de seksualiteit van de eromenos niet hoeft te 
wordenn geproblematiseerd. Immers het schaamtegevoel en de ambitie, die door de 
goedee eros worden gestimuleerd, houden beide vrienden in het gareel en zetten hen 
aann tot moreel hoogstaand gedrag. Het zwijgen over de seksuele rol van de eromenos 
kann ook wellicht verklaard worden uit de gedachte dat Phaidros vindt dat deze rol niet 
benadruktt moet worden. Over iets dat gêne opwekt, kan maar beter worden 
gezwegen.. We zullen zien dat de volgende spreker (Pausanias) in zijn bijdrage aan de 
discussiee over eros het doet voorkomen dat juist de seksuele overgave van een 
jongenn aan zijn erastes nogal problematisch is. 
Uitt de hierboven geciteerde woorden lijkt het alsof Phaidros wil suggereren dat een 
jongenn meer erastai heeft.38 Bedoelt hij hiermee dat de jongen verschillende 
'bewonderaars'' heeft die een erotische belangstelling voor de jongen tonen en de 
jongenn het hof maken totdat hij één van hen kiest als 'vriend'39? Gezien het vervolg 
waarr gesproken wordt over de mogelijkheid van een stad of een leger van erastai en 
eromenoii lijkt erastes niet slechts de betekenis te hebben van iemand die een jongen 
hett hof maakt, maar van een man met wie de jongen een seksuele relatie heeft. Indien 
ditt juist is, zijn er twee mogelijkheden te overwegen: de relaties die de jongen met de 
verschillendee erastai heeft, vinden na elkaar plaats of spelen zich tegelijk af. In het 
eerstee geval zou het contact met meer erastai te verklaren zijn vanuit de gedachte dat 
dee eromenos op zoek is, totdat hij de juiste erastes heeft gevonden.40 Zoals we in onze 
analysee van het tweede boek van de Theognidea hebben gezien, blijkt uit het 
voortdurendee geklaag van de poëtische 'ik' als erastes dat zijn oogappel hem niet 
trouww was en het met andere mannen aanlegde. Ook de vaasafbeeldingen geven blijk 

degenee die aan de vóooc, SfiXeia lijdt, namelijk de doodstraf, omdat hij onder meer dvav5pia<; icai 
liaXaiciass ü+irwcfic, K<" 8i5daKaXoq d^toï viveoeca. Herodianus, HistoriarumlV, 12 brengt 
övctvSpiaa in direct verband met vóooc, 6f|Xcta, de ziekte van de pathicus. 
*Smp.*Smp. 178el-3. 
MSmpM78e2:TOu;cpo»tc«;aicTcuvettH.. . . . . . . . 
«Zoo bijv. de commentaren van Hug, Bury, Schmelzer &  Harder. Hug oppert tevens de mogelijkheid 
datt de pluralis "begrifïHch gefasst werden kann'. Dit lijkt niet erg waarschijnlijk. 
«Dezee gedachte wordt door Aristophanes in zijn rede uitgewerkt. 
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vann het promiscue gedrag van de eromenos. Bovendien vermeldt Aischines dat het 
niett ongepast was dat een jongen veel tot zeer veel erastai verwierf.41 Het feit dat 
Phaidross verder in zijn rede op het hierboven gemaakte onderscheid niet ingaat of 
anderszinss duidelijk maakt op welke wijze we de pluralis xovq épa<rtd<; moeten 
opvatten,, zou erop kunnen wijzen dat het onderscheid niet van belang is. Willen we 
echterr deze opmerking laten aansluiten bij het slot van zijn rede, waarin hij Achilleus 
alss ideale eromenos bestempelt, omdat deze voor zijn erastes wil sterven, dan ligt de 
eerstee mogelijkheid voor de hand. 

5.. Eros als fundament voor  een gemeenschap 

Vanaff 178e3 werkt Phaidros de invloed van Eros uit op het niveau van een 
gemeenschapp (cf. TIÓXIV in 178d3). Op dit niveau blijkt niet alleen het schaamte
gevoel,, maar ook de wedijver/^iXotiuia tussen de erastes en de eromenos een 
belangrijkee rol te spelen, die als een positieve eigenschap wordt gekenmerkt. Ook in 
dezee functie idealiseert Phaidros de homoseksuele eros in sterke mate. In een 
hypothetischh geval, waarvan het potentiële karakter onderstreept wordt door het 
gebruikk van de optativus,42 suggereert hij dat een stadstaat niet beter bestuurd kan 
wordenn dan wanneer het bestuur zou bestaan uit erastai en eromenoi. Immers, zij 
latenn zich in hun relatie door hun eros leiden, dat wil zeggen: zij baseren hun gedrag 
opp aiaxiivn en <jnXoxijiia. Ook van de eromenos wordt dus verwacht dat hij ambitie 
toontt op het gebied van de KaXd (cf. 178d2). De relatie tussen een erastes en een 
eromenoss wordt gezien als een dynamische vriendschap die hoge eisen stelt aan 
degenenn die hem gesloten hebben. Beiden corrigeren aanhoudend eikaars 
handelingenn en zij zijn zich bewust dat zij eikaars gedrag beoordelen. Het is deze 
voortdurendee onderlinge aansporing tot moreel gedrag die in de ogen van Phaidros de 
bestee waarborg is voor het leiden van een nókv;. Het is opmerkelijk dat hij dit idee als 
eenn mogelijke en niet als een irreëele gedachte-constructie formuleert. Ziet hij 
werkelijkk een stad voor zich die louter zou bestaan uit pederastische paren? Deze 
gedachtee toont weinig realiteitszin. Phaidros' observatie komt wellicht voort uit het feit 
datt de begrippen aiaxwr\ en îXoxiuia centrale begrippen zijn in het politieke bestel van 
bestaandee stadstaten. <BiAoTiuia is van oorsprong geen democratisch begrip, maar 
nauww verbonden met de ethos van de aristocratie.43 Deze aristocratische houding 
betekendee het najagen van persoonlijke eer, en sloot goed aan bij het competitieve 
karakterr van de levenswijze die bij deze klasse hoorde. In de loop van de vijfde eeuw, 
maarr voornamelijk pas in de vierde eeuw, krijgt deze houding een plaats in het 
democratischee denken. Dit proces verliep niet gemakkelijk, aangezien het 
individualistischee karakter van deze houding geassimileerd moest worden aan een 
houdingg die het algemeen belang van de gemeenschap vooropstelde.44 Aanvankelijk 
iss t̂Xoxiuia in de vierde eeuw dan ook nog vaak verbonden met de wijze waarop 
mensenn van de liturgie-klasse de xdpt<; van het volk voor zich wisten te winnen.43 Pas 
vanaff de tweede helft van de vierde eeuw krijgt $iXoxiuia een centrale positie in de 
ideologiee van de Atheense democratie en wordt zij als een kardinale deugd 

4IAeschin.. 1,156; zie deel 1, hfdst 8, par. 4.3. 
** 22Smp.Smp. 178e3 yévoixo. Ook het feit dat (Soxe gevolgd wordt door  een infinitivu s in plaats van een 
verbumm finitum  onderstreept het mogelijke karakter  van de inhoud van de <Öoxe-biizin. Cf. Kühner  & 
Gerthh H §586. 
«Ziee bijv . Sinclair  (1988) p. 188. 
"Vergelij kk  de wijze waarop Jokaste in haar  bemiddelingspoging (in Phoenissae 531-534) tussen 
Eteokless en Polyneikes het desastreuze van ̂ iXoxuii a benadrukt. 
«Sinclairr  (1988) p. 188 e.v., Ober  (1989) pp. 231,284. 
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beschouwd.466 In dat geval vormt de gemeenschap het object van de energie en de 
uitgavenn van de •IXÓUUCK;. Maar de term blijft ook negatieve connotaties houden en 
kann betrekking hebben op iemand die teveel zijn eigen belang nastreeft.47 In de tijd dat 
Platoo het Symposium schreef moet de term een tegenstrijdige gevoelswaarde hebben 
gehad,, positief én negatief, en tevens twee betekenissen: enerzijds het streven naar 
persoonlijkee TIUII, in competitie met en ten koste van een ander, anderzijds het 
behartigenn en zich in dienst stellen van het algemeen belang. Het heeft er alle schijn 
vann dat Phaidros beide connotaties, de individualistische en de sociale, aan elkaar 
koppeltt en tot eenheid brengt. De eerzucht speelt zich af tussen de erastes en de 
eromenoss op het persoonlijke niveau. De prestaties die zij vanuit deze •tXonuia 
verrichten,, komen ten goede aan de gemeenschap, omdat deze houding, volgens 
Phaidros,, hen tot mensen maakt die op politiek, militair en moreel gebied optimaal 
functioneren.. Zo schuift Phaidros het individualistische en het sociale aspect van het 
+iXonjiia-begripp in elkaar. Opvallend is dat de voorbeelden van uitzonderlijke daden 
vann zelfopoffering, Alkestis, Orpheus en Achilleus, door Phaidros niet expliciet met 
.̂Xoxiuiaa in verband worden gebracht. Geen van deze voorbeelden laten dan ook 

•Oonjiiaa in de sociale zin zien. Zeker in het geval van Achilleus gaat het uiteindelijk 
omm zijn eigen roem die hij nastreeft. Bij Alkestis lijkt het motief altruïstisch te zijn, 
omdatt Admetos door haar daad niet hoeft te sterven. 
Wee zullen zien dat het Diotima is die de term $aottuia aan deze voorbeelden koppelt48 

InIn haar ogen is de zelfopoffering van Alkestis en Achilleus uiteindelijk te verklaren als 
eenn uiting van «frdumuia doordat zij met hun daad onsterfelijke roem voor zichzelf 
verwervenn en zo onsterfelijkheid voor zichzelf proberen te realiseren.49 Zij geeft 
hiermeee de term ^iXotiuia een sterk individualistisch accent, meer dan Phaidros dat 
doet. . 
Ookk in oorlogstijd is de relatie van een erastes en een eromenos de beste waarborg 
voorr succes. Een leger bestaande uit uitsluitend homoseksuele paren is, volgens 
Phaidros,, als het ware onoverwinnelijk. De slagkracht van zo'n leger is ongekend. 
Velee commentatoren verwijzen in dit verband naar de 'heilige schare' van de 
Thebanen,, die bekend is geworden door hun overwinning bij Leuktra in 371 onder 
leidingg van Epameinondas.*0 Er zijn aanwijzingen dat in de tijd dat Plato het 
SymposiumSymposium schreef, de vorming van een dergelijk leger al zo ver in ontwikkeling was 
datt het in Athene bekend was.sl Anderzijds maakt de formulering ei o\>v un%aviï nc. 
Yévovco...(178e3)) deze toespeling niet erg waarschijnlijk. Wellicht is het beter ervan uit 
tee gaan dat Plato niet zozeer aan dit leger denkt; hij wil eerder suggereren dat 
Phaidros'' neiging om eros te idealiseren hem tot het idee van zo'n leger heeft 
gebracht. . 

*Ziee Whitehead (1983) pp. 60 e.v. 
47Zoo maakt Aristoteles in de Ethica Nicomackea (1107b21-34 en 1125bl-25) duidelijk dat de term 
zowell een negatieve als een positieve toepassing heeft. Vergelijk ook Plato, R. 548c-550b, 586c. 
«Smp.«Smp. 208c2-el. 
49Zee laat Orpheus weg en voegt in plaats hiervan het voorbeeld van Kodros toe, zie hoofdstuk 8, par. 7. 
«"Cf.. Athen. Deipn. XDI. 561 F, 602 A. In het Symposium van Xenophon (VIII. 32) citeert Sokrates 
Pausanias,, die een soortgelijke bewering doet als Phaidros: eïpnicev o*; «cal arpdxeuua dAxiuartarov 
avv Yévoito ÈK JtatSiKöv te icai èpaoröv. Pausanias zou, volgens Sokrates, dit gebruik in verband 
gebrachtt hebben met de Thebanen en Eleiers (VIII, 34): ouvica6e'ó5ovTa<; yovv avtot<; öucoq 
luxpardtreoOai,, è$r\ xd TtaiSued eü; xóv dyöva... Sokrates, die in het Symposium van Xenophon een 
pleidooii houdt voor een êpcoc, die louter 'geestelijk' is, kan dit gebruik niet waarderen. Over het 
Thebaansee leger van Epameinondas bestaande uit homoseksuele paren, zie Buffière (1980) pp. 95 e.v., 
Sergentt (1986) pp. 42 e.v. 
Sll Voor het idee van een leger bestaande uit vrienden, vergelijk ook Xen. Cyrop. VII, 1, 30, en ook Xen. 
Anab.Anab. VU, 4, 7. Bovendien laat Dover (1965) pp. 11 e.v. zien dat er reden is om aan te nemen dat de 
'heiligee schare' al in 378 door Gorgidas was geformeerd. Maar hij denkt niet dat Plato met deze 
uitspraakk van Phaidros heeft willen verwijzen naar de 'heilige schare' van Thebe. Vandaar dat hij 378 als 
dee 'terminus ad quem' voor het Symposium voorstelt Cf. ook Dover (1978) p. 192. 
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Dee rede van Phaidros geeft zelf het voorbeeld van Achilleus en Patroklos: Phaidros 
suggereertt dat Achilleus' liefde voor zijn erastes hem tot dpcni heeft gebracht die hem 
uiteindelijkk onsterfelijke roem heeft bezorgd. Het Symposium biedt nog twee andere 
voorbeelden:: Pausanias spreekt over Aristogeiton en Harmodios van wie 
respectievelijkk de eros en de onwrikbare vriendschap (<friX.ia pépaio?) de heerschappij 
vann de tirannen ten val hebben gebracht.32 Het tweede voorbeeld is nog markanter, 
namelijkk dat van Sokrates en Alkibiades, waarvan Alkibiades in zijn lofrede op 
Sokratess verhaalt. Sokrates redde Alkibiades zijn leven door hem, toen hij gewond 
was,, niet op het slagveld achter te laten maar hem in veiligheid te brengen.53 Het is 
aantrekkelijkk om in Phaidros' opmerking over het pederastische leger een toespeling 
tee zien op dit laatste voorbeeld; de woorden van Phaidros 

enn dan niet te spreken van het in de steek laten van de paidika of hem niet te hulp komen als hij  in 
gevaarr  verkeert54 

passenn precies op Sokrates' actie om Alkibiades te redden. Op deze manier vormt de 
redee van Phaidros een eerste afspiegeling van de Sokratische eros als drijfveer tot 
aretè.aretè. Degene die zich op deze manier door eros laat leiden wordt van nature gelijk 
aann de beste/dapperste (öpior© 179a8). 
Eenn pederastische relatie krijgt in de rede van Phaidros dus een sociale en politieke 
functie.. Eros stimuleert niet alleen het egocentrische in de mens, in de zin dat degene 
diee verliefd is geobsedeerd is door het verlangen het object van zijn liefde voor zich te e 
winnen.. Phaidros brengt de werking van eros en hiermee de pederastische relatie op 
eenn hoger plan: hij maakt eros als een persoonlijk streven of verlangen tot hét 
instrumentt om een ideale staat te vormen en in stand te houden en tot de 'harde kern' 
vann een onoverwinnelijk leger. Zo wordt eros verheven tot het hoogste 
maatschappelijkee principe, dat echter tegelijk een sterk individualistische inkleuring 
behoudt. . 

6.. Eros en zelfopoffering 

Alkestis s 
Phaidross komt in het tweede deel van zijn rede te spreken over mythische 
voorbeeldenn van de grote kracht die eros op mensen kan uitoefenen. Het gaat om de 
totaletotale zelfopoffering waartoe mensen onder invloed van eros bereid zijn. De 
bijzonderee eros die Alkestis voor haar echtgenoot koesterde, maakte haar tot een 
uitzonderlijkee vrouw. Ze is zo bevangen door eros voor haar man dat ze in plaats van 
hemm wil sterven.55 Met haar daad overtreft zij zelfs zijn ouders in $iXia. Haar daad is 
eenn daad van extreme îXonuia, niet zozeer in competitie met haar echtgenoot als wel 
mett zijn ouders. Het voorbeeld van Alkestis is een bevestiging van wat Phaidros 
eerderr in zijn rede heeft beweerd, namelijk dat de relatie van een ouder en kind niet 
zoo hecht is en de betrokkenen niet zoveel kracht geeft als de band tussen geliefden. 
Alkestiss heeft een daad (êpyov, 179c4, vergelijk 178d4) gesteld die de 'buitenwereld', 
dee mensen uit haar omgeving en de goden, zeer bewonderde en waardeerde. Het 
voorbeeldd van Alkestis is op verschillende manieren verankerd in het voorafgaande, 
maarr in één aspect niet: Phaidros heeft tot aan de Alkestis-passage gesproken over 
homoseksuelee eros: de termen erastes en eromenos hebben uitsluitend betrekking op 
mannenn en jongens. Nadrukkelijk - let op het gebruik van het lidwoord bij vwalicê  

5252Smp.Smp. 182c4-7. 
nnSmp.Smp. 220d5 e.v. 
^Smp.^Smp. I79a5-6: Kai jifr v evKaxaXucelv ye TO tcaiSiKÓ f\ \ir\  ponOnoat Kivövvevovu. 
"Smp."Smp. 179cl-2,cf. 179dl-2. 
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(179b5)) - stelt hij dat zelfopoffering, waarbij iemand zo ver gaat dat hij/zij voor 
zijn/haarr geliefde wil sterven, ook bij vrouwen aanwezig is. Op de problemen van 
dezee plotselinge overgang van homoseksuele eros naar een voorbeeld van een 
heteroseksuelee liefde kom ik hieronder terug. 

Orpheus s 
Hett voorbeeld van Orpheus doet op het eerste gezicht vreemd aan, omdat het 
eigenlijkk een tegenvoorbeeld is. 

Zee (de goden) stuurden Orpheus, zoon van Oiagros, onverrichterzake (dteXifc) terug uit de 
Hades;;  ze hadden hem een schijngestalte (+doua) van zijn vrouw getoond om wie hij  gekomen 
was,, maar  ze hadden niet haar  zelf gegeven, omdat hij  zich als een 'slappeling' leek te gedragen 
(ucA8aKi£eo6ai),, aangezien hij  een citherspeler  was, en hij  niet omwille van zijn liefde scheen te 
durvenn sterven, zoals Alkestis, maar  listen scheen te bedenken om levend de Hades te betreden. 
Daaromm hebben ze hem ook gestraft en hem door  vrouwen laten vermoorden.56 

Err zijn verschillende opvallende facetten aan deze versie van het Orpheus-verhaal. 
-- Het afdalen in de Onderwereld door Orpheus wordt als negatief voorgesteld. Hij 
had,, volgens Phaidros, als dode de Onderwereld moeten betreden en niet levend.57 

-- De goden tonen hem een drogbeeld ($dau,a) van zijn vrouw en niet haar zelf. Het 
heeftt er alle schijn van dat Phaidros met het falen van Orpheus een afwijkende, eigen 
versiee van het verhaal maakt.58 

-- Zijn poging levend in de Onderwereld af te dalen wordt beschouwd als een teken 
vann onmannelijkheid, hetgeen de goden in die mate ergerde dat zij hem daarom 
hebbenn gestraft met de dood, en wel door vrouwenhanden.59 

*Smp.*Smp. 179d2-el. 
57Nergenss in de Griekse of Latijnse literatuur  wordt Orpheus verweten dat hij  levend de Onderwereld 
heeftt  betreden. Integendeel, vaak wordt zijn afdaling als een daad van bovenmenselijke kracht 
beschouwd. . 
"Vergelij kk  de betekenis van eïStoXov in Hom. Od. 11, 602, waar  van Herakles wordt gezegd dat zijn 
eïSeoXovv in de Onderwereld vertoeft, maar  hij  zelf (avróc,) te midden van de onsterfelijke goden 
verblijf tt  Het 'omkijken ' was in de tij d van Plato nog geen vast element van het Orpheus-verhaal, zoals 
wee dat in de versies van Vergiliu s en Ovidius lezen. Het is mogelijk dat het door  Alexandrijnen is 
toegevoegd,, zie Guthri e (1952*) p. 31. Graf (1987) pp. 81-83 concludeert dat er  geen ondubbelzinnige 
getuigeniss is van een gelukkige afloop van Orpheus' afdaling in de Onderwereld en dat de mythe een 
relatieff  uniform patroon kende vanaf onze vroegste bron van de mythe, de passage 357-362 in Eur. Alc. 
(4388 v. Chr.). Dit lijk t me niet juist . Hoogstwaarschijnlijk was er  bij  de Grieken wel een versie in 
omloopp waarin werd verteld dat Orpheus succes had in het terugwinnen van zijn vrouw. De verwijzin g 
naarr  het Orpheusverhaal in de Alcestis van Euripides moet zo worden geïnterpreteerd. Ook in de Busiris 
(7,, 8) van Isokrates wordt van Orpheus gezegd dat hij  'de doden uit de Hades naar  boven bracht.'  Het 
meervoudd is te verklaren door  het scherpe contrast dat Isokrates wil aanbrengen tussen enerzijds 
Orpheuss en anderzijds Busiris, 'die de levenden te vroeg de dood injoeg.'  Ook het imperfectum ÖVTTYEV , 
datt  de herhaling van de handeling onderstreept, is uit dit contrast te verklaren: het staat tegenover 
óncóXXuev.. Hermesianax (derde eeuw voor  Christus) doelt mijns inziens onmiskenbaar  op het succes 
vann de onderneming van Orpheus, wanneer  hij  zegt: Oïnv uèv $iXo<; uió<; dvffraYev Oidypoio / 

''  AYpiównv épfiooxtv aretXóuevoc, iciOapnv /'Av6ó6ev: De laatste woorden van zijn versie spreken dit 
niett  tegen: ëvöcv doioidosv UEYÓXOVK ; dvérceioev övaKxaq/ 'Aypióïin v uaXctKOÜ nvevpa XafJeïv 
{ïiÓTOu.. (in: Athen. Deipn. Xm, 597b-c). De zeer  negatieve versie die Plato hier  over  Orpheus' optreden 
geeft,, wijk t dus inderdaad af van de voorstelling van zaken die andere Griekse bronnen geven. 
59Al ss reden voor  de moord op Orpheus door  Thrakische vrouwen (op roodfigurig e vaasafbeeldingen, 
cf.. UMC Orpheus, pp. 100-101) of door  Bakchanten worden zeer  uiteenlopende zaken aangevoerd. 
Onzee oudste bron over  de dood van Orpheus is de Bassarai van Aischylos (Radt Tr.Gr.Frg. 3, pp. 
138-139;;  onze kennis van deze tragedie berust op een mythografisch excerpt bij  Eratosthenes, ca. 250 v. 
Chr.).. Hierin haalt Orpheus zich de woede van de god Dionysos op de hals, omdat hij  een al te trouwe 
dienaarr  is van Helios/Apollo. Isokrates (Busiris 38-40) verklaart zijn dood doordat de zanger  onjuiste, 
gruwelijk ee verhalen over  de goden zong. Een veel voorkomende reden voor  zijn dood is dat Orpheus na 
hett  tweede verlies van Eurydik e elk contact met vrouwen meed, zo Konon FGrH  26 F 1, 45 en 
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Wee mogen hieruit concluderen dat Plato Phaidros een tamelijk eigenzinnige versie 
laatt geven van het Orpheusverhaal en we zullen zien dat hij de voorstelling van de 
figuurr van Orpheus met een bepaald oogmerk heeft veranderd. Het is duidelijk dat 
Orpheuss in negatieve zin voorbeeldig is, hetgeen de lezer direct door het woord èteXi\q 
(179d3)) wordt duidelijk gemaakt: het lukte hem niet gedaan te krijgen wat hij wilde. 
Watt Alkestis uit liefde voor haar echtgenoot had gewaagd, namelijk te sterven, wordt 
zijnn straf.60 Phaidros zegt niet dat Orpheus geen eros koesterde voor zijn vrouw,61 

maarr dat zijn eros hem niet voldoende tóA+ta gaf om voor haar te sterven. Het woord 
ToAjmvv is een sleutelwoord in het voorbeeld van Orpheus, want op dit punt staat hij in 
schrill contrast met Achilleus van wie met veel nadruk verteld wordt dat hij, zoals een 
waree held betaamt, de 'spirit' heeft gehad om te kiezen voor de dood uit liefde voor 
zijnn vriend. Wat is er nu precies mis met Orpheus? Hoe komt het dat zijn eros hem er 
niett toe heeft kunnen brengen de dood te kiezen? Orpheus wordt voorgesteld als een 
lafaard,, een slappeling (noXOaicî eoeai 179d4), als iemand die een gemakkelijke weg 
kiest.. Hij betoont zich niet als een man met karakter. Maar het woord uaJieaKî eoecu 
lijktt meer in te houden.62 De termen u,aA.6aKÓ<; en uaA-eaicî eaeai kunnen verwijfd 
gedragg inhouden dat zich ook op het seksuele terrein laat gelden. Dat deze toespeling 
hierr is bedoeld, wordt bevestigd doordat zijn naA.eajcóc,-eigenschap verklaard wordt 
doorr het feit dat hij een citherspeler is. In de rede van Aischines Contra Timarchum 
(par.. 41) wordt van dezelfde Misgolas, die, zoals we hebben gezien, Timarchos voor 

Vergilius,, Georgica 516 e.v. Ovidius {Met. X, 78 e.v.) voegt hieraan toe dat hij  een voorbeeld werd 
voorr  de pederastie. Voor  andere redenen, zie Guthrie (19522) pp. 32 e.v. en Graf (1987) pp. 85-86. 
"Hu gg (1876) ad loc. benadrukt dat Orpheus' poging om zijn vrouw uit de Onderwereld te halen niet 
zeldenn met de daad van zelfopoffering van Alkestis wordt vergeleken. Hij  geeft onder  meer  Luc. Dial. 
Mort.Mort. 23.3 en Plu. Moralia 761 E-F. Een passage die echter  voor  onze passage relevanter  lijkt , maar 
doorr  hem niet genoemd wordt, is Eur. Alc. 357-362 waar  Admetos de woorden uitspreekt: 'Al s ik de 
stemm en het lied van Orpheus bezat, zodat ik met mijn liederen de dochter  van Demeter  en haar 
echtgenoott  kon betoveren en jou uit de Hades kon halen, dan was ik afgedaald en niet zouden mij  de 
hondd van Plouton en Charon die de zielen overzet tegenhouden, voordat ik je levend in het licht gebracht 
zouu hebben.' Het lijk t alsof Plato met zijn versie van het Orpheusverhaal ook de figuur  van Admetos in 
eenn ander  daglicht wil stellen. 
6lZoverr  onze bronnen reiken, is Plato in het Symposium de eerste die de vrouw van Orpheus, ook al is 
hett  zonder  haar  bij  naam te noemen, expliciet vermeldt. Dat hij  haar  in deze tekst niet bij  haar  naam 
noemtt  hoeft niet, zoals Bremmer (1991) pp. 13 e.v. suggereert, te betekenen dat in de tij d van Plato de 
naamm Eurydike nog niet bestond. Phaidros noemt ook niet de naam van Admetos en spreekt slechts van 
citvSpóc,, (179b8). Deze twee voorbeelden vormen eikaars spiegelbeeld, een vrouw die zich opoffert voor 
haarr  man en een man die zich schijnbaar  voor  zijn vrouw opoffert. Overigens noemt Diotima in 208d3, 
waarr  ze de centrale gedachte van de rede van Phaidros verwoordt, wel de naam Admetos. Door  de 
woordenn dv5pó<; en yvvaiicóc, te gebruiken benadrukt Phaidros dat het om voorbeelden van 
heteroseksuelee eros gaat. Bovendien wil Plato door  hun namen niet te noemen duidelijk maken dat bij 
dezee voorbeelden de identiteit van het object van hun eros niet van belang is, in tegenstelling tot het 
derdee voorbeeld: de naam van Patroklos is van belang gezien zijn rol van erastes en de omdraaiing van 
dee rollen van erastes en eromenos door  Aischylos. 
62Vann de zestien keer  (tweemaal in het Symposium: 174cl en 179d4) dat de termen 
^aX6aKÓ<^aX8airi£ea8ai/uaX8airiaa bij  Plato voorkomen, zijn ze, op drie gevallen na (Sph. 230a2, 
Lg.Lg. 671bl0, Tht. 149dl), in negatieve zin gebruikt. Vijfmaal hebben ze betrekking op het gebrek aan 
doorzettingsvermogenn tijdens een discussie. Er  wordt voor  de gemakkelijkste weg gekozen bij  de 
analysee of bespreking van een moeilijk probleem of een lastige theorie (R. 458b 1, Phlb. 21d6, Sph. 
241c4,, Phd. 85c6, Alc. I, 124d7). Er  zijn vier  gevallen waar  de uaXOaKÓq-eigenschap lafheid 
veroorzaakt,, hetgeen niet strookt met het karakter  van een echte man/strijder  (R. 41 lb4, R. 590b3, Smp. 
174cl,, Lg. 778e7). In Lg. 922el wordt de term uxcXSaieóc, van wetgevers gezegd die uit vrees ertoe 
gekomenn zijn een wet te formuleren, die teveel vrijhei d toestaat inzake het beschikken over  bezit. Het 
voorbeeldd in Ep. III , 317c5, waarin 'Plato' vertelt dat iedereen, te beginnen bij  Dion, vond dat hij  weer 
naarr  Sicilië moest komen, zou ook gerangschikt kunnen worden onder  het 'uit angst iets nalaten te doen.' 
Err  zijn twee plaatsen waar  de termen worden verbonden met vrouwelijkheid. In de hierboven vermelde 
passagee uit de Respubiica (R. 590b3) wordt uaXOaicia op één lij n gesteld met xpu^ . In de Phaedrus 
(239c6)) gebruikt Sokrates uaX9aicó<; in een erotische context, en is er  een duidelijk e associatie met 
onmannelijkk  gedrag, ook op seksueel terrein. Zie par. 4. 
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geldd in huis neemt en die in het seksuele contact de actieve rol speelt, gezegd dat hij 
altijdd de gewoonte heeft in het gezelschap van zangers en citherspelers te verkeren.63 

Aischiness vervolgt dat hij deze opmerking niet maakt om vulgair over te komen, dus 
omm te shockeren, maar het gaat erom dat de jury goed weet wat voor een man 
Misgolass is.64 Misgolas wordt hier voorgesteld als iemand die seksuele contacten 
zochtt met mannen en daarbij zoals uit het vervolg blijkt de actieve rol speelt. De 
zangerss en citherspelers krijgen hierdoor het stempel van verwijfde musici die zich 
latenn penetreren. Orpheus als citherspeler was niet zozeer verstoken van eros, maar 
beheptt met de verkeerde eros. Als uaX.eaKó<; en citherspeler wordt de suggestie 
gewektt dat hij geen echte man was, maar een pathicus.65 Dat is de reden waarom hij 
niett de tóXua had voor zijn vrouw te sterven. Zijn straf is dubbel vernederend: de dood 
iss datgene wat hij vrijwillig had moeten kiezen, wilde hij zich kunnen meten met een 
vrouww als Alkestis. Gedood worden door vrouwen is een dood die een man 
onwaardigg is en die past bij een uaXOaicóq.66 

Inn deze interpretatie van het voorbeeld van Orpheus wordt het begrijpelijker wat de 
betekeniss van deze mythologische figuur is binnen het kader van het thema van 
verheerlijkingg van eros. Orpheus die oppervlakkig gezien door een heteroseksuele 
eross bevangen is, blijkt wanneer hij een daad van grote moed en doorzettings
vermogenn moet stellen, een \iaXQaxóq te zijn. Zowel het thema van de heteroseksuele 
mann die uaA.6aicó<; blijkt te zijn als het thema van een verkeerde eros worden door 
lateree sprekers opgenomen en nader uitgewerkt. 

Achilleus s 
Phaidros'' versie van de mythe van Orpheus is vanuit narratief oogpunt zeer geslaagd, 
wantt het contrast met Achilleus is des te schriller en maakt de prestatie van Achilleus 
dess te groter. Terwijl bij Homeros de motivatie van Achilleus om Patroklos te 
wreken,, vooral gelegen is in het feit dat hij op deze manier de meeste roem zou 
verwerven,677 benadrukt Phaidros dat het de sterke erotische band tussen Achilleus en 

^Aeschin.. 1,41: nepi 5è TO npayua xovro Saiuoviox; èono-uSatcÓK;, Kaï dei xivcu; ëxeiv elcoOcbq icepi 
avxóvv KiOafxpSauq f\ Ki9apwndq. Het <ai na ëoicouéaKGÓ; heeft explicatieve waaide. 
^•Aeschin.. 1,41: toü ^opriKov ëveica. 
6JEenn duidelijk verband tussen Orpheus en de homoseksualiteit vinden we bij de Hellenistische dichter 
Phanokles.. Van zijn gedicht "Epana; fi KaAoi is een fragment bewaard gebleven van 28 verzen waarin 
dee dichter de dood van Orpheus niet in verband brengt met zijn onwrikbare liefde voor en verdriet over 
Eurydike,, maar met zijn liefde voor Kalaïs, de zoon van "Boreas. Vrouwen van de Bistonen doodden 
hem,, omdat, zo schrijft Phanokles, npanoq ë8ei2;ev évi ©pTJKeaoiv ëpG*ra<; dppeva*;, oiioe «óOouc, 
fjveocc 6n>A>Tép<DV (9-10). Bremmer (1991) p. 21 spreekt over Orpheus' 'pederastic activities', hetgeen 
èpanaqq dppevcu; niet uitsluitend hoeft te betekenen. Het enige dat van Kalaïs wordt gezegd is dat hij een 
zoonn is van Boreas en dat hij OaXepóq is. Moormann (1989) p. 244 vertaalt dit adjectief met 'tere' 
hetgeenn onjuist is. OaXepóq betekent eerder het tegenovergestelde: cf. LSJ: stout, sturdy, buxom (2) 
bloomingg fresh. Dit woord zou erop kunnen duiden dat hij nog jong is. Het gedicht suggereert verder 
datt de liefde onbeantwoord blijft. Orpheus ziet alleen Kalaïs, die blijkbaar niet op Orpheus' liefde ingaat. 
Well is het Orpheus die verliefd wordt (otép^e (2)) en nóöoq (4) en épax; (9) koestert. Voor andere 
antiekee bronnen die Orpheus in verband brengen met homoseksualiteit, zie Ovidius (Met. X, 83-8S), 
Hyginuss (Astr. 2.7) en Philagyrius (Georg. 4.520). Buffière (1980) pp. 385-387, Graf (1987), 
Moormannn (1989) en Bremmer (1991) betrekken in hun opmerkingen over de homo-erotische kant van 
Orpheuss niet de toespeling van Phaidros in het Symposium. Onze interpretatie van de passage uit het 
SymposiumSymposium laat zien dat de 'homoseksuele' Orpheus terug zou kunnen gaan op een oudere traditie dan 
dee Alexandrijnse Phanokles. 
"Ookk in de mythe van Er aan het slot van de Respublica (620a) vermeldt Plato dat Orpheus door 
vrouwenn is gedood. Dat Orpheus al wat vrouw is, haatte, is, volgens Plato, de reden dat zijn ziel het 
levenn van een zwaan koos als volgende incarnatie. Door deze keuze voorkwam hij dat hij in een 
vrouwenschoott opgroeide. 
«Vergelijkk Hom. IL  K, 412-416. 
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Patrokloss is die Achilleus voor een vroege dood doet kiezen.6» De dood van Achilleus 
wass een daad van xóA+ia en 'vrije1 keuze.69 Hij stierf ter ere van zijn vriend, maar hij 
konn hem met zijn daad niet weer tot leven weideen: hij volgde zijn vriend in de dood.70 

Ditt staat in schril contrast met Orpheus: deze had wel de mogelijkheid om zijn vrouw 
uitt de Onderwereld te halen, als hij maar de lef had gehad voor haar te sterven. 
Mett het voorbeeld van Achilleus en Patroklos is Phaidros weer terug bij het 
uitgangspuntt van zijn rede, de eros van een erastes voor een eromenos en vice versa. 
Naa twee voorbeelden van heteroseksuele liefde komt als laatste en tegelijk als 
hoogtepuntt een homoseksueel voorbeeld aan bod. Terwijl Phaidros echter aan het 
beginn van zijn rede tot aan de mythologische voorbeelden vooral aandacht heeft 
besteedd aan de erastes, wordt de rol van de eromenos aan de hand van Achilleus 
naderr toegelicht. Dat Phaidros zich opwindt over de rolverdeling tussen Achilleus en 
Patrokloss is niet een uiting van het gedrag van een schoolmeester (Hug) of een teken 
datt hij een groot genoegen erin schept een groot auteur als Aischylos te weerleggen 
(Bury),, maar een zaak van grote ernst. Plato benadrukt bij monde van Phaidros het 
grotee belang van de juiste rolverdeling: Achilleus kan onmogelijk de erastes zijn 
omdatt hij 1. mooier is dan Patroklos 2. nog geen baard heeft, maar ook 3. veel jonger 
is.. De polemiek met Aischylos moet de lezer tot nadenken bewegen over de vraag 
aann welke formele kenmerken een erastes-eromenos-relatie moet voldoen. Plaatsen 
wee deze opmerking in het kader van de homoseksuele praktijk van de vijfde en vierde 
eeuww dan wordt de portee ervan duidelijk. De rolverdeling tussen een erastes en 
eromenoss was vervaagd, het leeftijdsverschil was geen vereiste meer en de baard 
behoordee ook niet langer meer tot de kenmerken van de erastes. Plato grijpt de 
vriendschapp tussen Achilleus en Patroklos aan om de traditionele vorm van de 
erastes-- en eromenos-relatie als norm te stellen.71 De schoonheid is het eerste aspect 
waarinn een eromenos zich van een erastes onderscheidt.72 De lichamelijke charmes 

68Anderee antieke bronnen die expliciet de vriendschap tussen Achilleus en Patroklos als een homo -
erotischee relatie interpreteren zijn: A. frr . 228 e.v.. Soph. Ph. 434, Aeschin. I, 133, 141-150, Theoc. 
XXIX ,, 31-34, Mart , n 43, 9, Apollod. m 13,8, Luc. Am. 54, Plu. Erot. 751c, 761b, Athen., Deipn. XII , 
601a,, S. E., P. Ill , 24, L Hom. //., XVI , 97, III . XXIV 6-9. Xenophon (Smp. 8. 31) ontkent expliciet het 
homo-erotischee karakter  van deze vriendschap. Plato noemt in de Apologie 28c7 Patroklos èxdlpoq. 
Voorr  moderne literatuur  over  deze vriendschap, zie Hug (1876) pp. 42-44, Clarke (1978) pp. 381-396, 
Doverr  (1978) p. 197, Buffïère (1980) pp. 367-373, Sergent (1984) pp. 285-296, Cantarella (1992) pp. 
8-12,, Percy (1996) pp. 39-40. Voor  de behandeling van de passage in Aischines, zie deel 1, hfdst. 8, 
par.. 4.3. Ik laat hier  buiten beschouwing in hoeverre deze vriendschap door  Homeros zelf als homo-
erotischh wordt voorgesteld. Clarke (1978) pleit hiervoor. Zie ook Sergent (1984) p. 286 
«•Ziee Smp. 179e5. 
70Friedlanderr (I9602) p. 11 ziet in Phaidros' verwijzing naar Achilleus, die voor zijn vriend Patroklos 
sterft,, een toespeling op Sokrates zelf. In de Apologia (28c-d) noemt Sokrates Achilleus als voorbeeld 
vann iemand die niet bang was voor de dood, welke houding ook die van Sokrates is. Friedlander ziet de 
parallell in het feit dat Sokrates gestorven is 'urn des Eros willen'. Als er een parallel zou zijn, zou dit 
mijnss inziens de volgende moeten zijn: Achilleus sterft voor Patroklos, Sokrates sterft voor dé filosofie. 
Zoalss we zullen zien in hfdst. 7 is de filosofie de paidika van Sokrates. Dus Sokrates als erastes heeft 
dezelfdee houding als Achilleus als eromenos. De vergelijking loopt dus niet helemaal parallel en juist 
omdatt Phaidros zoveel nadruk legt op de eromenos-rol van Achilleus, lijkt het me onwaarschijnlijk dat 
wee in deze passage uit de Phaidros-rêde een toespeling op Sokrates moeten zien. 
7lInn deze interpretatie is het JÏOXAJ bij veótepoc, (180a7) niet vreemd; hierover merken verscheidene 
commentatoren,, zoals Hug en Dover, op dat, ook al heeft Plato gelijk dat Homeros Achilleus als jonger 
voorsteltt dan Patroklos (IL  XI, 786 e.v.), Phaidros wel overdrijft aangezien Homeros de graad van het 
jonger-zijnn alleen door middel van een comparativus weergeeft. Het gaat Plato hier niet om een juiste 
weergavee van Homeros, maar om de vaststelling van de juiste verhouding tussen een erastes en een 
eromenos. . 
72Dee opmerkingen van Allen (1991) p. 14 over het gebruik van de term KOXÓC, in de rede van Phaidros, 
zijnn erg verwarrend. Het is in zekere zin juist om te zeggen dat in de ogen van Phaidros de erastes in de 
morelee betekenis icaXóc, wil zijn voor de eromenos, omdat hij hem tot aperij wil brengen. Ook de 
eromenoss wil echter in die zin KaXóc, zijn. Maar de bewering dat 'Phaedrus implies that it is the lover, 
nott the beloved, who is Kdk&q', is niet juist, en gaat geheel voorbij aan de beschrijving van de juiste 
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enn de aantrekkingskracht van de eromenos zijn de drijfveer voor de erastes om zijn 
eromenoss te kiezen. De nadruk op de schoonheid ruimt voor de erotiek in de relatie 
tussenn de erastes en eromenos een centrale plaats in. We zullen zien dat Plato aan dit 
puntt blijft vasthouden. 
Dee wijze waarop Phaidros Achilleus beschrijft laat zien dat volgens zijn opvatting ook 
dee eromenos in zekere mate bevangen is door eros, zoals hij in 178c3-5 had 
gesuggereerd.733 Achilleus betoont zich zelfs in zijn gedrag jegens zijn vriend Patroklos 
bijnaa als een erastes. Hij is in geen enkel opzicht een 'passieve' eromenos. Hij heeft 
zijnn vriend geholpen (porieTjocu; 179e5) en heeft ervoor gekozen voor hem te sterven 
(éXéoeaii ... wiepcMcoeavetv ... ènanoGavelv 179e5-180al), activiteiten die Phaidros in 
179a5-66 een erastes jegens zijn paidika laat uitvoeren. Net als een erastes is hij 
bevangenn van eros. Maar al lijkt hij in veel opzichten op een erastes, hij is en blijft 
Patroklos'' eromenos. Phaidros' scherpe uitval tegen Aischylos is nu beter te 
begrijpen.. Omdat hijzelf Achilleus in erastes-termen beschrijft, lijkt hij aanvankelijk 
dee indruk te wekken dat hij, net als Aischylos, Achilleus tot erastes van Patroklos 
maaktt en het onderscheid tussen erastes en eromenos té vervagen. Dit verklaart de 
felheidd waarmee hij Aischylos tegenspreekt. Maar elke Griek weet dat Achilleus 
Patrokloss in dpetiï overtrof en dat de goden hem boven allen eerden. Dit vormt voor 
Phaidross een probleem, omdat hij toch wil vasthouden aan de strikte rolverdeling 
tussenn Patroklos als erastes en Achilleus als eromenos. Dat is de reden waarom hij in 
180bll e.v. de verklaring bedenkt dat de eromenos meer bewondering van de goden 
oogstt en van hen meer weldaden ontvangt dan de erastes: de eromenos heeft iemand 
lieff die goddelijker is dan hij, omdat de erastes bij uitstek door de god Eros is bezield 
(Iveeoqq 180M). Daarom hebben de goden Achilleus beloond met een plaats op de 
eilandenn van de uxxieópoi, een eer die Patroklos niet te beurt was gevallen. 
Dee op zich merkwaardige redenering dat de paidika hoger wordt gewaardeerd, 
omdatt de erastes goddelijker is, houdt in dat voor Phaidros vooral de waarde van het 
objectt en niet die van het subject de waarde van de eros bepaalt. Hij komt tot deze 
conclusie,, omdat hij een koppeling maakt tussen eros en het gedrag dat voortkomt uit 
eross (apExfj 180a8). Deze koppeling blijkt al uit het begin van zijn rede waar hij spreekt 
overr ueydXa Kal KaXd êpyo è^epyd^eoöai (178d3/4). Ook in de voorbeelden die Phaidros 
geeft,, ligt de nadruk op prestaties die mensen op basis van hun eros ten opzichte van 
hunn geliefde verrichten. Omdat de 'erotische' handelingen van een eromenos op een 
'beter',, 'goddelijker' object zijn gericht, is zijn eros die aan zijn gedrag ten grondslag 
ligt,, van een hogere orde dan die van de erastes. 

eromenoss naar aanleiding van het voorbeeld van Achilleus. Allen zegt: The use of tcaXó; to describe the 
loverr rather than the beloved is also evidenced by vase paintings that label ityphallic-saters KOXÓJ.' 
Nergenss gebruikt Phaidros de term ïcaXóc; direct voor de beschrijving van een erastes. En de 
overeenkomstt tussen de ideale erastes van Phaidros en een ithyphallische sater ontgaat mij geheel. De 
tallozee icaXóq-inscripties op vazen hebben juist betrekking op de schoonheid van de eromenos. 
73Inn 180a7 sluit Phaidros de discussie of Achilleus als eromenos dan wel als erastes gezien moet 
wordenn af: dXXd ydp... en betoogt als een soort conclusie van het voorbeeld van Achilleus' optreden 
tegenoverr zijn erastes dat de goden vooral de dpexf|v ... xf|v Jtcpv töv épona hoogachten, dezelfde 
formulee waarmee hij het voorbeeld van Alkestis heeft afgesloten. Nu brengt hij naar aanleiding van het 
probleemm welke rol Achilleus toegedicht moet worden, een nuancering aan: udXXov uévroi... Hieruit 
blijktt dat de eromenos in staat is apetfiv xf|v itepi TÓV épona te betrachten. Het gebruik van het 
werkwoordd dyoicd in 180b2, dat de épox; opneemt en op deze plaats de betekenis heeft van 'op basis 
vann zijn eros uiting geven aan zijn gevoelens van liefde jegens', onderstreept het feit dat ook de 
eromenoss door eros bevangen is. 
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7.. Het primaat van de homoseksuele eros 

Hett voorbeeld van Achilleus, dat de andere twee, die van Alkestis en van Orpheus, 
overschaduwt,, lijkt niet in alle opzichten te stroken met het voorafgaande. De lezer 
wordtt zich vooral van deze inconsequentie bewust door de opmerking die Phaidros 
maaktt aan het slot van het Achilleus-voorbeeld: öió xaüxa icai xöv'AxiUia rfc 

'AA.KII<JTI5O<;; u,aXXov èxinTioav ... (180b4/5). Waarom maakt Phaidros deze opmerking 
nog?? Het 5id xoöxa moet op het voorafgaande slaan en het ligt voor de hand deze 
opmerkingg als volgt te interpreteren: Achilleus wordt blijkens zijn beloning als 
eromenoss hoger aangeslagen dan Alkestis, omdat zij een épwoa en geen épcouévTi is.74 

Ditt betekent dat we de term oi épóvtei; in 179b4 uitsluitend opvatten als degenen die de 
roll van 'erastes' vervullen, onafhankelijk of hun eros 'heteroseksueel of 
homoseksueel'' is. Dat is mogelijk, maar onder de categorie oi èpévzeq in deze 
betekeniss vallen dan uitsluitend Alkestis en Orpheus, maar niet Achilleus. Bovendien 
kunnenn we ons afvragen of Phaidros Alkestis werkelijk als een heteroseksuele 
'erastes'' ziet, dus als iemand die het initiatief tot de erotische relatie heeft genomen, 
eenn rol die een Griek niet aan een vrouw in een liefdesrelatie zou toekennen. Alkestis 
geldtt verder in de traditie als jonger dan Admetos, hetgeen voor Phaidros, die juist in 
hett geval van Achilleus en Patroklos zo nadrukkelijk een juiste rolverdeling voorstelt, 
eenn criterium is voor de eromenos. Maar de inconsequentie ten opzichte van 
Achilleuss is het opvallendst en het meest storend. 
Hett laat zich echter aanzien dat we deze laatste inconsequentie kunnen vermijden. 
Alss illustratie van de mate waarin een stad in oorlogstijd gebaat is bij een leger dat is 
samengesteldd uit paren van een erastes en eromenos, laat Phaidros van 179a3-179a6 
zienn op welke wijze een erastes zich zal gedragen, wanneer hij naast zijn paidika is 
opgesteld.. De woorden xeSvdvai ... ë^oixo (179a5) wijzen vooruit naar de drie 
voorbeeldenn die met uitzondering van Orpheus hierin overeenkomen, dat degene die 
doorr eros bevangen is bereid is te sterven voor het object van zijn eros. Maar het 
voorbeeldd van Achilleus is het enige voorbeeld dat de situatie in 179a3-179a6 dekt: 
hett gaat alleen in zijn geval om een oorlogssituatie. Het zou vreemd zijn als Phaidros 
bijj het beschrijven van de grote voordelen die een stad heeft van een erastes-
eromenoss relatie in een oorlogssituatie niet al aan het Achilleus-exemplum gedacht 
zouu hebben. 
Vandaarr dat mijns inziens Phaidros vanaf de woorden ot>öeï<; ovuo Kax.bc,... (179a7) niet 
alleenn spreekt over èpaoxai, maar in het algemeen over degenen die door eros 
bevangenn zijn. Zoals we naar aanleiding van 178c3-5 geconcludeerd hebben dat ook 
eenn eromenos in Phaidros' visie eros kan ervaren, laat het zich aanzien dat Phaidros 
dee uitdrukking xotc, èpóacn in 179b2 en oi èp<övxe<; in 179b4 in algemene zin kan gebruiken 
voorr degenen die in welke mate dan ook bevangen zijn door eros. Dit heeft voor hem 
tweee voordelen: 1. Hij kan nu met heteroseksuele voorbeelden komen waar in strikte 
zinn geen sprake is van een rolverdeling tussen een erastes en eromenos. Het feit dat 
hijj deze termen vermijdt bij het Alkestis- en Orpheusvoorbeeld duidt hierop. 2. Hij kan 
zonderr inconsequentie het meest karakteristieke voorbeeld van Achilleus als 
eromenoss laten volgen. Dat Phaidros in 179a7 de uitdrukking ëvOeo? ... npöq dpexiïv 
gebruikt,, hoeft mijns inziens niet tegen te spreken dat hij in 180b4 de term êveeo? 
uitsluitendd op de erastes lijkt te laten slaan. Ook de paidika is eeïoc,, maar in mindere 
matee dan de erastes. Deze laatste is bij uitstek door een god bezield, maar het 
voorbeeldd van Achilleus laat zien dat ook de eromenos tot dpexfi TI nepi xóv ëpaixa in 
staatt is.75 

74Zoo bijvoorbeeld Hug (1876) pp. XLI-XLH, overgenomen door Bury (19322) p. XXV. 
"Bovendienn lijkt Phaidros' citaat uit Homeros, dat aangeeft dat bepaalde helden door uévot; bezield zijn 
alss een gave van een godheid, ook een toespeling te zijn op Achilleus. Achilleus is bij uitstek de held die 
goddelijkee uévcx; bezit. 
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Mett deze interpretatie van de uitdrukking oi épövtc? vallen er dus allerlei 
inconsequentiess weg die door commentatoren zijn aangevoerd om het sofistische 
karakterr van de rede van Phaidros aan te tonen. Aanvankelijk is Alkestis niet 
opgevoerdd als een 'erastes' maar als iemand die zich in haar handelen laat leiden door 
eros.. Phaidros zegt nergens dat zij meer eros voor Admetos koesterde dan hij voor 
haar;; Phaidros zet haar alleen af tegen zijn ouders. Alkestis was in staat deze daad 
vann zelfopoffering te verrichten, omdat zij in haar handelen jegens haar echtgenoot 
werdd geleid door eros, en de ouders van Admetos (uiteraard) niet. Op dit verschil in 
dee verhouding tussen geliefden en die tussen ouders en kinderen duidt het woord 
fióvoii in 179M: alleen mensen die door eros bezield zijn, kiezen ervoor voor een ander 
tee sterven. 
Naarr aanleiding van het homoseksuele voorbeeld van Achilleus wordt pas een 
onderscheidd tussen de erastes- en eromenos-rol gemaakt, niet om aan te geven dat 
dee een wel en de ander niet door eros tot grootse daden wordt gedreven, maar om het 
verschill in waardering dat beiden van de goden ontvangen duidelijk te maken. 
Alkestiss en Achilleus komen overeen doordat beiden dpeTTiv nept TÓV ëpora (179dl/2 en 
180a8/bl)) tonen, namelijk doordat zij beiden voor hun geliefde hebben willen sterven. 
Hett verschil is dat het sterven van Alkestis maakte dat Admetos bleef leven, 
Achilleuss volgde zijn vriend in de dood. Verder komen zij overeen dat zij 
uitzonderlijkee eer hebben ontvangen van de kant van de goden: ook Alkestis viel te 
beurtt wat de goden slechts aan zeer weinig stervelingen hebben toegestaan, namelijk 
naa gestorven te zijn, weer tot leven te komen. Achilleus ontvangt echter een nog 
groteree eer door een vorm van eeuwig leven te verkrijgen. 
Striktt genomen slaat het 5id tawa (180b4) terug op het verschil in waarde tussen een 
erastess en eromenos. Achilleus genoot méér tip.ii van de goden dan Alkestis, niet 
omdatt hij de eromenos- en Alkestis de erastesrol zou vervullen, maar omdat de eros 
vann Achilleus wél een erastes als object had en die van Alkestis niet. Dus met deze 
opmerkingg wil Phaidros onderstrepen dat het in het geval van Achilleus om een 
homoseksuelee eros gaat en bij Alkestis niet. Hij benadrukt hiermee het primaat van 
dee homoseksualiteit. Zo is zijn hele rede in feite een lofzang op de homo-erotische 
eross geworden: tot aan de mythologische voorbeelden wordt alleen gesproken over 
dee grote prestaties van een erotische relatie in het kader van een homoseksuele 
vriendschap,, het Orpheusvoorbeeld is vervolgens zeer negatief en vergeleken met de 
opp zich al zo verdienstelijke Alkestis vormt Achilleus het hoogtepunt van wat iemand 
doorr middel van eros kan bereiken. Zo laat Phaidros de homoseksuele eros 
zegevierenn over de heteroseksuele eros. 

8.. De functie van de rede van Phaidros in het Symposium 

Phaidros'' bijdrage kenmerkt zich door het sterk idealiserende en moraliserende 
karakter.. Het lijkt alsof Phaidros droomt van een homofiele samenleving. Op een 
ietwatt naïeve manier idealiseert hij de morele en sociale waarden die homo-erotische 
relatiess kunnen uitdragen. Ook zijn gebruik van de mythologische exempla geeft blijk 
vann een idealiserende houding. De helft van zijn rede gaat over het extreme gedrag 
vann de zelfopoffering, waartoe eros mensen kan aanzetten. Hij bedenkt eigen versies 
vann mythen om daarmee de kracht van eros te kunnen demonstreren. Het verleden, 
waaroverr de mythen spreken, laat zien dat eros de menselijke grenzen als het ware 
kann overschrijden. Iemand als Orpheus, die in zijn verliefdheid niet in staat is voor zijn 
geliefdee te sterven, belijdt niet de ware eros. Op een subtiele manier weet Plato met 
dezee droombeelden, zoals we hebben gezien, aristocratische waarden te verweven 
enn bepaalde opvattingen over de ideale vorm van een erastes-eromenos-relatie te 
verbinden.. De rede van Phaidros is een enkomion op Eros als de god die de ideale 
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samenlevingg kan verwezenlijken en de mensen tot de hoogste vorm van aretè kan 
brengen. . 
Dee bijdrage van Phaidros heeft als eerste rede een dubbele functie. Ze vormt een 
introductiee op het onderwerp door allerlei punten aan te stippen die door de andere 
redess worden uitgewerkt of genuanceerd. Maar Phaidros neemt tegelijk ook stelling. 
Hijj confronteert zijn publiek met zeer specifieke opvattingen over Eros. Plato gebruikt 
dezee rede om direct met bepaalde denkbeelden over eros af te rekenen en het elitaire 
karakterr van deze gesprekken en dit gezelschap te onderstrepen. Hij creëert zo een 
grotee afstand tussen de seksuele praktijk uit zijn eigen tijd en de opvattingen van het 
gezelschapp dat in 416 op de avond na de overwinning van Agathon bij elkaar is 
gekomen.. Hij zal dit in de andere redes veel explicieter aan bod laten komen, maar de 
bijdragee van Phaidros functioneert hierin als een eerste opstap. 
Ikk som hier puntsgewijs de belangrijkste zaken op waarin de rede van Phaidros een 
eerstee licht laat schijnen over de thema's van de volgende redes. 
1.. Phaidros stipt het probleem aan wat de juiste verhouding is tussen de erastes en de 
eromenos.. Deze relatie moet door een zekere asymmetrie worden gekenmerkt. Een 
eromenoss moet jong zijn en zich laten leiden door zijn erastes. De eromenos 
onderscheidtt zich bovendien van zijn vriend doordat hij mooier is en nog geen baard 
heeft.. Deze opmerkingen zijn natuurlijk tamelijk oppervlakkig, maar maken in ieder 
gevall duidelijk dat dit een onderwerp van discussie is, aangezien Phaidros aan de 
handd van het exemplum van Achilleus en Patroklos kritiek uitoefent op de vijfde- en 
vierde-eeuwsee praktijk. We zullen zien dat de vraag van de juiste verhouding tussen 
dee erastes en eromenos bij alle sprekers op een of andere manier terugkomt, het 
meestt expliciet bij Pausanias en in de lofrede van Alkibiades op Sokrates. 
2.. Eros is een reactie op de schoonheid van iemand (tca>.ó<;). Phaidros suggereert 
echterr ook dat eros op andere eigenschappen betrekking kan hebben dan het uiterlijk 
schoon.. Het feit dat de erastes een persoon moet zijn van een hoogstaande moraal 
(xpTiotói;)) en de eromenos in de visie van Phaidros in zekere mate door eros bevangen 
kann zijn, maakt dat eros ook op het psychische niveau gericht kan zijn. Beide 
aspecten,, het lichamelijke en het psychische 'schoon', zullen in elke rede een plaats 
hebben. . 
3.. Eros is onlosmakelijk verbonden met moraliteit. Eros zal onder bepaalde 
voorwaardenn onherroepelijk leiden tot aretè. Dit aspect moet veel Atheners uit de tijd 
vann Plato vreemd in de oren hebben geklonken. Al in de rede van Phaidros wordt eros 
inn verband gebracht met een pedagogisch element. De ambitie van de erastes is een 
voorbeeldd voor de eromenos om te evenaren. De gedachte dat eros aanzet tot aretè, 
vormtt een rode draad die alle redes met elkaar verbindt en vindt zijn hoogtepunt in de 
openbaringg van Diotima. Zij laat zien hoe eros uiteindelijk kan leiden tot een 
goddelijkee vorm van aretè. De pedagogische rol van de erastes krijgt met name in de 
redee van Pausanias en die van Sokrates een centrale plaats. 
4.. De rede van Phaidros is een lofzang op de homo-erotiek en stelt deze boven de 
heteroseksuelee vorm van eros. Het primaat van de homo-erotiek is een centraal 
themaa van het Symposium, en de lezer wordt al direct bij de eerste rede hiermee 
geconfronteerd. . 
5.. Het voorbeeld van Orpheus verraadt een negatieve beoordeling van hetero -
sekualiteit.. De heteroseksuele eros zal het in meer redes moeten ontgelden. 
6.. Het thema van de relatie tussen eros en îXon îa zal door Diotima opgenomen en in 
eenn breder kader worden geplaatst. 
7.. Uit het voorbeeld van Achilleus en Patroklos blijkt dat het in de ogen van Phaidros 
eenn ideaal is dat vrienden bij elkaar blijven en zelfs tot in de dood met elkaar verenigd 
zijn.. Een duurzame vriendschap komt in verscheidene redes terug als een ideaal 
waarinn de aretè als manifestatie van eros gedijt. 
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8.. Met de gedachte van een pederastisch paar als basis voor prestaties op het 
militairee vlak, verwijst de rede van Phaidros vooruit naar de vriendschap tussen 
Sokratess en Alkibiades en naar de dvSpeia als één van de manieren waarop de eros 
vann Sokrates zich manifesteert. Ook de nadruk op het begrip aioxüvn lijkt een 
vooruitwijzingg te bevatten naar de verhouding tussen Alkibiades en Sokrates (cf. 
216a8-c3). . 
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HOOFDSTUKK  3 
DEE REDE VAN PAUSANIAS 

1.. Pausanias 

Pausanias,, afkomstig van de deme Kerameus, was de erastes van Agathon.' In de 
ProtagorasProtagoras van Plato, waarvan de fictieve datum ca. 435-433 gesteld kan worden, 
bevindtt Pausanias zich in het huis van Kallias in gezelschap van Prodikos van Keos. 
Bijj Pausanias zit nog een jonge jongen, voortreffelijk van aard maar vooral heel mooi 
vann uiterlijk2. Het is Agathon en Sokrates merkt op dat hij zich niet zou verbazen als 
diee jongen de paidika van Pausanias was. In het begin van het Symposium wanneer 
Phaidross zijn voorstel voor een gespreksonderwerp heeft gedaan en Sokrates ermee 
instemt,, noemt hij Pausanias en Agathon in één adem (177d8-el) zonder verder een 
toespelingg op hun verhouding te maken. Aristophanes is echter veel explicieter. In 
193b/cc noemt hij hen als voorbeelden van mannen die misschien in elkaar hun 
wederhelftt hebben gevonden. Hiermee wil hij suggereren dat ze al lange tijd in een 
liefdesverhoudingg verwikkeld zijn en nog steeds bij elkaar zijn. 
Ookk Xenophon noemt in zijn Symposium Pausanias de erastes van de dichter 
Agathon.33 In dit werk haalt Sokrates in zijn lofrede op de geestelijke liefde Pausanias 
aan:: hij zou in zijn verdediging van degenen die 'zich in hun wellust wentelen' hebben 
aangevoerdd dat: 

hett sterkste leger uit erastai en hun lievelingen zou bestaan. Want dezen zouden zich, in zijn visie, 
meerr dan wie ook schamen om elkaar in de steek te laten; een vreemde bewering, alsof vooral zij 
diee gewoon zijn onverschillig te staan tegenover kritiek en geen schaamte kennen tegenover 
elkaar,, zich schamen iets schandelijks te doen. Ter ondersteuning hiervan voerde hij als bewijs 
aann dat zowel de Thebanen als de bewoners van Elis hiermee bekend waren. Hij beweerde dat zij, 
hoewell zij met hun lievelingen sliepen, hen toch naast zich in het gevecht opstelden; dit is echter 
geenn steekhoudend argument: het mag bij hen wel gebruikelijk zijn, bij ons is het schandelijk.4 

Wanneerr we deze tekst vergelijken met het Symposium van Plato vallen er drie zaken 
op:s s 
a.. Bij Plato is het Phaidros die spreekt over een leger bestaande uit paren van 

erastaii en eromenoi. Hij brengt dit als een mogelijke hypothese naar voren, niet 
alss een feit. Hij zegt niets over Elis en Boiotië. 

b.. Bij Plato vermeldt Pausanias alleen dat men het in Elis en Boiotië 
onvoorwaardelijkk gepast vindt dat de eromenos zich aan de erastai in seksuele 
zinn overgeeft. Hij spreekt niet over legers. 

c.. Xenophon stelt Pausanias voor als een pleitbezorger van een sterk lichamelijke 
liefde.. Hij zou degenen verdedigen die zich in hun wellust wentelen.6 

'Ziee Kirchner (1901) 11717. 
2P1.. Prt. 315d7-el: <ai acta nawavioi) véov xi ëti ueipdiaov, ©c, uèv èyaiuai icaXóv xe ravaGöv 
TT|VV ^óow, tfiv 5' ov>v LSéav naw KaXó;. 
3Xen.. Smp. Vm, 32. 
4Xen.. Smp. VHI, 32-34. 
55 Voor een uitgebreide bespreking van beide passages, zie Woldinga (1938) pp. 111 e.v. 
6Athenaioss refereert hieraan in Deipn. V, 216e e.v., maar merkt op dat Pausanias nooit zoiets gezegd kan 
hebben,, gezien het Symposium van Plato. 
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Sommigenn hebben uit de passage uit het Symposium van Xenophon afgeleid dat 
Pausaniass zelf een geschrift over homoseksuele eros geschreven zou hebben.7 Dit 
lijktt niet waarschijnlijk, omdat we de hierboven genoemde opmerkelijke verschillen 
tussenn de tekst van Plato en die van Xenophon ook op een andere manier kunnen 
uitleggen.. Dover heeft over de relatie tussen het Symposium van Plato en dat van 
Xenophonn overtuigend laten zien dat 'the considerations which have been adduced in 
supportt of Plato's priority are cumulatively decisive.'8 Hij stelt dat Xenophon zijn 
SymposiumSymposium né 378 heeft geschreven en dus ten aanzien van de ontwikkelingen van 
hett Thebaanse leger beter op de hoogte was. Hij heeft dus de verwijzing van 
Pausaniass naar Elis en Boiotië aangevuld met nieuwe feiten.9 Dit is zeer plausibel, 
maarr tevens denk ik dat Xenophon een kritische toespeling heeft willen maken op het 
SymposiumSymposium van Plato. In hoofdstuk 7 zal ik nader ingaan op de verschillen tussen de 
manierr waarop Plato Sokrates en erotiek aan elkaar verbindt en waarop Xenophon 
datt doet. Hier volstaat op te merken dat Xenophon in mijn visie nadrukkelijk Plato 
heeftt willen corrigeren en de bijdrage van Phaidros en die van Pausanias uit het 
SymposiumSymposium opzettelijk in elkaar heeft geschoven.10 Met name het derde verschilpunt 
iss in dit opzicht van belang.11 Bij Plato verkondigt Pausanias een eros waarin het 
seksuelee element wel aanwezig is, maar ondergeschikt aan de paideusis, de vorming 
vann de 'ziel'. Hij zet een belangrijke stap in de richting van de opvatting van 
Diotima/Sokrates.. Xenophons schets van Sokrates' opvattingen over eros verschilt in 
diee zin van die van Plato dat hij suggereert dat Sokrates uitsluitend een zuiver 
geestelijkee liefde zou voorstaan. En om dit nu te benadrukken koppelt Xenophon 
Sokratess geheel los van Pausanias en stelt hen tegenover elkaar. Deze laatste wordt 
pleitbezorgerr van de Pandemische (=de lichamelijke) variant van eros, Sokrates van 
dee Ouranische (=de zuiver geestelijke). Door Pausanias andere denkbeelden in de 
mondd te leggen, maar tevens in de karakterisering van deze persoon direct te 
verwijzenn naar het Symposium van Plato, laat hij zien dat Plato het mis heeft met de 
denkbeeldenn die hij Pausanias onder woorden laat brengen. 
Dee klassieke auteurs geven ons verder weinig informatie over wie Pausanias was12. 
Alss we de toespeling in de Protagoras over een eventuele verhouding tussen 
Pausaniass en Agathon serieus nemen, lag het in Plato's bedoeling om in aansluiting op 
dee opmerking van Aristophanes de indruk te wekken dat ze een langdurige 
verhoudingg achter de rug hebben: zo'n 18 a 20 jaar (de historische datum van de 
ProtagorasProtagoras is ca. 435-433, die van het Symposium 416). Het Symposium geeft ons 

7Zi ee F. Blass, Die attische Beredsamkeit (Leipzig 1898, 111,2) p. 262 en M. Pohlenz, Aus Platons 
WerdezeitWerdezeit (Berlin 1913) pp. 395 e.v. Athenaios (V, 216e) voegt, in zijn verbazing over  de woorden die 
Xenophonn Pausanias in de mond legt, toe dat hij  geen geschrift van de hand van Pausanias kent en dat 
hijj  ook niet op de hoogte is dat Pausanias door  een andere schrijver  als spreker  is opgevoerd om het nut 
vann erastai en eromenoi aan te tonen. Tegen de gedachte dat Xenophon zich gebaseerd zou hebben op 
eenn geschrift van Pausanias, zie ook Woldinga (1938) pp. 114-115. 
8Doverr  (1965) p. 9. Woldinga (1938), die ervan uitgaat dat Xenophon zijn Symposium in de zestiger 
jarenn heeft geschreven, is voorzichtiger  in zijn conclusie over  de relatie tussen beide werken; p. 124: 'Di t 
alless overwegende zal men, naar  het ons voorkomt, een ontleening door  Xenophon aan Plato minder 
ongerijmdd achten dan het omgekeerde.' 
«Doverr  (1965) pp. 15-16. 
10Xenophonn corrigeert ook Phaidros' opvattingen over  de relatie tussen Achilteus en Patroklos. Hij  laat 
Sokratess beweren dat Patroklos niet voor  Achilleus een JtaiSiKÖ was, maar  een gewone ètccipóc, (Smp. 
vm.31). . 
"Doverr  (1965) is aan dit verschilpunt voorbijgegaan. 
12Wee treffen bij  Aelianus (VH II , 21) een verhaal aan over  een gesprek tussen Archelaos en Agathon 
overr  het feit dat Agathon zo vaak ruzie had met zijn minnaar  Pausanias. Agathon antwoordde Archelaos 
datt  er  niets prettigere voor  een minnaar  is om het na een ruzie met zijn paidika weer  goed te maken. Als 
hijj  altij d met Pausanias op dezelfde manier  zou omgaan, zou deze het verschil niet kennen. Zie ook 
hoofdstukk 6, par. 1. De schollen op Plato's Symposion 172a vermelden overigens dat Pausanias ook een 
tragediedichterr  was (xoü TpayiK<oü). 
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geenn hint hoe oud Pausanias is. Wellicht is dit verder niet relevant, zoals Pausanias 
zelff ook geen uitspraak doet over de leeftijd van de al dan niet ideale erastes. 
Dee verhouding van Pausanias en Agathon is door moderne geleerden altijd als zeer 
uitzonderlijkk afgeschilderd. Zo noemt Dover Pausanias 'more exclusively homosexual 
thann was common in the Greek world' en in zijn commentaar op het Symposium zegt 
hijj dat 'the sustained relationship between Pausanias and Agathon which we 
encounterr in Smp. (177d, 193bc) is something unusual'13. We moeten bij de 
verhoudingg tussen Pausanias en Agathon twee dingen onderscheiden: a. volwassen 
mannenn zijn in een homoseksuele relatie verwikkeld; b. mannen hebben gedurende 
eenn lange periode één en dezelfde verhouding. Zoals we hebben gezien, vormen 
Pausaniass en Agathon op het eerste punt geen uitzondering. Zowel de 
vaasafbeeldingenn als de rede van Aischines Contra Timarchum laten zien dat 
seksuelee relaties tussen volwassen mannen voorkwamen en gedoogd werden. Het is 
daarentegenn moeilijker om zich ten aanzien van het tweede punt een beeld te 
vormen:: in hoeverre was de langdurige relatie van Pausanias en Agathon 
uitzonderlijk?? We hebben naar aanleiding van de rede Contra Timarchum gezien dat 
volwassenn mannen bij elkaar konden intrekken en dat dit een gedoogd verschijnsel 
was.. In de Ethica Nicomachea treffen we in dit kader een interessante passage aan. 
Inn zijn bespreking van de vriendschap die het genot als motief heeft stelt Aristoteles 
datt wanneer vrienden van elkaar hetzelfde ontvangen, bijvoorbeeld genot, en 
wanneerr dit afkomstig is uit dezelfde bron, deze vriendschappen het meest duurzaam 
zijn: : 

Ditt (nl. langdurige vriendschap, Ch. H) treffen we bijvoorbeeld aan in de vriendschap tussen 
gevattee mensen, maar niet bij de vriendschap tussen een minnaar en zijn geliefde. Want het zijn 
niett dezelfde dingen die hun genot verschaffen: de een ervaart genot door de ander te zien, de 
anderr door de zorgzame aandacht die hij van zijn minnaar krijgt. Maar wanneer de bloei der jaren 
vann de beminde voorbij is, houdt soms ook de vriendschap op, want voor de minnaar verschaft 
dee aanblik van zijn beminde geen genot meer, en deze krijgt van zijn minnaar geen aandacht 
meer.. Velen blijven daarentegen vrienden, wanneer beiden in karakter overeenkomen en 
vertrouwdheidd hen ertoe gebracht heeft eikaars karakters lief te hebben. '4 

Aristoteless stelt dus dat, zodra de liefde voor eikaars karakter het gewonnen heeft 
vann het erotische contact, de vriendschappen duurzaam zijn en dat het vriendenpaar 
bijj elkaar blijft.15 We zullen zien dat Pausanias in feite hetzelfde beweert: het zijn de 
Ouranischee vriendenparen die bij elkaar blijven, immers de Ouranische erastes is 
betrouwbaarr en niet promiscue. Hiertegenover staat de opmerking van Aristophanes, 
namelijkk dat er in zijn tijd maar weinig mensen zijn die erin slagen uiteindelijk hun 
wederhelftt te vinden en dus een verhouding voor het leven te realiseren. Zijn betoog 
laatt de mogelijkheid echter wel open en hij benadrukt dat Pausanias en Agathon niet 
dee enigen zijn16. We moeten concluderen dat we te weinig bronnen naast het 
SymposiumSymposium hebben die ons hierover informatie verschaffen en dat we dus niet weten 
off de relatie tussen Pausanias en Agathon in het opzicht van de duurzaamheid 
uitzonderlijkk was. Als relatie was hun vriendschap in ieder geval niet uitzonderlijk, en 
dee promiscuïteit die gangbaar was onder mannen die homoseksuele contacten 

"Doverr (1978) p. 13 en Dover (19822) p. 3. 
"Arist.. EN vm, 4,1157a5-12. 
'^Aristoteless zegt nadrukkelijk dat wanneer de erastes zijn erotische interesse in zijn eromenos verloren 
heeft,, soms (évioxe) ook de vriendschap ophoudt. Volgens hem vormt de vriendschap tussen 
Pausaniass en Agathon dus geen uitzondering. 
i6i6Smp.Smp. 193b-c. Aristophanes houdt door het gebruik van het woord ïocac, (193b7) een slag om de arm 
inn het geval van de relatie van Pausanias en Agathon. Wellicht zijn ze uiteindelijk toch niet voor elkaar 
geschapen,, ook al zijn ze al jaren bijeen. 
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zochten,, zoals we weten uit de rede Contra Timarchum, zou de reden kunnen zijn dat 
langdurigee vaste relaties geen regel waren. 

2.. De structuur  en de inhoud van de rede 

Dee rede van Pausanias is als volgt gestructureerd: 
1.. Pausanias maakt duidelijk dat de opdracht voor een rede, zoals deze door 

Phaidross is geformuleerd, niet juist is. Hij zal dit rechtzetten, hetgeen echter 
aanleidingg is om ook indirect kritiek te uiten op Phaidros' inhoudelijke 
beschrijvingg van wat eros behelst. (180cl- 180d3). 

2.. Omdat er twee Aphrodites zijn, zijn er volgens Pausanias ook twee vormen van 
Eros.. Hij geeft achtereenvolgens een karakterisering van de Pandemische Eros 
enn de Ouranische Eros (180d3-182a6). De Pandemische eros wordt door de 
minderwaardigee mensen beleden en is te omschrijven als een 'biseksuele' 
eros.177 De Ouranische eros staat voor een exclusief homoseksuele eros, die de 
goedee vorm is van eros, omdat hij meer gericht is op het psychische dan op het 
lichamelijke.. De pederastie heeft soms een slechte naam, maar dat komt door 
dee manier waarop de Pandemische erastai uiting geven aan hun eros. 

3.. Vervolgens geeft Pausanias een beschrijving van de homoseksuele praktijk en 
vann de houding ertegenover in andere stadstaten. Hij maakt duidelijk waarom in 
Eliss en Boiotië pederastie onvoorwaardelijk als iets goeds wordt gezien en 
waaromm zij daarentegen in Ionië en alle andere steden die onder de niet-Griekse 
heerschappijj vallen als schandelijk wordt beschouwd. Met deze schets zet hij 
dee homoseksuele praktijk en de morele code in Athene (en in Sparta) af tegen 
diee in de andere Griekse steden. (182a7-182d5). 

4a.. Hij laat zien dat de beoordeling van de positie van homoseksueel gedrag in 
Athenee gecompliceerd is. Men hanteert er een dubbele moraal. De houding die 
menn aanneemt tegenover een erastes is anders dan die tegenover een 
eromenos.. In zijn omgang met de paidika accepteert men van de erastes zeer 
vreemdd gedrag, dat in andere gevallen niet getolereerd zou worden (182d5-
183c4).. Maar in het geval van de eromenoi gelden andere maatstaven. Vaders 
hebbenn in Athene slaven aangesteld speciaal om te voorkomen dat hun zonen 
mett hun erastai praten. Leeftijdsgenoten bekritiseren hun vrienden als ze zien 
datt ze dat wel doen. Pausanias spreekt eerst over de erastes (182d5-183c4), 
vervolgenss behandelt hij de eromenos (183c4-183d3). 

4b.. Vervolgens laat hij zien wat iemand tot een slechte en tot een goede erastes 
maaktt en wat van een eromenos wordt verwacht, wil hij de goedkeuring van de 
Athenerss wegdragen. De Pandemische erastes is slecht. Hij is uitsluitend op het 
lichaamm van de jongen gericht en zodra deze ouder wordt laat hij hem in de 
steekk voor een ander, ondanks zijn beloftes en mooie woorden. Iemand met een 
goedd karakter blijft een erastes voor het leven. Ook aan de goede eromenos 
wordenn bepaalde eisen gesteld: hij mag niet snel op de avances van een man 
ingaann en hij moet ongevoelig zijn voor geld en voor het aanbod van een 
politiekee positie, omdat zo onmogelijk een echte vriendschap kan ontstaan. De 
eromenoss kan zich alleen dan aan de erastes seksueel overgeven, als hij ervan 
overtuigdd is dat deze hem beter kan maken in morele of intellectuele zin. (183d3-
184c7). . 

l7Ikk  zal de termen biseksueel en biseksualiteit in mijn bespreking van de Pausaniasrede tussen 
aanhalingstekenss plaatsen, omdat ze toegepast op de Pandemische eros niet in hun geëigende zin zijn 
gebruiktt  (vrouw-jonge jongen). 
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4c.. Nogmaals bespreekt Pausanias de voorwaarden waaronder homoseksueel 
contactt acceptabel is. Wanneer erastes en eromenos elkaar geven wat ieder 
toekomtt in ruil voor wat de ander biedt, dan wordt de seksuele overgave van de 
jongenn aan de man gewaardeerd. Als een jongen binnen die situatie bedrogen 
wordt,, is dit niet erg, want de intentie van de jongen was goed. (184c7-185b5). 

5.. Pausanias sluit zijn rede af met de woorden dat deze vorm van eros van hoge 
waardee is voor stad en burgers. (185b5-185c3). 

Terwijll aan het slot van Phaidros' rede het accent lag op de uitzonderlijke 
voorbeeldenn van mensen uit het verre (mythologische) verleden die bezield waren 
doorr eros, krijgt de rede van Pausanias een volslagen andere inhoud: hij spreekt over 
dee situatie van alledag, althans die indruk wekt hij. Pausanias lijkt  te spreken over de 
wijzee waarop gewone mensen de homoseksuele eros in praktijk brengen en 
analyseertt de problemen die zich hierbij voordoen met grote overtuigingskracht. Een 
tweedee opmerkelijk verschil met de rede van Phaidros is dat in de bijdrage van 
Pausaniass het erotische element veel nadruk krijgt. De centrale vraag die als een 
rodee draad door zijn rede loopt is: onder welke voorwaarden kan een jongen zich op 
acceptabelee of gepaste wijze seksueel aan een man overgeven? Pausanias gebruikt 
voorr de seksuele overgave van de eromenos de eufemistische term xapiCeoöat. Hij is 
negatieff over de heterosekualiteit en spreekt zijn waardering uit voor een duurzame 
relatie.. Verder houdt hij zich bezig met de wijze waarop de 'buitenwereld' het 
homoseksuelee gedrag beoordeelt. 
Dee rede van Pausanias is een van de moeilijkste uit het Symposium. Ik zal laten zien 
datt Plato met de rede eigenlijk het tegenovergestelde wil bereiken van wat de rede op 
hett eerste gezicht beweert. Plato wekt namelijk de indruk dat de rede van Pausanias 
eenn zuivere weergave is van een situatie waarmee de toehoorders van Pausanias 
bekendd zijn. Deze indruk, die wordt versterkt doordat hij nadrukkelijk spreekt over de 
Atheensee vóno<;, heeft vervolgens de meeste moderne commentatoren en auteurs 
ertoee gebracht te concluderen dat de beschrijving van Pausanias een juiste weergave 
iss van de homoseksuele praktijk in Athene. In mijn visie daarentegen rekent Plato 
juistt via deze rede af met de Atheense situatie en beoogt hij op een derde van zijn 
dialoogg een vervreemdend effect teweeg te brengen: de gemiddelde Athener die op 
dee hoogte was van de homoseksuele praxis in Athene zal nauwelijks kunnen beamen 
watt Pausanias zegt. Hij spreekt namelijk niet over wat er algemeen gebruikelijk was. 
Ditt maakt de rede van Pausanias paradoxaal: hij wekt de indruk een descriptieve 
beschrijvingg van de algemene seksuele moraal in Athene te geven, maar in feite biedt 
hijj een normatief model, dat ver van de praxis afstaat. Zo wordt de lezer ertoe 
gebrachtt om normen op het seksuele terrein te overdenken en te accepteren die een 
vergaandee idealisering vormen van Atheense homoseksuele vójioi. En deze 
idealiseringg is een duidelijke stap in de richting van het ideaal van eros dat Plato 
voorstaat. . 

3.. De Pandemische en Ouranische Eros 

Alss kritiek op de bijdrage van Phaidros stelt Pausanias aan het begin van zijn rede dat 
err twee Aphrodites zijn en noodzakelijkerwijs dus ook twee goden die de naam Eros 
dragen.. In een lofrede op Eros moet dus onderscheid worden gemaakt over welke 
Eross wordt gesproken. Voordat we de karakterisering van beide goden door 
Pausaniass bespreken, moeten we eerst nagaan welke plaats een Ouranische en een 
Pandemischee Aphrodite in Athene hadden. 
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Voorr beide godinnen bestonden tempels of heiligdommen18. De bronnen suggereren 
datt de Pandemische Aphrodite in Athene vóór de vierde eeuw twee 'functies' had: 1. 
alss godin die het hele volk betrof, was ze het symbool van saamhorigheid en van de 
bandd die het functioneren van een gemeenschap vooronderstelt. Zo offerden 
magistratenn aan Aphrodite Pandemos.19 2. Ze is ook de godin van de prostitutie20. 
Dee tegenstelling die we in het Symposium van Plato aantreffen tussen de Ouranische 
enn de Pandemische Aphrodite wordt niet door andere Attische bronnen bevestigd, 
behalvee door het Symposium van Xenophon.21. In vm, 9 vraagt Sokrates zich af of er 
éénn Aphrodite is of twee, de Ouranische en de Pandemische. Hij bekent dat hij dat 
niett weet, maar is er zeker van dat de beide Aphrodites wél gescheiden altaren en 
tempelss hebben. Het is voorstelbaar, aldus Sokrates, dat er met de twee godinnen ook 
tweee vormen van eros verbonden zijn: de eros gericht op lichamen (Pandemische) en 
dee eros gericht op de ziel, de vriendschap ($iXia) en het gepaste gedrag (xd KaAd épya). 
Inn ieder geval kunnen we stellen dat de door Plato aangebrachte tegenstelling tussen 
dee Ouranische en de Pandemische Aphrodite en de koppeling hieraan van twee 
vormenn van eros nieuw is22. Dat de Pandemische Aphrodite door Plato en Xenophon 
geassocieerdd wordt met zuiver lichamelijke liefde is op zichzelf genomen niet vreemd, 
gezienn haar functie als godin van de prostitutie, maar het absolute onderscheid met de 
Ouranische,, alsof deze niets (Xenophon) of weinig (Plato) met erotiek van doen heeft, 
enn de Pandemische daarentegen alles, lijkt tendentieus en heeft niets te maken met 

"Voo rr  de Ouranische cf. Paus. I, 14, 6 met vermelding van een tempel in de buurt van het 
Hephaisteion;;  Paus. I, 19, 2 vermeldt een tempel èv KTJTIOIC , in het zuidoosten van Athene (ook 
genoemdd door  Lukian . dial, meretr. 7, 1). Burker t (1985) p. 155 zegt dat de Ouranische een oude, 
wijdverbreid ee cultusnaam van Aphrodit e was. De Ouranische Aphrodit e zou dezelfde zijn als de 
Phoenicischee hemelkoningin. Het laat zich aanzien dat de beide tempels van deze Aphrodit e niet, zoals 
inn Korinth e (cf. Pind. fr . 122 Snell en Bowra Pindar Oxford (1964) pp. 388-90), verbonden waren met 
prostitutie .. Voor  de Pandemische Aphrodit e vermeldt Pausanias (I , 22, 3) een heiligdom aan de 
zuidelijk ee voet van de Akropolis. 
19Cf.. R. E. Wycherley "Archai a Agora"  in: Phoenix 20 (1966) pp. 285-93 en J. Travlos Bildlexikon zur 
TopographieTopographie des antiken Athen (Tubingen 1971) pp. 1, 2 en 4. Al s reden voor  de oprichting van het 
heiligdomm zegt Pausanias (I , 22, 3): éjtei xe ' AGnvaio-uc, 0Tiae\>c, èt; uiav tfrayev dtJió x<3y 5T|UÜ>V 
JCÓAIV ,, avrii v xe aéfïeoöai Kal rtei6a> icaxécrrnae. Deze gedachte wordt min of meer  bevestigd door 
Apollodoross bij  Harpokratio n (229):'A7ioXXó8a>po<; èv xa> itepi Oeriiv ndvSriuóv jfrncri v |A6fiynoi 
K&nOrtva ii  xfiv d$i8pt>6eïaav Jiepi xfjv dpxaiav dyopdv Sid xó évxaüOa itdvxa xóv Sfipov 
aovdveaOaii  xó naXaiov èv xaïc, eidcX/nairnc;, etc, CKOXO W dvopdc,. Zie ook F. Croissant-F. Salviat 
BCHBCH 90, 1966: pp. 460-71 en Burker t (1985) p. 155. 
^Bi jj  Harpokratio n (229) vinden we deze suggestie, afkomstig van Nikandros. Hij  beweert dat Solon de 
organisatiee van de hetairen eraan heeft verbonden: NixavSpoc, év eiexq> KOXO K̂ÖVUÏKÜO V Zófoövd $nai 
aeouaxaa dyopdaavxa e\mpeitf\ ém. (jxéyrv; oxfjaai 8id xo\x; véouc, Kal èic TÖ>V nepvyivoueyaiv 
Xpnjtdxa vv t5pvaao6ai'  A^poSixiy; 7tav8Tiuau lepóv. ëoxi 8è ndvSnuov JIÓYXOIVOV . Hetzelfde bericht 
vindenn we bij  Athenaios (Deipn. XIII , 569d), die ook verwijst naar  Nikandros, maar  tevens een 
fragmentt  uit een komedie van Philemon (fr . 4) citeert, volgens wie Solon bepaalde plaatsen zou hebben 
aangewezenn waar  prostituti e bedreven kon worden om de vecoxépoi uit hun nood te helpen. Parker 
(1996)) p. 49 blijf t toch sceptisch over  het verband tussen Solon en de instelling van een cultus voor 
Aphrodit ee Pandemos. 
2ipausaniass (K , 16,3) vermeldt nog dat er  in Thebe drie houten beelden van Aphrodit e stonden; de één 
werdd de Ouranische genoemd, de tweede de Pandemische en de derde de Aphrodit e van de Afwijzin g ( 

''  Arcooxpo^ia). De Ouranische kreeg haar  naam als aanduiding van zuivere liefde en omdat deze vri j  is 
vann lichamelijk verlangen (èni ipooxi KaOapcp Kai arniXXavuévcp KÓQOM ocoudxeov); de Pandemische 
kreegg haar  naam als aanduiding van seksuele liefde (éni xaïc, uUjeoi) en de derde opdat het geslacht der 
mensenn onwettig verlangen en goddeloze daden zou afwijzen. 
^I nn één fragment van Euripides'  Stheneboia (Page GLPapyri, pp. 128-129) vinden we een toespeling 
datt  er  twee vormen van eros zijn, zonder  echter  de vermelding van de namen van de Ouranische en 
Pandemischee eros. 
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dee praxis van de Aphrodite-cultus.23 Deze scherpe tegenstelling tussen beide 
Aphroditess is dus als het ware een vertekening van de werkelijkheid. 

Dee Pandemische Eros 
Inn de passage waarin Pausanias duidelijk maakt, dat er twee Aphrodites zijn en dus 
noodzakelijkerwijss ook twee vormen van Eros (180d3-181a6) - eros is noodzakelijk 
voorr datgene waarvoor Aphrodite staat24-, beweert hij dat, ook al moeten alle goden 
geprezenn worden, niet elke Eros goed is en dus geen enkomion verdient; maar hij 
geeftt nog niet aan welke. Meteen bij aanvang van zijn karakterisering van de Eros die 
mett de Pandemische Aphrodite verbonden is (vanaf 181a7), wordt duidelijk dat het 
dee Pandemische Eros is die geen enkomion verdient. Het is de eros waaraan de 
minderwaardigenn onder de mensen zich overgeven.25 De onbevangen eigentijdse 
lezerr of toehoorder die nog dacht dat de term rtóvSiuioq een positieve connotatie had, 
wordtt onmiddellijk geconfronteerd met een hard, maar duidelijk oordeel. Pausanias 
onderscheidtt aan deze eros de volgende kenmerken: 
1.. hij is niet minder gericht op vrouwen dan op jonge jongens. Degenen die deze eros 
belijdenn hebben een 'biseksuele' gerichtheid. 
2.. hij is meer gericht op lichamen dan op y^xai (zie ook 183el). 
3.. hij is zoveel mogelijk gericht op de domsten onder de mensen. 
4.. hij is uitsluitend gericht op het orgasme (tó Sianpd^aoeai, 181b5) zonder zich te 
bekommerenn of dit op een juiste manier wordt bereikt.26 

Naastt deze expliciet vermelde kenmerken van de Pandemische Eros, kunnen we nog 
anderee eigenschappen van hem afleiden uit opmerkingen die Pausanias maakt over 
dee Ouranische Eros. 
Vanuitt mythologisch perspectief zijn er twee kenmerken van Aphrodite die een 
beslissendee rol gespeeld hebben bij het karakter van deze eros27. De Pandemische 
Aphroditee is veel jonger dan de Ouranische en zij heeft door haar geboorte deel aan 
hett vrouwelijke én het mannelijke. Om met het laatste te beginnen: de Pandemische 
Aphroditee heeft zowel een vader (Zeus) als een moeder (Dione).28 Pausanias maakt 
vervolgenss de volgende gedachtegang: Eros als owepyóq van Aphrodite wordt 
gekenmerktt als een aantrekkingskracht naar zowel het mannelijke als het 
vrouwelijke,, omdat hij oorspronkelijk aan beide heeft deelgehad. Eenzelfde soort 
gedachtegangg past hij toe bij de andere eigenschap van de Pandemische Aphrodite. 
Hett feit dat zij in verhouding tot de andere Aphrodite jonger is, maakt dat Eros gericht 
iss op jonge jongens. Bovendien lijkt het erop dat de Pandemische Eros zelf jeugdig 
vann karakter is. Dit kunnen we indirect afleiden uit wat Pausanias over de Ouranische 
Aphroditee zegt: ze is ouder en heeft geen deel aan hybris29. Hybris werd als een 

23Tott deze conclusie komen E. Simon Die Götter der Griechen (München 1980) pp. 251 e.v., en 
Halperinn (1990) p. 105. Cf. ook Nilsson (19673) p. 521. 
^Smp.^Smp. 180d3-4: növxeq yap touev ön O\>K ëaxtv ave-u'Epanoq' A^poSirn. 
^Smp.^Smp. 181b2: oi âOXoi x(5vdvep(ójia)v. 
^LSJJ geven deze betekenis voor SiarcpÓTxeadai niet op, maar vele commentatoren wel. Bury zegt in 
navolgingg van Hug dat het 'a polite euphemism for the sexual act' is en ook Rose (1981) geeft deze 
interpretatie,, maar ik denk dat Dover gelijk heeft dat de term, zeker in de aoristus, betrekking heeft op 
hett orgasme. Nehamas en Woodruff (p. 14) vertalen het mijns inziens juist met 'completing the sexual 
act'.. Allen (1991) p. 121 'act' is te zwak. Het is onduidelijk waarom Vicaire in de Budéé de vertaling van 
Robinn 'Ia realisation de 1'acte' heeft veranderd in een minder duidelijk 'arriver a leurs fins'. Voor deze 
betekeniss van 5va7tpd^ac6ai, zie ook: Phdr. 234a, 256c, Lysias I, 33, waar sprake is van een 
verkrachting. . 
^Cf.hetYapinlSlbS. . 
2i2iClCl Hom. //. 5,370-430. 
™Smp.™Smp. 181c4: ëneira itpeafïvcépaq, üppeox; önoipou. 
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typischh kenmerk van de jeugd gezien30. De nadrukkelijke vermelding dat de 
Ouranischee Eros geen deel heeft aan hybris doet ons vermoeden dat Pausanias wil 
suggererenn dat de Pandemische Eros hieraan wél deelheeft. Als deze conclusie juist 
is,, hoe moeten we dit dan opvatten? Het feit dat de Pandemische erastes gericht is op 
eenn orgasme zonder dat hij zich daarbij enige rekenschap geeft of de daad op een 
gepastee of ongepaste wijze is verricht (djieXoüvra; Sè toö KCÜUDC, ï\ ufi, 181b6), maakt het 
aantrekkelijkk te veronderstellen dat gezien de associatie die het woord hybris in 
seksuelee zin kan hebben, Plato de Pandemische erastes als iemand beschouwt die 
seksueell contact met iemand heeft zonder er rekening mee te houden of de ander dit 
well wil. Hybris in seksuele zin staat voor verkrachting.31 De woorden kunnen wellicht 
ookk op een andere manier geïnterpreteerd worden. Het ligt voor de hand om uit het 
voorafgaandee het werkwoord Sicocpó̂ aoGai aan te vullen bij xoC teaXox; r\ \ir\. Als dit juist 
is,, is het ook mogelijk dat Pausanias met de ongepaste wijze van het verkrijgen van 
eenn orgasme doelt op de seksuele rol die de erastes tijdens het orgasme vervult: de 
passievee rol. De Pandemische erastes zou zich ook niet bekommeren om zijn rol; het 
deertt hem niet of hij al penetrerend zijn orgasme bereikt of dat hij zich laat 
penetreren.322 Hoe het ook zij, de Pandemische Eros wordt gekenmerkt door een 
morelee onverschilligheid. De Pandemische erastes handelt zoals het hem uitkomt en 
hett is hem daarbij om het even of hij goed of slecht handelt.33 Hij is alleen 
geïnteresseerdd in zijn eigen genotservaring. Of we de onverschilligheid van de erastes 
jegenss het morele karakter van zijn seksuele handelingen ook mogen doortrekken 
naarr zijn voorliefde voor het object van deze handelingen wordt niet duidelijk. 
Pausaniass stelt alleen dat de erastes het net zo lief met vrouwen als met jongens 
'doet'.. Hij stelt nergens expliciet dat de man er onverschillig tegenover staat of hij zijn 
orgasmee bereikt bij een vrouw of bij een jongen. De onverschilligheid heeft 
betrekkingg op de moraliteit van de handeling, niet op het object ervan. 
Dee Pandemische erastes is verder geneigd tot promiscuïteit. In 183d6 e.v. maakt 
Pausaniass na een lange uitweiding over de juiste vorm van erotisch contact weer 
enkelee opmerkingen over de Pandemische erastes. 

Diee Pandemische erastes is vulgair/laag/slecht (rtovnpócj , hij  die het lichaam meer  liefheeft dan 
dee ziel. Want ook is hij  niet standvastig/vasthoudend, omdat hij  ook niet verliefd is op iets dat 
standvastigg is. Immers tegelijk met het tanen van de bloem van het lichaam, dat hij  liefhad, 'vliegt 
hijj  heen en verdwijnt' , zijn talrijk e woorden en beloftes te schande makend.34 

Dee Pandemische erastes is zo geobsedeerd door seks, dat hij, zodra het lichaam van 
zijnn geliefde niet meer bij hem in de smaak valt, zijn partner voor een ander verlaat. 
Hijj is instabiel, omdat het object van zijn liefde instabiel is.35 

^Cf .. Soph. fir . 705, PI. EuthtL 273B, Lysias XXIV , 16, Arist . Ret. H, 2, 1378b28; vergelijk ook Fisher 
(1992)pp.97e.v. . 
3lZi ee Fisher  (1992) pp. 104-111. Ook het woord dSitri a in 182a4 zou hierop kunnen wijzen. Fisher 
(1992)) pp. 458-459 zegt naar  aanleiding van deze passage uit de rede van Pausanias dat hybris te maken 
heeftt  met het onteren van het lichaam van de jongen. Het is niet helemaal duidelij k wat Fisher  hiermee 
bedoelt.. Een jongen penetreren hoeft geen hybris te zijn. Immers ook de Ouranische erastes penetreert 
zijnn eromenos. 
32Ookk de passieve rol wordt door  Aischines soms omschreven als hybris die men zichzelf aandoet Cf. 
ContraContra Timarchum 108, 116, 185. Zie deel 1, hoofdstuk 8, par. 2.3 en 3.3. Een man dwingen tot de 
passievee rol wordt in de versie van Prodikos van de mythe van Herakles op de tweesprong (in Xen. 
Mem.Mem. II , 1,30) ook als hybris aangeduid (zie deel 1, hoofdstuk 7.9). 
33Cf.. Smp. lSlbl en 181b6-8. 
"Smp."Smp. 183d8-e5. 
35Dee promiscuïteit van de Pandemische erastes wordt ook indirect gesuggereerd doordat Pausanias 
nadrukkelij kk  van de Ouranische erastes zegt dat deze in ieder  geval niet zijn eromenos, argeloos als deze 
is,, bedriegt en lachend naar  een ander  gaat (181d5-7), 
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Behalvee op vrouwen valt de Pandemische erastes op jonge jongens die hun vow; nog 
niett hebben ontwikkeld en bij wie de baardgroei nog niet is begonnen. Zelfs hun 
lichaamm is nog niet volgroeid, zodat het onduidelijk is hoe zij zich fysiek zullen 
ontwikkelenn (cf. 181d7-e3). Pausanias geeft geen ondergrens maar een bovengrens. 
Hett is dit aspect van de erotische belangstelling van de Pandemische erastes waarop 
Pausaniass met de term öicaipia doelt36. 

Wantt  zij  zijn het, die ook de pederastie in discrediet hebben gebracht, met het gevolg dat 
sommigenn durven zeggen dat hett  schandelijk is om erastai terwill e te zijn. Zi j  zeggen dit met het 
oogg op deze mensen, waarbij  ze op hun keuze van het verkeerde moment (dicaipia) letten, en op 
hunn onrechtvaardige gedrag (dSucia), immers wat op gepaste en juiste wijze wordt gedaan kan 
tochh zeker  niet terecht kritie k ondergaan.37 

Hett feit dat de Pandemische erastes op jonge jongens valt - het gaat om jongens niet 
ouderr dan 16-17 jaar -, dat hij promiscue is en de jongens, zodra dezen hun 
jeugdigheidd verliezen, inruilt voor anderen (döucia), heeft de pederastie een slechte 
naamm bezorgd. Het is de lichamelijke, seksuele obsessie, die ervoor zorgt dat de 
Pandemischee erastai zich in de ogen van Pausanias oneerlijk tegenover de argeloze 
jongenss gedragen. Hun verlangen is gericht op iets dat tijdelijk is en dat zijn kracht en 
schoonheidd verliest. 
Pausaniass doet het voorkomen dat de jeugd van de jongens hun een vrouwelijke 
genderr geeft. Ze missen nog belangrijke kenmerken van mannelijkheid. Tekenen van 
mannelijkee gender zijn voor Pausanias baardgroei en voü<;. Maar in hun vrouwelijke 
genderr zijn de jongens het object van de verkeerde eros. Plato ventileert bij monde 
vann Pausanias een zeer negatief beeld over vrouwen. Zij behoren tot de domsten 
(dvoTiTdxoi)) en elk erotisch gevoelen dat op hen gericht is, kan onmogelijk van een 
waardevoll persoon afkomstig zijn. De mensen die dan ook seksuele belangstelling 
voorr hen koesteren, zijn minderwaardig. Maar meer kan er tussen hen ook niet zijn. 
Vrouwenn zijn er uitsluitend voor de bevrediging van de seksuele verlangens; blijkbaar 
hebbenn ze de man niets méér te bieden. Mannen die behoefte hebben om aan de 
relatiee met hun partner een andere dimensie te geven dan uitsluitend een seksuele, 
moetenn zich in ieder geval tot jongens of jongemannen wenden en zullen elk 
heteroseksueell gevoel moeten onderdrukken. Deze visie oordeelt hard over een groot 
deell van de bevolking van de Atheense maatschappij en over een groot deel van de 
Atheensee seksuele praxis. Pausanias is eigenlijk in het geheel niet geïnteresseerd in 
dee man-vrouw relatie, dit in tegenstelling tot Phaidros die, zoals we hebben gezien, het 
voorbeeldd van de liefde van Alkestis voor haar echtgenoot in hoge mate waardeert. 
Naa de vermelding dat vrouwen het object kunnen zijn van de Pandemische erastes 
wordenn ze doodgezwegen. De Pandemische Eros wordt in het vervolg alleen in zijn 
homo-erotischee variant afgezet tegen de Ouranische38. Pausanias heeft zo weinig 
belangstellingg voor de vrouw als object van eros dat hij op geen enkele manier de 
'biseksualiteit'' nader toelicht of problematiseert.39 In samenhang hiermee is het 
opmerkelijkk dat Pausanias in zijn classificatie van mensen die door Eros bevangen 
zijn,, niet degenen heeft opgenomen die exclusief heteroseksueel zijn. Dit is op zijn 

*>Smp.*>Smp. 182a4. Over  dictupLa in deze erotische betekenis zie ook PI. Phdr. 23 ld, 232a. Thphr . Char. 12 
handeltt  over  dieaipia in de zin van 'gebrek aan tact'. 
3737Smp.Smp. 182al-6. 
MPausaniass maakt in het kader  van de seksualiteit nog één opmerking over  vrouwen en wel in 181e5-
182al,, waar  hij  vermeldt dat er  in Athene een wet bestaat die verbiedt dat mannen 'vreemd' gaan met 
vrijgeborenn vrouwen. 
39Zoo maakt hij  niet duidelij k op welke manier  het verlangen naar  een jonge jongen en het verlangen naar 
eenn vrouw zich naast elkaar  manifesteren. Ook bespreekt hij  niet of er  mannen zijn bij  wie het ene 
verlangenn sterker  is dan het andere. 
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zachtstt gezegd verrassend en bevreemdend. Meent Pausanias dat deze mensen er 
niett zijn? Dat zou een al te grove vertekening geven van de Atheense seksuele praxis. 
Waarschijnlijkk meent hij dat wat mannen voor vrouwen voelen geen eros is en dat zij 
daaromm buiten zijn classificatie van de vormen van 'erotisch' gedrag vallen. Omdat de 
Pandemischee eros ook jongens als object heeft, is de Pandemische een vorm van 
eros.. Maar dat deze eros ook vrouwen als object heeft, maakt hem tot een 
verwerpelijkee hartstocht. Dit onderstreept zijn verachting voor alles wat vrouw is. 
Wee zullen zien dat Aristophanes, maar ook Diotima, hem op dit extreme standpunt 
corrigeren. . 
Dee beschrijving van de Pandemische eros geschiedt vanuit het perspectief van de 
erastes.. Het 'Pandemische' lijkt een categorie om de erastai te classificeren en hun 
gedragg af te bakenen. De beschrijving van de eromenos staat in dienst van de 
verhelderingg van de aard van de erastes. Toch onderkent Pausanias ook bij de 
eromenoii kenmerken die hun een Pandemische aard geven. Zoals we hebben gezien, 
iss voor Pausanias de centrale vraag: op welke wijze kan een eromenos zich op 
gepastee wijze aan een erastes seksueel overgeven? De overgave gebeurt niet op een 
gepastee wijze (aiaxpax; 183d6), als de jongen zich aan een slechte (novrjpóq), dat wil 
zeggen:: een Pandemische erastes op een slechte wijze (jtovnpócj overgeeft. De 
eromenoss wordt een verkeerde eromenos niet alleen doordat hij met de verkeerde 
mannenn omgaat, maar omdat hij tot de verkeerde handelingen wordt verleid, of beter, 
zichh laat verleiden. Maar de Atheense nomos vereist niet alleen een classificatie van 
dee erastai maar ook van de eromenoi (184a3-5). Pausanias noemt twee zaken die een 
eromenoss tot een Pandemische maken: 

Datt  is dan ook de reden waarom het allereerst als een schande geldt zich snel te laten vangen; er 
moett  tij d verstrijken die meestal een goede toetssteen schijnt te zijn. Vervolgens vindt men het 
schandelijk,, wanneer  men zich door  geld of politieke macht laat vangen, waarbij  het niet uitmaakt 
off  de jongen, wanneer  hij  slecht behandeld is, zwicht en niet volhardt, of, goed behandeld, niet 
ongevoeligg is voor  geld of de belofte van een politieke carrière.40 

Pausaniass licht het eerste punt verder niet toe, waardoor hij zich niet uitlaat over het 
motieff van de eromenos zich snel aan de erastes over te geven. Ligt het aan het nog 
niett ontwikkelde karakter van de jonge jongen, dat hij niet in staat is weerstand te 
biedenn aan de verleidelijke beloften van de erastes, of handelt hij uit een sterke 
behoeftee aan aandacht en zelfs aan lichamelijk contact? In het laatste geval zou de 
eromenoss enige eros/seksueel verlangen toegedicht kunnen worden, hetgeen 
Pausaniass echter waarschijnlijk zou ontkennen. 
Zwichtenn voor geld of voor politieke invloed wordt door Pausanias nadrukkelijk als 
eenn kenmerk gezien dat een eromenos tot een slechte eromenos maakt. In 184e6-
185a55 komt Pausanias terug op het aspect van het geld. Als een eromenos ervan uit 
wass gegaan dat hij een rijke erastes aan de haak had geslagen, maar hierin 
teleurgesteldd wordt, omdat hij uiteindelijk geen geld ontvangt voor zijn seksuele 
diensten,, komt zijn ware aard (xó awou 185a3) aan het daglicht: voor geld is hij tot 
alles,, ongeacht wat het is, te verleiden41. Deze motieven van de Pandemische 
eromenoss om seksuele contacten met mannen aan te gaan, hebben volgens 
Pausaniass ook geen stabiel of duurzaam karakter (184b3-5). Zij vormen geen goede 
grondd voor een langdurige relatie, laat staan voor een ware vriendschap (yewaia 
<friXta).. Pausanias spreekt over jonge jongens, maar zwijgt over de civiele status die 
eenn Pandemische eromenos zou hebben: slaaf, metoik of burger. Anderzijds verwijst 

«>Smp.«>Smp. 184a5-b3. 
AXAXSmp.Smp. 185a3-5: Sotcel yap ó toiovtoc, TÓ ve crótoü éniSeï^ai, Öxi ëveiea ypr\\idx(av óxiovv av 
ÓTCÜOÜVV üjcnpexot, TOVTO 5è o\> ïeaXóv. 
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hijj met het motief van het geld ongetwijfeld naar de verscheidene vormen van 
prostitutiee die er in Athene waren.42 

Nuu doet zich hier een probleem voor. We weten dat er in de vierde eeuw een wet 
bestondd (wet A2, zie hoofdstuk 8 van deel 1) die een vader of in het algemeen een 
Kiipioqq verbood zijn zoon te prostitueren. De wet heeft betrekking op een ran<;, en wel 
zolangg hij nog onder zijn vaders jurisdictie valt De bron voor deze wet is de rede van 
Aischiness Contra Timarchum, die in 345 voor Chr. was uitgesproken. Plato schreef 
zijnn Symposium ca. 380. Als we ervan uitgaan dat de wet al in het begin van de vierde 
eeuww bestond, hetgeen niet onwaarschijnlijk is, hoe moeten we deze opmerking van 
Pausaniass dan opvatten? Pausanias zegt dat het als schandelijk wordt beschouwd, 
wanneerr een eromenos zich door geld laat verleiden. Hij zegt niet dat het verboden is. 
Zijnn opmerking dat, als een jongen door een minnaar bedrogen wordt, omdat deze 
zichh rijker voordoet dan hij is, dit even schandelijk is (184e6-185a3), vooronderstelt 
bovendienn dat zoiets kan gebeuren43. Er zijn nu twee interpretaties denkbaar: 1. Plato 
benadruktt dat in de tijd van de fictieve datum van het Symposium de seksuele 
wetgevingg en normen op het gebied van de prostitutie anders waren dan in zijn tijd. 2. 
Platoo houdt bij monde van Pausanias de lezer voor hoe de eigentijdse seksuele praxis 
is,, dat wil zeggen: er bestaat een grote discrepantie tussen wetgeving en praktijk. 
Ookk al is er een wet die verbiedt dat jongens van burgers, zolang ze nog niet als 
burgerr geregistreerd zijn, geld ontvangen voor seksuele doeleinden, toch was dit 
verbodenn gedrag niet ongebruikelijk. We laten deze kwestie rusten totdat we onze 
analysee van de rede van Pausanias hebben afgerond. 
Hoee moeten we Pausanias' toespelingen op het streven naar een politieke carrière in 
gevall van jonge jongens interpreteren? Zou dit een motief van de jongens kunnen zijn 
omm zich seksueel te laten gebruiken door mannen? We zijn het motief tegengekomen 
bijj Timarchos, maar het laat zich aanzien dat hij ouder was toen hij vriendschappen 
sloott met mannen die hoog op de politieke ladder stonden. Wellicht doelt Pausanias op 
hett fenomeen dat vaders hun zonen voor seksueel gebruik aan vrienden afstonden, 
wellichtt in ruil voor een wederdienst. De wederdienst van de erastes zou uit de 
beloftee kunnen bestaan de jongen later te helpen met een politieke carrière.44 

Dee Ouranische Eros 
Aann het karakter van de Ouranische Aphrodite en zo aan dat van de Ouranische 
eross liggen vanuit de mythologie twee belangrijke feiten ten grondslag. 
a.. Ze is ouder, dat wil zeggen: ze bestond allang voordat de Pandemische Aphrodite 

terr wereld kwam. 
b.. Ze heeft uitsluitend een vader (Ouranos). Het vrouwelijke element is in de eros 

afwezig. . 
Dee Ouranische eros wordt derhalve als volgt gekarakteriseerd: 
1.. hij is uitsluitend gericht op een mannelijk object.43 

2.. hij is gericht op datgene wat van nature krachtiger is en meer voü; heeft (181c6). 
3.. hij heeft geen deel aan hybris, dat wil zeggen: hij zal zijn object geen geweld 

aandoenn (181c4). 
4.. hij is uóvtuoq, standvastig; hij blijft trouw aan zijn object. 

Dee hele redevoering van Pausanias is een pleidooi voor de Ouranische eros. Deze is 
dee enige vorm die de moeite waard is om bezongen te worden. Aan het einde van zijn 

42Overr  homoseksuele prostitutie, zie deel 1, hoofdstuk 8, par. 4.2.2. 
«Platoo gebruikt hier  ei+opt. aor. (ei ... é^cmaxTieeiTi / uf| XdBoi), cf. Rijksbaron (1984) p. 72. 
-"Cf .. deel 1, hfdst. 8, par. 4.2.1 
45Zi ee Smp. 181c4-5 Ö9ev 5fi èjil xó dppev tpénovrai oi ÈK toikov TO\5 èpanoq enurvoi. De lees met 
Burnet,, Robin en Dover  in 181c3-4: xaï ë<mv oxnoq ó töv icaiSoav ëpax;. Hug, Bury en Vicair e zetten 
dee woorden in navolging van von Schütz tussen [..]. Dit lijk t me niet nodig. 
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redee (185b5 e.v.) blijkt dit de enige vorm van eros te zijn waarvan een stad en haar 
burgerss voordeel hebben. Degenen die deze eros belijden, worden omschreven als oi 
0706011 (181e3) en Ouranische verliefdheid wordt gezien als een bezieling (ëmutvoi 
181c5)) of als een gedrevenheid (cóputiuévoxx; 181dl), termen die in het geval van de 
Pandemischee eros niet worden gebruikt. De moeilijkheid bij dit onderdeel van de rede 
vann Pausanias is dat hij enerzijds zijn toehoorders graag wil doen geloven dat zijn 
verslagg van de Ouranische eros een weerslag is van de nomos in Athene. Anderzijds 
iss zijn behandeling van deze vorm van eros zo doordrongen van een persoonlijke 
aanpakk en betrokkenheid dat het de lezer niet kan ontgaan dat zijn verslag 
ideologischee trekken vertoont. Onze bespreking van deze vorm van eros zal deze 
tegenstrijdigheidd proberen te verklaren. 
Hett pleidooi voor de Ouranische eros is een pleidooi voor exclusieve homo
seksualiteit.. Ouranische erastai hebben alleen oog voor jongens. Elke belangstelling 
voorr vrouwen is bij hen afwezig. Nergens in zijn redevoering wordt dit feit 
geproblematiseerd.. Integendeel, volgens Pausanias is het nadrukkelijk de bedoeling 
vann de Atheense nomos deze vorm van eros aan te moedigen. Het is bijzonder 
opmerkelijkk dat Plato via Pausanias exclusieve homoseksualiteit koppelt aan de 
Atheensee seksuele praxis en de geaccepteerde seksuele moraal. Hij doet het 
voorkomenn alsof deze vorm van eros bij uitstek in Athene wordt gerealiseerd, 
hogelijkk wordt gewaardeerd en voor haar goed functioneren onmisbaar is. 
Wee kunnen stellen dat in de visie van Pausanias het object van eros van zeer 
wezenlijkk belang is voor de aard van de eros. Het object maakt als het ware de 
Ouranischee eros tot wat het is. Mannen worden aangetrokken tot het mannelijk 
geslacht,, waarbij de nadruk in eerste instantie niet zozeer ligt op het feit dat het om 
hetzelfdee geslacht gaat, maar dat het mannen/jongens zijn die het object van de 
Ouranischee eros vormen. De Ouranische erastes is dus niet uit op een bepaalde 
vertrouwdheidd die de seksualiteit met iemand van hetzelfde geslacht geeft. Nergens 
motiveertt Pausanias gelijkslachtige liefde uit een angst voor seksualiteit met het 
andere,, onbekende geslacht. Exclusieve homoseksualiteit wordt gemotiveerd doordat 
eenn erastes als man zich tot het mannelijke voelt aangetrokken, hetgeen de 
Ouranischee eros tot een bijzondere eros maakt. Maar het gaat in het geval van de 
Ouranischee eros om een speciale jongen. De erastai vallen op wat oudere jongens. 
Dezenn hebben in ieder geval de leeftijd dat ze een baard beginnen te krijgen 
(yeveidOTceivv lSldS).46 Pausanias benadrukt dat het krijgen van de baard (man 
worden)) en het ontwikkelen van de voüq parallel lopen. Een jongen wordt door de 
Atheensee wetgeving op achttienjarige leeftijd geacht het burgerschap met al zijn 
plichtenn en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Vanaf dat moment was hij 
officieell geen rcaï<; meer, maar een u£ip<mov. Wellicht doelt Pausanias hierop, als hij 
zegtt dat de Ouranische erastai niet van jidïöec, houden (181dl). 
Hett is opmerkelijk dat Pausanias niet spreekt over de leeftijd van de erastes en 
nergenss de term dviip in plaats van erastes gebruikt, zoals Phaidros. Consequent 
wordtt door hem de term erastes toegepast. De reden hiervan zou kunnen zijn dat bij 
dee Ouranische eros de partners niet veel in leeftijd hoeven te verschillen. Ze kunnen 
beidenn een baard dragen. De Ouranische erastai en hun partners zijn dus meer gelijk 
aann elkaar dan dit bij de Pandemische eros het geval is. 
Nuu komen we op een wezenlijk kenmerk van de Ouranische eros. De Ouranische 
erastaii voelen zich aangetrokken door datgene wat in potentie is wat ze zelf zijn. Hun 
eromenoii zijn jongens die gevormd willen worden, die de goede eigenschappen van 
hunn erastai willen overnemen. Vandaar dat deze jongens de leeftijd hebben om hun 

^Wee kunnen ons afvragen wat Pausanias precies bedoelt met het yeveidoKew: gaat het om jongens bij 
wiee de eerste donsharen verschijnen (ca. 15 jaar oud) of betreft het jongens die een echte, voile baard 
beginnenn te krijgen? In dat geval zijn de jongens ouder en zullen ze eerder twintig jaar dan zestien jaar 
oudd zijn. 
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vowqq te ontwikkelen en een verlangen koesteren zich aan paideusis te onderwerpen 
tenn einde de staat van aretè te bereiken die hun erastes belichaamt. De Ouranische 
eross betekent dus het verlangen een jongen aan zich te binden en hem te 'bezitten' -
hett erotische element blijft in de eros aanwezig - om hem uiteindelijk te maken tot dat 
watt de erastes zelf is, tot een soort evenbeeld in gedrag en karakter. We zien dus hoe 
sterkk de Ouranische eros gestructureerd is naar het principe van het gelijke wordt 
aangetrokkenn door het gelijke.47 

Vormingg vereist duur. Wil de vorming werkelijk zijn beslag krijgen, dan moet deze 
indringendd en aanhoudend zijn. Ook aan deze voorwaarde voldoet de Ouranische 
eros. . 

Wantt  degenen die jongens vanaf die leeftijd beginnen lief te hebben, zijn denk ik erop voorbereid 
hunn hele leven samen te zijn en samen in gemeenschap te leven.4* 

Doverr zegt naar aanleiding van deze woorden 'not as a rale under the same roof, but 
perhapss Pausanias and Agathon did.'49 Het is niet zeker of het geen regel was dat 
mannenn of mannen en jongens bij elkaar woonden. Uit de rede van Aischines Contra 
TimarchumTimarchum en de redevoering van Lysias Contra Simonem blijkt wél dat jongens bij 
mannenn of mannen bij elkaar introkken50. Het zou dus heel wel de bedoeling van 
Pausaniass kunnen zijn te suggereren, dat de Ouranische erastes en eromenos bij 
elkaarr onder één dak wonen. Het vormingsideaal dat de Ouranische relatie voorstaat 
spreektt dit in ieder geval niet tegen en lijkt eerder in deze richting te wijzen. 
Dee eromenos als het object van de erotische verlangens van een Ouranische erastes 
iss 'mannelijker' dan de Pandemische eromenos. Hij is ouder en zijn lichaam is rijper, 
meerr volgroeid en gespierd. De Ouranische eros als een exclusief homo-erotische 
eross wordt dus opgewekt door wat bij uitstek mannelijk is. In dit opzicht is het 
principee van 'het gelijke wordt aangetrokken door het gelijke' van toepassing. De 
Ouranischee erastes is echter ook iemand die gecharmeerd wordt door iemands 
karakterr en persoonlijkheidsstructuur. Zijn erotische gevoelens worden niet alleen 
opgewektt door het uiterlijk van een jongen. Pausanias suggereert zelfs dat een 
Ouranischee erastes zozeer in staat moet zijn de lichamelijke schoonheid te relativeren 
datt hij kan kiezen voor een jongen die lelijk is (182d7).SI 

Dee Ouranische eros is duidelijk gestoeld op het principe van geven en nemen. De 
erastess biedt de eromenos de belangstelling en begeleiding om hem te vormen; de 
eromenoss moet als wederdienst de erastes laten genieten van zijn schoonheid. Het 
erotischh element is duidelijk een belangrijk aspect van de Ouranische eros. Het is een 
noodzakelijkee voorwaarde voor het aangaan van de relatie, want zonder het 
vooruitzichtt van de seksualiteit zou de erastes niet geïnteresseerd zijn. Pausanias 
betoogtt met grote verve dat het seksuele verlangen van de erastes op geen enkele 
wijzee hoeft te worden geproblematiseerd. Zolang zijn verlangen naar de jongen 
gekoppeldd is aan het streven om hem beter te maken, dat wil zeggen: zolang de 

47Dee Pandemische Eros wordt in zekere zin gekenmerkt door  het dvóuoiov: de erastes valt op iets dat 
aann hem ongelijk is (een jonge vrouwelijk e jongen of een vrouw). We zullen zien dat in de volgende 
redesredes de vraag of eros betekent dat het subject en object van eros met elkaar  overeenkomen of juist 
verschillen,, een belangrijk thema is. In de Lysis (vanaf 213e) is deze vraag uitgebreid aan bod gekomen. 
Ookk uit de Ethica Nicomachea van Aristoteles (Vm, 1,6) blijk t dat er  een discussie bestond of vrienden 
opp ejkaar  lijken of juist van elkaar  verschillen. Vergelijk ook de Wetten 836e5-837d2. Over  de rol van 
hett  öuotov-principe in het vroeg-Griekse denken, zie Muller  (1965). 
**Smp.**Smp. 181d3-5: napeoKEuaouévoi yctp olu,at eioiv oi èvreüOev dp%óuevoi èpdv <bq tóv piov 
anavxaanavxa oweoóuevoi Kal icoivfj  cruupuocónevoi... Vergelijk ook 183e5: ó 5è TOÖ f\Öouq %pi\axo\i 
övToc,, èpaorfy; 5ia piov uévei, ÖTE uoviuai awraiceic. 
«Doverr  (1980) ad loc. 
«Ziee deel 1, hoofdstuk 8, par. 4.2.1. 
511 We zullen zien dat Dioüma deze gedachte ook uitspreekt, zie 210b8-cl. 
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erotiekk en de seksualiteit gebruikt worden als een vorm van intimiteit die uitgroeit tot 
eenn vertrouwen als basis voor de ontplooiing van een hechte vriendschap, vormt het 
verlangenn van de erastes de jongen te penetreren en te bezitten geen enkel obstakel 
voorr de hoogwaardigheid van de relatie. 
Dee focus bij de beschrijving van de Ouranische eros ligt op de erastes. Maar wanneer 
hett om de seksualiteit gaat, komt de eromenos scherp in het vizier. Met grote 
omzichtigheidd en onder strikte voorwaarden wordt, volgens Pausanias, de eromenos 
toegestaann zich seksueel over te geven aan de erastes, namelijk uitsluitend als de 
daadd wordt ingegeven door het motief om zelf uiteindelijk beter te worden en niet 
bijvoorbeeldd door het motief van geld of het vooruitzicht op een politieke carrière. 
Bovendienn laat het zich aanzien dat de eromenos in de ogen van Pausanias niet 
gedrevenn moet zijn door eros. Wanneer het gaat om de gevoelens van de eromenos 
voorr zijn erastes spreekt hij strikt of in termen van een seksuele wederdienst 
(xapiCeoGai)) öf in termen van $iXia (184b5 en 183c4) in de betekenis van een sterke 
emotionelee band. Nergens blijkt dat de eromenos zich erotisch tot zijn vriend 
aangetrokkenn voelt. Maar we moeten hierbij oppassen. In Pausanias' beschrijving 
vann de eromenos vallen twee niveau's volledig samen: het niveau van wat een 
eromenoss feitelijk doet en ervaart en het niveau wat een eromenos in de ogen van de 
maatschappijj zou moeten doen en ervaren. In feite omzeilt Pausanias de vraag of de 
eromenoss zich al dan niet aangetrokken wordt door de erastes. Hetzelfde geldt voor 
dee vraag in hoeverre de eromenos zelf genot ervaart in het seksuele contact met zijn 
erastes. . 
Zoalss we hebben aangegeven, vooronderstelt de Ouranische eros dat de eromenos 
niett alleen van een wat oudere leeftijd is, maar ook dat hij van een bepaald karakter 
moett zijn. Hij moet yewctux; en dyctöó; zijn of in ieder geval de aanleg en ook de wil 
hebbenn dit te worden (cf. 182d6-7). Bovendien spreken deze termen - Pausanias 
noemtt de Ouranische erastai ook ot dyaeoi (181e3) en xpwtoi (183d7) - niet alleen 
overr het karakter, maar het zijn ook klasse-termen: de Ouranische erastes en 
eromenoss behoren tot de hoogste klasse." Dus zowel wat betreft de sociale status als 
hett karakter, die zo nauw met elkaar verbonden zijn dat ze samenvallen, moet de 
eromenoss op zijn erastes lijken. Dit aspect is belangrijker dan het uiterlijk. Ook lelijke 
jongenss komen in aanmerking de eromenos van een Ouranische erastes te worden. 
Inn die zin lijkt de Ouranische eros een humaner karakter te hebben. Maar dit is schijn. 
Pausaniass wil er alleen mee aangeven welk een belangrijke rol de geestelijke 
eigenschappenn in deze liefde spelen. Pausanias' ideaal van een eromenos staat haaks 
opp dat van Phaidros. Deze had aan de hand van de discussie over de rolverdeling 
tussenn Achilleus en Patroklos betoogd dat een eromenos mooier en veel jonger dan 
zijnn erastes moet zijn en bovendien nog geen baard mag hebben (zie par. 6). Dit is een 
heell andere eromenos, die veeleer doet denken aan de Pandemische. Pausanias' 
kritiekk op de Pandemische eros is derhalve een nuancering van Phaidros' ideaal van 
eenn homo-erotische liefde. 
Pausanias'' rede is, zoals gezegd, één pleidooi voor de Ouranische eros. In feite is de 
Ouranischee eros de eigenlijke of echte eros. Immers deze eros heeft geen betrekking 
opp vrouwen. Dit betekent dat voor Pausanias eros bij uitstek gekenmerkt wordt door 
hett mannelijke en dus door voü; en vorming. 

Dee grenzen tussen de Pandemische en Ouranische Eros 
Inn principe lijkt het onderscheid tussen beide vormen van Eros absoluut. De aard van 
dee eros wordt sterk bepaald door het type eromenos: niet alleen wordt het verschil 
tussenn de Ouranische en Pandemische eros bepaald door de voorkeur voor de leeftijd 

52Hierinn sluit Pausanias aan bij de rede van Phaidros, die dit aspect door middel van de term xpnoróq 
hadd aangeduid (zie hfdst. 2, par. 3). 
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vann de jongen, maar ook door het uitgesproken karakter dat een Ouranische erastes 
vann zijn geliefde verlangt. De Pandemische erastes is uitsluitend gericht op het 
uiterlijkk van de jongen: hoe jonger en dus hoe vrouwelijker hij is, des te beter. De 
Ouranischee erastes valt op het adolescente, mannelijke type. Dit suggereert dat er 
eenn goede en een slechte eros is en dat elke man óf de ene soort óf de andere soort 
belijdtt Is het dan niet mogelijk dat een Ouranische erastes voor de verleiding van de 
Pandemischee seksualiteit bezwijkt of andersom? Pausanias geeft nergens aan dat de 
Ouranischee erastes zou kunnen vervallen tot het Pandemische gedrag, dat wil 
zeggen:: dat hij het bijvoorbeeld ook met vrouwen aanlegt. Wél is het mogelijk dat een 
eromenoss zich vergist. Hij kan de erastes verkeerd inschatten en denken dat hij een 
mann ontmoet heeft die hem werkelijk kan inwijden in de aretè, terwijl de man in 
kwestiee daartoe helemaal niet in staat is (185a5-M). Een dergelijke fout kan de 
eromenoss niet kwalijk genomen worden en het maken ervan siert hem zelfs, omdat 
hijj heeft laten zien dat hij zelf een Ouranische instelling heeft. Een Ouranische 
eromenoss die zich nog niet aan een erastes heeft gebonden is dus onervaren en zijn 
onervarenheidd maakt hem bijzonder kwetsbaar. Dat is dan ook de reden waarom 
vaderss volgens Pausanias slaven hebben aangesteld om over hun zonen te waken en 
ervoorr te zorgen dat ze niet met hun aanbidders in gesprek raken53. Ook al zijn ze 
kwetsbaar,, ze worden in Pausanias' visie niet voortgedreven door eros. Zij nemen 
niett het initiatieff en zijn er zelf niet op uit een erastes voor zich te winnen. 
Vanuitt het perspectief van de erastes is de scheiding tussen de Ouranische en 
Pandemischee scherp te trekken en lijkt dus absoluut. Toch zou men zich kunnen 
voorstellenn dat een Pandemische erastes zich op den duur ontwikkelt en zich hierdoor 
eenn meer Ouranische instelling verwerft en oog krijgt voor andere jongens. Maar 
overr zo'n overgang spreekt Pausanias niet. 

4.. Homoseksueel gedrag, identiteit en gender 

Pausaniass maakt een koppeling tussen seksueel gedrag en seksuele identiteit; hij 
koppeltt het verschil tussen het seksuele gedrag van de Pandemische erastes en de 
Ouranischee erastes aan de mate waarin het object van hun erotische verlangens 
verschiltt in sexe en gender. De Pandemische valt op vrouwen en op jonge, vrouwelijk 
aandoendee jongens, de Ouranische uitsluitend op oudere, mannelijke jongens en 
houdtt zich verre van seksualiteit met vrouwen. Het verschil in hun seksuele identiteit 
krijgtt zelfs een mythologische verankering. Aan de hand hiervan wordt het verschil in 
beidee vormen van Eros/Aphrodite op genetische wijze uitgelegd. Ook al maakt hij 
nergenss een directe koppeling tussen de vanuit de geboorte te verklaren 
verschillendee vormen van Eros en de natuur van de mens, toch lijkt het alsof hij 
hiermeee wil aangeven dat het in iemands aard ligt of hij Pandemiscn of Ouranisch is: 
hett is in de <fruoi<; van de mens gelegen dat hij óf een 'biseksuele' óf een exclusief 
homoseksuelee aanleg heeft. Pausanias verbindt namelijk aan de seksuele identiteit 
tevenss bepaalde karaktereigenschappen. De Pandemische erastes heeft een slecht 
enn wispelturig karakter, is alleen geïnteresseerd in het lichaam van de jongen en is 
hemm niet trouw. Vanwege zijn mannelijke aard is de Ouranische erastes daarentegen 
geneigdd tot stabiliteit en tot duurzaamheid en voelt zich aangetrokken tot dat wat 
hetzelfdee karakter heeft. Dit is een bijzonder interessante koppeling, want dit opent 

S3S3Smp.Smp. 183c4-7: èneiSdv 8è naiSayarfoyx; èniarf[aavxe<; ol Ttatépeq xolc, époofiévoit; ur| éóxn 
6iaA&yeo6aii tol*; èpaoraïc;, icai T<Ü KaïSayarfé xaOta KpoareTayiiéva fj,... Vele moderne auteurs 
hebbenn deze zin uit haar verband gehaald en gebruikt in een verhandeling over Griekse opvoeding en 
erotiek,, om aan te tonen hoe zorgvuldig de Atheense vaders met hun zonen omgingen. Zo bijv. 
Foucaultt (1984) p. 185. De zal in par. 9 laten zien waarom deze opmerking weinig met de homoseksuele 
praxiss te maken heeft. 
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nieuwee perpectieven voor de plaats van eros in het menselijk leven. Eros is zo niet 
meerr een oppervlakkige drang van geilheid in de mens (man) die al dan niet tot 
procreatiee leidt, maar wordt verweven met de persoonlijkheid. Langs de weg van de 
eross is de erastes in staat (een deel van) zijn persoonlijkheid uit te drukken en te laten 
zienn dat hij zich onderscheidt van anderen. Eros is zo een middel tot differentiatie en 
daardoorr van identificatie. 
Pausaniass maakt ook een koppeling tussen homoseksueel gedrag en gender. 
Mannelijkheidd en eigenschappen die in Griekse ogen gekoppeld zijn aan 
mannelijkheid,, zoals het beschikken over intellectuele capaciteiten, worden 
verbondenn met exclusief homoseksueel gedrag. Een ware man is iemand die in zijn 
karakterr mannelijke kenmerken vertoont, op het mannelijk geslacht valt, en wel op 
jongemannenn die zo oud zijn dat ze mannelijke kenmerken hebben ontwikkeld. Eros 
iss volledig doordrongen van gender. Gender is zelfs het criterium waarop zich de 
verschillendee vormen van eros laten onderscheiden, want de andere vorm van 
homoseksueell gedrag is gericht op het vrouwelijke type jongen. Deze erastes volgt 
zijnn eigen natuur, die zowel een mannelijke als een vrouwelijke component heeft. Hij 
iss onbetrouwbaar, bereid tot bedrog en voelt geen behoefte zich innerlijk aan het 
objectt van zijn erotische verlangens te laven: eigenschappen die Pausanias als 
typischh vrouwelijk beschouwt54. Er ligt aan de koppeling waarschijnlijk nog een 
anderee eigenschap ten grondslag die door de Grieken speciaal met vrouwen werd 
verbondenn en dat is de door mannen geprojecteerde opvatting dat vrouwen seksueel 
onverzadigbaarr zijn35. Bekend is in dit verband de mythe van Teiresias, waarin hij aan 
Zeuss het geheim van de vrouw verklapte, toen hij met Hera ruzie had over de vraag 
wiee nu het meest van de seksualiteit genoot, de man of de vrouw.56 De vrouw zou, 
volgenss Teiresias, die ook vrouw geweest was, en het dus kon weten, negen keer 
zoveell genot putten uit de 'daad' als de man. Dat de Pandemische erastes 
voortdurendd de drang heeft om andere jongens te penetreren, zou dus wellicht ook 
eenn manifestatie van zijn vrouwelijke gender kunnen zijn. 
Pausaniass is echter niet geheel consequent in zijn koppeling van gender aan eros. Het 
aspectt van hybris lijkt met de hierboven beschreven genderstructuur niet parallel te 
lopen.. De zuiver mannelijke eros behandelt zijn object met egards, zonder zijn 
persoonn of lichaam te schaden. Omzichtigheid en bedachtzaamheid zijn kenmerken 
vann de houding van de Ouranische erastes ten opzichte van zijn eromenos. De 
Pandemischee erastes is ruw en kan grof optreden en is in staat zijn eromenos te 
kwetsenn en hem in zijn eer te schenden. Hybris lijkt in de Griekse cultuur een 
karakteristiekk te zijn van bruut mannelijk gedrag, een zeker machismo, en schijnt 
daaromm vanuit het perspectief van de gender niet goed aan te sluiten bij de 
Pandemischee eros. Hoe het ook zij, tot op grote hoogte maakt Pausanias het 
onderscheidd tussen de twee soorten eros tot een genderclassificatie. 

5.. Phusis, nomos 

Pausanias'' visie op de mensheid is een grove simplificatie. Er zijn minderwaardige 
mensenn (oi +criftm 181b2; novnpó<; 183d7) en er zijn goede mensen (oi dvaeoi 181e3, 
Xpr\oxó<;Xpr\oxó<; 183d7). De twee groepen onderscheiden zich in eerste instantie in sociale 

"Pausaniass brengt een omdraaiing te weeg ten opzichte van de associaties die tegenwoordig vaak aan 
exclusieff  homoseksueel gedrag gekoppeld zijn. Hoe homoseksueler, des te mannelijker  is de man van 
aard,, is de gedachte van Pausanias. 
"Keul ss (1985) p. 116, N. Loraux Les experiences de Tirésias (Paris 1989) pp. 10 e.v. en P. M. C. 
Forbess Irvin g Metamorphosis in Greek Myths (Oxford 1990) pp. 162 e.v. 
«Hes.. Melampodia fr.  275 en 276; Lycophron 683; Ov.. Met. m, 316-338; Apollod. 3.6.7; Hyg. Fab. 
75;;  Ov. Ibis. 262; Ael. AM 1.25. 
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statuss en in karakter en instelling. De goeden zijn afkomstig uit de hoogste klasse en 
strevenn naar een deugdzaam leven. Zij zijn in staat hun handelingen op een gepaste 
wijzee te verrichten en optimaal te functioneren, zowel op het maatschappelijk niveau 
alss op het niveau van het leven als individu. Een van de deugden die hij expliciet 
vermeldtt is wijsheid (oo^ia 184c5). De slechte mensen worden onder meer 
gekenmerktt door hun neiging tot bedrog, omkoping en zucht naar rijkdom en macht. 
Zee zijn materieel ingesteld en wispelturig van karakter. Met dit onderscheid tussen de 
minderwaardigee mensen en de goede mensen gaat een ander onderscheid gepaard, 
namelijkk dat van de seksuele identiteit. De slechte mensen zijn 'biseksueel' en de 
goedee mensen zijn exclusief homoseksueel. Bovendien heeft Pausanias, zoals we 
hierbovenn hebben gezien, hieraan gender gekoppeld. Mannelijkheid is het kenmerk 
vann de goede mensen, de slechte mensen kenmerken zich doordat ze zich 
aangetrokkenn voelen tot het vrouwelijke en tot vrouwelijke eigenschappen, zoals 
domheid.. De 'biseksuele' mensen zijn vooral seksueel ingesteld, de exclusief 
homoseksuelee mensen hebben oog voor de geestelijke eigenschappen van hun 
partner. . 
Pausaniass erkent dat er mannen zijn die op jonge jongens vallen. Dat is in zijn ogen 
eenn natuurlijk gegeven. Toch vindt hij dat deze neiging niet goed is en dat de staat wat 
ditt betreft regulerend zou moeten optreden. Hij geeft twee redenen waarom het 
verleidenn van jonge jongens verboden zou moeten worden. De jongen is nog niet 
weerbaarr genoeg en kan daarom in zijn argeloosheid gemakkelijk ten prooi vallen 
aann een slechte erastes: zodra de man de schoonheid van de jongen heeft 
geconsumeerdd zet hij hem aan de kant. Anderzijds heeft de jongen zich nog 
onvoldoendee ontwikkeld en zodoende is het voor de erastes onduidelijk met wat voor 
typee jongen hij te maken heeft. Een goede erastes die zich aan zo'n jongen bindt en 
energiee in diens ontwikkeling steekt, zou weleens bedrogen kunnen uitkomen, 
doordatt de jongen uit het verkeerde hout is gesneden. En dit zou verspilling van 
energiee zijn. Net zoals de wet de man verbiedt met vrijgeboren Atheense vrouwen 
naarr bed te gaan (overspel te plegen), zo zou de wet ook moeten verbieden om met 
jongee jongens te slapen. Pausanias verlangt dus dat het seksuele gedrag van oi $aöXoi 
inn hoge mate wordt ingeperkt en dat de maatschappij seksueel gedrag dient te 
reguleren. . 
Pausanias'' verklaring voor de verschillen in morele codes ten aanzien van seksueel 
gedragg in de verschillende Griekse stadstaten is in dit verband interessant. Het gaat 
niett om een verklaring voor homoseksualiteit of voor homoseksueel gedrag, immers 
voorr Pausanias lijkt het evident dat dit in elke Griekse stad voorkomt. Het gaat om de 
houdingg ten opzichte van deze vorm van seksualiteit. Hij noemt twee uitersten: in Elis 
enn Boiotië wordt homoseksualiteit onvoorwaardelijk als iets goeds gezien, in Ionië en 
inn alle Griekse steden die onder niet-Grieks bewind vallen, wordt zij verworpen.57. In 

"Overr de homoseksuele praxis en de houding ertegenover in Elis weten we verder weinig. Cf. Bethe 
(1907),, Dover (1978) pp. 190 e.v., Buffière (1980) pp. 89-91, Meier & de Pogey-Castries (1980) pp. 
533 e.v., Sergent (1986) pp. 139 e.v. en Percy (1996) pp. 125-127. Er zijn daarentegen vaasafbeeldingen 
uitt de zesde/vijfde eeuw uit Boiotië die homoseksueel gedrag laten zien. De sfeer en de feitelijke 
handelingenn die zijn afgebeeld bevestigen het beeld dat het homoseksuele gedrag geen morele 
veroordelingg opriep. Pausanias spreekt over de rol van de eromenos (co xapi^eoöai èpaoxatq, 182b3), 
maarr de vaasafbeeldingen tonen naast traditionele man-jongen paren, ook verleidingsscènes tussen 
volwassenn mannen. De geef enkele voorbeelden: Heidelberg 166, CV A 1, Taf. 24; Verzameling Norbert 
Schimmel,, zie H. A. Shapiro, Art, Myth, and Culture: Greek Vases from Southern Collections, New 
Orleanss (1981) nr. 55; Athene, Nationaal Museum 938, zie R. Misdrachi-Capon (ed.) Eros Grec, 
AmourAmour des Dieux etdes Hommes, Athene (1989) nr. 66; Rhitsona 86.274, zie J.-J. Maffre, Collection 
PaulPaul Canellopoulos(Vtll) in: BCH (1975/1) pp. 409-520, fig. 19; Berlijn 3366, CVA 4, Taf. 202, 1-2. 
Cf.. ook Xen. Lac. II, 13. Ook is er een voorbeeld van een verleidingsscène tussen twee jongens op een 
skyphos,, zie A. K. Andreiomenou "to vexpota^eiov TTIC, atcpai^iac," in: APXAIOAOriKH 
EÓHMEPI22 133 (1994) p. 212, ill. 76. De ben het met Burnet en Dover eens om év AauceSaiuovt 
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geenn van beide gevallen heeft in de ogen van Pausanias de morele code iets te maken 
mett het al dan niet natuurlijk zijn van deze vorm van seksualiteit. Terwijl de seksuele 
identiteitt in zijn ogen een zaak is van iemands $WJIC„ geeft hij een constructivistische 
verklaringg voor de wijze waarop men tegenover homoseksualiteit staat. Dat in Elis en 
Boiotiëë elke vorm van homoseksualiteit wordt goedgekeurd beschouwt hij als een 
tekenn van gemis aan beschaving. Het taalvermogen van de erastai is niet erg 
ontwikkeldd en ze zijn niet in staat de jongens 'het bed in te praten'. De erastai willen 
geenn moeite hoeven doen en daarom zou er aan de jongens geen enkele beperking 
zijnn opgelegd om met een erastes naar bed te gaan. Deze permissieve houding is dus 
terugg te voeren op een zekere primitiviteit van de cultuur.38 

Aann de afwijzende houding tegenover homoseksualiteit liggen politieke motieven ten 
grondslag.. Homoseksualiteit geeft aanleiding tot hechte vriendschappen en tot 
gevoelenss van eigenwaarde. Homoseksuele mannen zijn niet in staat onder een 
onderdrukkendd regime te leven. De gymnasia zijn de locaties waar deze 
vriendschappenn gesloten worden. Vandaar dat, volgens Pausanias, de tirannen 
homoseksuelee vriendschappen, sportbeoefening en filosofie op één hoop gooien en 
alledriee als een bedreiging zien voor hun regime. Hun inhaligheid (rcXeovê ia) en 
machtslustt dwingt hen achterdocht te hebben voor dit soort vrienschappen. Uit eigen 
belangg brengen ze homoseksualiteit in discrediet. Maar ook de onderdanen zijn in 
zekeree zin schuldig aan dit negatieve stempel dat op homoseksualiteit rust: immers, zij 
zijnn te laks het juk van de tirannie van zich af te schudden, zoals Harmodios en 
Aristogeitonn dat wél hebben gedaan.39 

Pausanias'' verklaring voor de morele codes die afwijken van degene die gangbaar is 
inn Athene en Sparta, doet geen enkel beroep op de gedachte dat homoseksueel 
gedragg in een of andere zin onnatuurlijk of tegennatuurlijk zou zijn. Dit gedrag is een 
natuurlijkk gegeven, maar het hangt van de politieke structuur of het culturele niveau 
aff hoe men er tegenover staat. 

6.. Seksualiteit 

'Derr Standpunkt, auf dem Pausanias steht, ist als derjenige des verfeinerten 
sinnlichenn Eros zu bezeichnen,' merkt Hug fijntjes in zijn inleiding op het Symposium 
(p.. XLIII) op. Zoals we hebben gezien, is het juist dat ook bij de Ouranische eros het 
seksuelee element niet ontbreekt.60 Pausanias spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit 
datt er mensen zijn die het van hun hart kunnen verkrijgen te beweren, dat het 
schandelijkk is om erastai terwüle zijn. Deze veroordeling is volgens hem te wijten aan 
dee seksuele praktijk van de Pandemische erastai. Promiscuïteit gecombineerd met 

(182M)) in de tekst te laten staan (contra Winckelmann, Hug, Bury en Vicairc). Robin plaatst ïcai èv 
AaiiceSaiuovii tussen èv'HXiSi uèv yap en icai èv Boianolt;. Voor de argumentatie van Dover, zie 
Doverr (1964) p. 37. Over de homoseksuele praxis in Sparta, vergelijk Daux (1942) pp. 258 e.v., Dover 
(1978)) pp. 185 e.v., Buffièrc (1980) pp. 65 e.v., Meier & de Pogey-Castries (1980) pp. 46 e.v., 
Cartledgee (1981), Sergent (1986) pp. 74 e.v. en Percy (1996) pp. 73 e.v. De meesten van hen laten 
overtuigendd zien dat ook de Spartaanse houding tegenover homoseksueel gedrag noiKiXoq was. Voor 
Ioniëë zie Meier & de Pogey-Castries (1980) pp. 61-64, Sergent (1986) pp. 136-139 en Percy (1996) pp. 
1499 e.v.. 
58Pausaniass spreekt over de -riv; VVXfl? ctpyiav 'inactiviteit van de ziel' van degenen die deze norm 
hebbenn ingesteld (182d3-4). 
5959Smp.Smp. 182c 1-7. Voor Aristogeiton en Harmodios, zie deel 1, hfdst. 7, par. 6. Pausanias is tamelijk 
ongenuanceerdd in zijn formulering. Zowel Herodotos als Thoukydides benadrukken dat de actie van 
Aristogeitonn en Harmodios niet direct heeft geleid tot de omverwerping van de regering van de 
Peisistratiden,, en dat dat ook waarschijnlijk hun bedoeling niet is geweest. 
MpaceMpace Taylor, (1948s) p. 215, die meent dat de Ouranische eros onafhankelijk is van de fysieke 
aantrekkelijkheid.. Het is waar dat de Ouranische erastes genoegen moet kunnen nemen met een 
jongemann die niet mooi is, maar dit neemt niet weg dat het %api£ea9ai geen rol zou spelen. 
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tfppiqtfppiq heeft in Athene aanleiding gegeven tot negatieve uitlatingen over de 
pederastie.611 Maar Pausanias formuleert het scherper. Hij zegt niet 'pederastie' in het 
algemeenn maar 'xapiCeoöcu épaaratq'. De negatieve uitlatingen hebben niet zozeer 
betrekkingg op de houding van de erastes, maar op de seksuele houding van de 
eromenos.. Dat een eromenos zich seksueel zou overgeven aan een erastes zou niet 
doorr de beugel kunnen. Maar hierin ligt een paradox en Pausanias begeeft zich met 
zijnn opvattingen over de ideale vorm van homo-erotiek op glad ijs. De centrale vraag 
diee hij zich stelt is: Hoe is het mogelijk dat een eromenos zich laat penetreren door 
eenn erastes zonder dat dit tot een morele veroordeling leidt; of positief geformuleerd: 
hoee kan een eromenos zich op een gepaste manier laten gebruiken?62 Het antwoord 
vann Pausanias is dat dit alleen kan als hier veel tegenover staat, namelijk de zekerheid 
datt de jongen er geestelijk, intellectueel en in persoonlijke ontwikkeling op vooruit 
gaat.. Geestelijke verbetering moet dus de compensatie zijn voor een inbreuk op de 
lichamelijkee ongeschondenheid.63 Ook de Ouranische erastes penetreert de jongen en 
schendtt zijn mannelijkheid. Maar bij de Ouranische eros is het de erastes geoorloofd 
ditt te doen, omdat hij de jongen op het geestelijke vlak 'repareert'. De Pandemische 
erastess biedt de jongen niets ter compensatie, maar gebruikt de jongen alleen. 
Watt maakt Pausanias en wellicht andere Atheners bezorgd ten aanzien van de 
seksuelee rol die van de eromenos wordt verwacht? We hebben hierover al eerder 
gesprokenn en gewezen op bepaalde toespelingen in het oeuvre van Aristoteles, 
waarinn wordt gesuggereerd dat, wanneer jongens op vroege leeftijd worden 
gepenetreerd,, zij deze vorm van onderdanigheid associëren met hun ontwikkelde 
gevoell van seksuele opwinding en geilheid. Als ze te lang deze rol zouden vervullen, is 
dee kans groot dat ze een pathicus worden.64 Vanuit deze gedachte kunnen we 
Pausanias'' zeer omzichtige behandeling van de seksuele rol van de eromenos en zijn 
oplossingg hiervan beter begrijpen.65 Anale penetratie is een gevaar voor een jongen, 
omdatt hij wellicht de seksuele rol die van mannen wordt verwacht, de penetrerende 
rol,, zich niet eigen zal maken. Hij loopt het risico in zijn seksualiteit de vrouwelijke rol 
prettigg te gaan vinden en, zoals Pausanias gelooft, daarmee andere vrouwelijke 
gedragspatronenn over te nemen. De Pandemische erastes is roekeloos, omdat hij 
alleenn maar uit is op zijn eigen genot en zich dus niet bekommert om de ontwikkeling 
vann de jongen. Zijn instelling is egoïstisch. De Pandemische eromenoi die ervaren 
hebbenn dat ze in trek zijn en die de smaak van het geld te pakken hebben, zullen op 
zoekk gaan naar andere erastai. Geld eist echter een wederdienst. Het is niet 
onwaarschijnlijkk dat deze eromenoi, eenmaal jong begonnen, zullen uitgroeien tot 
pornoipornoi die zich aan de normen en waarden die een stad als Athene haar mannelijke 
burgerss graag zag uitdragen, weinig zullen storen. Ze ontwikkelen zich tot KivaiSoi, 

6]6]Smp.Smp. 182al: o-uxoi yap eioiv ol Kal TÖ öveiöoq neTcovnKÓTeq, ware xivdi; xoX+iav Xéyeiv dx; 
aioxpövv xapi£ec6ai èpaoraïq- Cf. ook Smp. 192a, Xen. Smp. 8, Mem. I, n, 29, Aeschin. I, 136. Voor 
eenn vergelijking van het standpunt van Pausanias en dat van Aischines inzake pederastie, zie par. 9 van 
ditt hoofdstuk. 
6262Smp.Smp. 185b2-4: ött apExiy; y'ëveica Kai xoö {teAxicDV yevéaöca nav av navel 7cpo(h)uii0ein, tovxo 
5èè ai) JtdvHBv KÖAXIOTOV. 
63Foucaultt (1984) pp. 214-215, die de opmerking van Xenophon in het Symposium (VIII, 21), namelijk 
datt de jongen geen genot zou beleven aan de seksualiteit, als een vaststaand feit opvat, meent dat het 
XapiC,eoöaii zou impliceren dat de jongen zelf geen lichamelijk genot hoeft te hebben. Mijns inziens is 
ditt niet de implicatie van deze term. xapi£eo6ai betekent het vergelden van een dienst die bewezen is, 
zoo dat de wederdienst ertegen opweegt. Dit betekent dat wat de erastes de jongen biedt voor hem waarde 
heeft,, en dat wat hij de man biedt voor deze van een evenredige waarde is; het zegt niets over de vraag of 
dee jongen al dan niet zelf genot beleeft aan wat hij teruggeeft. 
"Arist.. HA. 581a, zie deel 1, hoofdstuk 5, par. 4.2. 
6JDee omzichtigheid van zijn behandeling blijkt enerzijds uit de herhaalde formulering van het probleem 
enn anderzijds uit de uiterst lange en ingewikkelde formulering van de örav-zin (184d3 e.v.), waarin hij 
uiteindelijkk aangeeft onder welke strikte voorwaarden de eromenos zich seksueel aan de erastes mag 
geven. . 
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mannenn die in hun leven als volwassen man de rol van pathicus hebben aangenomen 
enn zich in de ogen van veel Atheense mannen onnatuurlijk en daardoor verachtelijk 
gedragen.. Bovendien vallen zij onder de categorie van de dicoXdo-toi, zij die zich niet 
kunnenn beheersen en zich volledig aan hun geneugten overgeven.66 

Maarr is de Ouranische eros een oplossing voor dit probleem? Ja en nee. De 
Ouranischee eromenos is ouder, mannelijker en heeft zich al enigszins tot man 
ontwikkeld.. Daarom is het probleem van de seksualiteit van de eromenos bij de 
Ouranischee eros meer precair dan bij de Pandemische eros. Juist omdat hij mannelijk 
is,, maar de passieve rol moet vervullen, die zijn mannelijkheid zou aantasten, is de 
situatiee in dit geval pijnlijker. Bovendien is de jongen geen jongen meer, maar begint 
hijj een baard te krijgen. Hij zal de leeftijd hebben waarop hij zelf erotische gevoelens 
heeftt en van zijn orgasmen kan genieten. Dit maakt de positie van de eromenos 
binnenn de Ouranische structuur nog kwetsbaarder. Hier ligt dus een paradox: de 
Ouranischee eros die zich kenmerkt door viriliteit, verlangt van zijn object een niet-
mannelijkee rol, maar dit is onvermijdelijk omdat de erastes gedreven wordt door juist 
dee viriele kracht van de Ouranische eros. 
Hett probleem is nog schrijnender, omdat de Ouranische eros gekenmerkt wordt door 
duurzaamheidd en stabiliteit. De erastes en eromenos blijven hun hele leven bij elkaar. 
Datt is het ideaal. De eromenos dient dus zijn hele leven die rol te vervullen. Is het 
mogelijkk dat hij toch zijn mannelijke identiteit behoudt? Nu ligt het probleem scherp 
voorr ons. Pausanias creëert een ideaal van homo-erotische liefde dat in zichzelf een 
paradoxx meedraagt door de oplossing te zijn voor iets dat zij juist aanscherpt. 
Pausaniass heeft de paradox heel scherp aangevoeld. Maar hoe heeft hij haar 
doorbroken?? De eros die door zijn éénduidige afkomst zo evenwichtig en simpel leek, 
blijktt daarentegen een eros te zijn waarvan de verschillende componenten uit balans 
zijn.. Het principe 'het gelijke wordt door het gelijke aangetrokken' lijkt dus op de 
keperr beschouwd voor de Ouranische eros niet te gelden. De erastes en eromenos 
zullenn eikaars tegenpolen in gender worden in plaats van eikaars gelijken. Pausanias' 
antwoordd ligt in de wederdienst van de erastes aan de eromenos: hij helpt hem in zijn 
strevenn oxxfria en andere vormen van dpetii en zelfs $tXooo$ia te verwerven67. naiSeuou; 
zouu de oplossing moeten zijn. Dit brengt de ongelijkheid in gender binnen de eros 
weerr in evenwicht. Now^ intellect, wordt door Pausanias als een mannelijk kenmerk 
gezien.. Seksualiteit is niet erg, als de eromenos wordt aangezet zijn voüq verder te 
ontwikkelenn en op deze manier zijn viriliteit terug te winnen. Het is opvallend dat 
Pausaniass als voorbeeld van dpeTrj niet oxD p̂ooiivn, noemt dat erop zou kunnen duiden 
datdat de eromenos zou leren zich op het seksuele vlak te beheersen. Blijkbaar is het niet 
zijnn bedoeling te suggereren dat het seksuele aspect in de relatie ophoudt. Nergens 
wordtt op onthouding gezinspeeld. De herwonnen balans wordt als het ware 
weerspiegeldd in de ötav-zin (184d3-184e4), waarin de weerbarstige complexiteit van 
eenn intieme ontmoeting tussen de erastes en eromenos in een uiterst evenwichtige 
zinsbouww en constructie tot een harmonische eenheid wordt gebracht.68 

Maarr heeft de Ouranische liefde een kans van slagen? Is zij een werkelijk alternatief 
voorr de Pandemische? De eromenos die zelf ook een sterk mannelijke gender heeft, 
zall binnen zijn relatie met de erastes tot een volwassen man worden. Zal hij niet zelf 

"Cf.. bijv. Pt. Grg. 494e2-6. Ik behandel deze passage in hfdst. 7, par. 4. 
67Cf.. Smp. 184c7-184d3. 
MHugg (1876) p. 63 laat zien hoe harmonieus de zin is opgebouwd. De Ötav-bijzin+conjunctivus 
(ëXOoxnv)) wordt gevolgd door een hoofdzin in het praesens indicativus (ovuidnxei). Dit duidt volgens 
Kühner-Gerthh (1904/072 p. 449) op een 'unbestimmte Wiederholung'. We kunnen ons afvragen of het 
iteratievee karakter van deze zin gelegen is in het 'samenkomen' van steeds dezelfde erastes of eromenos, 
off van steeds een ander paar; de betekenis is dan: waar er ook maar een erastes en eromenos op de 
beschrevenn wijze bij elkaar komen, is de seksuele overgave van de eromenos aan de erastes ethisch 
verantwoordd (wxXóv). 
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opp een gegeven moment bezield raken door de Ouranische eros en een eromenos 
proberenn te vinden tot wie hij zich aangetrokken voelt en die hij naar zijn eigen beeld 
enn karakter wil vormen? Of blijft hij zijn leven lang eromenos en dient hij zich in deze 
receptievee rol, ook al is hij een volwassen man geworden, te schikken? We mogen 
hierbijj aan de relatie tussen Pausanias en Agathon denken. Agathon is, ook al is hij in 
4166 ongeveer 32 jaar oud, nog steeds de eromenos van Pausanias. Is zijn persoon een 
juistt voorbeeld van de ideale homoseksuele eros? Plato tekent hem in het Symposium 
niett af als een verwijfde man. Toch levert hij, zoals we zullen zien, indirect op 
Agathonn kritiek via de rede die hij hem laat uitspreken. Bovendien bevestigt Agathon 
hett gevaar van de Ouranische eros zoals we dat hierboven hebben geschetst. De 
beschrijvingg namelijk door Aristophanes van de tragediedichter in de 
ThesmophoriazousaeThesmophoriazousae liegt er niet om, en laat zien dat er in ieder geval Atheners 
warenn die in een eromenos als Agathon een verwijfd en dus verwerpelijk figuur 
zagen.699 De Ouranische eros blijkt niet definitief alle problemen op te lossen. Zij lijkt 
gedoemdd te falen. We zullen zien dat Diotima weliswaar verscheidene belangrijke 
kenmerkenn van de Ouranische eros overneemt, maar op beslissende punten ervan 
afwijktt om uit deze impasse te geraken. 

7.. De rolverdeling 

Terwijll bij Phaidros zowel de erastes als de eromenos bevangen kunnen zijn door 
eross - de erastes wel in sterkere mate dan de eromenos - onderscheidt Pausanias op 
eenn veel striktere manier de rol van de erastes van die van de eromenos. Uitsluitend 
inn het geval van de erastes is er sprake van épox;. De gevoelens van de eromenos voor 
zijnn oudere vriend kunnen uitgroeien tot een $\\ia. Nadat Pausanias de 
eigenaardigheidd van het gedrag van de erastes onder woorden heeft gebracht, dat de 
nomosnomos in Athene hem toestaat, concludeert hij: 

Zoo hebben zowel de goden als de mensen de erastes alle vrijheid gegeven, zoals het gebruik hier 
bevestigtt  - in dat opzichtt  zou iemand de indruk kunnen krijgen dat het als een heel mooie zaak 
wordtt  beschouwd in deze stad zowel lief te hebben (erastes te zijn) als vrienden te worden met de 
erastai™. . 

Ietss eerder, wanneer hij spreekt over de risico's die tirannen lopen wanneer ze 
pederastiee toelaten, vermeldt hij dat de regering van de Peisistratiden in Athene ten 
onderr is gegaan door de êpojc, van Aristogeiton en de $iX.ia van Harmodios. De 
woordkeuzee maakt de rolverdeling direct duidelijk71. We hebben gezien waarom een 
striktt onderscheid tussen de erastes en eromenos in de visie van Pausanias belangrijk 

wDee karakterisering van Agathon in de Tkesmophoriazusae bespreek ik in hoofdstuk 6. par. 1. 
1010SmpSmp 183c2-3: xctvqi uèv ow oindein dv xiq raryKaXov  voutCeoöai èv xfjSe tfj  icóXei Kal xö èpav 
Kaïï xó <J>iXou<; yiyveaeai xot? èpaotatq. De erastes wordt veelal omschreven als ó ép<öv (cf. 182d8, 
183b2,183c2,184a4,, 185cl). Pausanias gebruikt meestal de term épacmV; wanneer  hij  spreekt vanuit 
hett  perspectief van de eromenos). 
nnSmp,Smp, 182c5-7: ó ydp'ApioxoYeixovoc, ëpcoc, Kal f|'  ApuoSlou «friXia péfkaoc, yevouévn icaxétooev 
aürcavv tf|v dpxriv. Vergelijk verder  184b, waar  Pausanias spreekt over  de verkeerde manieren waarop 
eenn eromenos zich zou kunnen laten verleiden, nl. door  geld en politieke macht; vanuit het perspectief 
vann de eromenos kunnen deze dingen onmogelijk leiden tot echte vriendschap: ovöèv ydp SOKEÏ 
toütoovv otixe j&jkuo v ovxe uóviuov elvai, xcopu; toü u,n5è rcetuicévai ÖJI' avtaiv yewaiav «friXiav 
(184b3-5).. Ook in 185a6 spreekt Pausanias vanuit de focus van de eromenos: bedrogen te worden is 
geenn schande wanneer  de eromenos, in de veronderstelling verkerend dat hij  met een goede erastes 
omgaat,, niets van zijn erastes kan leren, omdat deze niet over  dpexf| beschikt. De eromenos dacht dat hij 
doorr  zijn vriertschap met de erastes beter  zou worden: dx; ÓYaOq) xapioauevoq Kal avtoc, ax; aueivcov 
èaóuevoc,, öid xfjv $iAAav epaoroti... (Ik beschouw de genitivus epactoO als een genitivus objectivus). 
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is.. Zowel bij de Pandemische als bij de Ouranische eros is er wat dit aspect betreft 
geenn mogelijkheid tot rolwisseling. Het woord $iXia wordt dan ook uitsluitend gebruikt 
alss er een focalisatie is vanuit de eromenos; $iMa is blijkbaar niet iets waarnaar een 
erastess in zijn relatie met de eromenos streeft, of dat kenmerkend is voor zijn 
gevoelenss voor de eromenos. Zijn voornaamste motief is ëpoaq, zijn hartstocht de 
eromenoss lijfelijk en geestelijk te verwerven en te bezitten. 
Pausaniass gebruikt de traditionele metaforen om het 'verleidingsritueer beeldend voor 
tee stellen. Met name de termen uit de jacht beschrijven hoe de erastes al dan niet 
success heeft bij de jongen72: aipetv (182d9), Sitóiceiv (184a3)73; en van de eromenos 
dJLioiceoeaii (184a6, a8) en (5ict)*ewYeiv (184a2, 184a3)74. Het beeld van het 
achtervolgenn (Swóiceiv) en vluchten (+z\>yziv) komen we al tegen in de poëzie van 
Sapphoo en Theognis75. Pausanias plaatst zich in zijn beschrijving van de rollen van de 
erastess en eromenos in een poëtische traditie. Het beeld van de jacht verweeft hij 
mett dat van een wedstrijd (öycovoeeTöv, 184a3), waarbij de nomos van de stad als 
scheidsrechterr optreedt en controleert of ieder zich aan zijn juiste rol heeft gehouden 
enn een fair spel heeft gespeeld76. 
Dee beschrijving van de rollen die Pausanias geeft is stereotiep: de erastes is degene 
diee het initiatief neemt en enige brutaliteit aan de dag legt om de jongen te benaderen; 
dee eromenos is een verlegen jongen, die de avances van de erastai moet zien te 
vermijden.. De erastes als de jager die domineert en actief is, en de eromenos als het 
wild,, als degene die zich laat vangen en overmeesterd wordt. Maar hier ligt voor 
Pausaniass een probleem. Hij laat zien dat de erastes in zijn rol van de initiatiefnemer 
enn achtervolger te ver gaat - hij stelt zich te afhankelijk op van zijn emoties voor de 
jongen.. Hij smeekt de jongen, zweert eden, brengt nachten door op de drempel 
(183a4-6).. Hij doet dingen cüe hij anders nooit zou doen en wanneer hij ze zou doen, 
zouu hij er op worden aangekeken (183a7-b2). Hij gedraagt zich in zijn verliefdheid als 
eenn slaaf (SoOXoq/óouteia 183a6-7) en hij vertoont gedrag dat niet past bij een vrij man 
(dveXevOepiaa 183bl). Pausanias stelt nu dat zolang deze slavernij vrijwillig is, zij 
acceptabell is en dat dit gedrag in Athene zelfs wordt aangemoedigd77. Ook de 
eromenoss vervult een slaafse, afhankelijke rol, maar ook hier geldt dat zolang deze 
vrijwilligg is, deze niet als schandelijk en kruiperig wordt gezien78. Toch is hier een 
ongelijkheid.. Pausanias stelt het voor, dat bij de erastes de vrijwilligheid het enige 
criteriumm is voor de toelaatbaarheid van zijn afhankelijkheid ten opzichte van de 
eromenos,, maar dat dit aspect bij de eromenos niet voldoet. Wanneer Pausanias 

^f.. Classen (I960) p. 29. 
73Inn 182e3 wordt het woord niet van de erastes gezegd, maar in het algemeen van iemand die iets 
najaagt t 
74Hugg en Bury plaatsen de woorden Kal xol̂  uèv xapioao6ai, to\>q 5è Sia^evyeiv (184a 1-2) tussen 
[...].. Ik volg de interpretatie van Robin en Dover die de woorden laten staan, xoviov^ slaat dan niet, 
zoalss Hug wil, op de erastai en eromenoi, maar op de erastai in het algemeen. Het enige bezwaar tegen 
dezee interpretatie is dat de woorden 5iü xavta (184a2) geen duidelijke verwijzing hebben. 
75Ziee deel 1, hoofdstuk 3.1.3. 
76Dcc denk dat deze interpretatie van de woorden öv<Dvo6eTa>v icai paoavî oov (184a3-4) beter is dan die 
vann Robin (19586) p. 20, n. 3, die opmerkt: "Elle couronnera, par exemple, l'aimé qui aura su échapper 
auu mauvais amant". 
"Cf.. Smp. 184b6: eoti vap fuiiv vóuoq, akxnep èwi TOV^ épacraï*; fy oovteiieiv èÖéXovxa TJVTIVOW 
SovXeiavv naiöiKOïq jrt| KoAxnceiav eivai u,ri5è éreoveiSiotov ... Vergelijk ook 183a6-7: Kai 
èOéXovxê ^ Souteicu; üovXeiieiv otaq oxS dv 5oüXo<; ovSeïq... 
78Pausaniass spreekt van ÖouXeia éKOvaio? (184c2) en é6eXoSo\>A,eia (184c6). De term 
è6eXo6o\>Xeiaa lijkt door Plato te zijn uitgevonden en is daarna vooral een thema in de Hellenistische en 
Romeinsee poëzie geworden. Cf. PI. &562d, PI. Phdr. 252a, Xen. Smp. IV, 14, Aristaenet. Ep. II,, 2, 11, 
A.. P. V, 22, A. P. V, 249, 3-4, Cassius Dio fr. 17.2, Procl. in Prm. p. 737 S„ Philo I, 376, Fragm. 
Grenfellianumm r. 28 (Powell I. U. Collectanea Alexandria Oxford 1925 p. 172), Hor. Od. 1,33, 14, IV, 
11,, 23-4. Cf. Zagagi Tradition and Originality in Plautus: Studies of the Amatory Motifs in Plautine 
ComedyComedy (Hypomnemata 62, Göttingen 1980): p. 95. 
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spreektt over de enige weg die er voor de wet overblijft, wil de paidika zich op 
gepastee wijze aan zijn erastes overgeven, dan dienen er twee condities vervuld te 
zijn:: niet alleen moet de 'slavernij' vrijwillig zijn, vereist is ook dat het gaat om aperij 
(184c2-3).. Deze ongelijkheid is natuurlijk te begrijpen vanuit de grote zorg die de 
nomosnomos in Athene, althans volgens Pausanias, voor de eerbaarheid van de eromenos 
heeft.. Met name in het geval van de Ouranische erastes is in die slaafse houding een 
paradoxx te bespeuren. Slaafse afhankelijkheid van de lichamelijke schoonheid van de 
jongenn staat als het ware haaks op zijn aretè, waarin hij het voorbeeld is voor zijn 
vriend.. Hoe kan hij met zijn slaafse houding een voorbeeld zijn voor de jongen? Het 
vrijwilligee karakter van deze slaafsheid doet aan de tegenstelling niets af. Ook al 
wordtt de slaafse afhankelijkheid door de omgeving geaccepteerd, ze strookt niet met 
dee verwachtingen die deze verder van hem in zijn contact met de jongen heeft. 
Pausaniass lost deze verlammende paradox niet op. We zullen zien dat het pas Diotima 
iss die haar doorbreekt. Zij spreekt ook over de slaafse houding van de erastes van het 
lichamelijke.. Maar haar erastes zal zich geleidelijk helemaal van dit lichamelijke 
losmaken,, en zo elke vorm van slaafsheid van zich afschudden. Verder zullen we zien 
datt het thema van de slaafse afhankelijkheid een belangrijke rol speelt in het contact 
tussenn Sokrates en Alkibiades. De opmerkingen van Pausanias in dit kader vormen 
eenn raamwerk om hun houdingen te begrijpen. 

8.. Eros en paideusis 

Wee hebben gezien dat in de rede van Phaidros aretè als een gevolg van eros 
gemotiveerdd wordt vanuit een schaamte voor wat anderen denken, wanneer men 
eenn fout begaat. Hij adstrueert de extreme vorm van aretè door voorbeelden van 
uitzonderlijkee zelfopoffering. De lezer is dus enigszins voorbereid op de relatie tussen 
eross en aretè. In de rede van Pausanias krijgt aretè een heel andere plaats. De 
gedachtee dat bepaalde vormen van eros op geen enkele manier tot aretè leiden en 
anderee wel, biedt de mogelijkheid om aan eros een geheel nieuwe dimensie te geven. 
Enn tegelijk brengt Plato hiermee zijn eerste ideeën over een heel andere eros naar 
voren,, die zullen uitlopen op Diotima's opvattingen hieromtrent. Hij laat zijn lezer stap 
voorr stap wennen aan een volslagen andere visie op eros dan de Atheners kenden. 
Hett contrast dat Pausanias aanbrengt tussen de twee vormen van eros biedt een 
helderr raamwerk om de eerste schreden te zetten naar de 'Platoonse' eros. 
PaideusisPaideusis en aretè worden een voorwaarde voor de realisering van de Ouranische 
eros.. De Ouranische erastes kenmerkt zich door twee verlangens: het seksuele 
verlangenn en het verlangen om iemand beter te maken. De vraag is of het hier in feite 
omm één verlangen gaat waaraan twee aspecten verbonden zijn, of zijn het twee 
verschillendee verlangens? Voor de eerste mogelijkheid pleit de gedachte dat beide 
aspectenn op hetzelfde object zijn gericht. Bovendien hangen ze nauw samen, omdat 
hett ene (het seksuele verlangen) de drijfveer is van het andere. Verder hanteert 
Pausaniass de Ouranische eros als een enkelvoudig begrip. Toch hebben beide 
aspectenn een ander doel. Het ene verlangen is gericht op het lichamelijk genieten van 
dee jongen, het andere op het beter maken van de jongen, een verlangen dat 
gemotiveerdd is vanuit het karakter van de erastes. Dat betekent dat dit verlangen net 
zoo in zijn persoon is verankerd als het seksuele verlangen. Maar wat dit laatste 
verlangenn betreft zijn er grote verschillen tussen de Pandemische eros en de 
Ouranischee eros: afgezien van het verschil in object van dit verlangen, kan het 
seksuelee verlangen van de Pandemische erastes gepaard gaan met hybris, dat van de 
Ouranischee erastes niet. Deze verschillen zijn te verklaren vanuit de 
karakterverschillenn die er tussen de Pandemische en de Ouranische erastes zijn. 
Maarr juist dit andere karakter maakt dat de Ouranische erastes ook op het morele en 
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intellectuelee welzijn van zijn vriend is gericht. Dus ook al lijkt het te gaan om twee 
verschillendee verlangens, ze komen voort uit dezelfde bron, het karakter van de 
Ouranischee erastes. Deze erastes is in zijn belangstelling voor de jongen niet 
uitsluitendd gericht op zijn eigen genot; de seksuele intimiteit die hij met de jongen 
heeft,, verplicht hem ook iets terug te doen. Telkens als de Ouranische erastes met 
zijnn vriend seksueel contact heeft, beseft hij dat hij hier iets tegenover moet stellen ter 
compensatie.. De Ouranische erastes wil niet alleen nemen, maar ook geven. 
Pausanias'' opvatting over eros betekent een belangrijke verandering ten opzichte van 
Phaidros.. Deze had betoogd: omdat iemand verliefd is, is hij of zij in staat tot aretè 
waardoorr de grootste daden gerealiseerd kunnen worden. Pausanias zegt veeleer: 
verliefd-zijnn is een uitdrukking van de aretè van degene die verliefd is. Bovendien 
bestaatt eros onder meer uit een verlangen iemand anders deze aretè bij te brengen. 
Watt bedoelt Pausanias precies met aretèl Het begrip aretè, dat in Phaidros' rede nog 
hethet traditionele, heroïsch gekleurde begrip was met Achilleus als voorbeeld, is in deze 
tweedee rede van het Symposium reeds Sokratisch gekleurd. Aretè wordt door 
Pausaniass zelf gelijkgesteld met dueivtov êoEoOai/vevéoOai (184c3-5, 185a6, 185b3). Het 
verbeterenn wordt in 184c5 nader toegelicht: het moet gericht zijn zowel op de 
intellectuelee als de morele ontwikkeling van de jongen.79 Pausanias is dus van mening 
datt aretè uit verschillende aspecten is opgebouwd en het verbeteren moet in principe 
opp de hele aretè betrekking hebben. Op een beter begrip van de relatie tussen 
pederastiee en +iA.ooo+ia bereidt Pausanias zijn toehoorders voor door in zijn 
beschouwingg over de status van pederastie in andere staten de opmerking te maken 
datt bij niet-Grieken drie zaken als schandelijk worden beschouwd: de pederastie, de 
filosofiee en sportbeoefening. Hij noemt de termen in één adem en suggereert hiermee, 
zonderr dit te expliciteren, dat er tussen hen een sterke band bestaat. Hij lijkt te willen 
zeggenn dat de combinatie van deze drie aspecten ervoor zorgt dat bij onderdanen het 
zelfbewustzijnn en de onderlinge band toenemen. Burgers die zich op deze zaken 
toeleggen,, vormen een gevaar voor de tirannen en hun machtspositie. Het is dan 
tamelijkk verassend dat pas in 184c8-dl de filosofie in combinatie met de andere 
vormenn van de aretè binnen het kader van de Ouranische eros aan de pederastie 
wordtt gekoppeld80. Pausanias spreekt over de Ouranische eros en is op het punt 
gekomenn waarop hij zijn toehoorders duidelijk maakt op uitsluitend welke manier het 
gepastt is dat een eromenos zich seksueel aan de erastes overgeeft. En dit is alleen 
gepast,, wanneer de twee nomoi bij elkaar komen, de nomos betreffende de 
naiSepaoxiaa en die betreffende de $iXoao$ia en de andere aspecten van de deugd. Met 
TiaiSepaotiaa bedoelt hij het seksuele aspect, met 'filosofie en de andere aspecten van 
dee deugd' de bereidheid van de erastes zijn eromenos op intellectueel en moreel 
gebiedd beter te maken en de bereidheid van de eromenos beter te worden. In 184d7-
e22 stelt Pausanias de oo$ia op één lijn met (frpóvrtmc,. Filosofie lijkt dus gelijk te zijn aan 
eenn soort praktische ethiek die aangeeft in welke zin en wellicht ook hoe de erastes 
dee eromenos beter moet maken.81 Pausanias gebruikt in dit kader de woorden 

""Snip.""Snip. 184c5: iccred ao^iav Tivd f\ Kaxd dXXo óxiovv uépoq dpe-riv .̂. In 184d5-6 komen beide 
aspectenn terug: xqi noiowu avxóv ao^óv xe Kal dyaööv, in 184d7-e2: ó uèv Swduevoc, eic, ^póvnpiv 
Kaii xf|v dXA.nv dpexf|v axiufïdXXeoèai, ó 8è Seóufvoq eic, navSewiv icai xf|v dXXnv oo^iav 
KTÖaöai.. Ook in 185a6 vermeldt hij bet duelvcov èoóuevoc,. 
MIkk volg Hug, Bury, Dover en Vicaire die het woord •iXoootf.ac, in 183al tussen [..] zetten. Bumet 
plaatstt voor̂ iXooo îac, een crux philologica. Robin en Reynen (1967) laten het woord staan. Reynen 
geeftt een uitgebreid overzicht van de oplossingen die in de loop van de tijd zijn voorgesteld. Zijn 
oplossingg om ̂ iXooo+iac, bij xovto te trekken lijkt me niet erg waarschijnlijk. Hij vertaalt de twee 
woordenn met 'diese Art von $iXooo$ia', hetgeen zou slaan op het xapi-C8*^01 èpaoxaïc, (p. 316). 
Natuurlijkk is er een nauw verband tussen pederastie en filosofie (zie 184c8-dl), maar om het aandeel 
vann de eromenos in de seksualiteit als een aspect van de filosofie te beschouwen, lijkt me niet juist. 
8lCf.. Smp. 185b7-8: JioXXfiv èmuéXeiav dvcrpcdCav itoieio6ai rcpóc, dpernv xóv xe éptövxa ctvróv 
aüxoüü Kai xöv èpóuevov. 
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è7ci4iéXeiavv ... repcx; dperiiv... ainov die doen denken aan het Sokratische begrip érciuéXeux 
Tti?? yy(Tti/èm\iéÏ£ia èavxoü82. Zorg voor zichzelf vooronderstelt kennis van wie men is, 
vann zijn >|TVXTI. Wellicht doelt Pausanias op deze kennis als hij zegt dat de zorg van de 
erastess voor zijn eromenos betrekking moet hebben op ao+ia (184e2; cf. 184d6) en op 
•póvTiaiqq (184d7). We zullen zien dat Diotima een onderscheid aanbrengt tussen 
enerzijdss ty>óvn,oi<; en anderzijds ^itooo+ia. De eerste term noemt ze op het niveau van 
dee Kleinere Mysteriën (209a3-4). Ze gebruikt dezelfde woorden als Pausanias doet in 
184d7:: ^póvnoiv xe Kal -ri|v dXXnv dpetfiv. De term ^iXoao^ia bewaart ze, totdat ze 
spreektt over de ontwikkeling van de erastes-filosoof als hij het contact met de 
eromenoss heeft ingeruild voor dat met de wetenschappen (210d6). 
Dee sterke nadruk die Pausanias legt op de rol van paideusis in een homo-erotische 
relatie,, heeft tot doel een scherp onderscheid te maken tussen het gros van de 
Atheensee mannen en een zeer selecte groep van ontwikkelde mannen die een goed 
karakterr hebben. Maar met deze nadruk op paideusis wil hij ook Athene afzetten 
tegenn andere stadstaten. De Ouranische eros is een uiting van een hoogstaande 
cultuur,, omdat deze zowel aan de erastes als aan de eromenos hoge eisen stelt inzake 
hunn instelling en ontwikkeling. 
Tochh bedoelt Plato met $iAooo$ia waarschijnlijk nog iets anders. Het ligt voor de hand 
datt de lezer zich realiseert dat Pausanias over zichzelf spreekt, wanneer hij de 
Ouranischee erastes behandelt. Hij en Agathon zijn al lang bij elkaar. Zij brengen de 
Ouranischee eros in praktijk. Pausanias bezit dus zelf aretè en is dus ook tot filosoferen 
inn staat. Er zijn twee zaken waarin de rede van Pausanias een aanzet geeft tot 
'filosoferen'' in de betekenis van analyse of argumenteren. Het eerste aspect is het 
hanterenn van het principe "het gelijke wordt door het gelijke aangetrokken". We 
hebbenn laten zien dat Plato Pausanias in zijn toepassing van dit principe laat 
aansluitenn op een manier van denken die we ook in andere werken van Plato 
tegenkomen.. Het is dus niet een uiting van sofistisch denken of redeneren. De vraag is 
alleenn of dit principe zoals Pausanias het toepast, een voldoende verklaring biedt voor 
hett verschijnsel eros. We hebben gezien dat ook de Ouranische eros, waarop juist dit 
principee van toepassing is, niet in alle opzichten consistent en bevredigend is. Het 
tweedee aspect betreft de gedachte dat een handeling pas in een bepaalde context 
goedd of slecht wordt. Pas als een handeling wordt uitgevoerd kan ervan gezegd 
wordenn of deze goed of slecht is. Dit hangt af van de wijze waarop een handeling 
wordtt gedaan: 

Mett elke handeling staat het immers als volgt: wanneer zij op zichzelf wordt verricht is zij noch 
gepastt of ongepast. Bijvoorbeeld wat wij nu doen, drinken of zingen of een gesprek voeren: geen 
vann deze dingen is zelf gepast of ongepast, maar pas in de handeling, door de manier waarop ze 
wordenn gedaan, worden ze zo. Want wat op gepaste en juiste manier is uitgevoerd, is gepast, wat 
niett op de juiste manier is verricht, is ongepast.83 

Duss van de activiteiten épdv en van xctpi^eo9ai kan niet zonder meer gezegd worden 
datt ze goed of slecht zijn. Dit hangt af van hoe en ten opzichte van wie ze worden 
uitgevoerd.. Nu begrijpen we ook beter waarom bij Pausanias het object van eros, dat 

82Cf.. Ap. 29el-2, 30bl-2, 36c6. Sokrates spreekt ook over émueXetoOai aperij (31b5, 41e5). Cf. 
Phd.Phd. 115b,en Alc. Ipassim. Vergelijk Guthrie (1969) p. 470-3, Hupperts (19953) p. 97-8 en Slings & 
deStrycker(1994)p.. 187-8. 
** 33Smp.Smp. 180e4-181a4. Pausanias herhaalt deze gedachte in 183d4-8. In de eerste passage staat de 
opmerkingg in het kader van de activiteit èpctv, in de tweede passage gaat het om het %api£eo6ai, dus 
vanuitt het perspectief van de eromenos. In dit laatste geval zijn het object op wie de handeling is gericht 
enn de wijze waarop zij wordt uitgevoerd bepalend voor de morele waarde van de handeling. Cf. ook 
Men.Men. 87e-88a, Euthd. 280e, 281d-e, waar in beide gevallen Sokrates zelf een soortgelijke gedachte 
ontwikkelt.. Vergelijk ook Phdr. 258c, d, Eiyx. 397e en Arist. Pol. 1333a9. 
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will zeggen: het type eromenos, zo belangrijk is voor het onderscheid tussen de 
Pandemischee en de Ouranische eros. 
QiXooo+iaa houdt dus bij Pausanias méér in dan alleen een bepaalde vorm van 
paideusispaideusis die de erastes aan de eromenos meegeeft. Het houdt ook een bepaald 
analytischh vermogen in bij het redeneren, en wel een redeneren met betrekking tot de 
ethiek.. Toch beschouwt Plato de filosofie van Pausanias natuurlijk als beperkt. Bi 
hierinn ligt wellicht een vorm van ironisering: Plato wil ons doen inzien dat Pausanias' 
redee afkomstig is van iemand die denkt te kunnen filosoferen, maar dat in zeer 
beperktee mate beheerst. Pausanias belijdt de Ouranische eros en in verband daarmee 
dee filosofie. Maar de lezer zal zich bewust zijn dat de opvatting van filosofie, zoals 
Pausaniass deze bezigt, gelijk is aan ethiek, en dus beperkt is. Plato nodigt ons dus uit 
enigee afstand te nemen van deze vorm van filosofie en zo ook van de rede van 
Pausanias. . 

9.. Pausanias' rede: illusie of werkelijkheid 

Pausanias'' benadering kent naast een mythologische grondslag (de onderscheiding 
vann de twee Aphrodites) ook een sociologische, anthropologische benadering. In de 
kortee karakterisering van de Pandemische en de Ouranische eros aan het begin van 
zijnn rede, komt duidelijk naar voren dat Pausanias er aanstoot aan neemt dat er 
mensenn zijn die de pederastie, althans de seksuele rol van de eromenos, veroordelen. 
Hijj gaat er vanuit dat dit soort negatieve reacties veroorzaakt worden door de wijze 
waaropp de Pandemische eros in praktijk wordt gebracht. Zoals we hebben gezien, 
steltt hij zelfs voor om een wet aan te nemen die de Pandemische erastes zou 
verbiedenn jongens (naïSe?) te beminnen84. Hij bedoelt natuurlijk jonge jongens en 
beoogtt niet een verbod op het seksuele contact met elke leeftijdscategorie. Blijkbaar 
bestondd zo'n wet in Athene niet85. Zijn opmerking dat de Atheense wet niet toestaat 
datt mannen met vrijgeboren vrouwen naar bed gaan, kunnen we met onze kennis van 
dee Atheense wetgeving over echtbreuk bevestigen86. Binnen deze context gebruikt 
Pausaniass voor het eerst het woord nomos, dat elke eigentijdse lezer ongetwijfeld 
geïnterpreteerdd heeft als 'wet'. In de volgende passage komt hij te spreken over de 
houdingg van andere stadstaten ten opzichte van de homoseksuele praktijk, welk 
verslagg uiteindelijk de functie heeft te laten zien hoe gecompliceerd en sophisticated 
eigenlijkk de Atheense nomos inzake homo-erotiek is. Of Pausanias in deze passage op 
dee wetgeving doelt die de normen heeft vastgelegd of in het algemeen spreekt over 
dee normatieve houding van burgers, is niet helemaal duidelijk. Direct in de eerste zin 
vann zijn digressie over de andere staten gebruikt hij het woord nomos (ó rcepl tóv épcora 
vóuoc,,, 182a7), dat de toehoorders/lezers, gezien de passage erboven, als 'wet' zullen 
interpreteren.. Vervolgens gebruikt hij het werkwoord vouoOexelv (182b2), dat 
ongetwijfeldd opgevat is als 'bij wet vaststellen'. In de opmerking waarmee hij deze 
passagee afsluit en tegelijk de overgang naar de situatie in Athene formuleert, gebruikt 
hijj wederom, maar nu voor de laatste maal, het werkwoord vouoGexelv. De woorden 
vóuoqq en voui£eiv gebruikt hij vervolgens opvallend vaak na 182d4, wanneer hij de 
complexee houding in Athene bespreekt (vóuoc, 8x, voui£ew 4X)87. Het is opmerkelijk dat 
dee anthropologische digressie als het ware ingekaderd is door een wetsterm, 
waardoorr zijn gehoor de indruk moet krijgen dat hij in geval van de andere stadstaten 
overr de wettelijke norm praat en dat hij hetzelfde zal doen, wanneer hij over Athene 

**Smp.**Smp. 181d7-el. 
85Dee zaak is gecompliceerder dan ik nu schets en ik kom in het vervolg van dit hoofdstuk hierop terug. 
«•Cf.. Lysias I, 26,30,1,49 of Lysias XÏÏI, 66, Hypereides Ü\ 16,13; voor de wet op hybris, zie Aeschin. 
1,15,, of voor een SIKTI (Jiaioov, Lysias I, 32 (vergelijk Lysias 1,32). 
"vóuoc,, in 182e2,183b4, c2,184al, b5, b7, c7, (d4/5 en d7/el), e3; voui<;eiv in 183c3, d3,184a6, c4. 
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spreekt.. Maar wat Pausanias in het vervolg zegt over de nomos, kan onmogelijk op de 
wetgevingg betrekking hebben. Het woord 'nomos' is dubbelzinnig en we kunnen ons 
afvragenn of het in Pausanias' bedoeling lag om bij zijn gehoor de indruk te wekken dat 
watt hij over de Atheense normen zegt, de wettelijke norm betreft. Dat is nauwelijks 
voorstelbaar,, want zijn toehoorders (de aanwezigen op het symposion) waren allen 
Athenerss die, naar we mogen aannemen, van de wetgeving op het gebied van de 
seksualiteitt globaal op de hoogte waren. 
Ookk de eigentijdse lezers van Plato zullen waarschijnlijk niet in twijfel zijn gebracht. 
Tochh is er iets paradoxaals aan de hand: doordat Pausanias zo vaak de woorden vón<*; 
enn vofiiCeiv gebruikt, moet de eigentijdse lezer aan het denken zijn gebracht. Ze zullen 
inzienn dat Pausanias niet over de wettelijke norm spreekt, zelfs niet over algemene 
gedragsnormen.. Hij lijkt hier te spreken over een ideeële norm, die ver verwijderd is 
vann de gemiddelde norm in Athene. Door de schijn te wekken van een beschrijving -
off het nu gaat om een beschrijving van de wet of van het gedrag van de Atheners -
neemtt Plato afstand van het normenpatroon in het eigentijdse Athene. De lezer zal 
inzienn dat Pausanias ideeële en bestaande normen door elkaar husselt ten einde de 
Atheensee seksuele praktijk vanuit een zeer elitair oogpunt te benaderen. 
Pausaniass haalt in zijn rede verschillende zaken door elkaar. 
1.. In zijn beschrijving van de Atheense homoseksuele moraal brengt Pausanias 
meestall geen onderscheid aan tussen a. het feitelijke gedrag en b. wat men vindt van 
ditt gedrag, de morele code. 
2.. Binnen de morele code brengt hij geen onderscheid aan tussen een interne code, 
watt mensen werkelijk vinden, en een externe code, bijvoorbeeld die van de wet. 
3.. Soms brengt hij geen onderscheid aan tussen de Pandemische en de Ouranische 
eros.. Bijvoorbeeld wanneer hij spreekt over de gewoonte van de erastes om zich in 
zijnn verliefdheid voor de deur van zijn geliefde op te houden en zich bij zijn aanzoek 
alss een nederige smekeling te gedragen. Gaat dit over een Pandemische, over een 
Ouranischee erastes of beiden? Enerzijds zegt hij dat aan de erastes veel ruimte wordt 
gegevenn en dat de nomos zich niet om hem bekommert, anderzijds bestaan er goede 
enn slechte erastai, waaruit blijkt dat er wél een scherp moreel onderscheid tussen 
beidee groepen gemaakt dient te worden. 
4.. Hij maakt uiteindelijk geen onderscheid tussen het descriptieve niveau en het 
ideologischee niveau. Beide lopen in elkaar over. Hij doet alsof hij over een feitelijke 
situatiee spreekt, maar in werkelijkheid verkondigt hij een seksuele ideologie. 
Dee centrale vraag is: in hoeverre spreekt Pausanias over de Atheense wetgeving, 
overr de Atheense interne code en over de daadwerkelijke homoseksuele praxis? In 
hett vorige deel. hebben we in hoofdstuk 8 op basis van retorische teksten een analyse 
gemaaktt van de homoseksuele praktijk in de vierde eeuw. De redevoering tegen 
Timarchoss is door Aischines zo'n vijfendertig jaar later gehouden dan Plato het 
SymposiumSymposium schreef. We mogen aannemen dat in die periode de homoseksuele praxis 
niett wezenlijk veranderd zal zijn.88 

Wee zullen nagaan in hoeverre de volgens Pausanias twee enige vormen van 
homoseksuelee eros, de Pandemische en Ouranische, met de feitelijke praxis 
overeenkomen. . 

Dee Pandemische eros 
Dee karakterisering van deze eros is opgebouwd uit aspecten van de homo-erotische 
praktijkk die al dan niet een traditioneel karakter hebben, en uit eigen observaties van 
Pausanias,, ingegeven door zijn poging deze vorm een negatief imago te bezorgen. 
Kenmerkenn van deze Pandemische eros zijn: 
a.. jonge jongens en vrouwen als object; 

««Zoo ook Dover  (1964) p. 34. 
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b.. 'biseksuele' gerichtheid; 
c.. het orgasme staat centraal; 
d.. promiscuïteit; 
e.. de relatie vooronderstelt asymmetrie in leeftijd; 
f.. de eromenos laat zich snel verleiden; 
g.. geld of politieke macht fungeert als motief van de eromenos zich aan de erastes 
overr te geven; 
h.. elk pedagogisch element is afwezig. 
All deze kenmerken afzonderlijk herkennen we als een mogelijk aspect van 
homoseksueell gedrag in de vierde eeuw. De beschrijving van de Pandemische eros 
bevatt zowel kenmerken van de mercenaire vorm van homoseksualiteit, zoals deze in 
dee rede Contra Timarchum naar voren komt, als kenmerken van de eros dikaios die 
Aischines,, naar hij beweert, zelf belijdt. In feite is alleen het aspect van het ontvangen 
vann geld een factor die niet expliciet als karakteristiek van de eros dikaios in de tekst 
vann Aischines wordt vermeld. Maar we hebben gezien, dat dit een verdraaiing van de 
feitelijkee gang van zaken van de kant van Aischines geweest kan zijn om het 
onderscheidd tussen hem en Timarchos zo groot en scherp mogelijk te maken. 
Belangrijkee aspecten als promiscuïteit, de afwezigheid van elke pedagogische intentie 
vann de kant van de erastes, de asymmetrie in leeftijd behoren tot Aischines' dikaios 
eros.eros. Het aspect dat Aischines zelf in zijn omschrijving van de dikaios eros 
onderstreepte,, de sophrosunè, is natuurlijk afwezig bij de Pandemische eros. Maar 
zoalss we hebben gezien, bevatte de beschrijving van Aischines juist op het punt van 
dee sophrosunè een tegenstrijdigheid (promiscuïteit/veel eromenoi als object versus 
sophrosunë),sophrosunë), zodat we aan de oprechtheid van dit aspect hebben getwijfeld. Deze 
twijfell wordt versterkt, doordat Aischines het sophrosunè-begnp gebruikt om te laten 
zienn dat zijn vorm van homoseksueel gedrag aansluit bij de ideologie van de 
democratie.. De Pandemische eros is waarschijnlijk niet uitsluitend door Pausanias 
bedoeldd als prostitutie. We moeten concluderen dat de Pandemische eros de 
Atheensee homoseksuele praxis niet in alle details zuiver weergeeft. 

Dee Ouranische eros 
Dee beschrijving van deze eros is sterk idealistisch gekleurd, omdat Pausanias op alle 
mogelijkee manieren wil duidelijk maken dat deze vorm de enige juiste en toelaatbare 
vormm is. Kenmerken van deze eros zijn: 
a.. oudere jongens, of beter: jongemannen als object; 
b.. exclusieve homoseksualiteit; 
c.. trouw en langdurige vaste relaties, dus afwezigheid van promiscuïteit; 
d.. een sterk pedagogisch element. 
Vann deze kenmerken zijn we eigenlijk alleen (a) in de vierde eeuwse homoseksuele 
praxiss tegengekomen. Exclusieve homoseksualiteit (b) kennen we niet uit andere 
bronnen,, met uitzondering van Pausanias en Agathon zelf, die hiervan een voorbeeld 
zoudenn kunnen zijn. Zowel Aristophanes als Diotima komen terug op de exclusieve 
homoseksualiteitt en gaan ervan uit dat er mensen zijn die exclusief homoseksueel 
zijn.. Het is voor ons moeilijk vast te stellen in hoeverre er in Athene mensen waren 
diee zich exclusief homoseksueel voelden. De meeste mannen trouwden, maar hadden 
voorafgaandd aan of naast hun huwelijk homoseksuele contacten; dit wil niet zeggen 
datt een aantal van hen niet 'exclusief homoseksueel geweest zou kunnen zijn. Ook 
Aristophaness benadrukt dit. Het is de maatschappij die dit soort mannen dwingt om te 
trouwen.. De volwassen mannen die op vaasafbeeldingen met elkaar in een 
verleidingsritueell verwikkeld zijn en ons doen denken aan Pausanias en Agathon 
zoudenn voorbeelden van exclusieve homoseksualiteit kunnen zijn. Aangezien we 
buitenn het Symposium eigenlijk geen vijfde- of vierde-eeuwse bronnen hebben die 
zichh bezighouden met het thema van de seksuele identiteit, mogen we stellen dat 
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exclusiviteitt op het gebied van de seksualiteit en dus de seksuele identiteit, in de tijd 
vann Plato niet echt een 'issue' was, ook al is het heel wel mogelijk dat mensen 
exclusieff homoseksueel gedrag vertoonden. 
Opp het punt van de langdurige vaste relatie (c) is de situatie wellicht anders. 
Vaasafbeeldingenn kunnen ons hierover geen informatie geven. Toch wordt uit de 
Timarchosredee van Aischines duidelijk dat volwassen mannen samenwoonden. In 
hett geval van Timarchos duurde deze relaties niet erg lang, op zijn hoogst een paar 
jaar,, en zal er van 'trouw' weinig sprake geweest zijn, maar dit hoeft natuurlijk niet de 
regell geweest te zijn. Timarchos wilde hogerop en een luxe leven, en gebruikte zijn 
homoseksuelee relaties duidelijk voor deze doeleinden. Het was dus in de vierde eeuw 
mogelijkk dat homoseksuele vrienden bij elkaar woonden in een al dan niet langdurige 
relatie. . 
Hett sterk pedagogische element (d) komt er in onze analyse van de homoseksuele 
praxiss in de zesde t/m vierde eeuw zeer bekaaid af. Het laat zich aanzien dat zeker in 
dee vijfde en vierde eeuw dit aspect nauwelijks of helemaal niet deel uitmaakte van de 
homoseksuelee praxis. 
Dee Ouranische eros wordt gekenmerkt door het totaal van de vier hierboven 
genoemdee aspecten. Het is dus tamelijk zeker dat deze vorm van eros, zoals 
Pausaniass hem voorstelt, geen referentie in de realiteit heeft. Bovendien is het 
absolutee onderscheid dat Pausanias aanbrengt tussen de Ouranische en de 
Pandemischee eros een abstrahering van de wijze waarop homoseksualiteit in praktijk 
werdd gebracht. We hebben bijvoorbeeld gezien dat in de vierde eeuw allerlei vormen 
vann homoseksueel gedrag in elkaar overliepen en dat de dichotomie die Aischines 
probeertt aan te brengen tussen enerzijds de dikaios eros en de prostitutie onjuist is. 
Dee poging van Pausanias om twee vormen van homoseksueel gedrag scherp te 
onderscheidenn lijkt al evenmin conform de werkelijkheid. 
Verderr laat de beschrijving van zowel de Pandemische als de Ouranische eros ook 
verschillendee aspecten onvermeld waarvan we weten dat ze voorkwamen. Zo 
hebbenn we gezien dat in de vijfde eeuw de asymmetrie in leeftijd geen norm meer is 
enn dat jongens of jongemannen van gelijke leeftijd ook homo-erotische belangstelling 
voorr elkaar kunnen hebben.8» Dit aspect komt in de rede van Pausanias niet voor. 
Vaakk is beweerd dat de Ouranische eros zijn pendant in de dikaios eros van 
Aischiness zou hebben en dat deze eros de blauwdruk is van de Atheense 
homoseksuelee praxis. Bovendien vindt men vaak in moderne beschrijvingen van de 
homoseksuelee praxis allerlei facetten die afkomstig zijn uit dit gedeelte van de rede 
vann Pausanias zonder dat men het ideeële karakter ervan expliciteert.90 Deze aanpak 
heeftt mijns inziens aanleiding gegeven tot grote misverstanden. Van de dikaios eros 
vann Aischines heb ik in hoofdstuk 8 aangetoond, dat hij een retorisch doel dient en 
zeerr waarschijnlijk geen eerlijk en waarheidsgetrouw beeld geeft van de wijze 
waaropp mannen als Aischines de homoseksualiteit bedreven. Deze vorm van 
homoseksuelee eros verschilt op wezenlijke punten van de Ouranische eros, en komt 
veeleerr met de Pandemische eros overeen. Het laat zich overigens aanzien dat 
Aischiness wel in zekere mate het Symposium van Plato en dat van Xenophon heeft 

^Daaromm is het onjuist te stellen dat de redes van Pausanias en Phaidros aansluiten bij  de conventionele 
asymmetriee in een homoseksuele relatie; zo Ferrari (1992) p. 251. 
90Cf.. bijvoorbeeld Marrou (1948) pp. 29-30, Dover  (1964) p. 34, Dover  (19822), G. Koch-Harnack 
KnabenliebeKnabenliebe und Tiergeschenke (Berlin 1983) pp. 48 e.v., Foucault (1984) pp. 181 e.v., K. Robb 
"Asebeiaa and Sunousia"  in: Plato's dialogues, ed. G. A. Press (Lanham 1993) p. 91. Dover  (1964) 
schrijf tt  echter  op p. 39, sprekend over  de 'middle-aged peasant'  uit de komedie: 'but we cannot easily 
envisagee this shrewd and wary peasant, even in his youth, committing himself to the extravagant 
manifestationss of emotion summarised in Smp. 182d5-183b5.' 
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gebruikt".. Conclusie: de weergave van de Ouranische eros heeft weinig met de 
Atheensee realiteit te maken.92 

Dee morele code 
Volgenss Pausanias zou de houding van de Atheners tegenover de erastes erg 
verschillenn van de houding tegenover de rol van de eromenos. De Atheners zouden 
duss een dubbele standaard hanteren in hun denken over homoseksueel gedrag. Het is 
inn Pausanias' weergave van deze dubbele moraal moeilijk uit te maken over welk 
typee erastes/eromenos hij spreekt. 
Dee volgende aspecten van de moraal ten aanzien van de erastes in 182d5-183c2 zijn 
vann belang: hij moet het épdv liever openlijk doen dan heimelijk; hij moet zich vooral 
opp de edelste en de beste jongens met zijn eros richten, waarbij de lichamelijke 
schoonheidd van ondergeschikt belang is; men spoort hem in alles aan; succes in het 
verleidenn van de jongen wordt gewaardeerd; wanneer hij wordt afgewezen, 
beschouwtt men dit als schande; de erastes mag allerlei vreemdsoortig gedrag 
vertonenn dat in andere situaties niet geaccepteerd zou worden; en het is niet erg als 
hijj zijn liefdeseed (waarschijnlijk van trouw) verbreekt. In het laatste geval krijgt men 
dee indruk dat Pausanias spreekt over de Pandemische erastes, omdat dat degene is 
diee zijn belofte voortdurend zal verbreken, en de Ouranische niet. In ieder geval loopt 
dezee beschrijving vervolgens ongemerkt over in de aanbeveling van de Ouranische 
eros93. . 
Tenn aanzien van de eromenos vermeldt Pausanias drie opvallende zaken (183c4-d2): 
a.. de vaders stellen paidagogen aan om te voorkomen dat hun jonge zonen met hun 
erastaii praten; b. vrienden {hetairoi) maken elkaar verwijten als hun iets dergelijks 
(alss eromenos) overkomt; c. de ouderen corrigeren dit verwijtende gedrag niet. 
Spreektt hij bij punt b. over de Pandemische of over de Ouranische eros? De 
Pandemischee eromenoi zullen, volgens Pausanias' beschrijving, helemaal niet geneigd 
zijnn om elkaar verwijten te gaan maken. Er zal eerder een zekere competitie tussen 
henn zijn, zeker als ze zich voor geld of andere 'giften' laten vangen. Ook wordt punt b. 
tegengesprokenn door de vazen. Hier wordt getoond dat de hetairoi vaak aanwezig 
zijnn bij het verleidingsritueel en er zelfs in participeren. Bovendien hebben we gezien 
datt er soms een competitie tussen hen is. Punt c. is moeilijk te controleren maar het 
lijktt niet een belangrijk aspect van de morele code weer te geven. Punt a. is 
interessant,, omdat ook op dit punt Pausanias de werkelijkheid blijkt te verdraaien. Dat 
vaderss paidagogen hebben aangesteld om hun zonen te begeleiden naar school en 
terugg naar huis, wordt door enkele vaasafbeeldingen bevestigd94. Maar hoe komt hij 
aann de gedachte dat vaders hun zonen met een paidagogos de straat op lieten gaan 
omm te voorkomen dat ze in gesprek zouden raken met hun erastai? Hoe moeten we 
immerss al die honderden vaasafbeeldingen interpreteren waarop jonge jongens 
verleidd worden door volwassen mannen, doorgaans zonder de aanwezigheid van een 
paidagogoslpaidagogosl Als het een strenge norm in Athene was dat jongens niet met oudere 

91Cf.. Hug (1874). 
92Hett is dus principieel onjuist, zoals bijvoorbeeld Foucault en Koch-Harnack, en in mindere mate 
Dover,, hebben gedaan, om de beschrijving van de Ouranische eros als kader te hanteren voor de 
interpretatiee van homo-erotische vaasafbeeldingen. Het is nu begrijpelijk dat Koch-Harnack tot een 
'pedagogische'' interpretatie is gekomen van de geschenken. Het paradoxale van haar methode is dat het 
elementt van het geschenk volslagen afwezig is bij de Ouranische eros. 
93Dee overgang zit in de woorden xó 8è olum <aS è%e.i (183d3/4), waarmee Pausanias toch ook sterk de 
indrukk wil wekken een feitelijke gang van zaken te behandelen. Bovendien spreekt hij in het vervolg 
voortdurendd over de nomas. 
^Ziee Marrou (1948) pp. 143-144. Voor vaasafbeeldingen van schoolgaande jongens, zie F. A. G. Beek, 
AlbumAlbum of Greek Education, Sydney (1975). Het zal niet in alle gevallen zo geweest zijn dat vaders het 
zichh konden veroorloven dat een slaaf de hele dag van huis weg was om de zoon des huizes te 
begeleiden. . 
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mannenn in contact kwamen en dat paidagogen hiervoor moesten zorgen, hadden de 
vaasschilderss dan op geen enkele manier deze norm willen respecteren? En hoe zat 
hett met het bezoek aan de gymnasia? Depaidagogos werd hier niet toegelaten95. 
Mochtenn de jongens dear wel met hun erastai praten, maar onderweg naar school of 
naarr het gymnasion niet? Dat kan niet de functie geweest zijn van de paidagogos. Het 
laatt zich aanzien dat zo'n slaaf moest voorkomen dat de jongens werkelijk werden 
lastigg gevallen en wellicht verkracht. Maar dat is een heel andere reden dan het 
verbodd om met de erastai te praten. Pausanias past de seksuele moraal van de 
Athenerss aan zijn eigen ideaal aan. Maar hij past niet alleen de moraal aan, ook de 
seksuelee praxis zet hij naar zijn hand. Hij doet alsof zijn ideaal van de Ouranische eros 
verankerdd is in de Atheense praktijk, terwijl dat nauwelijks het geval is. Door scherpe 
kritiekk te leveren op de Pandemische eros, wordt de Atheense homoseksuele praktijk 
onderuitt gehaald. De Ouranische eros betekent zowel een verregaande abstractie 
vann wat er in Athene binnen de homoseksuele praxis gewoonlijk is als een 
meedogenlozee kritiek op de Atheense normen en waarden inzake de 
homoseksualiteit.. Plato neemt via de rede van Pausanias definitief afstand van de 
werkelijkheidd om hem heen, omdat hij de lezer wil meenemen naar nieuwe 
mogelijkhedenn van de homoseksuele eros. 
Naastt deze kritiek op het bestaande normenpatroon wil Plato wellicht met zijn 
idealiseringg nog iets anders suggereren. Hij spreekt over een zeer speciale groep 
Atheners.. Het seksuele gedrag en de seksuele code die hij door Pausanias laat 
aanprijzen,, zijn die van de toplaag, van de aristocratie. Of is het zijn bedoeling de 
gedachtee op te roepen dat de oudere generatie, die van Sokrates en van de kringen 
waarinn Sokrates zich ophield, er andere denkbeelden over homoseksualiteit op 
nahield?? Waarschijnlijk moeten we beide mogelijkheden aan elkaar verbinden en wil 
Platoo de indruk wekken dat voor een vroegere generatie van de toplaag van de 
Atheensee samenleving de Ouranische variant van eros de gangbare vorm van 
seksualiteitt was. 
Datt is één functie van de Pausanias-rede. Er is nog een tweede belangrijke functie, 
diee niet direct zichtbaar is. De rede van Pausanias is ook bedoeld als een kader voor 
off als achtergrond bij de ontmoeting tussen Sokrates en Alkibiades. Ze dient enerzijds 
omm het gedrag van Alkibiades te begrijpen. Maar anderzijds gebruikt Plato de 
idealiseringg van de Atheense praxis die Pausanias heeft aangebracht, als kader om de 
relatiee tussen Sokrates en Alkibiades in een ideale context te plaatsen. De verdraaiing 
enn vertekening van de Atheense normen en waarden op het gebied van de 
homoseksualiteitt zijn bedoeld om hun erotische ontmoetingen in een gunstig daglicht 
tee stellen. Dezelfde 'erotische' termen vervullen in beide passages een sleutelrol en ik 
zall bij de bespreking van de confrontatie tussen Sokrates en Alkibiades aantonen dat 
dee primaire functie van de rede van Pausanias mijns inziens gelegen is in het 
aanreikenn van een interpretatie-model voor de ontmoeting tussen beide Atheners. 
Dee rede van Pausanias eindigt met de opmerking dat de Ouranische eros de erastes 
enn eromenos dwingt veel zorg te besteden aan hun eigen aretè. Pausanias gebruikt 
hierr de woorden énijiéXeiav... npix; apzxi\v... avtoü (185b7-8). Dit moet dee lezer de ogen 
openenn voor het feit dat Pausanias in ieder geval Sokrates in zijn gedachten heeft. 

«Ziee wet Al , deel 1, hfdst. 8, par. 3.2. 
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HOOFDSTUKK 4 
DEE REDE VAN ERYXIMACHOS 

1.. Eryximachos 

Eryximachoss is de arts van het gezelschap. Zijn vader, Akoumenos, was ook arts. 
Vaderr en zoon beschouwen zich als lid van het gilde der Asklepiaden.1 In Xenophon 
wordtt Akoumenos voorgesteld als een arts die matigheid voorstaat.2 Dezelfde indruk 
geeftt Alkibiades, die hem in het Symposium <Ho+pové<nmoq noemt.3 

Eryximachoss en zijn vader waren bekend in Athene, zeker in de kringen van de 
aristocratie.. Alkibiades herkent Eryximachos direct en is bekend met hun kwaliteit en 
vakmanschap.. Hij wil het advies dat Eryximachos inzake het drinken zal geven 
blindelingss volgen.4 In de Protagoras wordt verteld dat hij een van degenen is die in 
hett huis van Kallias naar de sofist Hippias samen met zijn vriend Phaidros zit te 
luisteren.33 Ze stellen Hippias vragen over natuurfilosofie en astronomie. We vinden 
hemm nog eenmaal buiten het Symposium in het corpus van Plato, namelijk in de 
Phaedrus.*Phaedrus.* In een discussie over retoriek maakt Sokrates aan de hand van 
voorbeeldenn uit de geneeskunde, tragedie en muziek duidelijk dat er een groot 
verschill is tussen bepaalde noodzakelijke voorkennis en de vakkennis die maakt dat 
iemandd met recht een arts, tragediedichter of musicus genoemd kan worden. Als 
voorbeeldenn van artsen die weten wat voor een kennis een arts onderscheidt van 
iemandd die dat niet is, maar wel die pretentie heeft, noemt hij Akoumenos en 
Eryximachos.. Het is mogelijk dat Sokrates bewust deze voorbeelden geeft, omdat 
Phaidross bevriend is met Eryximachos, en hij daardoor hoopt op een zekere 
partijdigheidd van de kant van Phaidros.7 Toch bevestigt mijns inziens deze passage de 
veronderstellingg dat Akoumenos en Eryximachos bekende artsen in Athene waren. 
Alss voorbeelden van tragediedichters geeft Sokrates Sophokles en Euripides en als 
voorbeeldd van de retoriek naast Adrastos Perikles.8 Het zou vreemd zijn als naast de 
bekendee tragediedichters en de vermaarde redenaar Perikles de namen van de artsen 
voorr de lezer onbekende figuren geweest zouden zijn.» Wellicht hadden Akoumenos 
enn zijn zoon een officiële positie als iaxpoi 5n.noai.oi (stadsartsen).10 

llZieZie Smp. 186e. 
2Xen.. Menu m, Xm, 2. 
*Smp.*Smp. 214b4. 
*Smp.*Smp. 214b3 e.v. 
ssPrt.Prt. 315c. 
66Phdr.Phdr. 268a. 
7Zoo Hcitsch (1993) pp.158-159. 
'Hett gaat om 'Adrastos met zoete stem'. Verschillende commentatoren denken hierbij aan een 
contemporainee redenaar, zoals Antiphon (cf. de Vries ad loc., Heitsch (1993) p. 160). Hackforth (1952) 
enn Rowe (1986) ad loc. vinden het waarschijnlijker dat de mythische koning van Argos is bedoeld. 
'Zowell Akoumenos en Eryximachos als Phaidros worden door Andokides in verband gebracht met de 
schendingg van de Hermesbeelden. Zie hiervoor noot 8 van hfdst. 2. Over de relatie tussen Eryximachos 
enn Phaidros heb ik al gesproken, zie hfdst. 2, par. 1. 
10Overr stadsartsen, zie Krug (19932) pp. 201 e.v. Cf. ook Hdt. ffl, 131, PI. Grg. 455b en Xen. Mem. IV, 
n.8. . 
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2.. De structuur  en de inhoud van de rede 

Dee rede van Eryximachos is zeer helder gestructureerd. De arts vindt dat zijn rede te 
beschouwenn is als een afronding (téXoq) van de rede van Pausanias, die in zijn ogen 
niett op adequate wijze is afgesloten. 
Dee stelling die als rode draad door zijn rede loopt is de volgende: de dubbele natuur 
vann Eros strekt zich niet alleen uit over de zielen van de mensen - hierover had 
Pausaniass gesproken - maar ook over de hele organische en anorganische natuur. 
Vervolgenss bespreekt hij vier gebieden waar de werking van Eros duidelijk aanwezig 
is.. Met deze bespreking adstrueert hij zijn stelling. 
1.. De geneeskunde (186b2-187al) 
Hett dubbele karakter van Eros op het terrein van de lichamen komt tot uiting in de 
gezondee elementen en de zieke elementen. Aan de gezonde elementen, waarin zich 
dee goede eros manifesteert, moet de arts terwille zijn, aan de zieke elementen niet. De 
taakk van de arts die zijn vak verstaat, bestaat uit het onderkennen van de goede en de 
slechtee eros, uit het vervangen van de slechte eros door de goede, en uit het 
aanbrengenn van een evenwicht tussen de basiselementen in het lichaam die eikaars 
tegenpolenn zijn. Asklepios is de voorganger van de artsen. Hij bestuurt niet alleen de 
geneeskunde,, maar ook de sportbeoefening en de landbouw. 
2.. De muziek (187al-188al) 
Ookk bij de muziek treffen we ongeveer hetzelfde aan. Naar aanleiding van een spreuk 
vann Herakleitos laat Eryximachos zien dat in de muziek de begrippen harmonie en 
ritmeritme uit tegendelen voortkomen. Muziek brengt tussen tegengestelden eros teweeg, 
hetgeenn wil zeggen dat er overeenstemming tussen hen is. Dit maakt dat harmonie en 
ritmeritme mogelijk zijn. Bij het componeren en het onderricht in de muziek is een vakman 
nodigg om de goede en de slechte eros te onderkennen en ze juist toe te passen. De 
goedee eros noemt hij de Ouranische, de eros van de Ouranische muze. De slechte 
eros,, de Pandemische, is de eros van de muze Polymnia. 
3.. De astronomie (188al-188b6) 
Ookk het systeem van de seizoenen is doordrongen van beide eroten. Wanneer de 
goedee eros overheerst, komt er een harmonie tot stand tussen de tegengestelde 
elementenn zoals warm-koud en droog-vochtig. Dit evenwicht zorgt voor 
vruchtbaarheidd en gezondheid. De eros die gepaard gaat met hybris brengt veel 
schadee en onrecht teweeg, dat wil zeggen: allerlei ziektes en slechte weers
omstandigheden. . 
4.. Het terrein van de religie (188b6-d3) 
Hett brengen van offers en de voorspellingskunst zorgen voor een harmonie tussen 
mensenn en goden en hebben dan ook tot taak de goede eros te bevorderen en de 
slechtee eros te genezen. Asebeia is het gevolg van het vereren van de verkeerde eros. 
Dee mantiek bewerkstelligt vriendschap tussen goden en mensen. 

Dee goede eros manifesteert zich op het terrein van de goede dingen en gaat gepaard 
mett ingetogenheid en rechtvaardigheid. De slechte eros geeft aanleiding tot 
teugelloosheidd (dKoXaoia). 

3.. De rol van Eryximachos 

Dee bijdrage van Eryximachos is in het algemeen zeer negatief beoordeeld. Vele 
commentatorenn menen dat Plato Eryximachos' optreden, niet alleen in zijn rede, maar 
ookk in zijn adviezen gedurende het symposion, als pedant voorstelt. De arts zou te pas 
enn te onpas zijn kennis tentoonspreiden. Sommigen vinden bovendien dat zijn rede 
vaagg is en veel tegenstrijdigheden bevat, hetgeen in schril contrast staat met de 
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pretentiess die zijn rede heeft." Edelstein heeft zich terecht verzet tegen deze 
interpretatiee van de bijdrage van Eryximachos.n Hij concentreert zich op de rol van 
Eryximachoss gedurende het hele symposion en laat overtuigend zien dat deze juist 
uiterstt belangrijk is. Hij meent zelfs dat 'within the framework of the dialogue, he is 
indeedd more important than anybody else.'13 Wellicht is dit overtrokken, maar in ieder 
gevall heeft Edelstein aangetoond dat Eryximachos' rol tijdens het symposion niet 
alleenn beoordeeld dient te worden op grond van zijn rede over Eros, maar ook op 
basiss van de functie in de organisatie van het symposion en de gesprekken. De uitleg 
diee Edelstein vervolgens geeft van het doel dat Plato met deze significante positie van 
dee arts tijdens het symposion voor ogen staat, is echter niet overtuigend." De vat zijn 
beschouwingg kort samen. Hij laat zien dat de relatie tussen de arts en de patiënt voor 
Platoo model staat voor menselijke relaties. De taak van een goede dokter bestaat er 
niett alleen uit om zijn patiënt te genezen, maar ook om hem op te voeden. In die zin is 
dee arts een soort leider voor zijn patiënten. Maar zijn leiderschap berust op 
overtuigingg en niet op geweld. En dat is precies de houding van Eryximachos: hij 
heerstt over zijn patiënten door middel van zijn kennis; hij weet hen zover te krijgen 
datt ze hem vrijwillig gehoorzamen. De wezenlijke kenmerken van een goede dokter 
vindenn we in hem terug: hij schrijft voor en de anderen volgen zijn instructies. Zijn 
wijsheidd is superieur, en zo weet hij de anderen ervan te overtuigen dat ze op zijn 
wijsheidd moeten vertrouwen. Door overtuiging zou Eryximachos hen ertoe te 
brengenn de waarheid te vatten. 
Tott zover is het verslag van Edelstein te volgen. Dat hij het retorische karakter van 
hett optreden van Eryximachos tijdens het symposion onderstreept, is vanuit de 
artsenpraktijkk in de oudheid gerechtvaardigd. Overreding was een belangrijk 
onderdeell van het dagelijks werk van de arts. Verschillende Hippokratische 
geschriftenn geven adviezen aan de arts inzake de manieren waarop hij zijn 'publiek' 
konn overtuigen. Deze adviezen konden betrekking hebben op de kleding die een arts 
moestt dragen of de mate van technische kennis die hij aan zijn patiënt tentoon moest 
spreiden.133 Een van de belangrijkste functies van de prognosis bestond er uit dat de 
patiëntt vertrouwen in de arts kreeg en zich zo onder zijn behandeling durfde te stellen. 
Ookk konden zich situaties voordoen waarin verschillende artsen tegelijk aanwezig 
warenn om hun visie op een bepaald ziektegeval te geven. Dit vereiste van de artsen 
weerr andere retorische vaardigheden. Verder moest de arts retorisch geschoold zijn, 
wildee hij in een stad een aanstelling als stadsarts bemachtigen. Hij diende in dat geval 
inn de volks vergadering of de Raad in een rede zijn eigen kwaliteiten op 
geloofwaardigee wijze aan te prijzen.16 Kortom: retoriek was een van de belangrijkste 
technischee middelen waarover een arts diende te beschikken. Edelstein heeft gelijk 
datt Eryximachos in het Symposium enigszins blijk geeft van deze retorische 
vaardigheden.. Maar hij gaat te ver als hij vervolgens op grond van deze prominente 
roll van Eryximachos concludeert dat het retorische model van zijn technè als het 
waree een patroon is dat bij elke spreker functioneert die aan het symposion 

111 De noem enkele namen van degenen die de pedanterie van Eryximachos benadrukken: Hug in zijn 
commentaarr  (p. XLV ) 'Die andere Haupteigenschaft ist pedantische Gründlichkeit , verblinden mit einer 
gewissenn Dosis medicinisch-naturwissenschaftlichen Dunkels, mit welchem er  die einfachsten Satze in 
gespreizt-gelehrterr  Form vortrËgt' ; vergelijk ook p. 67. Bury (19322) p. XXI X beschrijft zijn rede als 
'productt  of a pedantic, would-be scientific mind.'  Vergelijk ook Reckford (1974) p. 59. Robin (19586) p. 
LII  noemt Eryximachos 'un esprit de qualité inférieure, bien au-dessous de Pausanias.'  Voor  andere 
literatuu rr  die negatiefis over  de bijdrage van Eryximachos, zie Konstan &  Young-Bruehl (1982) p. 45, 
n.. 1. 
12Edelstein(1945). . 
''Edelsteinn (1945) p. 164. 
14Edelsteinn (1945) pp. 166 e.v. 
l3ZieLloyd(1979)pp.86e.v. . 
16Cf.. PI. Grg. 455b en Xen. Mem. IV, n, 8. 
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deelneemt-- Ik parafraseer: elke spreker praat met autoriteit en zijn woorden hebben 
eenn dogmatisch karakter. Zelfs Sokrates erkent dat hij overtuigd is geraakt door de 
woordenn van Diotima (212b). Plato zou met de exemplarische rol van de arts het 
specifiekee karakter van de methode en wijze van instructie van zijn dialoog 
benadrukken,, dat wil zeggen: de niet-filosofische en niet-dialectische aard ervan. 
Afgezienn van het ietwat vage karakter van deze 'over-all' interpretatie van het 
SymposiumSymposium en mijn twijfels over de juistheid van de beschrijving van de verhouding 
tussenn niet-filosofische en filosofische aspecten van het Symposium, ben ik er niet van 
overtuigdd dat het optreden van Eryximachos aanleiding zou geven tot een dergelijke 
conclusie.. De rol van de arts gedurende het symposion is weliswaar van belang, maar 
ookk weer niet zo overheersend dat de methode van de arts het patroon zou zijn van 
aïlee andere sprekers. Bovendien rechtvaardigt de plaats van de retoriek in het 
optredenn van de arts niet de conclusie dat hij model staat voor een retorische houding. 
Natuurlijkk toont de arts retorische vaardigheden, maar Plato geeft hieraan niet zoveel 
gewicht,, dat Eryximachos geassocieerd kan worden met een specifieke retorische 
aanpak,, en dat de persuasieve methode als het ware een interpretatiekader zou 
vormenn voor de dialoog als geheel. Het feit dat de arts op de voorgrond treedt door 
zijnzijn bemoeienis met de organisatie en met de voortgang van het symposion, moeten 
wee mijns inziens op een andere manier verklaren. 
Ikk loop eerst de verschillende acties van de arts door om duidelijk te maken waarom 
Platoo juist aan de arts deze prominente rol heeft gegeven. Buiten zijn rede zijn er nog 
zess passages in het Symposium waarin Eryximachos optreedt of expliciet wordt 
vermeld. . 
1.. In het begin van het feest, wanneer wordt vastgesteld op welke wijze de 
deelnemerss hun samenzijn vorm zullen geven, speelt Eryximachos een beslissende 
rol.. Nadat de heren de 'gebruikelijke' rituelen aan het begin van een symposion 
hebbenn verricht, wordt er besproken hoe ze 'het drinken' zullen regelen. Pausanias en 
Aristophaness geven te kennen dat de drank van de vorige dag hun nog parten speelt. 
Beidenn willen het ritueel van het drinken niet te strak organiseren. Dit is het moment 
waaropp Eryximachos zich met de organisatie bemoeit. Hij regelt drie zaken: a. de 
avondd zal niet in dronkenschap verlopen, maar ieder drinkt zoveel als hij zelf wil, 
zonderr enige verplichtingen; b. geen entertainment van een fluitspeelster, de heren 
zullenn zichzelf vermaken met het uitspreken van redes; c. er wordt daadwerkelijk 
overr Eros, een onderwerp dat afkomstig is van Phaidros, gesproken. Om beurten 
houdtt eenieder, beginnend bij Phaidros, zijn rede. 
Eryximachoss zorgt ervoor dat de avond niet in dronkenschap verloopt, hetgeen 
blijkbaarr niet vanzelfsprekend is. Ze kiezen er expliciet voor om jipcx; r\Sovf\v (176e3) te 
drinkenn en Plato doet het voorkomen dat het de argumenten van de arts zijn die het 
gezelschapp zover brengen het Dionysische element in toom te houden.17 Op basis van 
zijnn praktijkervaring als arts weet hij de anderen ervan te overtuigen dat 
dronkenschapp mensen zwaar valt, zeker wanneer iemand een kater heeft van de 
vorigee dag. Teveel drank wil hij zichzelf en ieder ander besparen. Maar ook de 
fluitspeelsterr wordt door hem weggestuurd. Dit zal hij niet alleen gedaan hebben om 
tee voorkomen dat de heren een agon zullen gaan houden in het zingen van liederen, 
maarr ook om hen te behoeden voor andere vormen van verleiding die van de 
fluitspeelsterr uitgaan. Zij was immers in de regel een prostituee. Blijkbaar wil Plato 
zijnn lezer voorhouden dat de seksualiteit op een symposion, dat wil zeggen: 
promiscuïteitt en groepsseks, in de ogen van een arts in dezelfde categorie thuishoort 
alss teveel drank en dat deze vorm van verleiding de deelnemers aan een symposion 
verhindertt een thema op serieuze wijze te behandelen. 

l7Uitt  het optreden van Alkibiades tijdens het symposion (vergelijk 213e7 e.v.), wordt duidelijk dat in 
Athenee een nuchtere staat op een symposion nauwelijks acceptabel was. Alkibiades staat voor  de 
Atheensee buitenwereld (zie hfdst. 9, par. 1). 
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2.. Na de rede van Pausanias is eigenlijk Aristophanes aan de beurt. Maar hij heeft de 
hikk en vraagt aan Eryximachos óf hem te verlossen van de hik, óf in zijn plaats te 
spreken.188 Eryximachos doet beide. Hij doet de komediedichter drie manieren aan de 
handd om van de hik af te komen. Als het inhouden van de adem niet lukt, dan moet hij 
mett water gorgelen en tenslotte, als de hik zeer hardnekkig is, moet hij zichzelf aan 
hett niezen brengen. Deze scène van de hik heeft natuurlijk verschillende functies. Zo 
moetenn we een verklaring vinden voor het feit dat de rede van Eryximachos en die 
vann Aristophanes zijn omgedraaid.19 Maar deze passage heeft ook op het 
dramatischee niveau belangrijke functies. Zoals Robin aangeeft, biedt de hikscène 
evenn een onderbreking en rust na zo'n belangrijke redevoering als die van Pausanias, 
eenn procédé dat Plato wel vaker toepast.» De hikscène houdt bovendien een luchtige 
ironiseringg in van de persoon van Aristophanes. Maar verder biedt de scène aan 
Eryximachoss de gelegenheid zich als arts te profileren. Wederom zorgt hij ervoor dat 
dee 'orde' niet wordt verstoord en dat Aristophanes met zijn gedrag - waarschijnlijk 
hadd hij toch te gulzig gedronken of teveel gegeten - geen roet in het eten gooit.21 

Immerss de arts biedt aan om de beurt van Aristophanes over te nemen, met het risico 
datt deze aartsspotter hem na zijn rede te grazen zal nemen. Dankzij de arts kan de 
behandelingg van het thema op het symposion ongestoord vervolgd worden. 
3.. Het vakmanschap van Eryximachos wordt op de proef gesteld en heeft succes: 
Aristophaness raakt zijn hik kwijt (189al e.v.) door het advies van de arts op te volgen. 
Tegelijkk echter bespot Aristophanes de rede van de arts: hij is verbaasd 'dat het 
geordendee deel van hett lichaam verlangt naar dat soort geproest en gekietel zoals het 
niezen',, een duidelijke toespeling op de theorie over de balans die eros volgens 
Eryximachoss teweegbrengt. Eryximachos wijst Aristophanes erop dat hij met dit 
soortt opmerkingen de code van fatsoen doorbreekt en hierdoor een sfeer creëert die 
maaktt dat Eryximachos extra op diens woorden gaat letten. Hij wil niet dat de 
komediedichterr met zijn humor anderen bespot en hij waarschuwt hem. Aristophanes 
trektt zijn woorden in, maar is wel bang dat hij anderen zal bespotten. Eryximachos 
wijstt Aristophanes erop dat hij de bal teruggekaatst zal krijgen.22 

4.. Als Aristophanes is uitgesproken richt hij zich wederom tot Eryximachos als de 
organisatorr van de gesprekken. Eryximachos voldoet aan het verzoek van 
Aristophaness diens rede niet te bespotten. Integendeel, beleefd als Eryximachos is, 
geeftt hij te kennen dat hij van de woorden van de komediedichter heeft genoten, maar 
tegelijkk spreekt hij zijn vertrouwen uit dat de twee sprekers die nog moeten komen, 
Agathonn en Sokrates, geduchte sprekers als ze zijn, hun mannetje zullen staan. 
5.. Overdonderd door de komst van de dronken Alkibiades zijn de deelnemers aan het 
symposionn accoord gegaan met zijn voorwaarden (213a2), namelijk dat zij hem zullen 
binnenlatenn en ontvangen als CUUJIÓTTV; (212e4), dat wil zeggen: er gaat gedronken 
worden.. Wanneer hij is gaan aanliggen, herinnert hij hen aan hun afspraak en regelt 
vervolgenss dat er een koelvat vol wijn wordt gebracht. Zelf drinkt hij als eerste en 
dwingtt vervolgens Sokrates te drinken. Nu springt Eryximachos in de bres (214a6 
e.v.).. Hij wil blijkbaar voorkomen dat het symposion alsnog op een dronkemansfeest 
uitloopt.. Hij komt op het lumineuze idee Alkibiades te vragen ook een rede te houden 
enn zo redt hij de situatie. Zoals we hebben gezien, is het opvallend hoeveel ontzag 
Alkibiadess voor de arts heeft. Deze citeert een versregel uit Homeros (Ilias XI, 514) 

185mp.. 185c5e.v. 
"Ziee het slot van par. 6 van dit hoofdstuk. 
2°Robinn (19586) p. LI. 
211 Plato laat Aristophanes in de inleiding zeggen (176b2 e.v.) dat hij de dag vóór het symposion een van 
degenenn was die dronken waren, ook al behoort hij tot de Swaxétaxoi 7iiveiv (176c2-3). 
220verr de manier waarop we deze woorden, die mijns inziens van belang zijn voor het dramatische 
niveauu van de tekst, interpreteren, zie hfdst. 5, par. 8. 
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omm de autoriteit die de arts heeft te onderstrepen: 'immers een arts weegt op tegen 
velee anderen' (214b7). 
6.. Aan het einde van het Symposium dringen plotseling vele komasten het huis van 
Agathonn binnen. Het huis wordt gevuld met lawaai en het gezelschap wordt 
gedwongenn veel wijn te drinken zonder enige orde (223b2 e.v.). Verschillende 
mensenn vertrekken, onder wie de arts en Phaidros. Er wordt voor zijn vertrek geen 
redenn opgegeven, maar deze is overduidelijk: Eryximachos heeft geen vat meer op de 
situatie,, zodat deze in zijn ogen ontspoort. Er heerst geen maat en zelfbeheersing 
meer. . 

Concluderendd kunnen we stellen dat Eryximachos inderdaad een belangrijke rol 
speeltt in de enscenering van het Symposium. Zijn optreden kenmerkt zich 
voornamelijkk door organisatietalent en door zijn inspanningen ervoor te zorgen dat 
allee voorwaarden aanwezig zijn voor het houden van een serieuze discussie. Het zijn 
niett zozeer zijn retorische kwaliteiten die sterk worden benadrukt, waarvan hij in het 
beginn van hett symposion blijk geeft, als wel zijn voortdurende zorg dat de anderen niet 
teveell drinken of zich niet op een andere manier verliezen. Het moment waarop hij 
hett symposion verlaat, onderstreept deze houding. Eryximachos heeft de rol van 
iemandd die de fundamenten legt voor een serieuze en vruchtbare discussie.23 

Watt wil Plato met deze rol van de arts duidelijk maken? Eryximachos past bepaalde 
ideeënn die hij in zijn rede uiteenzet, ookk in de praktijk toe. Maar deze consistentie in 
woordd en daad is niet het belangrijkste doel dat Plato voor ogen staat met het 
optredenn van Eryximachos. Waar het Plato om gaat is de functie die de arts vervult 
tenn aanzien van de voortgang van het symposion. Het symposion zou geen serieus 
verloopp hebben gehad, als de arts niet aanwezig was geweest. De rol van de arts is 
noodzakelijk,, wil een symposion niet op een dronkemansfeest uitlopen en wil het de 
vormm krijgen, zoals Plato die in zijn dialoog schetst. Met de toekenning van zo'n 
prominentee rol aan Eryximachos uit Plato kritiek op het instituut van het symposion, 
zoalss dat in zijn tijd werd gehouden. De wijze waarop deze Atheners hun tijd 
doorbrengenn tijdens hun samenkomst, waarbij een arts een initiërende en 
controlerendee rol vervult, moet een voorbeeld zijn aan zijn lezers hoe een symposion 
gehoudenn zou moeten worden. Het Dionysische element moet worden onderdrukt. 
Hett symposion is teveel een plaats geworden waar mannen door de drank hun 
zelfbeheersingg verliezen en hun tijd in akolasia doorbrengen. Het Dionysische is een 
gevaarr voor een beheerst en verstandig gedragspatroon en voor de ontwikkeling van 
dee filosofie. Plato's voorstelling van zaken houdt daarmee tegelijk kritiek in op de 
Atheensee samenleving. Immers, het symposion behoorde samen met de sportschool 
tott de belangrijkste vormen van sociaal contact en van vermaak. Plato laat zien op 
welkee manier een arts zich nuttig kan maken voor de samenleving. Hij moet ervoor 
zorgenn dat de mensen in bepaalde zaken maat houden en een soort evenwicht 
bewaren.. De arts creëert zo de voedingsbodem waarop uiteindelijk de filosofie kan 
gedijen. . 
Wellichtt wil Plato met deze rol van Eryximachos ook laten zien wat iedere goede arts 
dientt te doen. De manier waarop Eryximachos zich hier nuttig maakt zou als een 
voorbeeldd voor andere artsen bedoeld kunnen zijn. Een arts heeft naast zijn helende 
functiee immers ook een algemene educatieve en regulerende taak in de samenleving. 

23Andersonn (1993) p. 110 meent dat Eryximachos had gehoopt dat de avond zich zou ontwikkelen in de 
richtingrichting van een 'erotic culmination'. Dit is mij volslagen onduidelijk. 
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4.. Eros als universele kracht 

Eryximachoss wordt niet alleen voorgesteld als een arts die zijn vakkennis bruikbaar 
weett te maken, maar ook als een intellectueel die zijn medische kennis in een 
filosofischh kader kan plaatsen, oftewel: de principes van de geneeskunde in een meer 
algemene,, natuurwetenschappelijke theorie kan inbedden en hiermee wijdere 
verbandenn en diepere inzichten aanbrengen. Door het sterk filosofische karakter van 
zijnn bijdrage typeert Plato hem als een ontwikkelde arts die belangstelling heeft voor 
dee natuurfilosofie, een belangstelling die we vaak tegenkomen in het Corpus 
Hippocraticum.Hippocraticum.22**  Deze interesse maakt Eryximachos niet tot een pedante man, maar 
tott een arts van niveau, een intellectueel met wetenschapsfilosofische belangstelling. 
Eryximachoss vindt dat Pausanias een te beperkte visie heeft op de kracht of het 
vermogenn van Eros. Het onderscheid dat zijn voorganger maakte tussen twee Eroten 
iss in zijn ogen adequaat, maar dit geldt niet voor de manier waarop deze een en ander 
heeftt uitgewerkt. De arts ziet zijn eigen rede dan ook als de juiste afronding van die 
vann Pausanias. Eros is niet alleen iets dat zich in de zielen van mensen afspeelt die 
geboeidd zijn door een mooi object; eros is een universeel principe. Pausanias heeft 
alleenn over de eros tussen personen gesproken, tussen een erastes en een eromenos. 
Maarr deze god heeft een veel groter werkterrein. Eros doet zich in principe voor in 
alless wat er op aarde groeit en ontstaat. Eryximachos hoeft zich in het kader van eros 
niett met de menselijke interactie bezig te houden, aangezien Pausanias dit heeft 
behandeld.. De arts zal andere dimensies van het eros-begrip onthullen. 
Wee zullen in onze bespreking van de theorie van Eryximachos over de functie van 
eross de opzet van zijn rede zelf volgen, dat wil zeggen: we zullen eerst de 'medische' 
dimensiee van eros behandelen om vervolgens te bekijken in hoeverre het 
functionerenn van eros op andere terreinen hierbij aansluit. 
Err is een sterke wisselwerking tussen geneeskunde en de natuurfilosofie. De 
medischee wetenschap is immers niet een wetenschap die zich alleen bezighoudt met 
dee mens, maar zij bestudeert meer aspecten of gebieden van de wereld om ons heen, 
teneindee de processen in het menselijk lichaam in een breder verband te kunnen 
plaatsenn en de kennis ervan te vergroten. Eryximachos lijkt hier echter de relatie 
tussenn de medische vakwetenschap en de natuurfilosofie om te draaien en te 
suggererenn dat zijn specifieke vakkennis hem heeft laten inzien dat bepaalde patronen 
diee zich in het menselijk lichaam afspelen, zich ook in andere facetten van de 
werkelijkheidd voordoen en daar net zo'n centrale rol spelen als in de constitutie van de 
mens.. Kennis van hett menselijk lichaam heeft tot kennis van fysische processen in de 
wereldd geleid: van microkosmos naar macrokosmos.25 

24Ziee bijv. Diller (1952); Jones (1946); Temkin (1953); Lloyd (1979) pp. 94 e.v.; Longrigg (1989), 
Longriggg (1993) pp. 47 e.v. en pp. 82 e.v. 2JVoorr een bespreking van de manier waarop in de Griekse filosofie de mens als model dient voor een 
naderee bepaling van processen in de kosmos, zie Guthrie (1967). Over de relatie tussen natuurfilosofie 
enn geneeskunde, zie vooral het Hippokratische geschrift Over de oude geneeskunde, waarin betoogd 
wordtt dat een arts niets heeft aan filosofische speculaties over de mens. Wat een arts moet weten over 
dee mens, haalt hij uit zijn eigen wetenschap. 
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4.1.. Het menselijk lichaam 

Eryximachoss omschrijft geneeskunde als 

hett vakgebied dat betrekking heeft op de verschijnselen van eros (tot èpomiea) die eigen zijn aan 
hett lichaam, gericht op de processen van vulling en lozing. Degene die in staat is hierin de goede 
enn de slechte eros te onderkennen ("diagnosticeren') is arts bij uitstek'.26 

Inn het geval van het menselijk lichaam is er dus, volgens Eryximachos, sprake van 
tweee vormen van eros, en zo spreekt hij over de dubbele eros.27 Deze dubbele eros 
maaktt deel uit van de ••ómc, van het menselijk lichaam.28 De ene eros, de goede, is 
verbondenn met dat wat van het lichaam gezond is, en de slechte eros met wat ziek is. 
Eryximachoss spreekt over de 'eros bij/in het gezonde' en 'de eros bij/in het zieke.'29 

Dee volgende passage geeft inzicht in wat hij met dit begrip in het kader van het beroep 
vann de arts bedoelt. Hij zegt: 

Hett is immers nodig dat hij (de arts) in staat is de meest vijandige elementen in het lichaam tot 
vriendenn te maken en elkaar te doen liefhebben. De meest vijandige elementen zijn degene die het 
meestt aan elkaar tegengesteld zijn, koud aan warm, bitter aan zoet, droog aan vochtig, en al 
dergelijke;; door zijn bekwaamheid in deze tegenpolen eros en (wel) eensgezindheid (óuóvoia) te 
weegg te brengen is onze voorganger Asklepios, zoals deze dichters hier beweren - en ik geloof dat 
graagg - de grondlegger van ons vak.30 

Eross wordt dus gelijkgesteld met 'eensgezindheid tussen aan elkaar tegengestelde 
krachtenn in het l ichaam.'31 De staat van die fysische tegenpolen wordt 
gekarakteriseerdd door termen die menselijke verhoudingen weergeven. Ze zijn 
eikaarss grote vijanden die tot verzoening gebracht moeten worden. En hier ligt een 
taakk voor de arts: hij moet eros tussen hen tot stand brengen. Maar hoe moeten we 
dee 'erotische' relatie tussen deze tegenpolen opvatten? Er zijn grofweg twee 
mogelijkheden:: wanneer de tegengestelde elementen bevangen zijn door eros 
bevechtenn ze elkaar niet meer, maar bestaan naast elkaar en laten elkaar met rust; óf 
zee mengen zich met elkaar en vormen samen één geheel. In het laatste geval moeten 
wee ons afvragen in hoeverre de elementen zich mengen: behoudt elk element in het 
nieuwee mengsel zijn kenmerkende eigenschap of heffen de tegenpolen elkaar in het 
mengsell op, zoals een mengsel van koud en warm niet meer koud of warm is. Verder 
moetenn we bekijken wat Eryximachos bedoelt met 'het warme', het koude', etc. 
Staann deze voor de elementen, de eerste substanties zelf, waaruit al het andere is 
samengesteld,, of zijn ze verbonden met de elementen, die andere substanties zijn dan 
'hett warme' etc, zoals aarde, water lucht en vuur, of de sappen bloed, slijm, gele en 
zwartee gal? 

*>Smp.*>Smp. 186c5-dl. 
"Smp."Smp. 186a2,186M,187c8. 
^Smp.^Smp. 186b4: f| yöp <j»voi<; xcav ooiudxcav xöv SinXcöv "Epcoxa xovtov ëxei* 
^Smp.^Smp. 186b7-8: aXXoc, uèv ouv ó é;ii xq> vyieiv<5 ëpax;, dXXoc, 5è ó érei x<p vooxóSei. De waarde van 
éitii is misschien niet plaatsaanduidend, immers hiervoor gebruikt Eryximachos év (vgl. de vorm 
évctvavv in 186d3 en d4 en de woorden övxa èv xq> ocóuaxi in 186dS); èni zou finaal kunnen zijn (cf. 
LSJJ B m, 2): de eros met het oog op het gezonde, de eros voor het gezonde. 
™Smp.™Smp. 186d5-e3. 
31Dee argumentatie van Konstan &  Young-Bruehl om aan te tonen dat Eryximachos naast een goede en 
slechtee Eros binnen Eros twee vormen onderscheidt: eros als èmöuuia (cf. 186b6-7) en eros als $iXia 
(eensgezindheid,, cf. 186d5-6), en dat dit onderscheid Eryximachos zou vrijwaren van filosofische 
verwarring,, kan mij niet overtuigen. Eros als Qikia veronderstelt èmfouia. We zullen zien dat zijn 
begripp van Eros als eensgezindheid filosofische tegenstrijdigheden bevat. 
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Err  is ons via Actius een tekst overgeleverd over  de opvattingen van de arts Alkmaion 
vann Kroton , waarin een definiti e van gezondheid wordt gegeven die sterk doet denken 
aann die van Eryximachos.32 De citeer: 

Volgenss Alkmaion wordt de gezondheid behouden door  de gelijk-berechtiging (toovouia) van de 
krachtenn (Suvdueû  van het vochtige, van het droge, van het koude, van het warme, van het 
bittere,, van het zoete en van de overige krachten; de alleenheerschappij  (uovapxia) onder  hen 
brengtt  ziekte teweeg, want de alleenheerschappij  van elk van hen brengt verderf/ondergang 
teweeg.. De ziekte is wat betreft haar  oorzaak (het 'waardoor*) terug te voeren op een teveel aan 
warmtee of koude, maar  wat betreft haar  aanleiding (het 'waaruit' ) is zij  terug te voeren op een 
overmaatt  of gebrek aan voedsel; en de plaats waar  zij  zich voordoet, is het bloed, het merg of de 
hersenen.. Ziekte kan ook ontstaan uit externe oorzaken, onder  meer  uit de kwaliteit van bet water, 
dee lokale omgeving, uit vermoeienis of foltering. Gezondheid is het zich evenwichtig mengen 
(icpaoicjj  van de kwaliteiten.33 

Volgenss Alkmaion is gezondheid dus de toestand waarin de elementaire krachten in 
evenwichtt  met elkaar  zijn , dat wi l zeggen, dat ze tegen elkaar  opwegen.34 De een 
steektt  niet boven de ander  uit of overheerst de ander. Dit zou het evenwicht in het 
lichaamm verstoren en ziekte veroorzaken. Ook al gebruikt Eryximachos andere 
termen,, in grote lijnen komt beider  verklarin g van wat gezondheid en ziekte is 
overeen.. Het laat zich aanzien dat bij  Alkmaion het vochtige, het droge, etc., fungeren 
alss elementaire krachten en niet als eigenschappen van andere elementen. De term 
óijvauic,, kan deze betekenis van elementaire kracht hebben.33 Wanneer  Eryximachos 
dee werking van eros bespreekt op het terrein van de seizoenen - en ook hier  brengt de 
goedee eros gezondheid en de slechte eros ziekte teweeg - neemt hij  als basisprincipe 
datgenee wat warm, wat koud, wat droog en wat vochtig is (188a3-4). De parallelli e 
tussenn de processen in het menselijk lichaam en die in de $vaiq om ons heen is zo 
frappantt  dat zij  voor  Eryximachos zich verhouden als microkosmos tot 
macrokosmos.366 We mogen hieruit concluderen dat ook voor  Eryximachos het koude, 
warme,, en dergelijke, de elementaire basisstoffen zijn die staan voor  de eigenschap 
diee ze zijn. 
Beidenn beschouwen gezondheid als een evenwicht der  beginselen. Alkmaion spreekt 
vann isonomia, Eryximachos van homonoia.™ Bij  de een ligt de nadruk meer  op een 

32Overr  Alkmaion, zie Guthrie (1962) pp. 341 e.v.t Longrigg (1993) pp. 47 e.v. Het is onzeker  wanneer 
hijj  precies leefde. Zo beweren Kirk , Raven &  Schofield (19832) dat hij  misschien werkte in de vroege 
vijfd ee eeuw. Heidel (1941) pp. 43 e.v. opteert voor  ca. 450; Longrigg (1993) p. 51 voor  ca. het tweede 
kwartt  van de 5e eeuw. Cf. Guthrie (1962) pp. 341-2. 
33Aetius,, De placitis philosophorum, V, 30,1 (DK B4). 
MNaarr  aanleiding van dit fragment merkt Vlastos (1947) p. 57 op, dat isonomia meer  betekent dan 
'equalityy under  the law'; het betekent eerder  'equality of rights'  en impliceert gelijkheid van waardigheid 
onderr  de burgers. 
35Vlastoss (1947) pp. 57-58: The original meaning of dynamis, as Peck observes [in zijn inleiding bij 
Aristoteles''  De generation animalium (Loeb editie) p. LI] , is not 'a substance that has power' but rather 
'aa substance which is a power*, which can assert itself, and by the simple act of asserting itself, by being 
tooo strong, stronger  than the others, can cause trouble.'  Eryximachos gebruikt de term Suvcuuc, 
uitsluitendd in verband met Eros aan het slot van zijn rede (188d4, d7). Het lijk t alsof hij  Eros als een 
ouveoû ^  voorstelt en wel als de Süvauit; met de grootste kracht. Zie verder  Souilhé (1919) pp. 32-56 en 
Kahnn (1960) p. 126. Voor  een definitie van ovvcuuc*  zie VM 22. 
36Opp het niveau van de meteorologie vermeldt hij  echter  niet, zoals we zouden verwachten, de elementen 
water,, lucht, aarde en vuur. 
"Vergelij kk  voor  het gebruik van de term óuóvoia in een medische context Nat. Hom. XII  waar 
gesprokenn wordt over  de verstoring van de harmonie (óuovoeïv: óf óuoXoyéeiv AV) van het lichaam. 
Platoo laat Eryximachos alleen samenstellingen gebruiken van óu,o-, en niet van iao- (naast óuóvoia 
186e2,187c4,, gebruikt hij  de term óuoXovia: 187b4,5,6, cl,2). Plato doet dit waarschijnlij k vanwege 
dee onderstreping van de homoion-thematiek die als een rode draad door  het hele Symposium loopt. Toch 
iss er  in principe een inhoudelijk verschil tussen ïoo<; en öuoio^. De eerste term duidt op een 
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gelijkheidd in datgene (wellicht de ruimte, het bereik) wat aan ieder is toegekend, en 
daardoorr op de gelijkheid in aanspraak die ieder kan maken, bij de ander meer op de 
bereidheidd tot samenwerking. Alkmaion noemt gezondheid verder de staat waarin de 
kwaliteitenn zich 'symmetrisch' hebben gemengd.38 Ook Eryximachos denkt 
waarschijnlijkk bij de gezondheid van het menselijk lichaam aan een evenwichtig 
mengsell van de elementaire krachten. Immers, op het macrokosmische niveau 
spreektt hij over 'een harmonie en evenwichtige vermenging' van wat warm, koud, 
droogg en vochtig is als voorwaarde voor de totstandkoming van een vruchtbaar jaar 
enn gezondheid voor de mensen en andere levende wezens.39 Gezondheid betekent 
duss dat de elementaire krachten gelijk aan elkaar zijn, dat wil zeggen: ze wegen tegen 
elkaarr op, zodat de een niet over de ander heerst. 
Hett gebruik van het woord Kpacru; door Eryximachos in het geval van de seizoenen 
verwijstt naar een in elkaar opgaan van de verschillende elementaire krachten tot een 
nieuwee kracht, waarin alle evenwichtig zijn vertegenwoordigd. Het gaat in het geval 
vann de seizoenen waarschijnlijk niet om een evenwicht dat bestaat uit een 
regelmatigee afwisseling van de elementaire krachten.40 Bij Alkmaion, die spreekt over 
dee gezondheid van het menselijk lichaam, lijkt de term Kpaaiq ook betrekking te 
hebbenn op een mengsel waarin de elementaire krachten zijn opgegaan. De drie 
termenn die Eryximachos gebruikt voor de relatie tussen de elementaire krachten in 
hett lichaam zijn: bevriend ($iXo«;), liefde (épöv, epo*;) en eensgezindheid (óuóvoia). 
Vriendschapp en eensgezindheid hoeven niet te duiden op een 'integratie', maar 
sprekenn deze niet tegen. Bij de term ëpax; lijkt dit wel het geval te zijn.41 

Err zijn nog twee andere termen in de rede van Eryximachos die in dit verband een 
belangrijkee rol spelen en verklaard dienen te worden: jtXno-uovii en KÉVOXTK;. In zijn 
besprekingg van de manieren waarop verklaard kan worden hoe een ziekte ontstaat, 
geeftt Alkmaion er twee: 'het waardoor' van de ziekte is terug te voeren op een teveel 
aann warmte of aan koude, maar 'het waaruit' van de ziekte is terug te voeren op een 
overmaatt of een gebrek aan voedsel. Maar beide vormen van 'oorzaak' hangen 
samen. . 
Teveell of te weinig voedsel kan dit evenwicht verstoren. Het laat zich aanzien dat 
Eryximachoss met zijn termen voor 'vulling' en 'lozing' naar hetzelfde verschijnsel 
verwijstt als Alkmaion met zijn woorden 'overmaat of gebrek aan voedsel'. Om dit 
duidelijkk te maken moeten we ons wenden tot teksten uit het Corpus Hippocraticum. 
Inn het geschrift Over de oude geneeskunde (VM) uit de auteur ernstige kritiek op 
degenenn die een postulaat hebben aangenomen als basis voor hun discussie, zoals het 
warme,, koude, vochtige, droge of iets anders en hiermee ziektes en de dood onder de 

kwantitatievee gelijkheid, de tweede betreft een gelijkheid in vorm en in eigenschappen, dus meer 
kwalitatie ff  (cf. Muller  (1965) p. Xm, n. 19). Vlastos (1947) p. 65 merkt echter  naar  aanleiding van een 
fragmentt  van Parmenides op dat homoion en ison zo nauw verbonden zijn in dit stadium van denken 
datt  geometrische gelijkheid uitgedrukt kan worden met homoiotès. 
38DK,, 24 B4: TTJV 5è vveiav xfiv or6uu£xpov TWV TCOUDV Kpaaiv. 
3939Smp.Smp. 188a4-5: ópuoviav icoi Kpaoiv Xctpn acó^pova. 
^ i ee de par. 4.3. van dit hoofdstuk. 
41Ditt  wordt bevestigd door  de manier  waarop in het geschrift VM (14) gesproken wordt over  het al dan 
niett  gemengd zijn van de componenten van het lichaam. Onder  componenten van het lichaam worden 
verstaann het zoete, het bittere, het zure, het scherpe, het zoute, etc. "Wanneer  deze gemengd en met elkaar 
eenn mengsel vormen (ueuxvuéva Kal KEKpnuéva dXXfitoiaiv ) zijn ze noch zichtbaar  noch schaden ze 
dee mens. Wanneer  echter  een van hen afgescheiden is en alleen staat, dan is hij  én zichtbaar  én schaadt 
dee mens.' In par. 16 wordt er  gezegd: 'zolang het warme en het koude in het lichaam vermengd zijn, 
doenn ze geen pijn . Immers er  vindt voor  het warme vermenging en matiging plaats door  het koude en 
andersom.. Wanneer  elk van beide gescheiden is, dan veroorzaken ze pijn. '  In het tractaat Over de natuur 
vanvan de mens (Nat. Hom. IV) wordt gezondheid gelijkgesteld aan een evenwicht van de vier  sappen: 
'wanneerr  zij  in een evenwichtige verhouding staan wat betreft hun onderlinge samenstelling (ü\q npöq 
dXXnXaa Kpfjaux;) , vermogen en hoeveelheid en het best zijn gemengd (ueiivyuéva fi).'  Cf. ook PI. Ti. 
82a-b. . 

70 0 



mensenn uiteindelijk verklaren. Ze komen steeds met dezelfde verklaring en hebben 
geenn oog voor het empirische karakter van de geneeskunde.42 Aan de hand van 
bepaaldee voorbeelden laat hij zien welke fouten deze mensen maken door alle ziektes 
terugg te brengen tot een en dezelfde afwijking van de vaste verhouding van de 
basiselementenn van het lichaam. Zo komt hij te spreken over de pijn die door vulling 
enn lozing teweeg worden gebracht.43 De pijn die iemand voelt na een ontijdige lozing 
iss niet minder dan de pijn die voortkomt uit een ontijdige vulling. Als voorbeeld geeft 
hijj iemand die gewend is één maaltijd per dag te nemen. Wanneer deze persoon zijn 
gewoontee verandert, kan dat een naar gevoel geven. Hoe komt dit? Iemand die 
gewendd is één maaltijd per dag te nuttigen, maar deze gewoonte plotseling verandert, 
heeftt niet gewacht totdat zijn digestieve organen het eten hebben verwerkt en weer 
rustigg zijn geworden. Ook degene die gewend is twee maaltijden per dag te nemen, 
maarr plotseling deze gewoonte verandert en nog maar één keer op een dag eet, krijgt 
hongerr en ondergaat pijn, maar nu omdat zijn organen het voedsel reeds verteerd 
hebben,, vóór er nieuw voedsel is om te verteren. 
Hett is duidelijk dat de termen 'vulling' (jiXnouovn) en 'lozing' (KÉVGÏOIC,) in verband 
gebrachtt kunnen worden met voeding (eten en drank).44 In de rede van Eryximachos 
zorgtt eros niet alleen voor een balans tussen de elementaire krachten, maar is ook 
gerichtt op de processen van vulling en lozing. Door middel van voeding worden de 
elementairee krachten aangevuld of een teveel uit het lichaam verwijderd. Wanneer de 
voedingg evenwichtig en regelmatig is, zal dit de balans tussen de basiselementen 
constituerenn en versterken. Afwijkende voeding doet een inbreuk op het evenwicht. 
Ditt houdt onder meer in dat Eryximachos ervan uitging dat deze elementaire krachten 

** 22VMVM 1 e.v. De ben het met Longrigg (1993) pp. 84 e.v. niet eens dat de auteur van Over de oude 
geneeskundegeneeskunde zich zou blootstellen aan dezelfde kritiek, doordat ook hij als basis voor zijn eigen theorieën 
postulatenn aanneemt die nauwelijks minder willekeurig zijn. De kritiek van de auteur van dit werk 
betreftt mijns inziens niet alleen het aannemen van één of meer postulaten, maar veeleer juist dat dit 
postulaatt telkens als verklaringsmodel te pas en te onpas wordt gehanteerd, waarbij voorbijgegaan wordt 
aann de uiteenlopende 'verschijnselen' die zich aan het lichaam voltrekken. Een arts moet in staat zijn om 
zijnn behandeling aan de situatie aan te passen en observeren of een bepaalde behandeling voldoet of niet 
(par.. 5). De opvatting dat voedsel dat erg bitter of zout is, schadelijk is voor de gezondheid, omdat het te 
bitterr of te zout is, is mijns inziens niet vergelijkbaar met de opvatting dat ditzelfde voedsel, net zoals 
anderr schadelijk voedsel, schadelijk is doordat het een overmaat aan hitte óf koude bezit. 
43VM9e.v. . 
**Inn het Hippokratische geschrift Over adem {Flat. I) worden ook beide termen gebruikt, maar het laat 
zichh aanzien dat ze in een ruimer verband zijn toegepast dan uitsluitend met betrekking tot voedsel. De 
auteurr maakt duidelijk dat tegengestelden de genezing vormen van tegengestelden: honger is een ziekte 
enn deze wordt genezen door te eten. Drank geneest dorst. Zo geneest vulling lozing en lozing vulling. 
Rustt geneest inspanning. Geneeskunde is gelijk aan het wegnemen van wat teveel is en het toevoegen 
vann wat te weinig is. Uit het geschrift Over de natuur van de mens (Nat. Hom.) blijkt dat de termen 
icévüxnc,, en nXn.O|xovrj inderdaad een ruimer gebruik kennen. In par. IV wordt het begrip gezondheid 
omschrevenn als het evenwicht tussen de vier sappen, het bloed, het slijm en de gele en zwarte gal, die 
samenn de $wsiq van het lichaam uitmaken; dit evenwicht, dat uit een mengsel ervan bestaat, heeft 
betrekkingg op samenstelling (icpdoaq), vermogen (Swanic,) en hoeveelheid (KXi\Qoq) van de sappen. 
Pijnn wordt veroorzaakt wanneer één van deze elementen te zwak of te sterk aanwezig is of gescheiden is 
enn niet met de anderen is gemengd. De plaats waar dit geïsoleerde element zich in het lichaam bevindt 
veroorzaaktt pijn, omdat er teveel van het betreffende sap op één plaats is. Wanneer één van die sappen 
inn grotere hoeveelheid het lichaam verlaat dan nodig is, geeft de lozing (KÉVOXTK;) pijn. Als de lozing 
zichh binnen het lichaam afspeelt, lijdt de persoon in kwestie dubbel pijn, zowel daar waaruit het sap is 
gekomenn en daar waamaartoe het is gestroomd. In par. DC worden de begrippen nogmaals genoemd om 
dee gedachte die we ook in Over adem zijn tegengekomen, te verwoorden: ziektes die door vulling 
ontstaan,, worden genezen door lozing en andersom. Edelstein (1945) p. 160 merkt op dat de manier 
waaropp in de passages uit Nat. Hom. en Flat de termen KÉVOXTK; en jcXncuoviï gebruikt worden, niet te 
vergelijkenn is met de wijze waarop Eryximachos ze toepast. In déze Hippokratische teksten zouden deze 
begrippenn niet opgevat worden als neigingen van het lichaam, maar eerder als middelen waarop een 
dokterr bij zijn behandeling van de patiënt moet vertrouwen. Dit lijkt mij niet juist. Het zijn goede 
behandelingsmethoden,, omdat ze de processen van het lichaam nabootsen. Dit blijkt met name uit de 
passagee uit Flat. en par. IX van Nat. Hom. 
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aanwezigg zijn in het voedsel. Dat deze gedachte bij Griekse artsen voorkwam, blijkt 
uitt ditzelfde medische tractaat (Overde oude geneeskunde)** 
Tott zover hebben we de kern van de opvattingen van Eryximachos over gezondheid 
toegelicht.. Er resten ons nog enkele punten die besproken moeten worden. 
Eryximachoss gaat uit van twee vormen van eros: de goede eros en de slechte eros. 
Dee goede eros brengt via de processen van vulling en lozing een evenwicht, dat is: 
gezondheidd tot stand. De slechte eros verstoort het evenwicht tussen de elementaire 
krachten.. Hij doorbreekt hun eensgezindheid en zorgt ervoor dat een of meer van 
dezee krachten afgezonderd worden en pijn en ziekte veroorzaken. Het is deze eros 
diee te werk gaat aan de hand van de verkeerde processen van vulling en lozing. 
Eryximachoss spreekt over beide vormen van eros alsof het inwendige krachten zijn 
vann het lichaam. Eros is een fysische kracht, eigen aan de fóai<; van het lichaam 
(186b4).. Bovendien gebruikt hij voor eros termen die in de medische literatuur gezegd 
wordenn van de elementaire krachten het warme, etc. Zo omschrijft hij een goede arts 
alss iemand 

diee in staat is in de lichamen waarin geen eros is (ëvecmv), maar  wel behoort te zijn, eros in te 
plantenn en te verwijderen wanneer  hij  voorhanden is (èvóvra).46 

Inn het eerste geval bedoelt Eryximachos de goede eros, in het laatste geval de slechte 
eros.. Het werkwoord èveïvai wordt in de Hippokratische geschriften gebruikt voor de 
aanwezigheidd van elementaire krachten in het lichaam.47 Eryximachos stelt dus 
expliciett dat de arts invloed kan uitoefenen op de eros in iemands lichaam. Hij 
omschrijftt de taken van een goede arts als volgt: 
a.. hij onderkent ('diagnosticeert') de goede en de slechte eros in de processen van 
vullingg en lozing (186c7-dl). 
b.. hij is in staat ervoor te zorgen dat het lichaam de slechte eros omzet in de goede 
eros. . 
c.. waar de goede eros niet aanwezig is zorgt hij ervoor dat die er komt en haalt de 
slechtee eros weg. 
d.. hij moet de tegendelen in het lichaam met elkaar verzoenen (186d2-5). 
Eryximachoss maakt een onderscheid tussen een arts als theoreticus en een arts die 
patiëntenn gezond maakt. De theoreticus (a) noemt hij iatpiKói;, degene die theorie 
omzett in praktijk (b-d) een Stiuiovpyóc,. Iemand die de goede en slechte eros in de 

4SI nn zijn kritie k op de artsen die uitgaan van een postulaat als het warme en/of koude e.d., bespreekt de 
auteurr  van dit tractaat de wijze waarop zij  zouden uitleggen dat bepaald voedsel de gezondheid schaadt 
(par.. 15). Deze artsen beschikken niet over  een absoluut warm of over  een absoluut koud dat aan geen 
anderee vorm zou deelhebben. Dat hebben ze niet uitgevonden. Zi j  hebben geen ander  voedsel en drinken 
tott  hun beschikking dan de rest van de dokters. Aan het ene voedsel kennen ze de eigenschap warm toe, 
aann het andere de eigenschap koud, aan weer  een ander  droog en aan weer  een ander  vochtig. Immers 
eenn patiënt zal hem vragen welk warm eten hij  moet innemen. De auteur  van Over de oude geneeskunde 
heeftt  er  op zich geen bezwaar  tegen dat aan bepaald eten of drinken de eigenschap warm, koud, etc. 
wordtt  toegekend; het punt is dat al deze warme dingen andere eigenschappen hebben; zo is het een zuur, 
hett  andere flauw, etc. Maar  er  zijn ook koude dingen die zuur  of flauw zijn. Het effect dat dergelijke 
dingenn hebben op de menselijke constitutie is in zijn ogen niet zozeer  te verklaren, doordat ze warm of 
koudd zijn, maar  doordat ze zuur, flauw of zout, en dergelijke zijn. Deze passage bevestigt dus de 
gedachtee dat voedsel basiseigenschappen bezit als het koude, het warme, etc., en dat de mens door  zich 
opp de juiste manier  te voeden het evenwicht van deze elementaire krachten kan bevorderen. 
*Smp.*Smp. I86d3-4. 
47Zi ee bijvoorbeeld VM par. XTV en XDC, XX, Nat. Hom, par. II . Voor  èvetvai als technische term in de 
Presokratischee literatuur  en medische teksten voor  de aanwezigheid van de ingrediënten die samen één 
geheell  vormen, zie Vlastos (1947) p. 78. Verder  doet de term é^eXelv die Eryximachos gebruikt voor 
hett  wegnemen van de slechte eros door  de arts sterk denken aan de term d^aipeoiq die gebruikt wordt 
voorr  de handeling van de arts die parallel loopt aan het process van KÉVOXJI ^ zie bijvoorbeeld Flat. I, Nat. 
Hom.Hom. Dt 
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processenn van vulling en lozing kan diagnosticeren, moet een theorie hebben over de 
manierr waarop de goede en slechte eros zich manifesteren en over de vraag wat de 
basiselementenn zijn waaruit de füoiq van het menselijk lichaam is opgebouwd. 
Hett laat zich aanzien dat de laatste drie taken in feite een en dezelfde zijn, namelijk 
hett bewerkstelligen van de homonoia tussen de tegendelen en deze zien te behouden. 
Hett bewerkstelligen van de homonoia impliceert dat de slechte eros wordt bestreden 
enn verdreven. Aan de hand van de natuurlijke processen van 'vulling' en 'lozing' dient 
dee arts in het organisme van zijn patiënt het evenwicht te herstellen.48 

4.2.. De muziek 

Hett evenwicht tussen tegengestelden in de muziek maakt Eryximachos duidelijk aan 
dee hand van een spreuk van Herakleitos: 

'hett ene', naar hij immers zegt, 'zelf uiteengebracht, wordt met zichzelf samengebracht, zoals de 
harmonieharmonie van een boog en van een lier.'49 

Eryximachoss laat zien dat hij, zoals het een Griekse arts betaamt, op de hoogte is van 
dee filosofie en in staat is zijn opvattingen in een breder theoretisch kader te plaatsen. 
Hett citeren van Herakleitos als autoriteit op het terrein van de filosofie der tegendelen 
lijktt alleszins gepast en relevant. Nu heeft het er alle schijn van dat Plato Eryximachos 
eerderr een parafrase laat geven van Herakleitos' duistere woorden dan een letterlijk 
citaat.. Omdat dit mijns inziens relevant is voor de toonzetting van deze passage, licht 
ikk dit kort toe. Nu weten we niet precies hoe de spreuk van Herakleitos oorspronkelijk 
heeftt geluid. Er zijn namelijk twee bronnen voor dit aforisme die een verschillende 
versiee geven, de christelijke schrijver Hippolytos (Refut. DC, 9, 2) en deze passage in 
hett Symposium. Diels-Kranz nemen de tekst van Hippolytos als uitgangspunt en 
schrijven: : 

ot>> ^wiaoav ÖKOX; 8ia<t>epóuevov écovcan óiioXoyéei* ndkivxponoc, dpuovvn ÖKoaorcep 
TÓ̂ ovv Kat A/ópTy; (DK 51)30: Zij begrijpen niet hoe het in onenigheid (of: wat in onenigheid is) 
mett zichzelf overeenstemt; een steeds terugkerende harmonia zoals die van een boog en van een 
lier. . 

Kirkk en Marcovich, die op grond van de passage in het Symposium óuoXoyéei 
vervangenn door ouu^épexai, noteren: 

48Inn Smp. 186cl e.v. omschrijft Eryximachos de taak van de arts als een ten dienste staan van de goede 
<elementen>> van elk lichaam, dat wil zeggen: de gezonde <elementen>. (xoïq uiv dya9oi<; éieacrcou 
TOÜTOÜ cKÓuaxoi; Kai vyieivoï? KOXÓV xapi^,e<jQai icai 6eï). Met xd dira9ó/\>Ytetvd kan hij niet de 
elementairee krachten bedoelen, omdat deze niet op zichzelf goed of slecht zijn. Wellicht slaan de termen 
opp de processen van 'vulling' en 'lozing'. Er zijn immers van elk een goede en een slechte variant: de 
goedee die de harmonie bevordert, de slechte die de harmonie verstoort. Het zou ook kunnen zijn dat 
Eryximachoss een wat vage formulering gebruikt om de parallellie met de rede van Pausanias vol te 
houden. . 
**Smp.**Smp. 187a4-6. De termen Sia+epóuevov en ovu4épeo9at kunnen ook op andere manieren vertaald 
worden:: 'Het ene zelf gescheiden komt met zichzelf samen', of 'Het ene zelf in onenigheid stemt met 
zichzelff overeen'. De laatste vertaling wordt onder anderen gegeven door Kirk, Raven & Schofield 
(19832)) p. 192. Marcovich (1967) acht deze vertaling minder waarschijnlijk. Voor het citaat in het 
SymposiumSymposium is deze vertaling minder gewenst, aangezien anders de moeite die Eryximachos zich 
getroostt het ouu$épeo6ai nader toe te lichten als een vorm van óuoXovia, in het niet valt. 
^Dielss heeft de correctie van Miller ouoXoyeei voor ójioXoyéeiv overgenomen. Verder is de tekst 
zoalss Hippolytos hem geeft. 
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ouu ^wiaaiv ÖKQX; 5ia4>epóu£vov aütö auto) <ro\ifyépexav ïiaJUvxovoc, apuovir) 
ÖKöXTTiepp TO^OU Kai X\>pr\q.su. Zij begrijpen niet hoe het uiteengebracht (of: wat is 
uiteengebracht)) met zichzelf wordt samengebracht, een 'weerspannige' harmonia zoals die van een 
boogg en van een lier. 

Dee woorden van Eryximachos luiden: 

TÖÖ êv ydp <Jm,ai 'Sia^póuevov auxó aurai auu4>épea6ai, ©cmep apuoviav tó^ou TE 
Kaii A-iipâ .52 

Wanneerr we Eryximachos' versie van de woorden van Herakleitos vergelijken met 
dee twee andere versies, mogen we concluderen dat Plato Eryximachos een eigen 
parafrasee laat geven van het fragment van Herakleitos. Plato laat hem de volgende 
veranderingenn aanbrengen: 
1.. Hij laat de woorden 'zij begrijpen niet dat' weg. 
2.. Hij voegt als subject van de eerste zin tö ëv toe.53 

3.. Hij voegt het woordje awró toe. 
4.. Hij laat het woord jiaXivrpojicx; of TtaXivrovoc, achterwege. 
5.. Hij plaatst oxmep vóór apuoviav en niet vóór roljou xe Kai Xiipâ . 
Sommigee van deze wijzigingen (2, 3) zijn gering en hebben uitsluitend de functie te 
onderstrepenn dat het om een parafrase gaat en dat Eryximachos niet erg precies is in 
zijnzijn weergave. Verandering 1, 4 en 5 zijn verstrekkender. Met name het weglaten van 
dee woorden 'zij begrijpen niet dat' (1) heeft een sterke dramatische functie, die zover 
ikk weet, nog nooit is opgemerkt. We weten uit andere fragmenten van Herakleitos dat 
hijj een lage dunk had van de massa.54 De 'grote' waarheid die hij in zijn boek 
ontvouwt,, gaat aan de mensen voorbij, zelfs nadat zij ervan gehoord hebben. Hun 
denkenn is beperkt: zelfs met behulp van Herakleitos' inzichten zijn zij niet in staat de 
waarheid,, de logos die gemeenschappelijk is, te vatten, ook al ligt het in ieders 
vermogenn 'zichzelf te kennen en verstandig na te denken'." In fragment DK 51 brengt 
Herakleitoss een van zijn meest centrale gedachten onder woorden: de eenheid achter 
dee tegendelen. Elk paar van tegendelen heeft een verbindend element, of achter elk 
paarr van tegendelen gaat een 'harmonie' schuil, die hij ook logos noemt. Ook deze 
gedachtee wordt door de meeste mensen niet begrepen. Maar juist met dit 'niet 
begrijpen'' speelt Plato. Hij laat Eryximachos immers zeer nadrukkelijk onder 
woordenn brengen dat Herakleitos zelf eigenlijk niet goed begrepen heeft wat hij zegt: 

Ookk voor  iedereen die ook maar  even zijn aandacht erop vestigt is het overduidelijk dat de muziek 
inn dezelfde situatie verkeert als deze, zoals misschien ook Herakleitos bedoelt te zeggen - immers 
dee manier  waarop hij  zich althans uitdruk t is niet gelukkig.36 

"Kir kk  (1954) p. 203. Voor  een overzicht van de mensen die kiezen voor  óuotoyéei en van hen die 
ovp^épeiaii  lezen, zie Marcovich (1967) p. 119. Kahn (1979) p. 195 verdedigt de lezing van Diels 
(zowell  óuoXoyéEi als naXivrpoKoq). Het probleem van de keuze tussen JiaXivxporox; en naXivrovoq 
laatt  ik achterwege, omdat dit verder  voor  mijn bespreking van de passage van het Symposium niet 
relevantrelevant is. De heb zelf in mijn uitgave van fragmenten van Herakleitos (PALLAS 3, Leeuwarden (1996) 
p.. 243) gekozen voor  de tekst zoals Diels die geeft. Marcovich geeft verder  een volledig overzicht van 
allee antieke bronnen nó het Symposium. Hij  (pp. 124-125) beschouwt de lezing ónoXoyéei als een 
Stoïschee versie van het fragment. Zij n argument om cruu^épetai te prefereren boven óuoXoyéei is dat 
Platoo cruu^épetctv gebruikt, terwij l óuoAoym beter  bij  zijn doel zou passen. 
5252Smp.Smp. 187a4-6. 
53Daaromm meen ik dat de suggestie van Diels in zijn kritisch apparaat dat de lezing van Hippolytos 
ónoXoyeïvv misschien voortkomt uit ópoAoyel ëv meer  aandacht verdient (pace Kir k (1954) pp. 204 
e.v.). . 
«Vergelijkk  bijv. de fragmenten DK 1,2,17,34, 56. 
«Cf.DKUÓ. . 
»5m/7.. 187aM. 
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Enn na het parafraseren van de woorden van Herakleitos zegt hij: 

Hett is volslagen onzinnig (noXXn, dXo-yia) om te zeggen dat harmonia uiteen wordt 
gebracht/wordtt gescheiden of uit dingen bestaat die nog gescheiden worden. Nee, wellicht 
bedoeldee hij dat harmonia dankzij de muziek voortgekomen is uit dingen die tevoren verschilden, 
hett hoge en het lage, maar die later tot overeenstemming zijn gekomen.37 

Terwijll Herakleitos meent dat de mensen de gedachte die hij in zijn spreuk formuleert 
niett begrijpen, draait Eryximachos de rollen om: het is eigenlijk Herakleitos die niet 
goedd begrepen heeft wat hij zelf zegt. Immers wat er staat is onzin en kan hij niet 
bedoeldd hebben.58 Plato laat Eryximachos Herakleitos corrigeren. Maar heeft 
Eryximachoss Herakleitos wel begrepen? Is de ironie niet dat het Eryximachos is die 
niett goed begrepen heeft wat er staat en toch tot de mensen behoort die 'niet weten'? 
Ikk zal dit toelichten. Eryximachos brengt op verschillende manieren een correctie aan. 
1.. Harmonia van twee tegenstellingen kan niet op hetzelfde moment bestaan als de 
betreffendee dingen verschillen. Wanneer de harmonia tot stand is gekomen, zijn de 
verschillenn opgeheven. Dit impliceert voor zijn theorie van de goede en de slechte 
eross dat beide niet tegelijk kunnen voorkomen: óf de goede eros overheerst 
(harmonia),(harmonia), óf de slechte zorgt voor een tegenstelling. 
2.. Eryximachos schuift met de betekenis van het werkwoord Sia+épeoem. In zijn 
parafrasee staat het werkwoord tegenover ouû épeoOca en betekent: uiteengebracht 
worden.. In dat geval gaat het om twee apart staande tegenpolen en lijkt het 
werkwoordd een ruimtelijke dimensie te hebben. Tegenover opoXoyeiv krijgt 
5ia<Mpea0ctii de betekenis van 'verschillen'. Dit geeft een ander karakter aan de 
tegenstelling:: geen ruimtelijke connotatie en bovendien hoeft Siâ épeoöat in dit gebruik 
geenn absoluut verschil in te houden. 
3.. Eryximachos suggereert dat Herakleitos zou bedoelen dat 'harmonia 
uiteengebracht/gescheidenn wordt' (187a7). Maar dat is niet wat Herakleitos zegt. De 
anderee mogelijkheid, namelijk dat 'harmonia bestaat uit dingen die nog uiteen
gebracht/gescheidenn moeten worden', lijkt meer op wat Herakleitos bedoeld heeft.59 

4.. Eryximachos gaat niet in op de wijze waarop Herakleitos het woord öpnovin. 
gebruiktt en werkt slechts één van de mogelijke betekenissen uit. Kahn heeft 
overtuigendd laten zien dat Herakleitos zich opzettelijk in dubbelzinnigheden op het 
niveauu van syntaxis en semantiek uitdrukt: zijn ambigue taalgebruik is functioneel.60 

Zoo drukt Herakleitos met een enkel woord vaak een veelvoud aan gedachten uit. Dit 
iss evident wat betreft het woord dpnovin. in fragment DK.51. Dit woord heeft als 
basisbetekeniss 'het samenvoegen van twee of meer dingen tot één geheel dat meer is 
dann de som van zijn delen'.61 Zo kan het woord betrekking hebben op 1. de bezigheid 
vann de timmerman, die verschillende onderdelen samenvoegt tot één geheel; 2. twee 
partijenn die een overeenkomst sluiten; 3. muziekinstrumenten, waarvan de snaren zo 
gestemdd zijn dat ze gezamenlijk (niet: tegelijk) een reeks klanken voortbrengen die 
aangenaamm klinken. De term harmonia duidt in het laatste geval een melodische 

*Smp.*Smp. 187a6-b2. 
MHett  woord dXoyia dat Eryximachos in de mond neemt en waarmee hij  Herakleitos afstraft, lijk t een 
toespelingg op het logos -begrip; dit moet de ogen van de lezer  openen voor  het ironiserende karakter  van 
dezee passage. 
^Dezee observatie doet ook Hug (1876) p. 75. 
«Ziee Kahn (1979) pp. 87 e.v. 
6lEryximachoss maakt een toespeling op deze grondbetekenis van dpuovia, door  de term in verband te 
brengenn met dpiió^eiv 'samenvoegen'  (Smp. 187b7) Ik baseer  mij  voor  dit overzicht van de 
grondbetekenissenn van dpuovia vooral op Guthrie (1962) pp. 220 e.v. en 435 e.v., Hussey (1972) pp. 
43-44,, Kahn (1979) pp. 196 e.v. en Barker  (1984) pp. 163-168, waar  hij  het begrip zoals het door  Plato 
wordtt  gebruikt bespreekt. 
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structuurr aan, waarbij hij de betekenis kan hebben van een toonladder, zoals de 
Dorische,, Phrygische, Lydische;62 van toongeslacht, zoals het enharmonische 
toongeslacht,633 en van octaaf.6* 
Uitgaandee van de gedachte van de ambigue complexiteit van Herakleitos' taalgebruik 
laatt het zich aanzien dat de term dpu.oviri in fragment DK 51 in ieder geval op het 
volgendee betrekking kan hebben.65 

1.. De constructie van de boog en lier. In het geval van de boog zijn verschillende 
mogelijkhedenn gegeven: de tegendelen zijn de twee uiteinden van de boog in rust 
enn de pees vormt de dpnovin;66 of de tegendelen zijn het hout en de pees als de 
boogg gespannen is, óf de twee uiteinden (de handen) als de boog gespannen is. De 
harmoniaharmonia is in dit geval de vlucht van de pijl.67 Ook bij de lier gaat het om de 
constructiee van het instrument, waarbij de dpuovui de spanning van de snaren is.68 

2.. De muziek die de lier voortbrengt. De tonen die de lierspeler door de verschillende 
snarenn aan te slaan voortbrengt zijn de tegendelen. De dpuovin, bestaat uit het 
geheell van de toonladder.69 

3.. Kahn, die óuoJLoyéei leest, ziet ook een toespeling op onenigheid tussen twee 
partijenn (5ia-). De logos is de structuur achter de tweedracht.70 

4.. De boog en de lier zijn zelf tegendelen als respectievelijk het instrument van 
oorlogg en dat van vrede. Het zijn de attributen van Apollo, de dpuovin, van deze 
tegenpolen.71 1 

Hoee vat Eryximachos nu Herakleitos' woorden op? In ieder geval interpreteert hij de 
woordenn 'de harmonia van een Her' in muzikale zin, hij zegt immers: 

Wellichtt bedoelde hij dat harmonia dankzij de muziek is voortgekomen uit dingen die tevoren 
verschilden,, het hoge en het lage, maar die later tot overeenstemming zijn gekomen.72 

'' Apuovia staat in de uitleg van Eryximachos voor een melodische structuur. Omdat hij 
overr slechts twee elementen spreekt, die de tegendelen vormen, kunnen we denken 
aann het octaaf, maar dit is niet noodzakelijk. 'Het hoge en het lage' kunnen ook in het 
algemeenn staan voor de hoge en de lage tonen van een toonladder. Hij noemt de 
harmoniaharmonia een samenklank (atijî oavia), waarmee hij bedoelt dat de klanken in een 
reekss achter elkaar voortgebracht worden en niet tegelijk. Hij spreekt 

62ZoaIss in Pi. N. 4.46; Plato R. 398e, 617b (cf. het commentaar van Adam ad loc); Arist. Met. 
1093al4. . 
63Zoalss in Aristoxenos Harm. p. lm. 
«Zoalss in Philolaos DK 6. 
65Ikk geef hier niet alle mogelijke nuances van de interpretaties die aan het dpjiovirj-begrip in dit 
fragmentt zijn gegeven. Voor een overzicht, zie Marcovich (1967). 
^Zoo Marcovich (1967) pp. 127-128; hij leest JtaXivtovcs;. 
67Zoo bijv. Kahn (1979) pp. 198-199; hij leest reaHvtpoTioq. 
68Zoo bijv. Kirk (1954) p. 208 en Kirk, Raven & Schofield (19832) p. 193; zij lezen Ticrt-ivcovoc,. 
Verdeniuss (1942) p. 78 noemt het frame van de lier de dpuovitv Hij verwijst naar Soph. fr. 223: 
piryvuc,, dpuoviavv xopootóvov) Aüpctq, en Arist. Rhet. 1413al: tó^ov èon «txSpnvyi; ax<>p5oc, (cf. ook 
Theogn.. trag.fr. I (p. 769N.). 
"Zoo Kahn (1979) p. 199, die aan deze interpretatie van de ópuovir) van de lier de voorkeur geeft, boven 
diee van de constructie van het instrument. Hij verwijst naar fragment DK lO^mwdyvec, o\a KOI OVX 
öXa,, avucfrepóuevov 5ia<|>epóu£vov, awaSov SiaSov, iccd ÈK ndvicov ëv icai è£ èvöc, Tidvxa. 
Marcovichh maakt geen melding van deze interpretatie van het dpuoviii-begrip. (Kirk is expliciet tegen, 
ziee Kahn p. 284, noot 426 en Kirk (1954) pp. 15,169,204, 208). Hussey (1972) pp. 43 e.v. koppelt de 
interpretatiee van ópuovin, aan de keuze tussen rcaXivrovoc, en ïtaMvrponoc,. In het eerste geval gaat het 
omm de boog en lier wanneer ze niet functioneren, in het laatste geval om de beide instrumenten in 
gebruik. . 
70Kahnn (1979) pp. 197-198. Hij verwijst naar fragm. DK 50: otitc èuoü, dUd toü Uyoi> dKotiaavraq 
ÓUOXOTEÏVV ao^óv èauv ëv «dvra elvai. 
71Zoo Kahn (1979) p. 200, pace Kirk (1954) p. 208. 
nnSmp.Smp. 187a8-b2. 
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hoogstwaarschijnlijkk niet over accoorden, omdat het bij de Grieken ongebruikelijk 
wass accoorden aan te slaan.73 De hoge en lage tonen zijn op zichzelf genomen eikaars 
tegengestelden,, maar samen vormen ze een eenheid, de toonladder. Of anders 
geformuleerd:: vanuit het perspectief van de toonladder vormen de hoge en lage tonen 
eenn eenheid of een overeenstemming (óuoXoYta). Het tweede element van de 
muzikalee homologia is het ritme, dat Eryximachos definieert als een afwisseling van 
'hett snelle en het langzame';74 ritme bestaat dus uit een afwisseling van lange en korte 
noten.. Deze zijn op zichzelf genomen eikaars tegengestelden, maar vormen samen 
eenn eenheid, namelijk ritme. 
Hett is voor Eryximachos van belang dat hij aan zijn toehoorders duidelijk kan maken 
datt de structuurmakende kracht (eros) in de muziek in feite dezelfde is als die bij de 
lichamelijkee processen. Dit is niet gemakkelijk, aangezien de gezondheid in het 
menselijkk lichaam iets heel anders is dan een melodische structuur. Bij het lichaam 
hadd hij ëpcoc, gelijkgesteld aan óuóvoia, eensgezindheid. Dit woord wordt de 
verbindendee factor. De structuur van zijn redenering verloopt als volgt: Wat is 
dpuovia?? Dat is een <rufi+a>via (samenklank); ovu>a>via is een vorm van ô oXoyia 
(overeenstemming)) en aan óuoXoyia ligt óuovoia, dat is ëpox; ten grondslag. Langs deze 
wegg heeft hij het prefix óuo- slim ingevoegd om uiteindelijk bij ëpcoc, te belanden. En zo 
kann hij muziek definiëren als de kennis van de verschijnselen van eros (td épomicd) 
mett betrekking tot harmonie en ritme en heeft hij geneeskunde en muziek in wezen 
tott eenzelfde soort wetenschap gemaakt.75 

Wee hebben gezien dat volgens Eryximachos in het menselijk lichaam de 
eensgezindheidd der tegendelen hoogstwaarschijnlijk neerkomt op een evenwichtig 
mengsell van de betreffende tegendelen. Bij de muziek heeft deze eenheid een ander 
karakter.. De tonen vormen een harmonische reeks en vermengen zich niet. Een 
anderr teken dat de parallellie met de gezondheid als een eensgezindheid tussen 
tegengesteldee krachten niet helemaal opgaat, is dat Eryximachos hier niet spreekt 
vann tegendelen die vijandig aan elkaar zijn. Dat aspect is bij lage en hoge tonen niet 
relevant.. Nu begrijpen we beter waarom hij zoveel moeite doet de toehoorders ervan 
tee overtuigen dat dpuovia een vorm is van óuoA-oyla. Dat dpuovia een vorm is van 
óuoAovia,, is niet onlogisch. Bovendien is het voor zijn redenering van belang dat hij op 
eenn begrip overstapt met een prefix ópo-. Vervolgens is de stap van óuoXoyia naar 
óuovoiaa zo gering, dat het de toehoorders niet hoeft op te vallen dat het niet terzake 
doett om te spreken van de eensgezindheid van de verschillende tonen. Eryximachos 
betoontt zich in dit opzicht een man die het vak van de retoriek verstaat. Om aan de 
anderee kant van de reeks te beginnen (via dpuovia naar óuovoia) is retorisch gezien de 
enigee weg om te verbloemen dat het begrip eensgezindheid in de muziek niet erg op 
zijnn plaats is. 

Ookk in het geval van de muziek maakt Eryximachos een onderscheid tussen een 
theoretischh niveau en de praktische toepassing van het vak. Het onderkennen van 
melodischee structuur en ritme formuleert hij als het theoretische niveau. In de 
omschrijvingenn van de melodische en ritmische structuren, dus op het theoretische 
vlak,, is natuurlijk uitsluitend de goede eros werkzaam.76 Immers de structuur van 
bijvoorbeeldd de Phrygische toonladder en die van het Iambische metrum liggen vast. 

73Robinn (19586) p. LI V interpreteert de dpuovia in de rede van Eryximachos wel als een 'accord 
musical'.. Dat het niet over  accoorden gaat, maakt ook het voorbeeld van het ritme duidelijk : het gaat om 
tonenn die n&  elkaar  zijn gespeeld. Nergens laat Eryximachos blijken dat de eenheid die ritme is, anders 
iss dan de eenheid die dpuovia is. 
74Voorr  dpuovia en pu6jió<; als de twee constituerende elementen van muziek, vergelijk PI. Prt. 326b2, 
R.R. 398d2, waar  Xovoc, als derde element wordt toegevoegd. 
™Smp.™Smp. 187c4-5. 
76Dee correctie van Badham, overgenomen door  Burnet, van moe; (handschriften) in it o (187c7) lijk t mij 
niett  nodig. Zo ook Robin (19586) p. LIV , en Konstan &  Young-Bruehl (1985) p. 41. 
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Enn deze staan als geheel voor een 'harmonische' klank of maat. Het is de erotische 
krachtt die de reeks van tonen tot een harmonisch geheel maakt. Zodra deze 
toonladderr of maat wordt uitgevoerd of in nieuwe composities wordt toegepast, liggen 
dee zaken anders. Op dit niveau heeft de slechte eros wel een kans zich te 
manifesteren.. Er kunnen namelijk fouten gemaakt worden of de melodische of 
ritmischee structuren kunnen niet op de juiste wijze worden toegepast. Hier is een 
goedee vakman, die kennis van zaken heeft, nodig om de slechte eros tegen te werken 
enn uit te bannen. Ook op dit terrein is het dus voor mensen mogelijk invloed uit te 
oefenenn op de werking van eros. De goede eros heeft voor modellen gezorgd die de 
juistee structuren weergeven. Een kenner hiervan dient degenen die zich op het gebied 
vann de muziek bewegen te begeleiden. Eryximachos noemt zijn taak een vorm van 
naiSeiaa (vorming), hetgeen hij omschrijft als het juist toepassen van de 
gecomponeerdee melodieën en metra. Vorming aan de hand van muziek dient in de 
ogenn van Plato een moreel doel. In het kader van zijn argumentatie om aan te tonen 
datt dpexiï leerbaar is, laat Protagoras in de gelijknamige dialoog zien dat de hele 
opvoedingg gericht is op het aanleren van dpetiï. Zo heeft ook het onderwijs in de 
muziekk een vormende waarde: de zielen van de kinderen worden erdoor zachter, 
gevoeligerr voor ritme en voor harmonie en meer geschikt voor woord en daad. Heel 
hett leven van de mens vereist immers een evenwicht van ritme en harmonia.77 In de 
StaatStaat verbindt Plato de verschillende melodische structuren met verschillende typen 
karakters.788 Ook Eryximachos maakt toespelingen op deze moraliserende werking 
vann muziek: muzikale vorming moet gericht zijn op de mensen die icoauioi zijn (187d4-
5). . 

Terugg naar de parafrase van het fragment van Herakleitos. Het weglaten van het 
woordd jtaXivTpojicx; of jiaA,ivrovo<; en het verplaatsen van het woord dpuovia né cikmep 
hebbenn een duidelijke functie in het betoog van Eryximachos. Hij gebruikt 
Herakleitos'' woorden als een instap voor een zeer specifiek geval van dpjiovia, terwijl 
dee filosoof met de woorden 7iaA.ivrpoj[ô /jia>.ivTovo<; apuovvn. over een universeel patroon 
spreekt.799 Maar dit is niet helemaal waar. Eryximachos spreekt over een specifieke 
dpnovia,, maar tegelijk geeft hij aan dat deze specifieke dpuovia in wezen niet veel 
anderss is dan de gezondheid in het lichaam. Bovendien hanteert hij hetzelfde woord 
dpuoviaa ook voor het evenwicht tussen de elementaire krachten in verband met de 
seizoenen.800 In principe doet Eryximachos hetzelfde als Herakleitos: het voorbeeld 
vann de dpuovia in de muziek dient ter explicitering van een patroon dat een wijdere, 
algemenee strekking heeft. 
Latenn we nu bekijken in hoeverre het onderscheid dat Eryximachos aanbrengt tussen 
zijnn opvatting van wat dpuovia is en die van Herakleitos functioneel is. Het probleem 
datt zich hierbij voordoet, is dat we niet weten hoe Plato Herakleitos' woorden heeft 
geïnterpreteerd.. Het is echter waarschijnlijk dat twee interpretaties van het dpuovia-
begripp voor de hand liggen: die van de constructie van de lier (en boog) en het 
bespelenn ervan. 
Stell dat Plato de laatste interpretatie in zijn hoofd had.81 Dan is het onderscheid dat 
Eryximachoss aanbrengt tussen twee opvattingen van dpuovia niet erg helder. Er is 
eenn dpuovia die bestaat uit elementen die nog verschillen en er is een dpuovia die 
bestaatt uit de elementen die tot overeenkomst zijn gekomen. Neem als voorbeeld zijn 

77Platoo Prt. 326a6-b6. De termen eupvOuia en eüapuoaria zijn eigenlijk onvertaalbaar. Taylor  (1976) 
p.. 18 vertaalt ze met respectievelijk 'grace' en 'proper  adjustment'. 
78/J.. 398d-402a, vergelijk ook de Wetten 673a. 
"Stell  dat Herakleitos naXivtovoq had geschreven, dan zouden we kunnen veronderstellen dat 
Eryximachoss dit woord heeft weggelaten om de fysische interpretatie van de lier  niet op te roepen. 
*°Smp.*°Smp. 188a4. 
8,ZoKir kk (1954) p. 204. 
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omschrijvingg van ritme. Dit is een afwisseling van het snelle en het trage, dat wil 
zeggen:: van korte en lange klanken. We kunnen inderdaad pas van ritme spreken als 
zichh een afwisseling van korte en lange klanken heeft plaatsgevonden: een bepaalde 
reekss van prosodisch afwisselende klanken maakt pas ritme. Het is dus vanuit het 
perspectieff van het totaal van deze reeks van verschillende klanken dat we kunnen 
sprekenn van een overeenkomst of eenheid. Maar deze eenheid bestaat altijd uit 
verschillende,, zich na elkaar manifesterende elementen. Pas als er na een lange klank 
eenn korte klank gezongen of gespeeld wordt, is er ritme, niet eerder. Dus ritme is net 
zoo goed te omschrijven als een eenheid van elementen die verschillen. En ditzelfde 
geldtt voor dpnovia als toonladder. Dus wanneer Plato deze betekenis van dpuovin uit 
hett fragment van Herakleitos in zijn hoofd had, is het verschil dat Eryximachos 
aanbrengtt slechts een woordenspel. 
Stell nu dat Plato ervan uitging dat Herakleitos met de harmonia van een lier de 
constructiee van het instrument bedoelde. In dat geval zou de harmonia inderdaad 
bestaann uit elementen (het frame en de pees die het frame bij elkaar houdt) die 
gelijktijdiggelijktijdig een eenheid vormen. Maar dit is een heel ander harmonia-begrip dan 
waaroverr Plato Eryximachos laat spreken. In dat geval zou Eryximachos gelijk 
hebbenn dat er een belangrijk onderscheid was tussen hem en Herakleitos. Maar 
wanneerr we nauwkeurig de passage 187a6-b2 bekijken, moeten we concluderen dat 
Platoo Eryximachos laat suggereren dat beiden in principe over dezelfde interpretatie 
vann de harmonia van een lier spreken, namelijk als een reeks tonen. Daarom meent 
Eryximachoss ook dat Herakleitos niet goed nagedacht heeft over wat harmonia is. 
Maarr deze kritiek is dus ten onrechte. 
Hoee het ook zij, de conclusie lijkt gerechtvaardigd dat Plato Eryximachos met zijn 
uiteenzettingg over wat een dpuovia nu eigenlijk inhoudt ironiseert. De arts begrijpt zelf 
niett goed waarover hij spreekt. Hij beschuldigt Herakleitos ervan dat hij onzin 
spreekt.. Maar hij behoort zelf tot 'degenen die niet begrijpen'. De ironie van de 
passagee is nog bijtender als we ervan uitgaan dat Herakleitos in plaats van o-uu$épexca 
hett woord óuo^ovéei heeft geschreven. In dat geval laat Plato zien dat de slordigheid 
vann de arts in het parafraseren van Herakleitos' woorden - hij maakt een 
contaminatiee van verschillende fragmenten (DK 51 en DK 10) - tot een warrig en 
tamelijkk onzinnig (aXoycx;) betoog leidt.82 

4.3.. De seizoenen 

Dee werking van de beide vormen van eros op het gebied van de seizoenen lijkt in 
grotee lijnen op de manier waarop zij zich in het menselijk lichaam manifesteren. 
Eryximachoss brengt dit verband expliciet aan. Hij noemt dezelfde elementaire 
krachten,, het warme, het koude, het droge en het vochtige.83 De goede eros zorgt 
voorr een evenwicht tussen hen, dat hij aanduidt met de termen dpuovia en ïcpdau;.*4 Dit 
evenwichtt zorgt voor een 'goed jaar' en gezondheid voor alles wat op aarde leeft. 
Zolangg de goede eros de bovenhand heeft, brengen de elementaire krachten geen 
schadee teweeg. 
Wee kunnen ons afvragen over welk evenwicht Eryximachos spreekt: 

^Dee keuze tussen cruu^épe-rai en óiiofcryéei, dat wil zeggen: de keuze tussen de tekst van Hippolytos 
off die van het Symposium als bron, is dus niet zozeer een kwestie of óuotoyéei al dan niet beter bij het 
doell van de tekst zou passen (Marcovich, zie noot 51) maar heeft veeleer te maken met de mate waarin 
wee vinden dat de ironisering van Eryximachos door Plato hier gepast is. 
öHett enige verschil is dat het aantal beperkt is tot vier. Bovendien gebruikt hij het meervoud xd Oepuó 
etc.,, in plaats van xó 0epu,óv. Dit is misschien te verklaren, doordat hij over de verschillende seizoenen 
spreektt en de rol van een elementaire kracht per seizoen verschilt. 
MMSmp.Smp. 188a4. De goede eros wordt hier aangeduid met de woorden KÓouxoq ëpoiq. 
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1.. Het evenwicht tussen de seizoenen, waarbij elk seizoen om beurten de suprematie 
heeftt en dus ook de elementaire kracht die verbonden is met een specifiek seizoen. 
Ditt evenwicht impliceert dat de mate waarin bijvoorbeeld het warme in de zomer 
overheerst,, de mate waarin het koude in de winter overheerst niet mag overtroeven. 
Hett evenwicht is een balans vanuit het perspectief van het hele jaar.85 

2.. Het evenwicht tussen de elementaire krachten per seizoen. De krachten zijn zo met 
elkaarr gemengd dat een van de krachten overheerst, maar niet in die mate dat hij 
schadee aanbrengt. 
Dee eerste mogelijkheid wordt met name gesuggereerd door het gebruik van de term 
dpuovia.. Eryximachos heeft in de vorige passage uitvoerig betoogd dat het dpjiovla-
begripp uit een reeks bestaat die pas een eenheid vormt, wanneer elk element van de 
reekss heeft plaatsgevonden. Dit sluit naadloos aan op de gedachte van de regelmatige 
afwisselingg van de seizoenen die vanuit het perspectief van het jaar een eenheid 
vormen. . 
Tochh wijzen de meeste elementen uit deze tekst erop dat Eryximachos de tweede 
mogelijkheidd voor ogen heeft. Het woord Kpaot; dat in één adem met dpuovia wordt 
genoemd,, duidt eerder op een mengsel van elementen die gelijktijdig een geheel 
vormenn dan van elementen die een evenwicht creëren door zich successievelijk voor 
tee doen.86 Ook het begin van deze passage wijst in deze richting: 

Immerss ook de samenstelling/het systeem van de seizoenen van het jaar is vol van die beide 
vormenn van eros en telkens wanneer de elementen die ik zojuist noemde, het warme, het koude, 
hett droge en het vochtige, in hun verhouding ten opzichte van elkaar de orderlijke eros ontmoet 
hebbenn ...87 

Dee woorden 'in hun verhouding ten opzichte van elkaar' lijken ook te suggereren dat 
hett om een mengsel gaat, ook al is dit niet strikt noodzakelijk. Als het echter juist is 
datt Eryximachos in het geval van de seizoenen spreekt over een soort chemisch 
mengsell van de elementaire krachten, hanteert hij een ander öpuovict-begrip dan in 
hett geval van de muziek. Door het gebruik van dezelfde term probeert hij een verband 
tee leggen tussen de werking van de goede eros op het gebied van de muziek en die 
vann dezelfde eros op het gebied van de meteorologie, maar Plato laat zien dat dit 
verbandd schijnbaar is, doordat de arts in beide gevallen een andere betekenis aan de 
termm dpuovia toekent. 
Zodraa de slechte Eros sterker is dan de goede, is de schade die hij aanricht groot. Hij 
zorgtt voor ziektes en epidemieën. Het is opvallend dat Eryximachos in deze passage 
dee werking van beide vormen van eros zeer nadrukkelijk beschrijft met termen uit de 
menselijkee moraal en omgangsvormen. De goede eros wordt Koouioq genoemd, een 
termm die de betekenis heeft van 'geordend', maar ook van 'ordelijk', 'fatsoenlijk'. De 
slechtee eros wordt voorgesteld als iemand die üppic, pleegt en daardoor döiida 

8SZiee Vlastos (1947) p. 60. Hij laat zien dat deze theorie zijn neerslag heeft gekregen in het Corpus 
Hippocratkum.Hippocratkum. Vergelijk Epid. m, 15, Aêr. 10, Nat. Hom VU. Cf. ook PI. Phlb. 26b. 
86Ookk in de Phaedo (111b) wordt in het kader van de beschrijving van de gebieden waar de zielen van 
dee doden verblijven, gesproken over icpdcn; van de seizoenen. Ook hier ligt waarschijnlijk de nadruk op 
dee samenstelling van elk seizoen, die zo is dat de mensen er vrij zijn van ziektes en langer leven dan de 
mensenn op deze aarde. Cf. Burnet (1911) en Rowe (1993) ad loc. la Phaedo 86b omschrijft Simmias 
dee ziel als een Kpdou; en dpuovia van het warme, koude, droge, vochtige en dergelijke elementen. Ook 
hierr lijkt tcpdoic, gebruikt te zijn in de zin van een 'chemische' vermenging. Bumet (1911) ad loc. 
verwijstt naar deze passage uit het Symposium. 
%1%1Smp.Smp. 188al-4. De woorden r\ xeüv copcöv xoü èviauxoü aiiaxaaic, (samenstelling, constellatie, 
systeem)) is mijns inziens dubbelzinnig: ze kan betrekking hebben op de manier waarop elk afzonderlijk 
seizoenn is gevormd, maar ook op de verhouding tussen de seizoenen. 
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teweegbrengt888 De slechte Eros overschrijdt zijn grenzen, toont zijn superioriteit en 
deeltt klappen uit. Wanneer de goede Eros overheerst, is het evenwicht tussen de 
elementairee krachten aotypoov, ingetogen, dat wil zeggen: de elementen weten zich te 
beheersen.. De tegenovergestelde houding van de elementen geeft Eryximachos weer 
mett jiteove îa, 'het meer willen hebben dan de ander', 'uit zijn op zijn eigen voordeel' 
enn dKoojiict, 'wanorde', 'onbehoorlijkheid'.89 De beschrijving van de klimaats
veranderingenn in termen van de menselijke moraal heeft enerzijds de functie het 
betoogg van Eryximachos te laten aansluiten bij de traditie van de natuurfilosofie. Bij 
verschillendee Presokraten vinden we eenzelfde neiging om processen in de natuur in 
menselijkee termen te beschrijven. Ik kom hierop terug. Dat de natuurkrachten een 
persoonlijkk karakter krijgen, onderstreept dat Eryximachos een verband poogt aan te 
brengenn tussen zijn theorie over de werking van beide manifestaties van Eros en die 
vann Pausanias, die sprak over beide vormen van Eros van het intermenselijk contact. 
Wee zullen in de volgende paragraaf zien tot welke problemen dit verband leidt. 
Dee kennis van de relaties op dit domein van de 'erotische' verschijnselen wordt 
astronomiee genoemd. Het, is de kennis die betrekking heeft op de seizoenen, maar 
Eryximachoss voegt hieraan ook de bewegingen van de sterren toe. Zoals Dover 
duidelijkk maakt geloofde men dat bepaalde sterren, zoals Sinus, invloed uitoefenden 
opp het klimaat op de aarde.90 Een verschil tussen deze vorm van kennis van beide 
Erotenn en van hun processen en de geneeskunde en muziek, is dat de mensen op het 
terreinn van meteorologie geen invloed kunnen uitoefenen. De mens kan namelijk de 
goedee eros niet bevorderen en de slechte eros niet bestrijden. Dat is ook de reden 
waaromm Eryximachos op dit terrein geen onderscheid maakt tussen een theoretisch 
niveauu (het onderkennen van de twee vormen van eros) en een praktisch niveau (het 
ingrijpenn in het 'erotisch' proces). 
Dee vraag rijst of Eryximachos iets zegt over de manier waarop de goede Eros zich 
manifesteertt ten koste van de slechte Eros en hoe deze laatste de overhand kan 
krijgenn boven de ander. De enige aanwijzing is wellicht het gebruik van het woord 
tx>%i\tx>%i\ (188a3): wil hij ermee aangeven dat het toeval de scepter zwaait over de 
processenn in de natuur? Dit lijkt het feit te weerspreken dat het om goddelijke 
krachtenn gaat die werkzaam zijn. Of is het element toeval een beschrijving van de 
manierr waarop deze goddelijke krachten in de ervaring van de mensen werken? 
Suggereertt verder de morele dimensie in de activiteiten van de elementaire krachten 
eenn zekere vorm van hylozoïsme? Op deze vragen krijgen we geen antwoord. We 
moetenn er rekening mee houden dat Plato met het schetsmatige en enigszins warrige 
karakterr van Eryximachos' betoog over de werking van eros op het niveau van het 
klimaatt hem ook hier ironiseert. 

4.4.. De relatie tussen goden en mensen 

Hett laatste terrein van de werkzaamheid van beide vormen van Eros dat 
Eryximachoss behandelt is dat van de godsdienst. Offers en mantiek zijn in feite op 
nietss anders gericht dan op het behoud van de goede Eros en de genezing van de 

MDoorr de slechte Eros ueiè xfy; ü|Spea>c, (188a7) te noemen verwijst Eryximachos naar het onderscheid 
vann Pausanias tussen de Pandemische en de Ouranische Eros. De laatste omschreef hij namelijk met de 
woordenn üppeax; duoipov (181c4). Het is met name Agathon die zich expliciet tegen de gedachte 
verzett dat Eros onrecht zou kunnen doen, cf. Smp. 196b6-7. Over Eryximachos en hybris, zie Fisher 
(1992)) p. 460. 
89Alss het juist is dat de woorden itXeove^iac, ïcai aicoouiac, (188b4) betrekking hebben op de 
elementairee krachten, dan duiden de woorden xwv èpwiKÖv (188M-5) hier niet zoals in 186c6, 187c5, 
c6-77 op de beide 'erotische' krachten. Zie het commentaar van Bury en Rose ad loc. 
'"Doverr in zijn commentaar op het Symposium ad loc. 
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slechtee Eros. Hij definieert asebeia als het niet vereren van de Eros die orde en 
ordelijkheidd waarborgt (icoojiioq) en hem niet terwille zijn. Mantiek is 

datgenee wat vriendschap tussen goden en mensen bewerkstelligt door kennis van de 
verschijnselenn van Eros op hett niveau van de mensen, voor zover deze in verband staan met wat 
behoortt en met vroomheid.91 

Aann deze dimensie van het werkterrein van Eros voegt hij ook de verhouding tussen 
kinderenn en ouders toe, hiermee beantwoordend aan het volksgeloof dat een 
oneerbiedigee bejegening van ouders een vorm is van asebeia. Eryximachos vat de 
werkingg van de goede eros dan ook samen met de bewering dat deze god 

onss in staat stelt met elkaar om te gaan en vrienden te zijn, zelfs met degenen die sterker/machtiger 
zijnn dan wij, de goden.92 

Hett onderscheid dat Eryximachos bij de geneeskunde en de muziek maakte tussen 
eenn theoretisch niveau en een praktisch niveau, is wellicht ook hier bedoeld, ook al 
heeftt hij het niet expliciet aangebracht. Immers mensen kunnen invloed uitoefenen op 
hunn relatie met de goden en hun best doen de goden bevriend te houden. Mantiek is 
dee theoretische kant van de religieuze houding van de mensen, want zij bestudeert de 
tekenenn die de goden aan de mensen geven. Langs deze weg komt de mens te weten 
off de goden boos zijn op de mensen en wat zij met hen van plan zijn. Dan komt de 
praktischee toepassing: door middel van offers kunnen mensen de goden verzoenen, 
hett evenwicht herstellen en hun vroomheid tot uiting brengen. 
Wanneerr we het functioneren van beide vormen van Eros op het terrein van de religie 
vergelijkenn met de essentie van de dubbele Eros in het geval van de geneeskunde, 
meteorologiee en de muziek, moeten we concluderen dat Eryximachos weer een 
anderee vorm van evenwicht gelijkstelt aan de goede Eros. In de geneeskunde en de 
meteorologiee bewerkstelligde de goede Eros een evenwicht tussen de elementaire 
krachten.. Ook in het geval van de geneeskunde sprak hij over vriendschap.93 Maar 
dezee balans bestaat uit het elkaar in evenwicht houden: de ene kracht weegt op tegen 
dee ander. In de muziek formuleerde hij een heel ander begrip van 'harmonid: een 
eenheidd die bestaat uit elementen die elkaar opvolgen. In het geval van de relatie 
tussenn goden en mensen gaat het niet om de gedachte dat beide werelden elkaar in 
evenwichtt houden, zoals bij de fysische processen. De goede eros betekent dat de 
mensenn zich correct jegens de goden gedragen en de goden niet boos op ons zijn.94 

Maarr de goden blijven altijd de meerderen van de mensen. In die zin is er geen 
evenwicht.. Plato onderstreept deze asymmetrie door nadrukkelijk te vermelden dat 
dee goden met wie de mens door de werking van de goede Eros bevriend raakt, 
krachtiger/machtigerr zijn.95 Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor de verhouding tussen 
kinderenn en ouders. De gedachte van Eros als een universeel principe wordt hierdoor 
well erg vertroebeld. 
Ookk de rol van de slechte Eros is niet helemaal zonder problemen. Eros is een god, 
duss ook de slechte Eros.96 Juist in deze passage waar gesproken wordt over de 
betrekkingenn tussen mensen en goden, doet zijn rol enigszins dubieus aan. 
Eryximachoss omschrijft de juiste Eros als de god 

9l9lSmp.Smp. 188c7-d3. 
nnSmp.Smp. 188d8-9. 
«'Cf.. Smp. 186d6. 
'•Dee enige parallellie is dat Eros de vijandigheid wegneemt, zowel tussen de elementaire krachten als 
tussenn goden en mensen. 
9595Smp.Smp. 188d9: toïq Kpeircooiv ftyieöv 6eo!^. 
^Smp.^Smp. 186bl en 188e4. 
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diee zich realiseert op het terrein van het goede, tezamen met ingetogenheid en rechtvaardigheid, 
zowell bij ons als bij de goden,97 

Hoee zou de omschrijving van de andere god, de slechte Eros, eruit hebben gezien? 
Eryximachoss vermijdt derhalve in het kader van de relatie tussen mensen en goden 
expliciett te spreken over de slechte Eros.98 Zo is het opvallend dat hij asebeia 
definieertt als een onjuiste houding tegenover de goede Eros en niet, zoals te 
verwachtenn was, als het gericht zijn op de slechte Eros. Blijkbaar vindt Plato het 
onjuistt dat zelfs de goede Eros als god een brug is tussen mensen en goden. Hij laat 
Diotimaa Eros tot een daimon maken, een wezen dat tussen goden en mensen staat. Zo 
iss hij op passender manier de god van de mantiek.99 

5.. Eryximachos en de erotiek 

Eryximachoss doet het voorkomen dat zijn rede een aanvulling is op die van Pausanias. 
Zijnn kritiek is dat Pausanias' behandeling van eros te beperkt is. In dit hoofdstuk laat ik 
echterr zien dat de opvattingen van Eryximachos over eros juist helemaal niet 
aansluitenn bij die van Pausanias en met name geen ruimte laten voor de psychische 
variantt van eros, zoals hij deze noemt. 

Hett  ongelijke en gelijke 
Wee hebben gezien dat in de rede van Pausanias het principe van 'het gelijke bemint 
hett gelijke' een rol speelt, ook al formuleert hij het nog niet expliciet. Al aan het begin 
vann zijn behandeling van de werking van de dubbele eros op het gebied van het 
menselijkk lichaam formuleert Eryximachos het beginsel dat als een rode draad door 
zijnn rede loopt: 

Hett gezonde van het lichaam en het zieke, zijn - daar is men het over eens - verschillend (ëxepov) 
enn ongelijk (dvóuoiov) en het ongelijke verlangt naar en bemint ongelijke dingen.100 

Hett Grieks van deze laatste woorden kan twee dingen betekenen: 
1.. Twee verschillende dingen verlangen beide naar ongelijksoortige dingen. 
2.. Twee verschillende dingen verlangen naar elkaar. 
Inn de context waarin deze woorden worden gezegd, hebben ze de eerste betekenis. 
Eryximachoss zegt niet dat het gezonde verlangt naar het ongezonde, maar dat het 
gezondee andere dingen bemint dan het ongezonde. Vandaar dat de eros van het 
gezondee iets anders is dan de eros van het ongezonde: de goede eros en de slechte 
eros. . 
Maarr in het vervolg van zijn behandeling van de gezondheid blijkt dat hij de regel ook 
inn de andere betekenis opvat. Immers wat doet de goede eros? Hij brengt de 
elementairee krachten bij elkaar, die Eryximachos omschrijft als zeer vijandig en 
tegengesteldd aan elkaar. De arts moet ervoor zorgen dat de tegendelen van elkaar 

"Snip."Snip. 188d5-7. Het is begrijpelijk dat Hug (1876) de woorden Kat nap' futïv icai Jtapd Scot? 
atheteertt Bury (ad loc.) maakt bezwaar omdat het om een vaste formule zou gaan. 
MDitt is ook opgemerkt door Hug (1876) pp. 80-81. Deze observatie neemt niet weg dat ik denk dat in 
188c77 de lezing van de handschriften wuc, "Epcotaq de juiste is (zo ook Bury en Robin) i.p.v. xovc, 
èpavtaqq (zo Bumet, die Stobaeus volgt). Robin geeft aan dat Burnet zich vergist door ervan uit te gaan 
datt handschrift W wel de lezing tovq epoivrac, geeft. Dover, die Burnet volgt, construeert de zin erg 
ingewikkeld,, door a als object van tou; èpovtac, te nemen. 
"Ziee Smp. 202e3 e.v. Cf. ook Wippem (1965) p. 127. 
100Smp.. 186b5-7: Het Grieks waarvan de laatste woorden de vertaling zijn luidt: tó 8è dvóuoiov 
dvóuoiovv émOufiei KQI èpci. 
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houdenn (épöv). Eros maakt ze in zekere zin aan elkaar gelijk (ónó-voia). Ook bij de 
meteorologiee ligt hetzelfde principe ten grondslag aan de 'harmonie' tussen de 
tegendelenn die uiteindelijk gezondheid teweegbrengt voor alles wat op aarde leeft De 
werkingg van de goede eros houdt dus in dat dingen die ongelijk zijn bij elkaar komen. 
Ookk in de muziek brengt de goede eros twee tegengestelden, of het nu om een 
toonladderr of om ritme gaat, bij elkaar tot een eenheid. Het hoge en lage, het snelle en 
tragee worden tot overeenstemming en eensgezindheid gebracht (auaJLoyia en 
fiUüvoia).fiUüvoia). Ook in het geval van de mantiek doet zich in principe hetzelfde voor: mensen 
enn goden leven in gescheiden werelden, die ongelijk aan elkaar zijn. De goede eros 
brengtt ze dichter tot elkaar. Onder invloed van de slechte eros gaan in de materiële 
wereldd (lichamen en het klimaat) de elementaire krachten daarentegen uit elkaar en 
hett evenwicht wordt opgeheven. Zo zegt Eryximachos dat, wanneer de slechte eros 
overheerst,, rijp, hagel en meeldauw het land teisteren. De slechte eros verbindt dus 
hett gelijke met het gelijke. Dit verklaart dat Eryximachos de negatieve kracht ook als 
eenn vorm van eros beschouwt. Elke elementaire kracht zoekt zichzelf op.101 Bij de 
muziekk en de mantiek is dit principe minder duidelijk aanwezig. 
Watt dit aspect betreft is de rede van Eryximachos geen afsluiting van die van 
Pausanias.. De Ouranische liefde, de pendant van de goede eros bij Eryximachos, 
impliceertt juist het tegenovergestelde: het mannelijke voelt zich aangetrokken tot het 
mannelijke:: het gelijke zoekt het gelijke. Eryximachos' opvatting over de werking van 
dee goede eros vormt dus een breuk in plaats van een vervolg op die van Pausanias. 
Aann de goede eros van Eryximachos ligt een ander principe ten grondslag, waardoor 
zijnn eros een ander werkterrein krijgt dan de Ouranische bij Pausanias.102 Dat Plato 
dezee discrepantie tussen beide verslagen wil onderstrepen, blijkt uit de nadrukkelijke 
formuleringg van het principe aan het begin van de bespreking van het eerste 
voorbeeldd (de lichamelijke gezondheid) dat Eryximachos geeft. 

Erotiekk en de natuurfilosoilsche benadering 
Datt Eryximachos' visie op eros geen ruimte laat voor de erotische dimensie van eros, 
waaroverr Pausanias gesproken heeft, büjkt nog uit twee andere passages die we tot 
dusverr onbesproken hebben gelaten. Deze passages leggen een tegenstrijdigheid in 
dee houding van Eryximachos bloot: hij pretendeert dat zijn benaderingswijze van eros 
zóó allesomvattend is, dat deze ook die van Pausanias omvat, maar uiteindelijk lukt het 
hemm niet de erotische kant van eros op consistente wijze een plaats in zijn visie te 
geven.. Het gaat om de volgende twee passages: 186b8-c5 en 187d4-e6. In 186b8-c5 
zegtt hij het volgende: 

Zoalss Pausanias zojuist zei dat het gepast is om de goede mensen terwille te zijn, maar schandelijk 
omm dit jegens de losbandigen onder ben te zijn, zo is het ook in het geval van de lichamen zelf: het 
iss gepast en het behoort om de goede en wel de gezonde elementen van elk lichaam terwille te zijn 
-- en dit is wat de naam geneeskunde heeft - maar de slechte en zieke elementen terwille te zijn is 
schandelijkk en dit behoort niet, als iemand een vakman wil zijn. 

Eryximachoss legt in deze passage een duidelijk verband tussen Pausanias' 
behandelingg van eros en de taak van een goede arts. Hij vindt dat de arts dezelfde 

1011 Kramer (1959) pp. 498-499 en 502 benadrukt dat in de rede van Eryximachos het thema 'één over 
vele'' centraal staat: de slechte Eros bewerkstelligt het vele en de goede Eros het ene. Dit is dus een te 
simplistischee benadering. 
1022 De Pandemische Eros kenmerkt zich bij Pausanias door enerzijds het principe van het gelijke trekt het 
gelijkee aan (de Pandemische man is minder mannelijk dan de Ouranische en valt daarom op jongere 
jongenss en vrouwen), anderzijds door het principe van het ongelijke trekt het ongelijke aan (man valt op 
vrouw).. Ook in dit geval is er dus ook geen volledige overeenkomst. De slechte Eros speelt echter bij 
Eryximachoss een minder centrale rol dan de goede Eros. 
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regell moet toepassen op het menselijk lichaam als Pausanias had geformuleerd in het 
kaderr van de erotiek. 
Zoalss we hebben gezien, vormt het probleem van de rol van de jongen bij de 
seksualiteitt in een homoseksuele relatie de rode draad van het betoog van Pausanias. 
Hoee kan de jongen zich aan de volwassen man overgeven en hem terwille zijn 
(xaptCeröai)) zonder dat dit zijn eerbaarheid schaadt? Pausanias had gesteld dat de 
eromenoss zich uitsluitend aan die mannen mag overgeven, die in staat zijn om in ruil 
hiervoorr paideusis terug te geven. Dit moeten de mannen zijn die goed zijn en andere 
waardenn nastreven dan alleen het seksueel genot. De term 'losbandig' (ÖKÓXOOTO*;), die 
Eryximachoss gebruikt voor de mannen die een slechte invloed op de jongens hebben, 
omdatt ze hen uitsluitend voor hun eigen seksuele genot gebruiken, is zeer gepast. 
Pausaniass had deze term niet gebruikt, maar hij vat exact samen wat Pausanias 
bedoelt. . 
Inn de parafrase van de opvatting van Pausanias wordt het terwille zijn (xapi£eoe<u) 
doorr Eryximachos in dezelfde betekenis gebruikt als Pausanias: het betreft de houding 
vann de eromenos ten opzichte van zijn erastes. De erastes voelt eros voor de jongen 
enn het terwille zijn is de wijze waarop de jongen aan deze eros tegemoet komt. In het 
betoogg van Eryximachos zijn bijvoorbeeld het warme en het koude de elementen 
waartussenn de eros plaatsvindt. Deze zijn als het ware de erastes en de eromenos. 
Maarr ook hier vinden we een breuk met de theorie van Pausanias. Het is vreemd om 
hett warme en het koude als zodanig te karakteriseren, omdat de asymmetrie die zo 
kenmerkendd is voor de erastes-eromenos-relatie, volledig afwezig is. Eryximachos 
probeertt dit nog enigszins te verdoezelen door in 186d6 te spreken over vriendschap 
enn liefde, als zou de relatie tussen de twee elementaire krachten beantwoorden aan 
diee van de eromenos ten opzichte van de erastes OiXia) en aan die van de erastes ten 
opzichtee van de eromenos (ëptoq). Maar dit onderscheid is in het kader van de 
elementairee krachten die tot elkaar worden aangetrokken Zinloos en niet relevant. 
Dee ongelijkheid tussen de theorie van Pausanias en die van Eryximachos wordt nog 
groter,, wanneer we het xapiCea6ai-begrip bij Eryximachos nader onder de loep 
nemen.. Het is in zijn visie de geneeskunde, oftewel de arts, die de gezonde elementen 
terwillee moet zijn. Dat wat gezond is, is de door de goede eros tot stand gebrachte 
harmonie.. De handeling van het xapi£eoeai houdt dit evenwicht in stand, verstevigt en 
hersteltt het, zodra het door de slechte eros is aangetast. De arts die dit verricht, is een 
anderr dan degene die door eros bevangen is, en staat buiten deze relatie. Bij 
Pausaniass is de eromenos de agens van het terwille zijn. En de xópu; is een dienst die 
verleendd wordt, omdat de agens in ruil ervoor iets terugkrijgt. Bij de arts geldt het als 
eenn plicht het gezonde een dienst te bewijzen, bij de eromenos niet. We zien hier dus 
datt Eryximachos aan het xapiCeaftu een andere betekenis en een ander gebruik geeft, 
terwijll hij juist doet voorkomen dat hij op dit punt naadloos aansluit bij de vorige 
spreker. . 
Ookk in de tweede passage is iets eigenaardigs aan de hand. Direct nadat hij heeft 
vastgesteldd dat de praktijk van de muziek een goede vakman nodig heeft, zegt hij het 
volgende: : 

Wantt hetzelfde argument komt terug, namelijk dat het behoort om moreel ontwikkelde mensen 
terwillee te zijn (xapi£eo6ai), ook op zo'n manier dat zij die het nog niet zijn dit in grote mate 
zoudenn kunnen worden, en dat het behoort om de eros van hen in stand te houden, en dit is die 
schonee Eros, de Ouranische, de Eros van de Muze Ourania. De andere, die van Polymnia, de 
Pandemische,, behoort men met omzichtigheid bij hen toe te passen op wie men hem zal 
toepassen,, opdat hij/men het genot ervan zal plukken, maar geen enkele losbandigheid teweeg zal 
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brengen;; zo is het in ons vak een zware opgave de verlangens inzake het culinair gebied goed toe 
tee passen, zodat men zonder ziek te worden het genot ervan kan plukken.m 

InIn de passage over de geneeskunde bracht Eryximachos de schijnbare parallellie 
tussenn het xapiC,zaBai op het erotische niveau en dat in de geneeskunde in twee 
zinsdelenn onder woorden: één zinsdeel vatte op juiste wijze de opvatting van 
Pausaniass samen, het andere gaf die van Eryximachos weer. In de eerste zin van de 
hierbovenn geciteerde passage die de afsluiting vormt van het onderdeel over de 
muziekk lijkt Eryximachos eenzelfde parallellie aan te willen brengen maar nu in één 
zin.. De zin is erg vaag en onduidelijk, hetgeen waarschijnlijk te verklaren valt doordat 
dee arts in één zin zowel wederom het erotische niveau van het xapiCeoeai als ook de 
roll van het xapiCeoöai. in de muziek wil weergeven.104 Wederom wil hij een verband 
aanbrengenn tussen zijn rede en die van Pausanias. Omdat beide niveaus, het erotische 
enn de muziek, door elkaar lopen, is het goed om vanuit elk perspectief de zin te 
interpreteren. . 
1.. Het erotische niveau. Eryximachos beweert twee zaken: het is nodig om de moreel 
ontwikkeldee mensen terwille te zijn, maar ook degenen die dat nog niet zijn, maar dat 
willenn worden. In het eerste geval spreekt hij over de eromenoi die hun erastai een 
dienstt moeten bewijzen. Maar in het tweede geval richt hij zich tot de erastai die in 
ruill voor de seksuele diensten van de jongen, hem paideusis bieden. Dit is vreemd, 
doordatt Pausanias voor de wederdienst van de erastai niet de term xapi£e<rftoa heeft 
gebruikt.1055 Vervolgens kunnen de woorden 'het behoort om de eros van hen in stand 
tee houden' op drie manieren worden geïnterpreteerd: 
a.. 'de eros van hen' slaat op de erastai en het zijn de eromenoi die deze eros, dat is: de 
Ouranische,, in stand moeten houden. 
b.. 'de eros van hen' slaat, hetgeen het meest voor de hand ligt, op de erastai en de 
eromenoi.. Wie nu deze liefde moet bewaken, is echter niet duidelijk. Misschien de 
samenlevingg of de wetgever - Pausanias spreekt immers over een nomos - maar er 
vindtt in dit geval een verandering van subject plaats. 
c.. 'hen' zijn de eromenoi en we vertalen 'de liefde voor hen'. De erastai moeten deze 
eross die een pedagogisch aspect bevat in stand houden. 
Datt deze zin zo onduidelijk is, heeft te maken met het andere betekenisniveau dat 
Eryximachoss erin heeft aangebracht, namelijk: 
2.. het niveau van de muziekbeoefening. Naar analogie van de geneeskunde moet de 
agenss van het xapi£eo-9cu de vakman zijn van wie in de zin onmiddellijk hieraan 
voorafgaandd gezegd is, dat hij nodig is om de juiste eros te onderkennen en om de 
uitvoerderss op het spoor van deze eros te brengen. Wie zijn nu de moreel 
ontwikkeldenn onder de mensen en degenen die dat willen worden, die hij terwille 
moett zijn? De eerste groep moeten de componisten en uitvoerders zijn, die door de 
juistee vorm van muziek al gevormd zijn; de tweede groep waarschijnlijk de jeugd die 
nogg gevormd moet worden. Met 'de eros van hen' bedoelt Eryximachos 
waarschijnlijkk hun hartstocht voor de muziek, waarbij het vooral gaat om de 
hartstochtt van degenen die al gevormd zijn.106 Deze eros is de Ouranische liefde. 
Eryximachoss legt dus een verband aan tussen de juiste vorm van muziekbeoefening 
enn moraal. Het zijn de moreel uitgebalanceerde mensen die in staat zijn de juiste vorm 

imimSmp.Smp. 187d4-e6. 
1044 Er zijn maar drie commentatoren die zich wagen aan een interpretatie van deze passage: Hug (1876) 
adad loc., Robin (19586) pp. LV-LVI en Dover (19822) ad loc. Alleen ook Hug gaat er van uit dat ook het 
erotischee aspect in deze zin een rol speelt. 
1033 Pausanias gebruikt hiervoor wel de term wrnpexetc; (184d5). 
1066 Ik ben het dus niet met Dover eens, die meent dat net gaat om de eros van de luisteraars. Een andere 
mogelijkheidd zou kunnen zijn dat het gaat om de eros tussen de uitvoerder of componist en zijn leerling, 
waarbijj de paideusis een belangrijke rol speelt. 
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vann muziek voort te brengen. De expert op dit gebied moet de hartstocht van deze 
mensenn aansporen, begeleiden en ervoor zorgen dat zij zich ontwikkelen. Maar wat 
moetenn we ons voorstellen bij de Pandemische variant van deze hartstocht?107 Is dat 
dee hartstocht voor de verkeerde vorm van muziek, oftewel de muziek die niet uitgaat 
vann de harmonia en het ritme, zoals de arts deze begrippen heeft geformuleerd? Hij 
maaktt dit niet verder duidelijk, maar wellicht moeten we hierbij denken aan wat Plato 
inn de Staat zegt over de verkeerde vormen van muziek.108 Bepaalde toonaarden 
passenn niet bij het karakter dat de wachters moeten hebben.109 Dat geldt ook voor 
bepaaldee ritmes. Alleen ritmes die bij een geregeld (KOOUIOU) en dapper leven passen 
zijnn toegestaan. Er zijn ritmes die slaafsheid, overmoed en waanzin weergeven. Deze 
moetenn dus niet ten gehore worden gebracht.110 

Wee komen nu op het laatste punt waarin deze passage opmerkelijk is. De slechte eros 
iss niet geheel verwerpelijk. Het genot dat deze eros geeft mag geconsumeerd 
worden,, zolang dit genot maar niet tot losbandigheid leidt. Wat moeten we in het geval 
vann de muziek onder dit genot verstaan en om wiens genot gaat het? Het voorbeeld 
vann het koken benadrukt dat het niet gaat om de koks, maar om degenen die van 
lekkerr eten houden. Dit betekent dat Eryximachos denkt aan het genot dat de muziek 
geeftt aan de luisteraars, niet aan degenen die de muziek componeren of uitvoeren. 
Wanneerr we aan de andere kant denken aan de erotiek, dan gaat het om het genot 
vann degenen die de eros in praktijk brengen: het genot van de seksualiteit. Misschien 
moetenn we dus in het geval van de muziek aan beide groepen denken: de makers en 
uitvoerders,, en de luisteraars.,n Terwijl de slechte eros in deze passage niet in zijn 
geheell wordt verworpen, is dit wel het geval bij de geneeskunde, meteorologie en de 
mantiek.. Ook in de Staat is de muziek die aanleiding geeft tot slechte eigenschappen 
niett toelaatbaar. Waarschijnlijk heeft de parallellie met de erotische variant, die in 
dezee passage voortdurend op de achtergrond aanwezig is, hierbij een rol gespeeld. 
Immerss het xapi^eoöai impliceert seksualiteit. Maar Pausanias had de Pandemische 
eross verworpen, omdat deze juist alleen maar op f|8oviï is gericht. De gedachte om het 
genott van de slechte eros wel toe te laten, wordt geadstrueerd met een voorbeeld uit 
dee praktijk van de geneeskunde. En wellicht vinden we hier de oorsprong van deze 
gedachte.. Artsen zijn ook mensen van de praktijk. Het verbod van het zinnelijke 
genott strookt niet met de manier waarop de meeste mensen leven. Plato onderstreept 
dezee visie van de arts door de manier waarop Eryximachos functioneert tijdens het 
verloopp van het symposion. Frappant is in deze context dat Eryximachos aan het 
beginn van de bijeenkomst erop aandringt dat iedereen zelf bepaalt hoeveel hij gaat 
drinken.. Plato vat het samen met de woorden 'drinken voor het genot1."2 Wijn drinken 
kann slecht zijn als iemand geen maat weet te houden. Dronkenschap is lastig voor de 
mensen.. Blijkbaar is 'genot' in dit geval een goede maat om niet in akolasia te 
vervallen. . 

1077 Het verbinden van de Ouranische en Pandemische eros met de twee muzes, die we kennen uit 
Hesiodoss {Theogonie 75-79), heeft mijns inziens geen diepere betekenis. Het belangrijkste is dat hij 
nadrukkelijkk een verband wil leggen tussen dee dubbele Eros in de muziek en de twee goden in de rede 
vann Pausanias. Zie Hug (1876) ad loc. en Robin (19586) p. LV. 
11<*R.<*R.  398c e.v. 
«°»Ziee Adam (19632) I, pp. 202-204. 
1100 In deze passage van de Staat maakt Plato duidelijk hoe het kan dat muziek en karaktervorming 
samenhangen:: hij stelt eerst dat ritme en toonaarden aangepast worden aan het woord en niet andersom: 
duss de inhoud van het lied is bepalend voor het ritme en de toonaard. En de woorden weerspiegelen de 
gesteldheidd van de ziel van degene die de muziek heeft gecomponeerd. Dus alleen mensen die een goed 
karakterr hebben maken passende muziek. Bovendien zijn ritme en melodie dingen die tot het binnenste 
vann de ziel doordringen. Muziek bij uitstek vormt de ziel. Vandaar dat uitsluitend bepaalde vormen van 
muziekk onderdeel mogen zijn van de vorming van de wachters. 
1,11 Deze interpretatie sluit aan bij de vaagheid van het subject van achtereenvolgens jipoo$épT|, 
Kapiuóonxai,, éujioiTJan. (187e2-3). 
mmSmp.Smp. 176e3: npöc. n&ovnv. 
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Alss conclusie van deze bespreking mogen we stellen dat de beschouwing van 
Eryximachoss over eros allerlei inconsequenties bevat. De geef de belangrijkste. 
-- Hij maakt de bewering niet waar dat zijn rede als het ware een afsluiting vormt op 
diee van Pausanias. Ze verschillen te veel op wezenlijke punten om ze als een geheel te 
zien,, zoals Eryximachos voorspiegelt. De werking van de goede eros is bij de arts 
gebaseerdd op het principe: het ongelijke bemint het ongelijke, bij Pausanias 
daarentegenn op het principe: het gelijke wordt aangetrokken door het gelijke. De 
opvattingg van wat eros is verschilt. Zo wordt de 'erotische' relatie bij Pausanias 
gekenmerktt door een asymmetrie, bij Eryximachos niet. De arts holt het xapi;eo9ai-
aspectt uit. Het betreft bij hem niet meer een facet van de 'erotische' relatie, maar het 
ingrijpenn van iemand die buiten de eigenlijke 'erotische' structuur staat. 
-- Ook al probeert hij door de herhaling van termen te suggereren dat het eros-begrip 
bijj alle vier de domeinen dezelfde betekenis heeft en uniform is, toch blijkt uit onze 
analysee dat er verschillen zijn. Zo is de eenheid die de goede eros in de geneeskunde 
enn de meteorologie teweegbrengt van een ander karakter dan in de muziek. Ook is 
datgenee wat de goede eros bewerkstelligt in fysische processen iets anders dan op 
hett terrein van de verhouding tussen goden en mensen. Bovendien leidt de aanname 
vann een universeel werkzame slechte én goede eros tot problemen. De slechte eros is 
inn principe de verstoorder van het evenwicht van de goede eros en moet verdreven 
wordenn of niet toegelaten worden. In het geval van de muziek büjkt deze regel niet op 
tee gaan. We mogen het genot dat deze eros geeft tot een zekere graad toelaten. 
Waarschijnlijkk karakteriseert Plato de arts door deze nuanceringen als een man die 
oogg heeft voor de verschillende aspecten van de wereld om ons heen en als iemand 
diee praktisch is ingesteld. Maar aan de andere kant vertoont zijn visie op de dubbele 
eross als universele kracht vanuit theoretisch perspectief grote mankementen. 

6.. De functie van de rede 

Dee rede van Eryximachos is van Plato een knap stukje werk geweest. Enerzijds heeft 
hijj er een serieuze poging van gemaakt om vanuit de natuurfilosofische traditie een 
algemenee theorie te geven van de universele krachten van eros, anderzijds laat hij de 
onvolkomenhedenn aan dit verklaringsmodel zien. Sommige commentatoren hebben 
mijnss inziens te eenzijdig de bron benadrukt waaraan Eryximachos zijn theorieën 
heeftt ontleend. Zo wordt óf Empedokles óf de medische wetenschap als inspiratie
bronn voorgesteld.113 Plato heeft mijns inziens juist moeite gedaan om de bijdrage van 
dee arts een algemeen natuurfilosofisch karakter te geven, zonder daarbij te willen 
verwijzenn naar één specifieke filosoof of één bepaald vakspecialisme. Dat hij een arts 
heeftt gekozen als woordvoerder van de natuurfilosofische traditie, maakt het 
waarschijnlijkk dat hij een breed spectrum aan opvattingen uit deze traditie heeft 
willenn weergeven. Artsen waren, zoals we gezien hebben, goed thuis in de 
filosofischee theorieën omtrent de constitutie van het menselijk lichaam en de wereld 
waarinn de mens leeft: de $wic,. 

113Andersonn (1993) pp. 31 e.v. benadrukt te sterk dat Empedokles de vader  van Eryximachos' 
opvattingenn zou zijn. Dit ligt voor  de hand in het geval van de werking van de dubbele Eros, ook al zijn 
err  belangrijke verschillen tussen de theorie van Empedokles over  OiXi a en Neïicoc, en die van 
Eryximachoss over  de goede en slechte Eros. Zo scheidt bij  Empedokles Neikos dat wat aan elkaar 
ongelijkk  is, bij  Eryximachos verbindt de slechte Eros wat gelijk is. De werking van de goede Eros 
beperktt  zich, in tegenstelling tot 4>iXia, tot het verbinden van datgene wat ongelijk is. Vergelijk Muller 
(1965)) p. 110. Bij  andere aspecten zijn de overeenkomsten tussen Eryximachos en Empedokles veel 
minderr  duidelijk . Zo is het niet waarschijnlij k dat Empedokles een volledig uitgewerkt schema had van 
dee vier  elementen, gekoppeld aan de elementaire krachten, het warme, het koude, het vochtige, het 
droge.. Zie Lloyd (1964) pp. 256-257, Wright (1981) pp. 26-27, Longrigg (1993) p. 107. Ook de 
theoriee die Eryximachos ontwikkelt over  muziek is ons niet bekend uit de fragmenten van Empedokles. 
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Dee theorie van de tegendelen als verklaringsmodel voor fysische processen in de 
wereldd om ons heen is niet specifiek eigen aan één filosoof, zoals Empedokles.114 Ze 
gaatt terug op Anaximander.115 Plato lijkt inderdaad een toespeling te maken op deze 
filosooff door het gebruik van de term 'onrecht' (óSuria), dat de elementaire krachten 
tenn opzichte van elkaar al dan niet zouden verrichten.116 Dezelfde term lezen we in het 
fragmentt BI van Anaximander: 

wantt zij (de elementen) betalen elkaar straf en boete voor hun onrechtmatige daad (öSiicia) 
volgenss het geordende verloop van de tijd.U7 

Dee theorie van de tegendelen komen we verder ook tegen in Herakleitos en in 
Anaxagoras.118 8 

Maarr ook in het medische denken heeft de theorie van de elementaire krachten als 
tegenpolenn veel aanhang gevonden. We hebben al laten zien dat de theorie van 
Eryximachoss over de gezondheid grote overeenkomsten vertoont met die van 
Alkmaion.. Ook uit het Corpus Hippocraticum blijkt dat deze theorie gemeengoed was 
alss verklaringsmodel. Zo gaat de auteur van het geschrift Over de natuur van de mens 
ervann uit dat wanneer iemand sterft elke component van zijn lichaam terugkeert naar 
zijnn natuur: het vochtige naar het vochtige, het droge naar het droge, enz. De vier 
sappenn zijn elk verbonden met één van de elementaire krachten en met de vier 
seizoenen.1199 Maar ook in andere werken, zoals Over vlees, Over de leefwijze I, Over 
aandoeningen,aandoeningen, Over lucht, water, plaatsen wordt gebruik gemaakt van deze 
theorie.1200 In het traktaat Over de leefwijze ƒ gaat de auteur ervan uit dat aan de 
constitutiee van de mens de tegengestelde krachten vuur (het warme en droge) en 
waterr (het koude en vochtige) ten grondslag liggen.121 Ook de arts Philistion van Lokri, 
eenn exponent van de Siciliaanse traditie van de geneeskunde, met wie Plato 
waarschijnlijkk contact heeft gehad, verbindt de vier elemententheorie van 
Empedokless met de krachten het warme, het koude, het vochtige en het droge.m Ook 
dee scherpe kritiek van de auteur van Over de oude geneeskunde op de theorie van het 
warme,, koude, droge en vochtige laat zien dat deze theorie in het medische denken 
belangrijkk was.123 

Dee rede heeft dus meer dan één wortel in de natuurfilosofische traditie. Ook is het 
duidelijkk dat de rede de grenzen van het medische denken overstijgt, bijvoorbeeld in 
dee analyse van de werking van de dubbele eros op het gebied van de muziek en dat 
vann de religie. De conclusie lijkt derhalve gerechtvaardigd dat de bijdrage van 
Eryximachoss in het Symposium in het algemeen staat voor een natuurfilosofische 
benaderingg van het eros-begrip. 
Nuu hebben we gezien dat de rede verscheidene ernstige en minder ernstige 
onvolkomenhedenn bevat. Deze betreffen zowel inconsequenties binnen de rede zelf, 

114Voorr Empedokles en de theorie van de vier elementen, zie bijvoorbeeld Millerd (1908) pp. 30 e.v., 
Guthriee (1965) pp. 138 e.v. 
,15Ziee Vlastos (1947) pp. 73 e.v., Guthrie (1962) pp. 78 e.v., Lloyd (1964) pp. 259 e.v. en Kahn (1960) 
pp.. 119 e.v. 
1165mp.. 188a6, a8. In 188a8 zou ook de slechte Eros subject van f|5iicnoev kunnen zijn. 
117Overr dit fragment zie Vlastos (1947) pp. 73 e.v., Kahn (1960) pp. 166 e.v., Guthrie (1962) pp. 76 
e.v.,, Lloyd (1964) pp. 266 e.v., Hussey (1972) pp. 23-25, Kirk, Raven & Schofield (19832) pp. 117 
e.v. . 
llsVoorr fysische tegendelen bij Herakleitos, zie fragment DK 126, bij Anaxagoras bijvoorbeeld 
fragmentfragment DK 4,8,12. 
11»A/ar.ffom.3,4en7. . 
mmCarn.Carn. 2 en 4, Wiet. 1,3,4 en 33, Aff. 1, Aër. 12. 
1211 Vict. 1,3 en passim. Konstan & Young-Bruehl (1982) pp. 42-43 onderstrepen dat Eryximachos aan 
ditt traktaat zijn medische theorieën ontleend heeft 
l22Ziee Anoiu hond. XX, 25 e.v., cf. Longrigg (1993) pp. 106 e.v. 
123Ziee Lloyd (1991) pp. 57 e.v. 
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alss de door Eryximachos beweerde overeenstemming met de rede van Pausanias. 
Platoo laat zien dat een natuurfilosofische theorie van de werking van de dubbele eros 
alss een poging om een universele verklaring te geven voor zeer uiteenlopende 
verschijnselenn faalt. Eryximachos moet verschuivingen in het eros-begrip, in het 
begripp van 'harmonieVeenheid toelaten teneinde deze uiteenlopende verschijnselen 
opp een uniforme wijze te kunnen verklaren. Verder - en dit is vanuit de thematiek van 
hett Symposium waarschijnlijk ernstiger - is Eryximachos' theorie over eros niet in 
staatt tegelijk een heldere en consistente verklaring te geven van de erotische/psy
chischee variant van eros. Zijn rede vormt juist een breuk met essentiële aspecten van 
dee benadering van Pausanias. Plato laat dus aan de hand van de bijdrage van 
Eryximachoss zien dat het model van de natuurfilosofie, zoals Eryximachos dit heeft 
gegeven,, niet voldoet om de psychische manifestatie van eros in mensen te 
verklaren.12** En wellicht mogen we hieruit afleiden dat in Plato's visie het natuur
wetenschappelijkk denken überhaupt niet in staat is om uit te leggen waarom mensen 
opp elkaar verliefd worden en wat eros in deze zin is.125 

Alss dit juist is, is er een zekere overeenkomst in de rol van de Eryximachos-passage 
inn het Symposium en de zogenaamde 'wijsgerige autobiografie van Sokrates' in de 
Phaedo.™Phaedo.™ In deze dialoog toont Sokrates zich ontevreden met het feit dat 
natuurwetenschappelijkee theorieën niet op een bevredigende manier het ontstaan en 
vergaann van dingen kunnen verklaren. Ook Anaxagoras met zijn Nous bleek bij nader 
onderzoekk uiteindelijk alleen oog te hebben voor fysische en materiële oorzaken en 
geenn verklaring te bieden voor motieven van handelingen. Omdat er verder echter 
niemandd was die Sokrates verder over dit type oorzaak kon onderrichten, 
onderneemtt hij vervolgens een 'tweede vaart' in het zoeken naar de aitia. Deze vaart 
brengtt hem tot de Vormen, die niet zozeer de oorzaak zijn van het feit dat de dingen 
bestaan,, maar van het feit dat de dingen de eigenschappen hebben die ze hebben. 
Wanneerr we de rede van Sokrates (Diotima) uit het Symposium naast die van 
Eryximachoss leggen zien we een soortgelijk patroon. De rede van Sokrates maakt 
duidelijkk dat de Vorm het Schone nodig is om de werking van eros in zijn ultieme, dat 
will zeggen: filosofische manifestatie te verklaren. In Diotima's visie is eros de weg 
waarlangss de mens onsterfelijkheid bereikt, en leidt de filosofische eros tot een 
onsterfelijkheidd die verwant is aan de goddelijke vorm ervan.127 De bezwaren van 
Platoo tegen de visie van de natuurfilosofische benadering zijn waarschijnlijk niet dat 
zijj de werking van eros uitsluitend materialistisch of mechanistisch verklaart.128 

Immerss dat doet hij niet. De beschrijving van eros op het gebied van de muziek en 
godsdienstt is niet gebaseerd op een materialistisch of mechanistisch model. Gezien 
vanuitt de rede van Diotima ligt het manco in de opvattingen van de arts in een 
verkeerdee analyse van wat eros is en in het al te universele karakter dat hij aan eros 

124Wolzz (1969-70) p. 333 merkt scherp op: 'Worst of all, love as a distinctively human trait has been lost 
sightt of.' 
125Taylor(1948J)) p. 218 meent dat de belangrijkste functie van de rede van Eryximachos is om de 
aandachtt van het onderwerp seksualiteit af te leiden, als voorbereiding op de rede van Sokrates. Dit lijkt 
mee niet juist. De functie van de rede is te laten zien dat de traditionele natuurfilosofie niet voldoet om de 
eross tussen mensen te verklaren. Bovendien is het de rede van Aristophanes die weer de aandacht op 
eross als persoonlijke kracht en dus ook op de seksualiteit vestigt. 
mmPhd.Phd. 95e7e.v. 
l27Dcc realiseer mij dat ik hier de structuur van Diotima's argumentatie omdraai. Eros is in haar visie de 
krachtt van mensen die hen uiteindelijk brengt tot het aanschouwen van de Vorm het Schone, hetgeen de 
erastess een onsterfelijk product (ware dpexfD doet voortbrengen. Het Schone, op welk niveau dan ook, 
iss een noodzakelijke schakel in het proces van eros, dat wil zeggen: het verkrijgen van onsterfelijkheid. 
Vandaarr dat het juist is om te zeggen dat de aanname van de Vorm het Schone noodzakelijk is om 
duidelijkk te maken hoe een mens een goddelijke vorm van onsterfelijkheid kan bereiken. 
128Zoo Rosen (19872) p. 100, die de visie van Eryximachos omschrijft als vitalistisch materialisme. 
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toekent.. Hij motiveert de eros niet vanuit het teaXóv129 en heeft te weinig oog voor de 
eross die een individu ervaart voor een ander. 
Err is vaak beweerd dat de rede van Eryximachos de lezer in bepaalde opzichten zou 
voorbereidenn op de opvattingen van Diotima over eros. Dit is slechts in heel beperkte 
matee waar. De gedachte dat Eros een tussenpositie inneemt tussen mensen en goden 
lijktt op wat Diotima naar voren brengt. Bij beiden vormt Eros een verband tussen de 
tweee werelden. Bij Diotima is Eros echter geen god zoals bij Eryximachos, en de brug 
diee eros is blijft bij haar gescheiden van datgene wat hij overbrugt, immers hij is een 
daimonn en geen god. ,3° Verder verschillen hun bijdragen zo wezenlijk van elkaar dat 
hett mijns inziens onjuist is om op grond van vage overeenkomsten te concluderen dat 
Eryximachoss de lezer nog in andere opzichten voorbereidt op Diotima. Zo zou 
Eryximachoss de lezer alvast laten wennen aan het idee dat eros gericht kan zijn op 
ietss anders dan op een persoon. Eryximachos' betoog gaat inderdaad van dit idee uit, 
maarr dit is nu juist de zwakte ervan. Eros staat, volgens Eryximachos, los van de 
mens,, hetgeen een enigszins paradoxale constatering is uit de mond van een arts die 
zichh juist bezighoudt met de mens. Dat eros geheel los van mensen kan opereren, is 
eenn gedachte die helemaal niet aansluit bij de opvattingen van Diotima. Zij is van 
meningg dat eros een emotie of streven is van de mens. Dat eros in bepaalde gevallen 
bovenn het persoonlijke niveau uitstijgt is alleen mogelijk op basis van de 
persoonsgebondenn manifestatie van eros. Het is de rede van Aristophanes die door in 
veell aspecten een breuk te vormen met die van Eryximachos - eros is een streven 
vann de mens, er is maar één eros, die maakt dat iemand verliefd wordt op een ander 
diee aan hem verwant is - de eerste schrede zet in de richting van wat Diotima te 
zeggenn heeft. De hikscène die de aanleiding vormt om de beurt van Eryximachos en 
Aristophaness om te draaien heeft zo niet alleen een dramatische functie, maar ook 
eenn inhoudelijke. Na Aristophanes' rede zou die van Eryximachos een stap terug zijn. 
Wee hebben geconstateerd dat Eryximachos op het gebied van de geneeskunde en de 
muziekk een onderscheid maakt tussen de theoreticus en de man van de praktijk. Ook 
inn de beoordeling van Eryximachos' rol tijdens het symposion moeten we dit 
onderscheidd maken. Plato heeft een scherp contrast aangebracht tussen 
Eryximachoss als praktiserend arts en als theoreticus. Wat hij als theoreticus te berde 
brengtt is interessant, maar blijkt onvoldoende om de complexiteit van het verschijnsel 
eross op consistente wijze te verklaren. Het is dus niet zozeer de pedanterie alswel de 
onkundee om als arts filosofie te bedrijven, die Plato aan de kaak stelt. Als man van de 
praktijkk geeft Plato hem een sleutelfunctie in het kader van de organisatie van het 
symposion.. Zijn ingrijpen is noodzakelijk, wil de filosofie gedijen. 

l29Eryximachoss merkt aan het begin van zijn rede op dat Pausanias gelijk heeft dat Eros zich 
manifesteertt  in de zielen van de mensen gericht op mooie jongens (npöq xoix; Kakoyq, 186a4), maar 
vervolgenss verlaat hij  deze opvatting door  er  direct aan toe te voegen dat Eros gericht is op vele andere 
dingenn (icpóc, öJULa noXXa) en gebruikt de term xaXó? alleen voor  de karakterisering van de 
Ouranischee Eros zelf, een fout die ook Agathon maakt en die het uitgangspunt vormt voor  Sokrates' 
demonstratiee dat Eros geen god maar  een daimon is. 
'*>Cf .. ook Dorter  (1969) p. 228. 
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HOOFDSTUKK  5 
DEE REDE VAN ARISTOPHANES 

1.. Aristophanes 

Aristophaness is de eerste spreker die wij goed kennen. Toch maakt dit gegeven het 
err niet gemakkelijker op zijn rede te interpreteren. Integendeel, juist zijn 
aanwezigheidd tijdens het symposion en zijn rol als vierde, de middelste spreker, 
makenn het moeilijk zijn woorden op zichzelf, maar ook als een schakel in de 
'dialectiek'' van het Symposium op juiste wijze in te schatten. De centrale vraag hierbij 
iss in hoeverre Plato zelf serieus is met deze rede. Suggereert hij met het optreden van 
Aristophaness dat de toehoorder en lezer alles wat hij zegt met een korreltje zout moet 
nemen?? We moeten hierbij een onderscheid maken tussen: 
a.. bespotting van de figuur van Aristophanes door Plato 
b.. bespotting van bepaalde theorieën, gedachten of personen via Aristophanes 

doorr Plato1 

c.. klucht-achtige vertelling met onschuldige grappen om de toehoorders te 
vermakenn zonder dat de humor een bespottend karakter heeft. Plato maakt van 
dee Aristophaneïsche humor gebruik om te variëren op de serieuze toon van de 
anderee redes.2 

Robinn benadrukt de eerste wijze van bespotting3 Hij wijst op de vijandigheid die er 
tussenn Plato en Aristophanes zou bestaan vanwege diens behandeling van Sokrates 
inn zijn komedies en met name in de Wolken*. Uit de wijze waarop Plato in de Apologie 
Aristophaness ervan beschuldigt Sokrates belachelijk te hebben gemaakt, blijkt dat 
Aristophaness een tegenstander is. Robin concludeert: 'En résumé, si Platon a fait 
danss Ie Banquet une place a Aristophane aux cötés de Socrate, ce n'est pas dans une 
autree esprit qui celui qui Tamme a son égard dans VApologie ou dans Ie Phédon.' 
Inn de Apologie (18a-19a) maakt Sokrates in het begin van zijn verdediging een 
onderscheidd tussen de aanklagers wier aanklacht nu de aanleiding vormt voor het 
process dat tegen hem wordt gevoerd en degenen die gedurende zijn optreden in 
Athenee jarenlang lasterpraatjes over hem hebben rondgestrooid. Deze mensen 
noemtt hij zijn eerste aanklagers. Ze zijn talrijk en al geruime tijd zijn ze bezig hem 
zwartt te maken. Ze zijn meer te vrezen dan de andere aanklagers. Immers, ze hebben 
dee juryleden beïnvloed toen dezen nog jong waren en dus juist zeer ontvankelijk voor 
ditt soort aantijgingen. Het is op een enkeling na een anonieme groep, waartegen men 
zichh moeilijk kan verdedigen.3 Deze lasterpraatjes betreffen: 1. het verrichten van 

'Zoo Bury (19322) pp. XXXI-XXXIV, die meent dat de rede van Aristophanes een karikatuur is van 
fysiologischee opvattingen over de verklaring van sexe-differentiatie, zoals deze naar voren worden 
gebrachtt in Via. 28 e.v. Bovendien zouden bepaalde opvattingen van Empedokles door Aristophanes op 
dee hak worden genomen. Anderson (1993) pp. 40 e.v. ziet in de rede van Aristophanes niet alleen een 
satiree op wat Eryximachos heeft gezegd, maar op het hele Empedokleïsche masker dat de arts draagt. 
2Zoo Clay (1975/2). 
'Robinn (1958«) pp. LVH e.v. Cf. ook p. LI. Zo ook Brochard (1926). 
*Ookk Dover (19822) p. 9 is zeer negatief over de verhouding tussen Plato en Aristophanes. In zijn 
besprekingg van de vraag in hoeverre het symposion zoals Plato het heeft beschreven een historische 
basiss heeft, zegt hij: 'Aristophanes, as author of the Clouds, may possibly have been so hostile to 
Socratess that even the most self-confident of hosts would have thought twice about inviting them to the 
samee party; but it would be going far beyond the evidence to say that Agathon did not invite them.' 
5Err zijn drie komedies bekend waarin Sokrates wordt bespot. De Wolken van Aristophanes (423 v. 
Chr.),, Connus van Ameipsias (423 v. Chr.) en Kolakes van Eupolis (421 v. Chr.). Zie Burnet (1924) 
pp.. 78-79. Guthrie (1971) p. 40 noemt ook nog Kallias en Telekleides. Cf. Dover (1968) p. XLVII en 
Vanderr Waerdt (1994) p. 52, n. 16. 
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onderzoekk naar wat er onder de grond en in de hemel gebeurt; 2. het laten triomferen 
vann het zwakste argument over het sterkste;6 3. het onderrichten van anderen in 
diezelfdee kunsten. Vervolgens verwijst Sokrates naar de Wolken en distantieert zich 
vann het beeld dat Aristophanes daar van hem geeft. De strekking van Sokrates' 
verwijzingg naar de Wolken is dat Aristophanes ook de door anderen verbreide 
beschuldigingenn onder woorden bracht7. 
Inn de Phaedo zijn de toespelingen op de Wolken minder verstrekkend. In 64b betoogt 
Sokratess dat iemand die zich tijdens zijn leven met filosofie heeft beziggehouden, vol 
vertrouwenn is wanneer hij gaat sterven. Filosofie betekent immers betrokken zijn op 
hett sterven en op de dood. Sokrates brengt met deze uitspraak Simmias aan het 
lachen,, omdat deze bij hem de gedachte oproept dat zij die zich met filosofie inlaten 
doodzoekerss zijn. Dit zou een verwijzing kunnen zijn naar de Wolken waarin (vers 
1033 en 504) Aristophanes de leerlingen van Sokrates uitmaakt voor 'halve doden'.8 

Dee toespeling in Phaedo 70b/c betreft de praatzucht van Sokrates (dSoXeoxia) en het 
feitt dat hij over dingen spreekt die hem niets aangaan. De naam van Aristophanes 
valtt niet, maar de vermelding van de term 'komediedichter' is voldoende om de 
WolkenWolken in herinnering te roepen». 
Dee wijze waarop Aristophanes in het Symposium wordt voorgesteld laat geen enkele 
vijandigheidd zien.10 Dat hij wordt afgeschilderd als iemand die zich aan drank te buiten 
kann gaan (cf. 176b) of als een grappenmaker (189a, 213c), is op zich geen negatieve 
kwalificatie.. Ook de hikpassage is mijns inziens niet bedoeld als een ernstige 
bespottingg van de persoon van Aristophanes11. Ook na de rede van Aristophanes aan 
hett einde van het Symposium is de houding jegens hem verre van vijandig. Hij wordt 
duidelijkk met de anderen op één lijn gesteld: in 212c5-6 noemt Alkibiades hem als een 
vann degenen die gedeeld heeft in de 'filosofische waanzin en vervoering'. De volgende 
ochtend,, als Aristodemos wakker wordt en de hanen al kraaien, ziet hij dat de 
meestenn nog slapen of al vertrokken zijn. Alleen Agathon, Aristophanes en Sokrates 
zittenn nog te drinken uit een grote drinkschaal en discussiëren over de vraag of een 
komediedichterr ook in staat moet zijn een tragedie te schrijven en vice versa. Ook uit 
dezee passage spreekt geen enkele vijandigheid, maar eerder een sfeer van 
vriendschappelijkheidd en vertrouwdheid. Dat Aristophanes in 212c5-6 op Sokrates' 

6Dezee beschuldiging verwijst duidelij k naar  de Wolken 112, maar  ook naar  de discussie tussen de 
Sterkeree en de Zwakkere Logos van 889 e.v. Deze passage bespreek ik in par. 8 van dit hoofdstuk. 
7Zoo ook Hug (1876) p. XLVI , Burnet (1924) p. 75 en Guthri e (1971) p. 55. Hug meent dat de 
vermeldingg van Aristophanes op opvallend milde wijze plaatsvindt. Zo ook Bumet (1924) p. 79: 'I t is 
nott  likely that Socrates would take the Clouds more seriously than it was intended (nl. 'attacks in fun') ' 
VergelijkVergelijk  eveneens Daux (1942) p. 257. Ook Guthri e (1971) p. 55 suggereert dat de Wolken niet heeft 
geleidd tot een grote vijandigheid tussen Sokrates en Aristophanes. Hij  voert twee argumenten aan om dit 
tee onderbouwen: de Wolken zijn opgevoerd in 423 en in die tij d had niemand nog aan een proces tegen 
Sokratess gedacht. Hij  verwijst naar  de anekdote die Plutarchus geeft {De lib. educ. 10c): Sokrates zou op 
dee vraag of hij  niet boos was op Aristophanes vanwege de Wolken geantwoord hebben: 'Er  zijn grappen 
overr  mij  gemaakt in het theater  zoals bij  een groot symposion.'  Het tweede argument van Guthri e is dat 
dee Wolken van Aristophanes in de Apologie niet beschouwd wordt als datgene wat de aantijgingen in 
gangg heeft gezet. De zwartmakerij  gaat tot ver  vóór  de opvoering van de Wolken terug. Frese (1926) p. 
3866 e.v. betoogt dat Plato strik t genomen Aristophanes in de Apologie niet rekent tot degenen die zich 
doorr  4>9óvoq en SiapoXfj  hebben laten leiden en dat hij  dus niet behoort tot de eigenlijke gevaarlijke 
aanklagerss van de eerste groep. Volgens hem zouden de Atheners in 399 de komedie van Aristophanes 
zoo goed als vergeten zijn. 
«Cf.. Burnet (191 l)orffcc . 
'Ookk kan men gedacht hebben aan Eupolis (fr . 352 Koek) die gekscheert met Sokrates' praatziekte. Zie 
Burnett  (1911) ad loc., Guthri e (1971) p. 54 en Rowe (1993) ad loc. Rowe ziet in de bespreking van de 
wetenschapp in Phd. 96a-99c eerder  een verwijzing naar  de Wolken. 
10Tott  deze conclusie komen ook Frese (1926) pp. 387-388 en Daux (1942) pp. 239 e.v. 
nnPacePace Robin (19586) p. Li : 'Socrate, il est vrai, n'est pas un moins grand buveur; mais ce doit être chez 
Aristophane,, Ie bouffon, que se manifesteront les effects ridicules de 1'excès de boisson: coup de boutoir 
èè 1'homme detestable qui, en calomniant Socrate, a contribué a exciter  les haines qui 1'ont perdu.' 
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rederede wil reageren, is begrijpelijk, omdat Sokrates de centrale gedachte uit diens rede 
lijktt te bekritiseren. Maar Aristophanes krijgt hiertoe geen kans, omdat op dat 
momentt Alkibiades komt binnenstormen. Zo wordt hem de mond inderdaad 
gesnoerd,, maar niet op een beledigende manier. Het is niet zo dat Sokrates weigert 
mett hem te discussiëren. Tenslotte is er nog een toespeling op de Wolken. In 221b3 
citeertt Alkibiades een versregel uit de Wolken (362) om de scherpzinnigheid van 
Sokratess aan te geven. Alkibiades hanteert de komische kunstgreep van de 
omdraaiing:: terwijl in de Wolken de woorden zijn bedoeld om Sokrates belachelijk te 
maken,, duiden ze hier een positieve eigenschap aan. Aristophanes wordt zo enigszins 
opp zijn nummer gezet Afgezien dus van wellicht dit laatste voorbeeld is volgens mij 
dee wijze waarop Aristophanes zowel vóór als na* zijn rede gekarakteriseerd wordt 
niett vijandig. Er is dus geen reden om de bijdrage van Aristophanes vanuit zijn rol in 
hett Symposium te interpreteren als een ernstige aanklacht tegen deze 
komediedichter.. De ben het met mensen als Burnet en Guthrie (zie noot 7) eens dat 
ookk in de Apologie nauwelijks sprake is van een sfeer van vijandigheid tussen 
Sokratess en Aristophanes. Hij is een spreekbuis geweest voor de lasterpraatjes die 
allangg over Sokrates de ronde deden. Een juridische vervolging van Sokrates speelde 
inn die tijd nog niet. Het lijkt me dus onjuist op grond van met name de Apologie te 
concluderenn dat de rede van Aristophanes in het Symposium niet serieus genomen 
moett worden. 
Tochh heeft Aristophanes in de Wolken de draak met Sokrates gestoken. Hij heeft 
hemm allerlei dingen in de mond gelegd waarvan Sokrates in de Apologie duidelijk 
maaktt dat dit ten onrechte is.12 Ik zal laten zien dat Plato in het Symposium met de 
persoonn van Aristophanes hetzelfde doet als wat Aristophanes met Sokrates heeft 
gedaan,, dat wil zeggen: de spot met hem drijven door hem dingen te laten zeggen die 
eenn omdraaiing zijn van wat hij gewoonlijk over bepaalde zaken beweert. Dus geen 
grotee vijandigheid, maar een subtiel spel van spot en zelfspot. Maar dit is niet de enige 
functiee van de rede. De zal aantonen dat de rede ondanks haar humoristische karakter 
eenn serieuze bijdrage is aan de discussie, bepaalde belangrijke aspecten van eros 
belichtt en verheldert en een eerste stap is in de richting van de analyse door 
Diotima/Sokrates.13 3 

2.. De structuur  en de inhoud van de rede 

Dee rede van Aristophanes is als volgt gestructureerd: 
1.. Inleiding: het vermogen (5üvau.i<;) van de god Eros is te weinig onderkend. Hij is 
namelijkk de meest mensvriendelijke god. Hij helpt de mensen en hij is genezer. In die 
functiee biedt hij de mensen de kans op het grootste geluk (eiiSaiuovia). De rede bevat 
eenn ringcompositie, doordat Aristophanes aan het einde van zijn rede deze gedachte 
wederomm formuleert, maar nu begrijpt zijn toehoorder (de lezer) in welk opzicht Eros 
eenn genezer is en hoe deze god de mens gelukkig kan maken (189c2-d6). 
2a.. Het begin van de mythe. Er waren ooit drie geslachten: het mannelijke, het 
vrouwelijkee en het androgyne geslacht. De mensen waren rondachtig, hadden vier 
armenn en vier benen, twee gezichten, maar één schedel, vier oren en twee 

12Misschienn mogen we Diogenes Laërtius (n, 36) citeren om ons een indruk te vormen op welke manier 
Sokratess met deze bespotting omging: 'toen iemand hem vroeg of hij  de bespotting niet vreselijk vond, 
zouu hij  gezegd hebben dat het geen zin had zich bloot te stellen aan de spot van de komediedichters, 
immerss als ze één van onze fouten bekritiseren, zullen ze ons daarmee een dienst bewijzen, zo niet, dan 
raaktt  hun kritie k ons in het geheel niet.' 
13Ookk Clay (1975/2) p. 248 gaat ervan uit dat Aristophanes een serieuze bijdrage levert Hij  schrijft : 'i t is 
temptingg to say that Aristophanes was playfull y serious.' 
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geslachtsdelen.144 Verder geeft Aristophanes een beschrijving van de manier waarop 
zijj zich voortbewegen en van hun oorsprong (189d6-190b5). 
2b.. De hybris van de mensen. Zij proberen de goden te verslaan. Zeus straft ze en 
snijdtt ze doormidden om hun kracht te breken. Apollo draait hun gezicht en 
fatsoeneertt de huid. De rimpels worden zo goed mogelijk gladgestreken. De helften 
zoekenn elkaar op, maar sterven van onder meer honger en ten gevolge van andere 
vormenn van gebrek aan daadkracht. Zeus krijgt medelijden en verplaatst de 
geslachtsdelenn naar de andere kant van het lichaam (190b5-191c8). 
Ia.. Eros is het verlangen naar de wederhelft. Aristophanes legt uit hoe de mythe een 
verklaringg geeft voor de drie vormen van seksuele geaardheid: de mannen die 
afkomstigg zijn van een mannelijk geheel zijn homoseksueel, en de vrouwen die 
afkomstigg zijn van een vrouwelijk geheel zijn meer gericht op vrouwen; de mannen 
diee tot een man-vrouw-geheel behoorden, voelen zich aangetrokken tot het andere 
geslacht.. Hij geeft vervolgens bij elke vorm een toelichting op welke wijze deze zich 
manifesteertt (191c8-192b5). 
3b.. Vervolgens geeft hij een nadere bespreking van wat eros inhoudt. Ook al zijn 
mensenn bevangen door eros, ze zijn niet in staat onder woorden te brengen wat eros 
eigenlijkk is. Hephaistos zou hun duidelijk kunnen maken wat het verlangen, dat zij 
voelen,, inhoudt: definitieve eenwording met de wederhelft en herstel van de oude 
natuur.. We moeten als mens oppassen ons opnieuw tegen de goden te verzetten of 
henn te beledigen. Zeus zal ons dan nogmaals doorsnijden. Iedereen moet Eros te 
vriendd houden, want dan zal hij zijn ware geliefde vinden. In die zin is Eros een 
genezer:: hij herstelt onze oude natuur en maakt ons op die manier gelukzalig (192b5-
193d5). . 

Aristophaness brengt Eros/eros weer terug naar het menselijk niveau. Van een 
universeell principe wordt eros een kracht die heel specifiek het menselijk leven 
reguleertt en bepaalt. In die zin is de rede van groot belang als aanloop naar die van 
Agathonn en Diotima/Sokrates. Na Eryximachos' rede, die de hele <(niaiq betrof, brengt 
Aristophaness ons weer terug bij de mens, maar niet zoals in de rede van Pausanias 
vanuitt het perspectief van een bepaalde (polis-)cultuur, maar eros wordt beschreven 
alss een algemeen menselijk beginsel. In tegenstelling tot Dover meen ik dat de rede 
vann Aristophanes in verschillende opzichten een belangrijke schakel is in het 
dialectischh proces van het Symposium15, Aristophanes brengt correcties aan op zowel 
Pausaniass als Eryximachos, die van belang zijn voor een goed begrip van de wijze 
waaropp Diotima invulling zal geven aan het begrip eros16. Een belangrijk inzicht dat 
ingaatt tegen de opvatting van Pausanias en Eryximachos is dat volgens Aristophanes 
Eross één is. Deze gedachte vinden we ook bij Agathon en Diotima terug. Er is geen 
goedee én slechte eros, maar er is slechts één verlangen. Als vermogen, kracht 
(Siivautc,)) in de mens is eros eenduidig te beschrijven. Eros manifesteert zich wel op 
verschillendee manieren - er zijn verschillende vormen van seksuele identiteit -, maar 

l4Morrisonn (1964) pp. 46 e.v. betoogt dat de vorm van de mensen in dit stadium niet 100% bolvormig 
is,, maar rondachtig (circular). Onder meer voert hij aan dat, wanneer twee mensen samengevoegd 
worden,, er geen bol ontstaat. De termen oxpoyyvTvOC, (I89e6), iciiicXta (189e6) en nepufrepiy; (190b3) 
hoevenn niet uitsluitend op een bolvorm te duiden. Zijn suggestie lijkt me daarom niet onwaarschijnlijk. 
"Doverr (1966) pp. 48-50 hecht veel belang aan het feit dat Diotima de centrale definitie van eros 
gegevenn door Aristophanes zou afwijzen en een andere daarvoor in de plaats stelt. De denk dat Dover 
aann dit punt teveel belang hecht en dat hij ongelijk heeft als zou Diotima de centrale definitie van 
Aristophaness geheel afwijzen. Ze laat eerder zien dat zijn definitie in zekere zin aansluit bij die van haar. 
Ziee verder hfdst. 8, par. 4. 
16Aristophaness geeft zelf in het begin van zijn rede aan dat hij op een andere manier zal spreken dan 
Eryximachoss en Pausanias (Smp. 189c2-3): icai uiiv, <S' Epu£iu.axe, eiitelv xöv ' Apiaro^dvn., &Xkr\ 
yéé nrj èv v(5. ë%a> Jiéyeiv f| TJ cv te KOK riaixrctviaq ei7t£Tr|v. Het is opvallend dat hij Phaidros niet 
noemt. . 
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ditt verschil is niet te verklaren uit het wezen van eros zelf, maar uit het verschil in de 
aardd van de mensen. Aristophanes is de eerste die een definitie voorstelt voor wat 
eross is. Dover meent dat Aristophanes zich van de andere sprekers op het symposion 
onderscheidt,, doordat hij zich tot het particuliere beperkt. De kan deze opmerking niet 
onderschrijven."" Voor het eerst wordt de lezer namelijk geconfronteerd met een 
pogingg tot het definiëren van wat eros is. Aristophanes probeert met zijn mythe 
duidelijkk te maken wat f| xov épono; 5iivaui<; (189c4-5) eigenlijk inhoudt: zij is het 
verlangenn naar en het najagen van het geheel dat wij eens waren (192el0-193al). 
Dee definitie heeft een algemeen karakter, omdat zij op alledrie de vormen van eros 
betrekkingg heeft, en onderstreept dat er in feite één eros is. Zo bereidt Aristophanes 
dee lezer ook nadrukkelijk voor op de gedachte dat de menselijke eros meer is dan 
alleenn seksuele hartstocht. Dat 'meer' krijgt bij Diotima wel een andere invulling dan 
bijj Aristophanes, maar ook in dit opzicht is de bijdrage van de komediedichter een 
belangrijkee schakel in het geheel van de redes. Dat Diotima de definitie van 
Aristophaness te beperkt vindt, maakt zijn bijdrage niet minder waardevol. Het is bij 
Platoo een standaard-procédé om stapsgewijs voortgang te boeken, waarbij 
voorgesteldee definities voor het begrip dat besproken wordt, gecorrigeerd en 
aangevuldd worden. Een ander belangrijk contrast met het voorafgaande is de nadruk 
diee Aristophanes op het $i}cac,-begrip legt in zijn verklaring van de verschillende 
vormenn van de seksuele geaardheid. 
Tochh is de breuk met het voorafgaande, met name met de rede van Pausanias, ook 
weerr niet zo scherp als sommige auteurs ons willen doen geloven18. Aristophanes 
neemtt juist enkele centrale gedachten van Pausanias weer op, die door de 
benaderingswijzee van Eryximachos uit het zicht waren verdwenen. Hij brengt de 
discussiee terug op eros als menselijke ervaring en confronteert de lezer opnieuw met 
hett probleem van de seksualiteit, de verhouding tussen heteroseksualiteit en 
homoseksualiteitt en de waardering hiervan. Evenals Pausanias geeft hij het primaat 
aann de homoseksuele manifestatie van eros en pleit voor een levenslange relatie, 
accentenn die we in de rede van Diotima zullen terugvinden. 

3.. Eros en de drie geslachten 

Evenalss Phaidros en Pausanias gebruikt Aristophanes een mythe om zijn toehoorders 
duidelijkk te maken wat eros is. We hebben gezien dat Plato vaker mythen hanteert om 
dee eerste geschiedenis van de mensheid weer te geven. De historische mythen 
beschrijvenn zaken die een contingent karakter hebben.19 Vandaar dat ook de 
waarheidd en onwaarheid in zo'n mythe door elkaar lopen en niet altijd scherp van 
elkaarr te scheiden zijn. De mythe van Aristophanes is zo'n historische mythe20. Plato 

17Doverr  (1966) p. 47: 'Every other  speaker  argues to some degree in abstract terms, even if the 
argumentt  disguises itself, in traditional form, as an exposition of the attributes of a supernatural being. 
Onlyy Aristophanes commits himself whole-heartedly to the particular  and the perishable; he takes it for 
grantedd that for  an individual reunion with his unique, individual 'other  half is an end in itself. This is 
thee issue between him and Diotima'. Aristophanes beschouwt Eros echter  ook als een godheid en 
spreektt  over  de menselijke natuur  in het algemeen. 
l8Zoo onderstreept Anderson (1993) p.44 mijns inziens te sterk het onderscheid tussen de rede van 
Aristophaness en de voorafgaande redes. Eros zou bij  Aristophanes inhouden 'the sharing of a life'. Maar 
dezee gedachte hebben we juist ook bij  Pausanias aangetroffen (vergelijk 181 d3 e.v.). 
"Zi ee Edelstein (1949) pp. 467 e.v. 
Soortgelijkee mythen over  het ontstaan van de mens kennen we uit verschillende bronnen: 
a.. dichters (de mythe van Deukalion en Pyrrha: Hes. fr. 115 [Rzach], Pi. O.IX 42 e.v.; de mythe van 
Pandora::  Hes. 77L 570 e.v. en Op. 54 e.v.) 
b.. filosofen (Anaximandros fr. DK AIO, Al 1, A20, Empedokles fr. DK B57-B62; Protagoras in PI. 
Prt.Prt. 320c e.v., waarin de nadruk ligt op het overleven van de mens). 
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voertt Aristophanes, de rasgrappenmaker van Athene, op als verteller van deze 
mythe.. Dit maakt dat zijn bijdrage tevens een luchtig en onderhoudend intermezzo is 
geworden,, waarbij de toehoorder/lezer even op adem kan komen na de uiterst 
serieuzee en zeer detaillistische (Pausanias) of abstracte (Eryximachos) analyse van 
eross als een menselijk of universeel principe. Aristophanes' rol is dus die van 
entertainer. . 
Maarr tegelijk dient deze mythe als een serieuze bijdrage aan het thema van de avond. 
Dee mythe laat aan de hand van een weergave van het ontstaan van het huidige 
geslachtt der mensen zien wat eros is en welke rol hij in het leven van de mens 
speelt.211 De mythe onderscheidt vier fasen van hett ontstaan van de mens. 

1.. Oorspronkelijk zijn wij, mensen, verwant aan de zon, aarde en maan. De zon geldt 
alss het bij uitstek mannelijke wezen, de aarde als het vrouwelijke wezen en de maan 
alss androgyn, dat zowel aan het mannelijke als aan het vrouwelijke deelheeft22 

(190a8-b5).. Hoe de mens uit deze hemellichamen is voortgekomen, wordt niet 
verteld.. Wel maakt Aristophanes duidelijk dat onze afstamming van de zon, de aarde 
enn de maan de verklaring vormt dat er drie geslachten zijn. Ook de rondachtige vorm 
vann de mens en zijn wijze van voortbewegen heeft hij te danken aan zijn ouders23. 

2.. De tweede fase is de toestand van de mensen toen zij nog gehelen waren. Er 
warenn drie geslachten: het mannelijk geheel, het vrouwelijk geheel en het androgyne 
geheel.. Met dit laatste bedoelt Aristophanes dat dit geheel zowel aan het mannelijke 
alss vrouwelijke deelhad: de ene buitenkant van de androgyne mens draagt het 
mannelijkk geslachtsdeel, de andere het vrouwelijke geslachtsdeel. Als geheel 
genomenn is het dus een soort hermafrodiet. De mensen in deze oerfase werden 
gekenmerktt door kracht en hoogmoed24. Ze nemen geen genoegen met hun positie 

c.. Aisopos (In de PI. Phd. 60cl-7: Sokrates verbaast zich erover  dat pijn en genot, hoe tegengesteld ze 
ookk aan elkaar  zijn, toch bij  elkaar  horen, net alsof het twee dingen zijn die aan één kruin vastzitten. Hij 
vervolgtt  dat als Aisopos eraan gedacht had, hij  een fabel gemaakt zou hebben: hoe de godheid hen wilde 
verzoenen,, maar  toen dit niet lukte, hun kruinen aan elkaar  vastmaakte. Kallimachos (fr. 192.15 e.v.) 
zegtt  Aisopos te citeren wanneer  hij  spreekt over  de tij d dat beesten, vogels en vissen konden spreken. 
Zeuss had hun stemmen aan de mensen gegeven. Cf. Dover  (1966) p. 42 en (19822) p. 113. Het lijk t mij 
methodischh niet juist om een keuze te maken in welke traditi e Aristophanes precies staat, ten einde vast 
tee stellen wat het object van de satire zou zijn. Zo vind ik de conclusie van Dover  dat de mythe van 
Aristophaness 'an Aesopic story' is (Dover  1966 p. 47) ongegrond, zeker  als daarmee wordt 
gesuggereerdd dat Plato deze rede als folklore, als een weergave van volkse normen en waarden en dus 
alss een Fremdkörper  heeft bestempeld. Anderson (1993) pp. 40 e.v. benadrukt mijns inziens veel te 
sterkk de invloed van Empedokles op de rede van Aristophanes. Hij  ziet niet alleen sterke reminiscenties 
inn de fragmenten B57-62 maar  ook in andere fragmenten van de filosoof. Het enige fragment echter  dat 
enige,, globale gelijkenis vertoont met de mythe van Aristophanes is fragment 62. Ik volg Wright (1981) 
p.. 216, die naar  aanleiding van fr. 62 zegt: 'Nor  can they be compared with the first race of men in 
Aristophanes''  myth who have their  limbs and sex clearly differentiated; only in dvSpoywov is there an 
echoo of E., not of his "whole-nature"  forms but of one of the "wrong"  combinations of unattached 
limbs.''  Ook haar  scepsis (p. 214) over  een directe relatie tussen fr. 61 van Empedokles en de mythe van 
Aristophanes,, lijk t me verstandig. 
211 In die zin vervult het mythische aspect in zijn rede geen andere rol dan die in de rede van Pausanias. 
Ookk Diotima's bijdrage bevat een mythe. Dit is eveneens een historische mythe over  Eros, die allerlei 
wezenlijkee kenmerken blootlegt en verklaart. Cf. Lesky (1976) p. 92. 
22Dee maan heeft door  haar  positie tussen aarde en zon aan beide deel. De gedachte dat de maan 
androgynn is, treffen we ook aan in de Orphische hymne DC, 4 (8T\XÓ<; xe wxx apony). Cf. Macrobius m, 
8.. Taylor  (1948s) p. 220 suggereert dat Plato ook Aristophanes' burleske versie van een Orphische 
kosmogoniee (Vogels 693-703) in deze mythe heeft gebruikt. Cf. Wippem (1965) p. 148, n. 42. 
2*Smp.2*Smp. 190b3-5: Jtepî eprj  5è 8n TJV KCU awd Kal f| nopeia ovnSv 6id xó xotq yoveücav öuoia 
etvai. . 
2424Smp.Smp. 190b5-6: flv otiv xfjv io%\>v Seivd Kal %r\v jtóunv, icai xct ^poviiuaxa usydXa eixov. De 
woordenn xd «frpovfïueixa uevdXa had Pausanias gebruikt in 182c2 voor  de gezindheid van de 
onderdanenn van een tirannie; het is de gezindheid van mensen die in opstand willen komen. Het lijk t 
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tegenoverr de goden en durven zich met hen te meten. In hun botsing met de goden 
wordtt hun gedrag omschreven als doeXyaiveiv (190c6 en 190d4) en dicoJiaoicc (190c8). 
Hett gebruik van deze termen is enigszins opvallend. Dit is de tweede keer dat de term 
ctKoXaerlaa in het Symposium valt. Eryximachos had, zoals we hebben gezien, de term 
ÖKoXaaiaa voor het eerst en wel in seksuele zin gebruikt.23 Ook het verbum daeXvaiveiv 
heeftt vaak een seksuele connotatie, zoals in Aischines' rede tegen Timarchos.16 In 
Aristophanes'' verhaal lijken de termen betrekking te hebben op moreel shockerend 
gedrag,, min of meer gelijk aan hybris. We zullen zien dat het gebruik van deze termen 
alss karakterisering van de staat van de oermensen een ironische verwijzing inhoudt 
naarr de seksuele losbandigheid die eigen is aan de mensen na de ingreep van Zeus; 
mett andere woorden: losbandigheid, in welke zin dan ook, is in onze natuur 
verankerd. . 
Dee mensen in deze oorspronkelijke staat wilden 'hogerop'. Aristophanes gebruikt hier 
dee term dvdpaaiq voor hun poging de hemel te bestormen27. De lezer wordt hier voor 
hett eerst de gedachte voorgehouden dat het in de natuur van de mens is gelegen om 
hogeropp te willen. Deze gedachte lijkt een voorbode te zijn van wat we van Diotima 
zullenn horen. Bij Aristophanes worden de mensen echter teruggeslagen, hun dvdpaaiq 
wordtt gekeerd en afgestraft met een verslechtering van hun staat. Bij Diotima is het 
voorr de mens wel weggelegd om op te stijgen naar het hogere, de goddelijke wereld 
enn daarmee contact te hebben. 
Dee mensen tonen in deze fase geen seksuele belangstelling voor elkaar. Ze lijken 
autark,, ze hebben elkaar niet nodig en verlangen niet naar elkaar. Zij platen zich voort 
doorr hun zaad op de aarde uit te storten, zoals krekels dat doen (191cl-2)2g In dit 
stadiumm van de menselijke staat is dus geen plaats voor eros. Hun poging om de 
hemell te bestijgen werd dus ook niet ingegeven door eros als een verlangen naar een 
hogeree orde. 

3.. De derde fase van de ontwikkeling van de mensen is een staat van volkomen 
ontreddering.. Zeus heeft onze kracht gebroken door ons doormidden te snijden. Met 
hett gemak waarmee kweeperen of eieren worden doorgesneden, halveerde Zeus de 
mens.. Zo sterk en trots als de mens voorheen was, zo hulpeloos en machteloos werd 
hijj nu. Apollo kreeg de opdracht het gezicht en de nek te draaien naar de kant waar 
dee mens doormidden was gesneden. Hij genas hem verder, streek de huid glad en 
probeerdee de plooien zoveel mogelijk weg te werken. De huid werd afgebonden op 
dee plek die wij navel noemen. Hoe goed Apollo het vak van leerbewerker ook 
verstond,, toch blijven er enkele plooien in de huid achter, die ons altijd als een pijnlijke 
waarschuwingg herinneren aan wat er is gebeurd. 
Dee mensen zijn na het ingrijpen van Zeus verslagen en ontredderd. Als een soort 
stuiptrekkingg zoeken ze naar hun wederhelft. Het enige dat hen nog bezielt, is het 
verlangenn zich met de wederhelft te verenigen en hun natuur te herstellen. In hun 
nieuwe,, verminkte gedaante kennen ze nauwelijks een drang tot overleving. 
Instinctieff laten ze zich leiden door de pijn die uit het gemis van hun wederhelft 
voortkomt.. Het zoeken is geen probleem, want ze weten natuurlijk precies wie hun 
wederhelftt is. Ze klampen zich aan elkaar vast en dan gebeurt er iets onverwachts. 
Zee zijn zo bezeten en verblind door hun verlangen samen te groeien met de ander dat 
zee als het ware in een toestand van volledige ledigheid en inertie terechtkomen. Want, 
zoo legt Aristophanes uit, ze willen niets ondernemen zolang ze van elkaar gescheiden 

alsoff  Aristophanes wil suggereren dat de goden een tiranniek bewind voerden over  de mensen. In ieder 
gevall  waren zij  oi ap%ovreq en de mensen oi dpxóusvot (voor  de termen zie 182c2-3). 
%Sm%SmPP.. 187e3. 
26Aeschin.I,32. . 
^Smp.^Smp. 190b8. Vergelijk het Bijbelse verhaal van de bouw van de Toren van Babel. 
^Platoo verwart hier  waarschijnlij k cicaden met een bepaald soort sprinkhanen, zie Dover  19822 ad loc. 
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zijn.. Maar zodra ze elkaar gevonden hebben, lijkt het erop dat het verlangen niet 
ophoudt.. Bovendien willen ze als één geheel, als één samengegroeid organisme 
opereren,, maar dat is niet meer mogelijk. En omdat hun hunkering om samen te 
groeienn en om één geheel te vormen groter is dan hun neiging tot zelfbehoud, sterven 
ze.. Bovendien vergeten ze zich voort te planten. Ze zijn hiertoe wel in staat, want 
iederee helft heeft zijn geslachtsdeel, ook al bevindt het zich nog aan de 
oorspronkelijkee kant van hun lichaam en niet aan de zijde waar ook het gezicht en de 
navell zitten. In die zin was het plan van Zeus niet zo dom geweest, zoals een 
commentatorr opmerkt.29 Zeus was ervan uitgegaan dat de mensen niet in een staat 
vann inertie zouden geraken, maar dat ze de mogelijkheden van hun nieuwe bestaan 
zoudenn exploreren. 
Aristophaness vervolgt met een interessant detail, waaruit blijkt hoe wanhopig de 
mensenn in die toestand ernaar verlangen hun oorspronkelijke natuur te herstellen: 

enn telkens als één van de helften stierf en het andere deel achtergelaten werd, ging het deel dat was 
achtergelatenn op zoek naar een ander deel en omstrengelde het, ongeacht of het de helft van een 
,, oorspronkelijk hele vrouw tegenkwam - wat wij nu vrouw noemen - of van een eens hele man. 
Enn zo kwamen ze om.30 

Waaromm heeft Aristophanes/Plato dit toegevoegd? Al bij de eerste omstrengeling, die 
vann het oorspronkelijke geheel, kwamen de delen in een volslagen inertie terecht die 
dodelijkee gevolgen had. Als dit het laatste stadium van fase drie was geweest, was dit 
voorr het begrip van de reden waarom Zeus medelijden kreeg en wederom ingreep, 
voldoendee geweest. De toevoeging van wat er gebeurt als één van de helften 
overlijdt,, onderstreept de hulpeloosheid en de wanhoop van de achtergebleven 
helftenn (let op de nadruk op het XeineoOai b2, 3), maar tevens wordt benadrukt dat de 
hunkeringg om de oorspronkelijke gestalte en natuur te herstellen zo allesover
heersendd is en zo diep in de menselijke natuur is ingeworteld, dat wanneer de 
wederhelftt gestorven is en dus niet meer voorhanden is, het niet uitmaakt met wie de 
verstrengelingg plaatsvindt. Het object van het verlangen naar eenwording is bij 
afwezigheidd van de wederhelft indifferent, zowel qua individu als qua geaardheid. Het 
verlangenn naar de wederhelft betreft een uniek wezen, maar zodra dit unieke object 
onbereikbaarr is, is het eigen aan de menselijke natuur zich te verenigen met elk 
willekeurigg iemand zonder dat persoonlijke eigenschappen en seksuele geaardheid 
hierbijj een rol spelen31. Wel is van belang of degene een man of een vrouw is. Het elxe 
.... elxe... betreft een exclusieve mogelijkheid: de omstrengeling vond óf met een man 
óff met een vrouw plaats; hierin ligt geen willekeurigheid. De commentatoren merken 
opp dat Aristophanes hier de derde mogelijkheid, namelijk die van het androgyne 
geslacht,, heeft weggelaten.32 We begrijpen nu waarom: de seksuele geaardheid van 
hett object is niet van belang, wél of het een man of vrouw betreft33. Dit verlangen naar 

«Andersonn (1993) p. 42. , , 
xxSmp.Smp. 191b2-5: KOI ÓJIÓTE XI öjtoÖdvoi tóv nuiaeoov, ió 5è Xeî Oein, xö Xeî Öèv ciXXo e^ntei Km 
cruvejiXéKExo,, elxe ywaucóï; iffe ÖJttyc, èvtvxoi f|uioEi - ö 8T| vOv yuvcüica KOXOÖUCV - elxe dv5pó<;-
teall ovccoe, djwóXXvvTO. 
31Dee willekeurigheid wordt onderstreept door het gebruik van het woord évn&xoi (191b4). 
32Zoo Hug ad loc. en Bury ad loc. 
33Hcc denk dat Dover (19822 ad loc.) de passage verkeerd interpreteert wanneer hij zegt: 'It seems that 
Aristophaness means to explain the coexistence of homosexuality and heterosexuality but in explaining 
thee first does not trouble to mention the second.' We kunnen ons afvragen wie eigenlijk het subject is 
vann èvTÓxoi (191b4). Grammatikaal betreft het een helft (tó ftiiov) die is overgebleven. Maar het is 
helemaall niet duidelijk of Aristophanes aan zowel een mannelijke als een vrouwelijke helft denkt of 
alleenn aan een mannelijke helft, zoals in het vervolg in 191c5 en in 192b6. In dit laatste geval gaat het 
duss om twee soorten paren: man-man en man-vrouw. 
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eenn verstrengeling met wie dan ook, neemt dus genoegen met een surrogaat, 
wanneerr het onmogelijk is om zich met de eigen wederhelft te verenigen. 
Hett laat zich aanzien dat er al in deze fase sprake is van eros. De staat waarin deze 
mensenn zich bevinden, omschrijft Aristophanes als noGelv en èjit9\)uelv ouptflvai.34 

Dezee laatste woorden corresponderen met zijn omschrijving in 192el0-193al van 
ëpox;:: xoü öXov oSv xfj èmBv\iiq KCÜ 5icó£ei. Dat Aristophanes het woord ëpax; in de 
beschrijvingg van dit derde stadium niet gebruikt, hoeft dit niet tegen te spreken, omdat 
hijj de term ook niet toepast in zijn beschrijving van de vierde fase (191b5-c8). Het è* 
Tóoot)) in 191c8 kan op fase drie en vier betrekking hebben. Over het verschil tussen de 
derdee en vierde fase wat de seksualiteit betreft, komen we hieronder te spreken. 

4.. In fase drie onderging het menselijk geslacht grote problemen: 1. de individuele 
mensenn stierven zonder een kans gekregen te hebben op enige vervulling van hun 
verlangens;; 2. de menselijke soort dreigde uit te sterven. Zeus kreeg medelijden en 
bedachtt een oplossing voor beide problemen: hij plaatste de geslachtsdelen naar 
voren,, waardoor de mens de mogelijkheid kreeg om zijn zaad uit te storten in een 
anderr mens. Hoe het kwam dat het naar voren plaatsen van de geslachtsdelen 
seksueell verlangen opriep, licht Aristophanes verder niet toe. In ieder geval wordt het 
vanaff dit moment eigen aan de menselijke natuur om het verlangen zich te verenigen 
enn de seksuele drift als één verlangen te ervaren. Zeus loste met zijn ingreep beide 
problemenn tegelijk op. Enerzijds valt het verlangen zich te verenigen samen met de 
driftt zich voort te planten33. Anderzijds maakt de koppeling van het verlangen naar 
eenwordingg aan de seksuele drift dat er bevrediging van dit verlangen optreedt. De 
mensenn kwamen tot rust en waren weer in staat zorg te dragen voor de andere 
levensbehoeften56. . 
Fasee vier beschrijft de huidige toestand van de mens. Doordat aan het verlangen naar 
dee vereniging met de wederhelft de voortplantingsdrift is gekoppeld, is eros in plaats 
vann ondergang (fase 3), zijn redding (fase 4) geworden. In één zin vermeldt 
Aristophaness verschillende kenmerken van eros: 

Duss sinds zo lang geleden is Eros, het verlangen naar elkaar, bij de mensen ingeplant en is hij de 
samenbrengerr van de oude natuur en probeert hij uit één twee te maken en de menselijke natuur te 
genezen.. Ieder van ons is dus de afgebroken helft (a\iu£oA.ov) van een mens, omdat hij is 
doorgesnedenn als platvissen, twee uit één.37 

Eross is in de mensen ingeplant en behoort dus tot de menselijke natuur. Eros maakt 
datt wij op elkaar zijn gericht en wel seksueel. Maar belangrijker is dat eros een 
strevenn is naar eenwording. Hij brengt de oude 'natuur' weer bij elkaar en in deze 
functiee is hij de genezer van onze natuur.38 De staat waarin wij verkeren is dus 
onvolkomenn en ziekelijk en dient genezen te worden. Wat er mis is met de huidige 
menss wordt scherp weergegeven door het Griekse woord av^kov, de 'scherf van 
gastvriendschap'.399 Deze bestond uit een wervel (öorpdyaAxx;) of potscherf, die de 

"Snip."Snip. 191a6ena8. 
** ssSmp.Smp. 191c4-6. 
^Smp.^Smp. 191c 4-8: iva èv trrj ODunXoKfj... nXnouovf| voöv yiyvotxo xrfc cruvowiaq icai Siarcauowxo 
Kall èjil xa ëpva xpénoivxo Koti xov dAAov (iioi> èxuietoïvxo. 
i7i7Smp.Smp. 191c8-d5. 
38Zoo laat Aristophanes aan Eryximachos zien hoe Eros werkelijk een genezer is. Het thema van Eros 
alss genezer komt in zekere zin ook bij Diotima terug: Eros 'geneest' ons van de pijn die wij mensen 
hebbenn ten gevolge van onze zwangerschap. Eros helpt de mens uit zijn nood, die uiteindelijk staat voor 
dee sterfelijkheid. Beiden benaderen ook het êv5eio-aspect van Eros (voor Diotima, zie hoofdstuk 8.3). 
39Aristoteless (De gen. anim. 722b 11) lijkt te suggereren dat ook Empedokles het woord heeft gebruikt; 
cf.. DK 31B63. Voor dit gebruik van het oiiuPoXov, zie Herman (1987) pp. 62 e.v.; hij toont ook enkele 
afbeeldingenn van o\»npoXa. 
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gastheerr aan zijn gast bij diens vertrek gaf. Hij brak het voorwerp in twee stukken en 
iederr van hen hield een helft. Hiermee zouden de gast (of zijn nakomeling) en de 
gastheerr elkaar bij een volgende ontmoeting gemakkelijk herkennen. Het cruupoXov is 
duss de waarborg van de identiteit van de onbekende en het bewijs van de 
vriendschap.. Als Aristophanes ieder van ons een ovufloXov noemt, wil hij twee zaken 
onderstrepen.. Enerzijds de uniciteit van de partners. Er is maar één persoon die 
naadlooss op de ander aansluit. Anderzijds betekent het <ruiifk>Xov-aspect dat de 
identiteitt van de persoon zonder de ander onvolledig is. Wanneer de ander ontbreekt, 
iss het individu geen volledige persoonlijkheid. Wij missen een deel van onze persoon. 
Eross is dus de natuurlijke drang die ons in staat stelt onze persoonlijkheid en onze 
identiteitt te hervinden en te herstellen. 
Nuu in fase vier de seksuele drift is gekoppeld aan eros, valt de persoonlijke identiteit 
deelss samen met de seksuele identiteit. Aan het vinden van de wederhelft en het 
herstellenn van de persoon die de mens eens was, is de voorwaarde verbonden dat 
menn zijn seksuele identiteit verwezenlijkt. De helft van een mannelijk geheel zal in 
iederr geval zich moeten verenigen met een andere man, wil hij zijn identiteit 
terugvinden.. De seksuele geaardheid is dus van groot belang voor het herstel van de 
oudee 'natuur'. Deze moet een mens volgen wil hij een kans van slagen hebben zijn 
waree identiteit te vinden. 
Dee drie soorten mens die er oorspronkelijk waren (189d7-8) vormen de verklaring 
voorr de drie categorieën van seksuele geaardheid. 
a.. De heteroseksuele mannen en vrouwen zijn afkomstig van het 'androgyne' soort, 
datt zowel aan het mannelijke als aan het vrouwelijke deel had (189e 1-4). De 
eigentijdsee lezers van Plato moeten bij het horen van deze afkomst van de 
heteroseksuelenn op zijn minst gegniffeld hebben. Aristophanes geeft zelf al aan dat in 
zijnn tijd op de term dvSpóywo? een odium rustte. De heteroseksuele man wordt nu 
gekwalificeerdd als 'androgyn': een term waarmee verwijfde mannen en pathici 
werdenn gekarakteriseerd, en dit uit de mond van iemand die een fervent aanhanger 
enn promoter was van de heteroseksuele ideologie!40 Aristophanes omschrijft de 
hetero-mannenn als ^iXoyuvcuicei; en de hetero-vrouwen als $iXav8poi. Voor de 
heteroseksuelee liefde gebruikt Aristophanes de term <t>tXeïv. We zullen in het vervolg 
zienn dat deze opmerking van belang is. De grootste groep van echtbrekers komt uit 
dezee categorie mensen voort41. Heteroseksuele vrouwen zijn zonder meer 
echtbrekerss en bij de mannen is Aristophanes ietwat genuanceerder. In ieder geval 
wordenn de heteroseksuelen negatief gebrandmerkt. 
b.. De tweede categorie betreft degenen die afkomstig zijn van een vrouwelijk geheel. 
Opvallendd bij de formulering van deze groep is dat Aristophanes niet zonder meer 
zegtt dat het de éxaipioxpiai, de lesbiennes zijn, maar doet alsof zij een bepaalde groep 
uitt deze categorie vormen. Als algemene omschrijving van deze categorie zegt hij: 

allee vrouwen die een afsneden stuk zijn van een vrouwelijk geheel, hebben niet zozeer voor 
mannenn aandacht, maar zij zijn veeleer op vrouwen gericht en van dit soort stammen de 
tribaden/lesbienness *. 

^Voorr dit gebruik van de term dvSpóvwoĉ  zie deel 1, hoofdstuk 7.9. 
41Inn het geval van de mannen zegt Aristophanes: oi noXXoi td>v uoix&v (191d7-8). Hij zegt dus niet 
datt alle heteroseksuele mannen echtbrekers zijn en ook niet dat alle echtbrekers heteroseksuele mannen 
zijn,, zoals Anderson (1993 p.43) suggereert. 
4242Smp.Smp. 191e2-5: 6oai 6è T<5V ywaiiaav yuvatKÖc, turbid eicav, o\> navu auxai xóiq dvSpdca xöv vow 
npooéxoucnv,, dXXd udXXov npó<; xdc, yuvaïKO^ xetpaujiévai eiai, Kal ai èxatpiorptai éie xovcou 
xoüü yévous yiyvovxai. De uitdrukking ov Jtdvv kan bij Plato ook wel als een vorm van litotes in de 
betekeniss 'in het geheel niet' gebruikt worden, maar in combinatie met udXXov verdient de zwakkere 
betekeniss de voorkeur. 
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Aristophaness betracht enige terughoudendheid om de groep vrouwen die van een 
vrouwelijkk geheel afstammen, te bestempelen als lesbiennes. Er lijkt dus geen sprake 
tee zijn van exclusieve vrouwelijke homoseksualiteit. Dit is de enige plaats in de 
klassiekee Attische literatuur waar expliciet melding wordt gemaakt van vrouwelijke 
homoseksualiteit,, maar het gaat zelfs hier niet van harte.43 Bovendien - en deze 
observatiee bevestigt de terughoudendheid van Aristophanes/Plato om over 
lesbienness te spreken - wordt voor de erotische gevoelens tussen vrouwen niet de 
termm $a- zoals bij de heteroseksuelen gebruikt, maar een vorm van het uiterst vlakke 
enn neutrale werkwoord tpéneaBau Het contrast wordt nog scherper, wanneer we de 
wijzee bekijken waarop hij over de mannelijke homoseksualiteit, de derde categorie, 
spreekt, , 
c.. Hij leidt deze groep als volgt in: 

Allenn die een stuk zijn van een mannelijk geheel, jagen het mannelijke na, en zolang zij  jongens 
zijn,, houden ze (^iXoüca), omdat ze partjes zijn van het mannelijke, van mannen en verheugen zij 
zichh samen met de mannen in hun armen te liggen, en zij  zijn de besten van de jongens en 
jongemannen,, omdat ze van nature het mannelijkst/dapperst zijn.44 

Allereerstt gaat het hier om twee verschillende groepen: de jongens én mannen45. 
Hiermeee sluit Aristophanes aan bij de traditionele rolverdeling binnen een homo-
erotischee relatie. Voor de erotische gevoelens van de jongens voor de mannen 
gebruiktt hij de term ^Oeïv46. Hij vermeldt zelfs dat zij het heerlijk vinden (xaipouoi) 
mett mannen samen te liggen in een innige verstrengeling47. De volwassen mannen 
voelenn zich aangetrokken tot jongens: Aristophanes noteert juuSepaoxelv (192b!)48 en 
noemtt hen TiaiSepaaxai (192b4 en 192b6). Dus alleen de homoseksuele man is 
werkelijkk door ëpax; bevangen. Wat de jongen voelt voor zijn vriend is vergelijkbaar 
mett wat heteroseksuelen voor elkaar voelen: $iXia (cf. 192b7).49 De erotische 
gevoelenss van vrouwen onderling komen er dus het bekaaidst vanaf. Anderzijds moet 
wordenn opgemerkt dat Aristophanes zich over de vrouwen die oorspronkelijk van 
eenn vrouw-vrouw-geheel afstammen, niet negatief uitlaat. En dit vormt een duideujke 
correctiee op de zeer negatieve houding van Pausanias jegens vrouwen in het 
algemeen. . 

43Overr  vrouwelijk e homoseksualiteit bij  de Grieken, zie Dover  (1978) pp. 171 e.v. Er  zijn enkele 
vaasafbeeldingenn die een 'lesbische' interpretati e toelaten. Slechts in een enkel geval gaat het 
onmiskenbaarr  om een lesbische scène. Zie Kilmer  Greek Erotica (London 1993) nr. R8, R73, R141.3, 
R1522 en R207. Keuls (1985) interpreteert R73 en R207 (bij  haar  resp. afb. 150 en 151, zie pag. 170) 
niett  homo-erotisch, maar  als twee hetairai, die elkaar  verzorgen. Zij  geeft een Apulische pelikè uit 
Tarentee (ca. 350, afb. 81) waarop een vrouw de borst van een andere vrouw streelt. 
"Smp."Smp. 191e6-192a2. 
43Aristophaness gebruikt dan ook de term öppm/, wanneer  hij  in het algemeen over  deze groep spreekt. 
"Hi jj  noemt de jongen dan ook in 192b4 îXepaoTfy;. 
47Cf.. PI. Phdr. 255e2 e.v., waar  Plato spreekt over  het erotische contact tussen de erastes en eromenos 
vann het filosofische paar. Ook hier  gebruikt hij  avytcaxaiceloOai (255e3-256a3); verder  ook 
doTtd^eoOatt  (256a3), dat Aristophanes in 192b5 ook van de eromenos zegt. 
48Ookk Diotima hanteert hetzelfde werkwoord, maar  nu geprediceerd door  öpBéq (211b5-6). Zie hfdst. 
8,, par. 15. 
49Terwij ll  bij  Phaidros ook de eromenos in zekere mate bevangen kan zijn door  ëpax;, maken Pausanias 
enn Aristophanes een strikter  onderscheid tussen de gevoelens van de erastes en die van de eromenos. De 
termm ëpcoq wordt door  allen gebruikt voor  de hartstocht van de erastes, en dan uitsluitend van de erastes 
inn een mannelijke homoseksuele relatie. De gevoelens van de eromenos voor  zijn erastes worden 
omschrevenn als $\lia. Toch suggereert Aristophanes' verhaal dat ook de eromenos een drang voelt zijn 
waree partner  op te sporen en zich met zijn erastes te verenigen (zie par. 5 van dit hoofdstuk). In die zin is 
hett  verschil tussen de hartstocht van de erastes en die van de eromenos bij  hem kleiner  dan bij 
Pausanias. . 
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Samenvattendd kunnen we stellen dat Aristophanes aan de hand van zijn mythe de 
volgendee punten verklaart: a. wat eros is; b. hoe het komt dat er drie vormen van 
seksuelee identiteit zijn; c. dat de seksuele identiteit geworteld is in iemands natuur; d. 
dee verschillen tussen heteroseksuele en homoseksuele mensen; e. waarom wij 
mensenn niet in staat zijn onder woorden te brengen wat ëpax; precies is; f. waarom 
seksualiteitt een noodzakelijk facet van ëpox; is. 

4.. De plaats van de seksualiteit 

Verscheidenee commentatoren op het Symposium vermelden dat de seksualiteit in de 
Aristophaneïschee opvatting van eros een onbeduidende rol speelt50. Dover (1966) p. 
48-99 onderscheidt drie betekenissen van de term ëpax;: 1. seksueel verlangen51 2. 
affectiee die we voor elke sexe of leeftijd kunnen voelen 3. voorkeur ('preference'); 
hierbijj geldt dat derden vaak niet goed begrijpen, waarom iemand voor een ander een 
voorkeurr heeft en dat die ander niet opvalt vanwege objectief wenselijke 
eigenschappen52.. Volgens Dover zouden in het Symposium Phaidros, Pausanias en 
Agathonn de termen ëpax; en épdv in betekenis 1. en 3. zonder onderscheid gebruiken, 
maarr Aristophanes zou deze termen uitsluitend in de betekenis van 'voorkeur' 
toepassen.. Laten we de passages waar Aristophanes toespelingen maakt op de 
seksualiteitt bekijken. Er zijn twee passages waar hij dit expliciet doet: 191 b5-191c8 
enn 192c4-d2. Om met de laatste te beginnen: 

Niemandd immers zou menen dat dit (eros) de seksuele omgang is, alsof daarom de een blij  is 
mett  de ander  samen te zijn met een zo grote aandrang. Maar  het is duidelijk dat de ziel van elk 
vann beiden iets verders/meer  wil, wat zij  niet kan zeggen, maar  zij  heeft een vaag vermoeden van 
watt  ze wil en zinspeelt hierop.53 

Aristophaness maakt in deze passage duidelij k dat niemand die zijn ware partner 
heeftt  gevonden onder  woorden kan brengen wat hij  eigenlijk van de ander  verwacht. 
Geenn mens zou dat wat hij  van de ander  verwacht, slechts willen omschrijven als de 
seksuelee daad; de gevoelens die hij  ervaart voor  de ander  en de drang om met de 
anderr  samen te willen zijn , kunnen niet louter  uit het seksuele verlangen verklaard 

«Cf.. Hug (1876) p. XLVII , Robin (19586) pp. LXn, LXffl , Allen (1991) p. 33. 
5,Hijj  omschrijft dit als volgt: 'As a rule, when A desires B he does so by virtu e of qualities in B which 
aree generally recognised, in the society to which both A and B belong, as desirable. Hence C can 
understandd why A desires B; and when confronted with D, who possesses the objectively desirable 
qualitiess in greater  measure than B, A is likely to prefer  D to B.' 
"I nn Dovers woorden:'  When A's desire for  B amounts to 'preference', it often happens that B is not 
conspicuouss for  objectively desirable qualities, that C does not understand why A prefers B, and that 
A'ss preference is unshaken by the accessibility of the infinitel y desirable D.' Het onderscheid dat Dover 
maaktt  tussen sexual desire en 'preference''  is mijns inziens verwarrend en stelt zaken tegenover  elkaar  die 
inn eikaars verlengde kunnen liggen. De rede van Aristophanes zelf weerlegt Dover  op dit punt 
nnSmp.Smp. 192c4-d2. Het &XXo u (192c7) vat ik op in de betekenis van 'iets verders' als aanvulling op 
datgenee waaraan de uitdrukkin g is gerelateerd, zoals zo vaak in het Grieks. Degenen die hun wederhelft 
gevondenn hebben worden voorgesteld als een uóvuc, (cf. uavtefeToti) Ze zijn begeesterd door  eros en 
inn deze bezieling voelen ze haarscherp aan wat eros is, maar  ze kunnen zich slechts in raadselachtige taal 
uitdrukken .. Wellicht is het gebruik van het woord uavxeiiexai een toespeling op Diotima. Zij  is 
afkomstigg uit Mantinea (201d2: yvvr\ Mavtivucfj) , hetgeen, gezien haar  rol in het Symposium, wel de 
associatiee moet hebben van 'zieneres' (yvvn. uavtiicfi) . Zij  zal openbaren wat eros eigenlijk is, namelijk 
eenn verlangen naar  onsterfelijkheid. Beiden leggen de nadruk op de onvolkomenheid van de menselijke 
staat.. Het is Eros die de mens helpt aan zijn onvolkomenheid te ontsnappen. Het verschil is dat bij 
Aristophaness de ontsnapping gelegen is in het herstel van wat de mens eens was (verleden), terwij l 
Diotimaa aangeeft dat de ontsnapping gevonden moet worden in de voortzetting in de toekomst van wat 
menn is (onsterfelijkheid). 
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worden.. Aristophanes gaat er dus van uit, dat eros de seksuele drift wel 
veronderstelt,, maar er niet volledig mee samenvalt. Eros is méér, en we hebben een 
god,, Hephaistos, nodig, om ons dit uit te leggen en te demonstreren (192d5-e5).54 

Dezee passage laat dus zien dat de eenwording waartoe Eros aanzet, gepaard gaat 
mett seksuele vereniging. Zij zijn voor de mens onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Juistt in de seksuele daad worden we ons bewust dat we eigenlijk meer zoeken dan 
alleenn het genot van de verzadiging. We willen met de ander samengesmolten en 
samenn gesmeed worden (192d8-el en 192e8), zodat we voor altijd, zelfs in de Hades, 
éénn persoon zijn5S. Dit is voor de mens de realisering van zijn verlangen naar geluk. 
Maarr in dit verlangen ligt een paradox: het verlangen naar de hereniging met de 
wederhelftt - de weg waarlangs iemand de hoogste vorm van geluk kan bereiken - zou 
tott onze dood leiden, als Zeus niet wederom had ingegrepen en de seksuele drift aan 
ditt verlangen had gekoppeld. We komen nu bij de tweede passage: 

Zeuss kreeg medelijden en verschafte een ander  middel: hij  verplaatste hun schaamdelen naar  de 
voorkantt  - want tot die tij d hadden zij  ook die aan hun buitenkant en zij  bevruchtten en brachten 
niett  voort in elkaar, maar  in de grond, zoals de cicades - hij  verplaatste ze dus zó naar  hun 
voorkantt  en hierdoor  zorgde hij  ervoor  dat de voortplanting (yéveoiq) in elkaar  plaatsvond, door 
hett  mannelijke en het vrouwelijke, om de volgende redenen; opdat in de omarming enerzijds als 
eenn man een vrouw tegenkwam, zij  verwekten en het geslacht zich voortplantte, anderzijds als 
ookk een man een man ontmoette, er  tenminste bevrediging zou ontstaan van het samenzijn 
(owouoia)) en zij  tot rust zouden komen, zich tot hun werk zouden wenden en zich om verdere 
levensbehoeftenn zouden bekommeren.3* 

Zowell de heteroseksuelen als de homoseksuelen overleven, omdat het verlangen 
naarr de eenwording met de ander, dat niet los van de seksuele daad ervaren wordt -
tezamenn worden beide aspecten weergegeven met de term ouvouaia (191c7) - door 
hett orgasme bevredigd wordt en tot rust komt". In het geval dat we de 'ware' hebben 
gevonden,, is seksualiteit dus noodzakelijk om in leven te blijven. Bovendien krijgt het 
gevoell van eenwording in de seksuele daad gestalte. 
Robinn en Allen beweren dat uitsluitend heteroseksualiteit werkelijk beantwoordt aan 
dee bedoeling van Zeus38. Mijn interpretatie van de passage 191b5-191c8 (zie ook 

54Hugg en Bury vermelden dat de woorden ö "H$aioro<; , 8%Q)v xct öpyava (Smp. 192d3) naar  het 
bekendee verhaal uit de Odyssee (Vin , 266 e.v.) verwijzen. De toespeling op het Ares-Aphrodite-verhaal 
inn Homeros gaat mijns inziens echter  verder  en is komisch bedoeld: terwij l in het geval van Ares en 
Aphrodit ee het zogenaamde net dat hen onlosmakelijk met elkaar  verbond, min of meer  als straf bedoeld 
was,, willen de mensen die verliefd zijn niets liever  dan door  dezelfde god tot één geheel 
samengesmoltenn te worden. 
5555Smp.Smp. 192e3-4: icai éneiSccv öjto9ayirte, eicel a{> èv"Ai5o\) dvxv 8voïv eva etvai Koivf i xeOveo&xe. 
Dezee woorden lijken mij  een toespeling op de vrienschap van Achilleus en Patroklos (Hom. XXTJI , 65 
e.v.).. De schim van Patroklos vraagt Achilleus dat zijn as in dezelfde urn als die van hem terecht zal 
komen.. Aristophanes komt hiermee terug op het thema van de zelfopoffering van geliefden in de rede 
vann Phaidros en verklaart dus als een aanvulling op deze rede hoe het komt dat bepaalde mensen deze 
zelfopofferingg op kunnen brengen. 
xSmp.xSmp. 191b5-191c8. 
"Oo kk al koppelt Aristophanes de verzadiging van het 'samenzijn' expliciet aan de mannelijke 
homoseksualiteit,, het K<U in de woorden a\ia 5 'ei Kal dppT|v (191c6) wijst erop dat ook de 
heteroseksuelenn deze ervaring ondergaan. Het zou bovendien vreemd zijn als dit aspect van de maatregel 
vann Zeus ook niet voor  hen gold. Want anders zouden ze omkomen, óf het moest zijn dat uitsluitend de 
homoseksuelenn de maatschappij  draaiende hielden. 
"Robi nn (1958*) p. LXII : 'pour  Aristophane en effet un seul amour  répond a la volonté des dieux, celui 
dontt  la fin est la generation et la reproduction de i'espèce, celui dont 1'adultère est une perversion; 
inversement,, 1'amour  contre nature est, en vertu de cette même volonté, condamné a une satiété qui aura 
pourr  effet de detacher, pour  un temps au moins, ces amoureux de leur  passion, tandis que les vrais 
amoureux,, ceux qui Ie sont selon Ie voeu de la nature, ne veulent pas de ces interruption s (192c).'  Het is 
mijj  onduidelijk hoe bij  de interpretati e van de Aristophanesrede in geval van homoseksualiteit 
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paragraaff 3) laat zien dat dit onjuist is. Zeus kampt met twee problemen die hij beide 
doorr de maatregel van het naar voren plaatsen van de geslachtsdelen oploste. Ook de 
formuleringg van het Grieks (d>a uèv ei... aua 5'ei Kal) suggereert op geen enkele 
manierr dat de homoseksuele eros als verlangen naar eenwording en als seksualiteit 
niett volgens de bedoeling van Zeus zou zijn geweest. Vóór de aua-zin, waarin het doel 
vann de heteroseksualiteit en dat van de homoseksualiteit als gelijkwaardige 
mogelijkhedenn naast elkaar staan, ligt in de beschrijving van de ingreep van Zeus de 
focuss aanvankelijk wel op de functie van de heteroseksualiteit door het gebruik van 
dee term yeveau;; dit is te verklaren doordat Aristophanes direct het verschil wil 
duidelijkk maken met de wijze van bevruchting in fase twee en drie van de 
ontwikkelingg van de mens39. In die fasen bestond geen seksualiteit, maar kwam het 
verwekkenn tot stand door het zaad op de grond uit te storten. Zijn formulering beoogt 
tee onderstrepen dat er in fase vier penetratie plaatsvindt (èv dXAiiXoî  191c3, 8ia xoO 
appevoc,, èv T<*> OfiXei 191c3-4). Dat Plato Aristophanes deze vorm van seksualiteit niet 
laatt expliciteren in het geval van de mannelijke homoseksuelen, - ook al suggereert 
hijj het wel indirect - is in overeenstemming met de algemene beschaafde norm. Zoals 
wee hebben gezien, kan men op een enkele uitzondering na uitsluitend in eufemismen 
sprekenn over de manier waarop seksualiteit tussen mannen plaatsvindt. 
Err valt nog iets anders op aan de passage 191b5-191c8. Bij de verwoording van het 
effectt van de seksualiteit vermeldt Aristophanes alleen de mogelijkheid dat een man 
mett een vrouw paart en de seksualiteit tussen mannen60. Hij laat de vermelding van 
hett seksuele contact tussen vrouwen achterwege. We kunnen hier verschillende 
redenenn voor aangeven. Het kan te maken hebben met terughoudendheid de 
lesbischee liefde te expliciteren, zoals we die in paragraaf 3 hebben geformuleerd. Ook 
eenn onbekendheid met de vrouwelijke seksualiteit kan hierbij een rol gespeeld 
hebben.. De meest waarschijnlijke reden lijkt me echter dat Aristophanes seksualiteit 
interpreteertt als penetratie. 

Dee mythe van Aristophanes biedt ook een zekere rechtvaardiging voor promiscuïteit. 
Err zijn maar weinig mensen, zegt Aristophanes, die uiteindelijk erin slagen hun 
wederhelftt te vinden (193b5-6). Dat is natuurlijk begrijpelijk, omdat er maar één 
persoonn in deze wereld is die hieraan beantwoordt. Aristophanes spoort zijn 
toehoorderss derhalve aan zoveel mogelijk gehoor te geven aan Eros. We moeten ons 
mett hem verzoenen en bevriend zijn, want dan is de kans groot dat we onze 
wederhelftt zullen opsporen. Pas als we de bevrediging van het liefdesgenot ervaren 
(ètcreteivv Töv ëpcorct 193c4), zullen we uiteindelijk gelukkig worden. Onder leiding van 
Eross zullen we ons ook de juiste houding tegenover de goden (eücépeia) eigen maken. 
Mett deze houding zullen we ons ervan verzekeren dat we niet weer de misstap 
begaann ons tegen de goden te verzetten (193a7-b3).61 Onze drang om dicoXaoia en 

gesprokenn kan worden over Tamour contre nature'. Allen (1991) p. 32: 'Aristophanes, after all, wrote 
thee Lysistrata, and only heterosexual love accords with the purpose of Zeus, who turned the genitals to 
thee front for the purpose of reproduction (191c); homosexual intercourse is at one point dismissed as a 
meanss of relieving tension and getting back to work (191c; compare 193e), and Eros in the speech of 
Aristophaness is not conceived to be primarily directed toward sexual relations at all (192c-d).' Ik zal in 
hett vervolg aantonen dat beide commentatoren de rede van Aristophanes geheel verkeerd hebben 
geïnterpreteerd. . 
&KeSmp.&KeSmp. 191c2-5. 
G0Dee reden dat Aristophanes in het geval van het seksuele contact tussen mannen öppnv öppevi schrijft 
inn plaats van dvfip dv8pi is waarschijnlijk dat dit contact niet uitsluitend tussen volwassen mannen hoeft 
plaatss te vinden, maar ook tussen een jongen/jongeman en een volwassen man. Zijn formulering is dus 
zeerr zorgvuldig. 
6lHett is niet zo dat de goden nu zonder meer en vanzelf onze vrienden en helpers zijn (zo Reckford 1974 
p.. 46), maar het is Eros die als een intermediair ons kan helpen in onze relatie met Zeus. We moeten 
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acféXyeiaacféXyeia jegens de goden te begaan, wordt in toom gehouden door Eros. Aristophanes 
koppeltt dus de juiste houding tegenover de goden en die tegenover Eros nauw aan 
hett vinden van onze wederhelft62. Eros is onze leider en aanvoerder (orpaxiryóq). De 
krijgsmetafoorr maakt het terrein van Eros tot een slagveld en onze zoektocht naar de 
waree beminde is als een militaire expeditie. 
Watt bedoelt Aristophanes nu met deze vriendschap en bondgenootschap met Eros 
diee een voorwaarde zijn voor het bereiken van ons geluk, de vereniging van onze 
persoon?? We moeten ons niet verzetten tegen hem, dat wil zeggen: we moeten ons 
doorr onze erotische gevoelens laten leiden. Het vinden van onze wederhelft is een 
militairee expeditie, een moeizaam proces. Maar we zullen kans van slagen hebben, 
wanneerr we ons op het erotische pad begeven en seksuele contacten leggen. Dat is 
dee weg waarlangs we op onze unieke wederhelft kunnen stuiten. Het is dus 
gerechtvaardigdd om wisselende contacten te hebben, omdat dit de manier is, waarop 
wijj uiteindelijk misschien de ware kunnen vinden. Dit is de vorm van eüoéPeia die we 
jegensjegens Eros moeten betrachten. 
Dee interpretatie van de juiste houding ten opzichte van Eros sluit aan bij de passage 
191b2-5,, waarin van de mensen in de derde fase wordt gezegd dat, wanneer zij zich 
aann hun wederhelft hebben vastgeklampt in hun wanhopige verlangen de 
oorspronkelijkee natuur te herstellen, en één van hen doodgaat, zij hun toevlucht 
nemenn tot ieder ander die zich maar voordoet. Nu begrijpen we beter waarom 
Aristophaness dit heeft toegevoegd. Hiermee biedt hij een verklaring voor het gegeven 
datt wij de neiging hebben tot promiscue gedrag, zolang wij onze wederhelft nog niet 
hebbenn gevonden. Hij laat zien dat dit een onderdeel vormt van de natuur van de 
mens.. Bovendien is promiscuïteit als gedrag niet slechts gerechtvaardigd, het is ook 
eenn noodzakelijke voorwaarde voor het vinden van de wederhelft. Het is een 
onderdeell van eros. Dat er echter aan het promiscue gedrag een zekere grens is 
verbonden,, wordt aanstonds in paragraaf 5 duidelijk gemaakt. 
Dezee interpretatie plaatst de opmerking van Aristophanes over het feit dat onder de 
heteroseksuelee mannen de meeste echtbrekers bevinden en dat heteroseksuele 
vrouwenn echtbreeksters zijn in een ander daglicht. Dit lijkt niet louter een evaluatieve 
opmerkingg te zijn, maar ook een bewering over het feit dat het voor heteroseksuelen 
zoo moeilijk is hun wederhelft te vinden. Plato laat Aristophanes een bepaald aspect 
vann het sociale leven in Atfiene, dat deze in zijn komedies zo vaak op de hak neemt, 
vanuitt een ander perspectief belichten. Dat men, gehuwd en wel, de neiging niet kan 
onderdrukkenn om daarbuiten nog andere seksuele contacten te hebben, wordt nu 
doorr Aristophanes als een natuurlijk fenomeen voorgesteld en dus als iets heel 
begrijpelijks.. Bovendien, en op dit punt kom ik in paragraaf 5 terug, houdt deze 
opmerkingg impliciete kritiek in op het huwelijk. Blijkbaar is in de meeste gevallen het 
huwelijkk geen waarborg dat men zijn wederhelft heeft gevonden. Het Atheense 
socialee systeem vormt geen goede voedingsbodem voor het bereiken van iemands 
geluk.. Dat Aristophanes niet een soortgelijke opmerking maakt over degenen die van 
eenn mannelijk of vrouwelijk geheel afkomstig zijn, heeft te maken, althans voor de 
mannelijkee homoseksuelen, met het feit dat de homoseksuele verhoudingen naast het 
huwelijkk niet als een bedreiging van het huwelijk werden gezien. Deze seksuele 
contactenn beschouwde men niet als echtbreuk. Voor nog een andere reden, zie 
paragraaff 6. 

hemm daarom onder meer eren. In deze rol is de Eros van Aristophanes wellicht een voorafspiegeling 
vann die in de rede van Sokrates. 
6262Smp.Smp. 193a7-b2: èXka TOVTOOV ëveica Jiavt'avSpa xpfj aitavra napaKeA£uea€ai eiiaefïeïv TiEpi 
öeoiiq,, ïva ra nèv èKtyvyaniev, xwv Sè TÓxoonev, dx; ó'Epax; fplv Tryencbv Kal oxpaxTryóq. 
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Alss conclusie kunnen we stellen dat seksueel verlangen een onderdeel is van eros en 
datt eros ervan doordrongen is.63 Eros als verlangen heeft wel een groter bereik dan 
alleenn de seksualiteit. Het belang van de seksualiteit in Aristophanes' weergave van 
eross blijkt uit de volgende drie overwegingen: a. ze vormt een noodzakelijke 
voorwaardee voor het vinden van de wederhelft; b. wanneer de wederhelft is 
opgespoord,, is seksualiteit een noodzakelijke voorwaarde om in leven te blijven; c. 
juistt in het bedrijven van seksualiteit wordt de mens geconfronteerd met het feit dat 
eross meer is dan alleen het verlangen naar seksualiteit. 

5.. De karakteriserin g van homoseksualiteit 

Platoo laat Aristophanes aan mannelijke homoseksualiteit de meeste aandacht 
besteden.. In de passage (3a) waarin hij van elke vorm van seksualiteit een korte 
karakteriseringg geeft, wordt de mannelijke homoseksualiteit als laatste en het meest 
uitvoerigg besproken (191e6-192b5). Homoseksualiteit staat voor exclusieve 
homoseksualiteit.. Volgens Aristophanes zijn er mannen die zich óf tot jongens, óf tot 
vrouwenn aangetrokken voelen. Zoals we hebben gezien, geldt dit niet voor vrouwen.64 

Err is dus in de visie van Aristophanes maar één vorm van mannelijke homo-erotiek. 
Ookk Pausanias onderstreepte het bestaan van exclusieve homoseksualiteit (de 
Ouranischee eros). Maar hij onderscheidde nog een andere groep, de Pandemische, 
diee een 'biseksuele' oriëntatie had. Deze mannen waren promiscue en alleen uit op 
hunn eigen genot. Het is interessant dat Aristophanes beide vormen samenvoegt: de 
promiscuïteitt is een noodzakelijk facet van homoseksueel gedrag om uiteindelijk te 
komenn tot de ware vorm van eros, namelijk die met de wederhelft. De negatieve 
houdingg die Pausanias aanneemt tegenover promiscue homoseksueel gedrag, is 
echterr geheel verdwenen. Opvallend is overigens dat beiden exclusieve 
homoseksualiteitt geenszins problematiseren, integendeel, deze wordt door beiden 
geïdealiseerd. . 
Homoseksualiteitt lijkt in Aristophanes' beschrijving gelijk te staan aan pederastie. Hij 
spreektt namelijk over twee categorieën: ó jicuSepaatiïc,, de volwassen man die op 
jongenss valt, en ó •itepcKrrifo de jongen die van mannen houdt (192b).0 Ook al deinst 
Aristophaness ervoor terug de gevoelens van de jongen voor mannen als eros te 
bestempelenn (hij spreekt van «frOeïv), toch laat hij zien dat ook de jongen een drang 
voeltt om zelf zijn wederhelft op te sporen. Bovendien zijn deze gevoelens erotisch en 
ookk seksueel van aard, omdat de jongen er plezier aan beleeft zich met mannen te 
verenigen.. Hij gebruikt hiervoor de term auujiXéiceaeai, die hij nog tweemaal (191a7, 
191b3)) toepast, maar dan in het kader van de mythe met betrekking tot de vereniging 
vann de twee helften, toen de gehelen door Zeus waren doorgesneden.66 Wat de 
jongenss willen, beantwoordt precies aan hun oude natuur. Tot zover is Aristophanes' 

63Ditt is dan ook de reden dat Sokrates in 177e van Aristophanes zegt dat hij geen andere tijdspassering 
heeftt dan Dionysos (=drank, pace Wilamowitz 1920* p. 367 n. 2, en 'drama') en Aphrodite. 
Aristophaness heeft oog voor de seksuele behoeftes in de menselijke natuur. Hierin vormt hij een 
contrastt met Eryximachos. Reckford (1974) p. 42 meent dat de komediedichter hierin ook een breuk 
vormtt met Pausanias. Maar dit lijkt me niet juist. De plaats van seksualiteit in eros vormde de kern van 
Pausanias'' bijdrage aan het symposion. Om van hem te zeggen dat hij de seksualiteit heeft 
gedepersonaliseerdd (Reckford p. 43) doet absoluut geen recht aan zijn visie. Taylor (1932) p. 86, n. 2 vat 
dee verwijzing naar Aphrodite op als een toespeling op haar connectie met de Gratiën en gaat er aldus van 
uitt dat deze verwijzing een compliment is aan het adres van de charme van Aristophanes' poëzie. Dit 
lijktt me vergezocht 
MZiee par. 3,4b. 
6565Smp.Smp. 192a7-bl: éneiSav 5è dv5po)9caai, itaioepaoroüca .... Het 8è correspondeert met het uév in 
191e7. . 
^L.S.J.. geven aan dat ouuxXéicEoOai gezegd kan worden van 'sexual intercourse' (II, 2) 
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invullingg van een homoseksuele verhouding tamelijk traditioneel, ook al verschilt zijn 
voorstellingg van die van Pausanias, doordat hij op geen enkele manier de seksuele rol 
vann de eromenos problematiseert. De pederastie vormt echter alleen de beginsituatie 
vann een verhouding en zij is de sociale structuur waarbinnen jongens en mannen op 
zoekk zijn naar hun wederhelft. Uiteindelijk pleit Aristophanes voor wat wij in onze tijd 
eenn 'homohuwelijk' noemen. Zodra een mannelijk paar, dat oorspronkelijk één geheel 
vormde,, zich heeft gevonden, blijft het bij elkaar, zelfs als de jongen volwassen is 
geworden.. Dit is, volgens Aristophanes, wat iedere homoseksuele man wil: een 
relatiee voor altijd. Vandaar dat de verhouding van Pausanias en Agathon als 
voorbeeldd wordt gegeven (193b6-7). Wat zij hebben, zouden alle mannen van nature 
nastreven.. Vanuit dit perspectief is leeftijd binnen zo'n relatie irrelevant. Maar ook 
rolpatronenn zijn dan niet belangrijk. Het enige dat telt, is dat men omgaat met, of op 
zoekk is naar zijn alter-ego.67 In dit verlangen onderscheidt een homoseksueel zich niet 
vann een heteroseksueel.68 

Hett woord homo-huwelijk is eigenlijk niet helemaal een juiste term. Aristophanes 
maaktt een interessante opmerking over homoseksuelen en het huwelijk. 

Wanneerr  zij  volwassen mannen zijn geworden, gaat hun liefde uit naar  jongens (natSepctotoixTi) 
enn van natuie gaat hun aandacht niet uit naar  het huwelijk en het verwekken van kinderen, maar 
zijj  worden door  de zede/wet (vóu,o<;) hiertoe gedwongen. Maar  het is voor  hen voldoende met 
elkaarr  alle tij d te leven zonder  dat ze getrouwd zijn.69 

Hett is niet helemaal duidelijk of Aristophanes met vóuoc, 'wet' of 'gebruik' bedoelt. Er 
iss in de redevoering van Deinarchos tegen Demosthenes een toespeling op een 
wettelijkee bepaling dat een redenaar en een strateeg kinderen moesten verwekken™. 
Maarr zover onze kennis reikt, bestond er geen wet die verordonneerde dat alle 
mannen/burgerss moesten trouwen om kinderen, dat wil zeggen: jongens te 
verwekken.. Maar we kunnen ons voorstellen dat in Athene de sociale druk op het 
voortzettenn van de familie in verband met het veilig stellen van het familiebezit groot 
wass en dat Aristophanes met zijn opmerking hiernaar verwijst. Hoe het ook zij, 
Aristophaness suggereert dat de maatschappij het gedrag van homoseksuele mannen 
corrigeert.. De opmerking heeft natuurlijk ook een functie binnen de mythe. Immers, 
alss dit gebruik niet had bestaan, zouden de homoseksuele mannen (en vrouwen) zijn 
uitgestorvenn en was het plan van Zeus toch niet in alle opzichten perfect geweest71. 
Dee maatschappelijke (of wettelijke) druk is in Aristophanes' ogen zo groot, dat hij 
spreektt van dwang. Homoseksuele mannen kunnen niet anders dan trouwen. Toch 
geeftt deze druk blijkens de opmerking van Aristophanes wellicht geen aanleiding tot 

67Halperinn (1990) pp. 20-21 meent ten onrechte dat Aristophanes zich in het geheel niet bewust is van 
dee mogelijkheid dat volwassen mannen zich seksueel tot elkaar  aangetrokken kunnen voelen. Juist het 
ideaall  van een levenslange verbintenis wijst hierop, en ook de toespeling op Pausanias en Agathon. 
68Phaidros,, Pausanias en Aristophanes beschouwen alledrie een langdurige verhouding als ideaal. 
Phaidross gaat zelfs zover  zijn toehoorders voor  te houden dat eros mensen zelfs tot in de dood kan (en 
zouu moeten) verenigen. De Ouranische erastes wordt door  Pausanias beschreven als iemand die 
uóvtuxx;;  is: iemand die van nature de eigenschap heeft trouw aan zijn partner  te blijven. Hij  koestert het 
verlangenn zijn eromenos zijn leven lang aan zich te binden. Het vinden van de ware wederhelft is, 
volgenss Aristophanes, voldoende voorwaarde om zich voor  altij d met de ander  te verenigen. Eros wordt 
duss door  de dri e sprekers impliciet voorgesteld als het in de menselijke natuur  ingewortelde verlangen 
omm een vaste partner  te vinden en met hem een duurzame ^iXi o tot stand te brengen. 
®Smp.®Smp. 192a7-b3: érceiSdv 5è dvSpooOüoi, rcaiSepaoroüoi Kat rcpöc, yduouq icai naiSonoiiac, ot> 
npoèéxovainpoèéxovai töv votiv $uaei, dXX' vnè xo-G vóuou övaYKÖ£ovxav dXA.' è^apicet amove, uex' 
dAXf|Afi> vv KaxaCftv dvduoic, (192a7-b3). Hug zet ten onrechte de woorden ifriioe i t/m dvaYicd£ovtai 
tussenn [...]. 
70Deinarchoss 1,71, cf. Bury ad loc. 
7lDezee opmerking vooronderstelt dat de theorie van Aristophanes ervan uitgaat dat elke soort zichzelf in 
standd houdt. 
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eenn grote frustratie van de kant van de homoseksuele mannen. Hij merkt namelijk op 
datt het voor hen voldoende is om met elkaar alle tijd te leven zonder dat ze gehuwd 
zijn72.. Ik interpreteer deze zin als volgt: een man verdraagt het feit dat hij getrouwd is, 
omdatt hij er genoegen mee neemt met zijn vriend het leven te delen zonder dat hij 
mett hem gehuwd is.73 Enerzijds is het huwelijk geen noodzakelijke voorwaarde voor 
dee consolidering en de verwezenlijking van een verhouding, een gedachte die we ook 
hebbenn aangetroffen bij Aristophanes' karakterisering van de heteroseksuelen. 
Anderzijdss is voor een homoseksuele man het huwelijk met een vrouw iets wat hij 
eigenlijkk niet wil, maar blijkbaar biedt het huwelijk voldoende ruimte om zijn 
wederhelftt op te sporen en zodra hij hem heeft gevonden een seksuele verhouding en 
eenn levenslange vriendschap met hem aan te gaan. In hoofdstuk 3 (de Ouranische 
Eros)) hebben we gezien dat een getrouwde man zijn vriend in huis kon nemen en met 
hemm kon samenleven, terwijl hij een gezin onderhield. Zijn opmerking kan echter ook 
verwijzenn naar de vrijheden die het leven buitenshuis de getrouwde Athener boden. 
Hett aardige van deze passage is dat Aristophanes laat zien dat men in Athene 
nadachtt over de mogelijkheid van het homo-huwelijk. 

Aann de hele bijdrage van Aristophanes aan het symposion ontbreekt het woord ópe^n, 
datt tot nog toe in elke rede op de een of andere wijze met eros in verband werd 
gebracht.. We hebben gezien dat met name Pausanias dpe-nj voorstelt als product van 
eenn homoseksuele relatie en als de weg waarlangs het persoonlijk geluk bereikt kan 
worden.. Het vinden van en zich verenigen met de ware partner leiden, aldus 
Aristophanes,, automatisch tot geluk, dat in zijn visie meer gelijk is aan een toestand 
dann aan een activiteit. In de vereniging met de wederhelft heeft men zijn 
persoonlijkheidd en identiteit hersteld. Vanuit deze geluksopvatting is het wellicht 
begrijpelijkk dat dpe-rii als de weg waarlangs naar het geluk wordt toegewerkt, afwezig 
is.. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de wijze waarop Aristophanes de 
pederastischee relatie kenmerkt. De 'do-ut-des'-structuur, die een asymmetrische 
relatiee in evenwicht houdt, lijkt afwezig, aangezien ook de jongens plezier beleven 
aann de seksualiteit met hun minnaar.74 Het samenzijn met de ander (als wederhelft) is 
hétt geluk. Vandaar dat deze rede geen enkele toespeling bevat op een exemplarische 
roll van de erastes ten opzichte van zijn geliefde. Aristophanes lijkt verder te 
suggererenn dat de jongens die afkomstig zijn van een mannelijk geheel, qua karakter 
all goed zijn. Ze zijn namelijk door hun natuur het meest mannelijk (övSpeïoq) en 
bezittenn derhalve eigenschappen als zelfvertrouwen (edppoq), moed (dv5peia) en 
mannelijkheidd (dppevowtia). Deze groep jongens vormt de beste categorie jongens die 
err is75. Ze lijken dus reeds van nature begiftigd te zijn met de beste eigenschappen die 
inn het verlengde van dpexii liggen: ze hoeven dus niet meer hiertoe te worden 
aangespoordd of een leerproces te ondergaan. 
Nuu doet Aristophanes aan het slot van zijn rede een verrassende bewering die 
verstrekkendee gevolgen heeft Nadat hij nogmaals onder woorden heeft gebracht dat 

^Voorr de betekenis van Koratjfiv 'alle tijd te leven', zie Dover (1982) ad loc., cf. ook LSJ (to live one's 
livee out). 
73Dezee interpretatie lijkt mij, gegeven de context, de voorkeur te verdienen boven de volgende: de 
mannenn zouden het niet erg vinden om met een vrouw samen te leven zonder met haar getrouwd te zijn. 
74Ditt wordt ook benadrukt door Foucault (1984) p. 222. 
lslsSmp.Smp. 192a 1-2: xai eioiv ovtoi fJéXxiotot tav nai5oov Kai ueipaicicav, öte dvSpeiótatoi övxeq 
^ÓCIEI.. Zowel Pausanias als Aristophanes reageren dus expliciet op mensen die kritiek uiten op jongens 
diee seksueel contact hebben met mannen. Pausanias wijst deze kritiek van de hand door aan te geven dat 
dezee mensen over de verkeerde eros spreken. Aristophanes toont aan dat de eromenoi van een 
mannelijkk geheel vanuit zijn natuur onmogelijk schandelijke dingen zouden kunnen doen. Hun motieven 
omm zich met hun wederhelft te verenigen komen voort uk hun mannelijk karakter. De rede van Phaidros 
biedtt critici van de homoseksuele eros geen kans, omdat hij als voorbeeld ervan de ideale vriendschap 
tussenn Achilleus en Patroklos geeft. 
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hett geluk van iedereen eruit bestaat dat hij zijn ëpox; verwezenlijkt (herstel van zijn 
oorspronkelijkee natuur), merkt hij op dat 

alss dit het beste is, ook dit onder de huidige omstandigheden het beste moet zijn wat het meest 
daaraann nabij komt; en dat is het vinden van een geliefde (jtaiSiicd) die van nature in 
overeenstemmingg is met zijn eigen persoon.76 

Duss aan het einde van zijn rede geeft Aristophanes toe dat het ideaal van het vinden 
vann de enige echte wederhelft moeilijk realiseerbaar is en dat we tevreden moeten 
zijn,, wanneer we iemand vinden die op wezenlijke punten van zijn persoonlijkheid 
mett ons overeenstemt.77 Hij werkt dit punt verder niet uit en het komt aan het slot van 
zijnn rede als een tamelijk onverwachte opmerking. Er is dus als het ware een grens 
aann het zoeken naar onze wederhelft en dus ook aan de promiscuïteit om deze te 
vinden.. Een geliefde van wie we het gevoel hebben dat hij of zij bij ons past, voldoet, 
ookk al is hij of zij niet de ware. 
Mett zijn terminologie lijkt Aristophanes aan te sluiten bij de rede van Pausanias, die 
mett zijn model van de Ouranische Eros een verhouding presenteert waarbij de man 
zichh aangetrokken voelt door de wat oudere jongen die zijn vow; aan het ontwikkelen 
is.. Maar in die rede is juist de aanwezigheid van de geestelijke vermogens een 
noodzakelijkee voorwaarde voor de paideusis die de jongen zich laat welgevallen. 
Bovendienn heeft bij Pausanias de nadruk op de voüc, van de jongen de functie om 
duidelijkk het verschil aan te geven met de Pandemische eros, waarin ook het 
vrouwelijkee element aanwezig is. In de hierboven besproken passage uit de rede van 
Aristophaness gaat het hier niet om. Ten eerste geldt zijn opmerking voor alle 
categorieënn mensen. Maar ook in het geval van een homoseksueel paar is het feit dat 
dee jongen innerlijk op zijn erastes lijkt, niet een voorwaarde voor paideusis. 
Integendeel,, juist omdat de jongen qua karakter naar zijn minnaar aardt, lijkt de 
paideusispaideusis niet meer van belang te zijn. 
Nett als bij Pausanias zijn voor Aristophanes de mannen die exclusief homoseksueel 
zijnn het mannelijkst. Ze zijn bij uitstek dvSpeioc,. Bovendien is hun genderrol gekoppeld 
aann een sociale rol: het zijn bij uitstek politici78. Heteroseksuele mannen stammen af 
vann een androgyn geheel en Aristophanes speelt dus duidelijk met de dubbele 
betekeniss van dit woord: heteroseksuele mannen zijn door hun verbondenheid met 
hett vrouwelijke, ook vrouwelijk van aard met alle gevolgen van dien voor hun 
karakter.. Ook bij Aristophanes is de genderrol gescheiden van de seksuele rol. Als 
onzee interpretatie van de passage 191c2 e.v., waar Aristophanes over de seksualiteit 
spreekt,, juist is, dan is penetratie ook het seksuele patroon van een homoseksuele 
relatie.. De passieve rol doet blijkbaar geen afbreuk aan de mannelijke aard die 

1616Smp.Smp. 193c5-8: ei 5è tovxo dpioxov, dvayicalov Kai T<ÖV VÖV napóvxoav tö toikou éYYVtÖTa» 
dpiötovv elvai- TOÜTO 8' éari rcctiSuccöv TÜJCEIV KCtxd voöv aurai JIE^DKÓTCDV . Voor  de vertaling van 
Kcttdd voüv volg ik Dover  (19822) ad loc. Cf. ook LSJ lemma voóc, 3. 
""I nn de Politika (II , 1262b 10-15) verwijst Aristoteles naar  de rede van Aristophanes en zegt dat de 
personenn in een liefdesrelatie door  hun extreme affectie ernaar  verlangen om samen te groeien en uit 
tweee één te worden; maar  voordat ze dit bereiken is het noodzakelijk dat ze beiden of één van beiden 
erdoorr  (hun extreme affectie) verteerd zijn (è+6dp6ai). Met 'één van beiden' doelt hij  natuurlij k op de 
erastes.. Aristoteles benadrukt de heftigheid van de hartstocht die iemand heeft voor  zijn wederhelft, 
maarr  doelt waarschijnlij k óók op het feit dat het vinden ervan bijna een onmogelijkheid is. De hierboven 
gegevenn interpretati e van de passage uit de Politika verdient mijns inziens de voorkeur  boven de 
interpretati ee die Friedlander(19602) p. 17 geeft: volgens hem gaan beiden te gronde wanneer  ze 
samensmelten.. Mijn s inziens houdt deze interpretati e onvoldoende rekening met het perfectum 
é<t>6öp6aii  (1262M4). Ook de vertaling van B. Jowett (in Ross vol. X) suggereert een verkeerd beeld: 
'andd from being two to become one, in which case one or  both would certainly perish.' 
lslsSmp.Smp. 192aÉH7: KQÏ yap TeXeoöÖévrec, uóvoi djiofïaivoixn v elc, xd jroXmic d avSpec, oi xotoürot. 
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homoseksuelee jongens en mannen hebben, en de actieve rol van de heteroseksuele 
mannenn sluit niet uit dat hun karakter een feminien aspect heeft. 
Dezee ironische karakterisering van de heteroseksuele en homoseksuele man - een 
voorstellingg die we ook bij Pausanias vinden - is vooral gelegen in het feit dat deze 
voorstellingg van zaken door Aristophanes, een fervente aanhanger van de 
heteroseksuelee ideologie, wordt gegeven. De ironie wordt des te groter, doordat Plato 
Aristophaness een hogere waardering laat geven van de homoseksuele eros dan van 
dee heteroseksuele liefde. Allereerst worden alleen de gevoelens van de 
homoseksuelee man voor zijn geliefde expliciet als een vorm van ép<aq aangeduid. Het 
mannelijkee geheel brengt betere mannen voort. De jongens uit dit geheel zijn de 
bestenn die er zijn (192al). Aristophanes verzet zich heftig tegen de opvatting dat deze 
jongenss zich uit schaamteloosheid seksueel aan hun minnaar zouden overgeven. Al 
hunn motieven voor deze vereniging zijn van het edelste soort (192a2-5). Bovendien 
laatt hij zich negatief uit over het seksuele gedrag van de heteroseksuelen en uit hij 
kritiekk op het instituut van het huwelijk. Opvallend is dat hij, ook wanneer hij in het 
algemeenn over eros als het zoeken naar de wederhelft spreekt, zich van termen 
bedientt die vooral op homoseksuele relatiepatronen van toepassing zijn. Zo hanteert 
hijj steeds het begrip itaiSucd (193b5, 193c4, 193c7) en ép<ö*ievoq (192e8). Plato laat 
Aristophaness weliswaar nadrukkelijk onder woorden brengen dat hij spreekt over 
allee mannen en vrouwen, maar deze opmerking versterkt juist het ironiserende effect. 
Verderr besteedt hij de meeste aandacht aan homoseksuele eros. De lezer krijgt de 
indrukk dat Aristophanes in deze relatievorm de meeste interesse heeft. Ik ben het dus 
geheell oneens met geleerden als Robin en Allan, die suggereren dat de rede van 
Aristophaness aan de heteroseksualiteit het primaat geeft. Precies het 
tegenovergesteldee is het geval. In het vervolg (paragraaf 7) zullen we zien dat zijn 
theoriee over de aard van eros ook het best van toepassing is op de homoseksualiteit. 

6.. Essentialisme en identiteit 

Aristophaness geeft een genetische verklaring voor de verschillende vormen van 
seksualiteit.. Het feit dat iemand hetero- of homoseksueel is, is terug te voeren op zijn 
tvoiq,tvoiq, waarmee Aristophanes op iemands natuurlijke, oorspronkelijke constitutie/ 
vormm doelt79. Doordat de seksuele identiteit gekoppeld is aan de oorspronkelijke fuoiq 
vann de mens, is zij onvermijdelijk: er is geen moment in iemands leven waarop hij kan 
kiezenn in welke richting (hetero- of homoseksueel) hij zich kan ontwikkelen. Zijn 
natuur,, dat is, zijn oorspronkelijke constitutie, dicteert datgene waarop zijn erotische 
verlangenss zijn gericht. Eros zelf is een natuurlijk fenomeen, is diep in de menselijke 
natuurr ingeworteld80; maar ook het object van dat verlangen is even. natuurlijk als het 
verlangen.. Het verlangen om één te worden en het object van dat verlangen zijn 
onlosmakelijkk met elkaar verbonden, doordat zij beide voortkomen uit onze 
oorspronkelijkee constitutie. 
Vanuitt deze genetische zienswijze zijn heteroseksualiteit en homoseksualiteit 
gelijkwaardig:: beide worden op dezelfde wijze verklaard. Bovendien wordt 
heteroseksualiteitt binnen deze verklaring niet gesteld tegenover homoseksualiteit. Er 
iss wel een absolute scheiding tussen de verschillende vormen van seksualiteit: 
iemandd is óf een homoseksuele man óf een lesbische vrouw óf heteroseksueel. Geen 
grensvervaging,, geen vorm van 'biseksualiteit', zoals we die in de rede van Pausanias 
hebbenn aangetroffen. De strikte grens wordt wel door de maatschappij enigszins 

"ilróaiqq heeft deze betekenis in 189d5,d6,191a5,191d2,193c2,193c5,193d4. 
"Cf.. de woorden van Aristophanes (191c8-d3): ëon 6r\ oxtv èie xóaov ó êpax, ë^trax; dXXriXoov xoïq 
dvOpcónou;; iccd ti\c, dpxaiaq ^üoeox; cruvayoyyeui; icai èTuxeipcöv noifiom ëv étc 5wïv icai 
idaaaötnn tfjv $wnv xfiv dvOpantivnv. 
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gecorrigeerd,, doordat homoseksuelen gedwongen worden te trouwen. Maar dit 
maaktt hen in de visie van Aristophanes niet tot biseksuele mensen. 
Wee hebben gezien dat Aristophanes bepaalde karaktereigenschappen expliciet 
verbondenn heeft met de oorspronkelijke constitutie van het mannelijk geslacht en 
impliciett met die van het androgyne geslacht. Deze eigenschappen betreffen niet 
alleenn de gender ('mannelijkheid'), maar reiken verder en hebben betrekking op het 
wezenn van het individu. De wijze waarop de jongen zich gedraagt ten opzichte van 
zijnn minnaar, komt voort uit zijn 'mannelijke' natuur. Maar de seksuele identiteit heeft 
eenn grotere impact op iemands leven. Volgens Aristophanes beheerst eros ons hele 
leven.. Het realiseren en in praktijk brengen van de eros vormen een noodzakelijke én 
voldoendee voorwaarde voor het bereiken van het menselijk geluk. Maar eros is niet 
loss te koppelen van de seksuele identiteit. We kunnen het belang van eros dus ook als 
volgtt formuleren: de erotische drang die iemand bijvoorbeeld als homoseksueel heeft, 
iss de kracht die zijn leven tot een gelukkig leven kan maken.. Het feit dat een man zich 
aangetrokkenn voelt tot jongens is van beslissend belang voor de invulling van zijn 
leven.. Dus homo- of heteroseksueel zijn is niet een bijkomstigheid, maar vormt de 
nucleuss van iemands leven. In deze zin vormt de seksuele identiteit in Aristophanes' 
visiee iemands essentie die met onze natuur samenvalt en geeft hij - zover wij weten 
dee eerste in de literatuur - een essentialistische verklaring van de seksuele identiteit. 

7.. Het principe van gelijkheid en de beperkingen van de mythe. 

Inn onze bespreking van de rede van Pausanias en Eryximachos hebben we laten zien 
datt Plato aan de hand van deze redes onderzoekt in hoeverre het principe van 'het 
gelijkee trekt het gelijke aan' bij de menselijke eros en de eros als universeel principe 
eenn belangrijke rol speelt. Ook Aristophanes laat hij met dit principe worstelen en hij 
confronteertt de lezer nog duidelijker met de problemen die de toepassing van dit 
principee op eros met zich meebrengt. Laten we eerst de passages bekijken waarin 
sprakee is van dit principe. 
Inn zijn beschrijving van de 'bolletjes'-mensen benadrukt Aristophanes dat de twee 
helftenn min of meer aan elkaar gelijk zijn. Afgezien dat de twee lichaamshelften in 
ledematenn en dergelijke overeenstemmen, zijn de gezichten aan elkaar gelijk 
(önoio?)8'.. Dus elke persoon is het evenbeeld van zijn wederhelft, althans die indruk 
wordtt door Aristophanes gewekt. Dus het zoeken naar de wederhelft is het zoeken 
naarr dat wat in uiterlijk gelijk is. In Aristophanes' visie is de schoonheid van de 
jongenn als stimulus voor de erotische belangstelling van de minnaar niet meer 
essentieell en het raXó<;-element is dan ook geheel afwezig in zijn rede. Eros is niet het 
verlangenn naar een mooie jongen, maar naar eenwording met de wederhelft, 
ongeachtt hoe deze eruit ziet. De schoonheid is niet hett criterium voor de verliefdheid, 
maarr de mate waarin de ander lijkt op degene die door eros is bevangen. 
Dee term öuoio? komt in hetzelfde verband nog één keer voor en wel in 19235 s2. 
Homoseksuelee jongens en jongemannen geven zich niet uit schaamteloosheid aan 
hunn minnaar over, maar doen dit juist op grond van een voortreffelijk karakter. Ze 
bezittenn zelfvertrouwen, dapperheid en mannelijkheid; hieraan voegt Aristophanes 
toee dat zij in hun geliefde begroeten wat aan hen gelijk is.83 In deze passage heeft de 
gelijkheidd betrekking op het karakter. Dus het feit dat beiden van een mannelijk 

8l8lSmp.Smp. 189e7-190al: Kat rcpóoama 6x> èjt' aóxévt KuicXoiepéi, öuoia rcavtn ... 
82Ookk in 190b5 gebruikt Aristophanes de term öuoio<; om uit te leggen hoe de 'bolletjes'-mensen aan 
hunn vorm en hun manier van voortbewegen komen, namelijk doordat zij gelijk zijn aan hun ouders (de 
zon,, aarde maan). Hier gaat het dus niet om een verklaring waarom twee wederhelften elkaar 
aantrekken. . 
"Smp,"Smp, 192a5: xö öuoiov oüroiq öorca^ónevoi. 
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geheell afkomstig zijn, maakt dat zij overeenstemmen in karaktereigenschappen. Het 
iss echter niet helemaal duidelijk of deze overeenstemming uitsluitend te maken heeft 
mett het feit dat ze van een mannelijk geheel afstammen, of ook met het feit dat ze tot 
éénn en hetzelfde geheel behoord nebben, zoals bij het uiterlijk het geval lijkt. De 
eigenschappenn die Aristophanes opsomt, namelijk zelfvertrouwen (edppcx;), dapper
heidd (övSpeïa) en mannelijkheid (dppevüMiia), suggereren het eerste. Eros wordt dus 
gekenmerktt als een aantrekkingskracht van het gelijke tot het gelijke. 
Inn 192b5 wordt de term xó öumov vervangen door xó ouryevé; en in 193d2, aan het slot 
vann de rede, door xó oiiceïov84. Ook in 192b5 spreekt hij over het mannelijke 
homoseksuelee paar, maar in 193d2 gaat het in het algemeen over Eros, die ons 
mensenn het meest van dienst is door ons te leiden naar wat aan ons verwant is. Zowel 
dee term avYvevfV; als oWeloc, hebben een vagere betekenis dan Öuoioc*5. Beide termen 
benadrukkenn daarentegen wel dat de twee helften van één geheel afkomstig zijn, 
waardoorr zij verwantschap of overeenkomsten vertonen, alsof ze van één familie 
afstammen.. Waarom maakt Aristophanes de verschuiving van het öu,oiov-begrip naar 
hett oixéiov-begrip? 
Hett is duidelijk dat de mythe van Aristophanes, een aitiologie van eros als het 
verlangenn naar eenwording en als aantrekkingskracht van het gelijke tot het gelijke, 
inn strikte zin alleen van toepassing is op het mannelijke en vrouwelijke geheel, dat wil 
zeggen:: op de homoseksuele paren.86 Maar ook hier zijn haken en ogen. Er is 
namelijkk het volgende probleem. Hoe moeten we de mythe opvatten in het geval van 
dee moderne mensen? Bedoelt Aristophanes te zeggen dat ook zij afstammen van een 
geheel?? Of moeten we zijn theorie als volgt formuleren: er is ooit, in het verre 
verleden,, een fase geweest waarin de mensen één geheel waren. Dat is onze 
oertoestandd en de maatregel van Zeus was een unieke gebeurtenis. Via onze ouders 
enn voorouders is ons een in onze natuur ingeworteld instinct meegegeven om op zoek 
tee gaan naar degenen die uiteindelijk van hetzelfde geheel afkomstig zijn als wij. Als 
ditt zo bedoeld zou zijn, zou dit impliceren dat er meer mensen in de wereld zouden 
rondlopenn die uiteindelijk van hetzelfde geheel zouden afstammen. Maar het is 

**Smp.**Smp. 192b3-5: ndvxoac, uev ow ó xotoüxoi; Jicuöepaaxiv; xe Kal $iA£paoxf|q yiyvexai, dei xó 
ovyyevèqq acnca^óuevoc, en 193dl-2: "Eptoxa, ÖQ ëv xe xtp napóvxi fuidc, nXeïaxa óvwnaiv eiq xö 
oiiceïovv aycov... In 192c 1 treffen we het begrip oiKeióxr^  op één lij n met Qikia en Êpooc, aan: wanneer 
wijj  eenmaal onze wederhelft gevonden hebben, raken we buiten onszelf van fyikia, oiKeióxnq (gevoel 
vann intimiteit ) en ëpox;. Het oixeïo^-begrip vinden we verder  terug in 193a2 waar  Aristophanes zegt dat 
wijj  mensen ten gevolge van ons onrecht tegenover  de goden door  Zeus gescheiden werden 
(SiopKiodiuiev),, precies zoals de Arkadiër s door  de Spartanen. Het geheel dat wij  waren, wordt 
vergelekenn met de stad Mantinea die wordt opgesplitst. Ik volg Dover  (1965) pp. 3 e.v., die overtuigend 
laatt  zien dat deze passage een toespeling is op de gebeurtenis in 38S/4, pace Mattingl y (1958), die pleit 
voorr  een verwijzin g naar  gebeurtenissen van 418/7. Als Dover  gelijk heeft, hebben we hier  te maken 
mett  een opvallend anachronisme, hetgeen echter  niet ongebruikelijk is bij  Plato (zie Dover  196S p. 7). 
^Hett  begrip 'gelijk '  in öuoioc, kan de connotatie hebben van 'gelijkend op' maar  ook van 'precies gelijk' , 
'hetzelfde',, zie Muller  (1965) pp. XIÜ-XIV , n. 19. Door  de term eerst toe te passen op het uiterlij k 
(190al)) in de betekenis van 'precies gelijk' , wekt Aristophanes wellicht de indruk dat ook de tweede 
plaatss waar  hij  ÖUOUK; gebruikt (192a5), zo geïnterpreteerd moet worden. 
"He tt  öumov-principe, dat in de Aristophanesrede een belangrijke rol speelt, suggereert dus dat de 
mannenn die naar  mannen verlangen en vrouwen die naar  vrouwen verlangen impliciet een groep 
vormenn ten opzichte van hen die van het man-vrouw-geheel afstammen, pace Halperin (1990) p. 20. 
Datt  Aristophanes deze isomorphic tussen beide categorieën van homoseksuele personen niet verder 
uitwerkt ,, heeft mijns inziens niets te maken met het feit dat er  geen congruentie tussen hen zou bestaan. 
Platoo laat hem verder  alleen de mannelijke vorm van homoseksualiteit toelichten. Hierdoor  blijf t de lezer 
mett  een aantal onbeantwoorde vragen zitten ten aanzien van de vrouwelijk e vorm van homoseksualiteit. 
Betreftt  deze in aanvang ook een relatie tussen een volwassen vrouw en een meisje? Is de paideusis ook 
hierinn afwezig? Zij n deze vrouwen 'vrouwelijker '  en van een beter  soort dan vrouwen die afkomstig zijn 
vann een man-vrouw-geheel? Dat Aristophanes deze vragen niet beantwoordt, heeft dus niets te maken 
mett  de afwezigheid van een parallelli e tussen de mannelijke en vrouwelijk e homoseksualiteit, maar  met 
dee historische positie van de vrouwen, en lesbiennes in het bijzonder, in de Atheense maatschappij. 
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duidelijkk dat dit Aristophanes niet voor ogen staat. Uit zijn rede blijkt dat er slechts 
éénn individu als een ovjipoXov bij ieder van ons past. In 193d3-5 zegt hij duidelijk dat 
iederr van ons een cunpoXov van een mensengeheel is en dat ieder van ons 
doorgesnedenn is als een platvis87. We moeten wel concluderen dat diachronie en 
synchroniee in deze mythe door elkaar lopen: enerzijds heeft Zeus in het verre 
verledenverleden van de geschiedenis van de mens ons doorgesneden, zodat wij vanaf dat 
momentt gescheiden zijn van onze andere helft; anderzijds wordt de menselijke staat 
voorgesteldd alsof ieder van ons nu direct van een geheel is afgesneden en alsof er 
tussenn deze gebeurtenis en onze existentie geen generaties hebben geleefd. Logisch 
gezienn is de mythe in dit opzicht inconsequent, hetgeen verschillende oneffenheden 
tott gevolg heeft. 
1.. In het geval van de mannelijke homoseksuelen is het vreemd dat de verhouding 
eenn jongen/jongeman en een volwassen man betreft. Wanneer we uitgaan van het 
synchronee perspectief klopt dit gegeven niet met het feit dat de twee helften uiterlijk 
aann elkaar gelijk moeten zijn. Het uiterlijk kan wel in aanleg aan elkaar gelijk zijn. De 
gelijkheidd is vooral gelegen in het feit dat beiden van het mannelijk geslacht zijn en in 
karakterr overeenkomen. In deze aspecten vormt het minnende paar een harmonieus 
geheel. . 
2.. In het geval van de heteroseksuelen zijn er tussen de wederhelften meer 
verschillenn dan overeenkomsten. Qua uiterlijk en sekse verschillen ze. Ook wat 
karakterr betreft zullen er verschillen zijn, ook al is de man van het androgyne geheel 
minderr mannelijk dan de man van het mannelijk geheel. Wellicht is vanuit deze 
overwegingg beter te begrijpen, waarom Aristophanes juist met betrekking tot 
heteroseksuelenn de promiscuïteit benadrukt (191d7-el). Het is voor hen moeilijker 
omm iemand te vinden die qua karakter met hen overeenstemt (icaid voüv crüxdij 
7ie$uKÓT<Bvv 193c8). Het is voor hen dus veel moeilijker om aan het öuoiov-principe in dit 
opzichtt te beantwoorden. Als Aristophanes de Atheense huwelijksgewoonte in zijn 
achterhoofdd heeft, is het leeftijdsverschil tussen de partners even groot als bij de 
mannelijkee homoseksuele paren. 
Overr vrouweüjke homoseksualiteit zegt hij weinig, maar hier zal net als bij de mannen 
opp wezenlijke punten gelijkheid bestaan. Dus de mythe, die in essentie duidelijk wil 
makenn dat eros het verlangen is zich met degene die 'gelijk' is te verenigen, is het 
meestt van toepassing op de homoseksuele paren en nauwelijks op heteroseksualiteit. 
Wee mogen stellen dat ook vanuit dit perspectief de rede van Aristophanes als het 
waree een pleidooi is voor homoseksualiteit. Zijn mythe over de oorspronkelijke 
'natuur'' van de mens en zijn theorie over eros passen het best op homoseksuelen. 
Doorr de plaats van vrouwelijke homoseksualiteit in de Atheense maatschappij en de 
aardd van het symposion waaraan Aristophanes deelneemt, concentreert hij zich op 
homoseksuelee mannen. Eros is op hen het volledigst van toepassing en daarom past 
hijhij het woord ëpox; uitsluitend op hun erotische gevoelens voor hun JICUSIKÖ toe.88 Net 
zoalss in de bijdragen van Phaidros en Pausanias is bij hem de mannelijke 
homoseksuelee liefde de ware vorm van épwq!89 Deze gedachte bereidt dezelfde 
thematiekk in de rede van Sokrates/Diotima voor. 

^Smp.^Smp. 191d3-5: ëKaoroq ox>v T)ua>v éaxiv dvOpamou aüuftoXov, axe Texuiiuévoq axmep ai ynTtai , 
è££ èvóq 5uo. 
"Hierui tt  blijk t dat het verlangen naar  procreatie geen overheersend deel van ëpcoq vormt. 
"I nn veel opzichten komen de distinctieve kenmerken van de Ouranische verhouding, het ideaal van 
Pausanias,, overeen met de Aristophaneïsche weergave van een verhouding tussen mannelijke 
homoseksuelen.. We hadden vier  kenmerken van de Ouranische eros onderscheiden, te weten: a. het 
objectt  van de eros zijn oudere jongens; b. exclusieve homoseksualiteit; c. trouw en een langdurige relatie 
enn dus geen promiscuïteit; d. het pedagogische aspect. Aristophanes benadrukt ook de kenmerken a, b 
enn c. Zoals we hebben gezien, verklaart Aristophanes promiscuïteit louter  als een functionele stap in het 
zoekenn naar  de ware partner. Zodra deze is gevonden, is van promiscuïteit geen sprake meer. De 
afwezigheidd van het pedagogische element in de weergave van Aristophanes is dus opvallend. 
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Maarr Plato laat er voor de oplettende lezer geen misverstand over bestaan dat de 
mythee in belangrijke opzichten rammelt. Aristophanes past zijn theorie aan en 
vervangtt derhalve het öy.oiov-aspect door het oiiceïov-aspect, waarmee hij de 
verwantschapp naar voren haalt als essentieel kenmerk van het object van eros. 
Hiermeee corrigeert hij de mythe, ten einde haar ook van toepassing te laten zijn op 
heteroseksualiteit.. Bovendien is deze correctie nodig, gezien zijn opmerking dat de 
erastess het ideaal van de unieke wederhelft laat varen en tevreden is met een jongen 
diee wat zijn geestelijke vermogens of instelling betreft met hem overeenkomt.90 De 
erastess hoeft dus niet te bUjven zoeken naar iemand die naadloos bij hem past. In dit 
aspectt - de correctie op het öuoiov-principe - ligt een belangrijke functie van de 
Aristophanesrede.. Plato laat zien dat de visie dat aan eros het öjioiov-principe - de 
erastess valt op iemand die aan hem gelijk is - ten grondslag ligt, onjuist is. Zo'n visie is 
gedwongenn een absolute dichotomie aan te brengen tussen een man die zich tot 
jongenss voelt aangetrokken en een man die op vrouwen is gericht. We zullen zien dat 
Diotimaa dit niet overneemt, maar veeleer de opvattingen van Pausanias in deze volgt. 
Maarr ook zij neemt het oUeïov-begrip over en het zal een belangrijke rol spelen in 
haarr opvattingen over de manier waarop het 'erotische' proces zich voltrekt. De 
Aristöphanes-passagee heeft in dit opzicht, net zoals de Eryximachosrede, een parallel 
inn de Lysis. Ook in deze dialoog wordt onderzocht of het gelijkende (xó Öuoiov) vriend 
iss van het gelijke (xó öjiotov).91 De reden om het xó öuoiov-principe te verwerpen is in 
dezee passage wel anders: alleen goede mensen kunnen vriend van elkaar zijn, omdat 
slechtee mensen onbestendig zijn en zelfs niet op zichzelf gelijken. De gelijke kan 
echterr een gelijke geen hulp bieden. Een goed iemand is voor zichzelf voldoende en 
heeftt dus geen behoefte aan vrienden. Dus de goede mensen kunnen geen vriend zijn 
vann goede mensen. Vervolgens wordt aan het einde van de dialoog de relatie tussen 
hett oiKelov-begrip en ëpox;, tyikia en èmQvvia onder de loep genomen92 en er wordt 
vastgesteldd dat het oUevov niet hetzelfde is als öuoiov.93 Maar de discussie eindigt 
uiteindelijkk in een aporie.94 De passage uit de Lysis verheldert in bepaalde opzichten 
dee accenten die Plato in de bijdrage van Aristophanes heeft gelegd. Het öuoiov-
principee gaat, zoals we hebben gezien, in zekere zin het best op voor de 
homoseksuelee mensen. Dit blijken tevens de beste mensen te zijn. Nu wordt de 
overeenkomstt met de Lvsw-passage duidelijker. Deze benadrukt dat de goede 
mensenn elkaar geen hulp (éniico-upia 215a2) bieden. Nu begrijpen we waarom Plato 
hett dpern-aspect, dat verder in het Symposium een sleutelrol vervult, in de rede van 
Aristophaness achterwege heeft gelaten. De jongen is al goed en heeft geen paideusis 
vann zijn erastes nodig. Hierin ligt vanuit het Platoonse standpunt gezien een groot 
mancoo in de visie van Aristophanes. Als de erastes en de eromenos ook in dit opzicht 
öuoioqq zijn, en aan zichzelf genoeg hebben, bestaat er eigenlijk bij beiden geen 
behoeftee om vrienden van elkaar te zijn. In dit opzicht is er dus een groot verschil met 
dee rede van Pausanias. We zullen zien dat Diotima wat dit aspect betreft een eigen 
wegg inslaat en een oplossing biedt voor deze impasse. 

8.. Aristophanes, Sokrates en Plato 

Inn paragraaf 1 hebben we gesteld dat er op grond van de Wolken van Aristophanes 
enn de dialogen van Plato geen aanleiding is te concluderen dat er sprake zou zijn van 
eenn grote vijandigheid tussen Aristophanes en Sokrates. Maar we moeten hierbij 

90Dee overeenstemming wordt geformuleerd aan de hand van de prepositie ïcaxd (Smp. 193c8). 
9IP1.. Ly. 213d6-215c2. 
"PI.. Ly. 221e e.v. 
»P1.. Ly. 222c3. 
"•Overr de 'erotische' enscenering van deze dialoog, zie hfdst. 7, par. 5. 
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directt aantekenen dat we eigenlijk niet kunnen spreken over de relatie tussen 
Aristophaness en Sokrates, omdat we hierover geen directe verslaggeving hebben. 
Wee kunnen uitsluitend spreken over de wijze waarop Aristophanes Sokrates 
parodieertt in zijn komedie én over de manier waarop Plato daarop reageert, hoe in 
zijnn voorstelling Sokrates deze parodie heeft verwerkt en in hoeverre hij haar als een 
bedreigingg ziet". 
Wee hebben gezien dat in het Symposium zelf geen spoor van directe vijandigheid 
tussenn Sokrates en Aristophanes valt te bespeuren. Integendeel, Plato stelt de situatie 
voorr alsof Aristophanes goed met Sokrates overweg kan en geboeid met hem kan 
discussiëren.. Toch denk ik dat Plato op een zeer subtiele manier in zijn Symposium de 
figuurr van Aristophanes te grazen neemt en hem als het ware min of meer eenzelfde 
behandelingg geeft als de komediedichter Sokrates had gegeven. Om dit duidelijk te 
makenn moeten we ons de volgende vragen stellen: a. welke houding heeft 
Aristophaness blijkens zijn komedies tegenover de verschillende vormen van 
seksualiteit;; b. welke houding hiertegenover geeft Aristophanes aan Sokrates in de 
Wolken;Wolken; c. wat is het algemene beeld van hetero- en homoseksualiteit in de Wolken. 
Alss antwoord op de eerste vraag kunnen we stellen dat in de komedies van 
Aristophaness de heteroseksualiteit als de normale vorm van seksualiteit wordt 
voorgesteld96.. Zijn komedies zijn zo doordrongen van toespelingen op, en expliciete 
vermeldingenn van heteroseksualiteit dat ze als documenten van een 'heteroseksuele 
ideologie'' aangemerkt kunnen worden. De komische held die aan het slot van een 
stukk triomfeert, is succesvol in het verleiden van de andere sexe. De seksuele 
metaforenn en grappen zijn grotendeels gevormd vanuit het perspectief van de 
heteroseksuelee man. Bovendien gebruikt Aristophanes de heteroseksualiteit niet 
alleenn om grof en obsceen te zijn en dus als middel om zijn publiek te vermaken, de 
contextt is in sommige gevallen zonder meer serieus. 
Homoseksueell gedrag van mannen die erop uit zijn jongens te penetreren, wordt in 
dee komedies van Aristophanes niet zozeer belachelijk gemaakt. Nergens blijkt uit de 
tekstt van Aristophanes dat zulke mannen verkeerde neigingen zouden vertonen of 
perr definitie niet zouden passen in de Atheense samenleving.97 Deze vorm van 
homoseksueell gedrag is echter zeer weinig in de komedies aanwezig. Passieve 
homoseksuelenn daarentegen worden veelvuldig op de meest vernederende en grove 
wijzee neergehaald. Termen die Aristophanes graag hierbij gebruikt zijn eüpwtptoicToq, 
Kaxcmijyojvv en Kivoiijievo?. Personen worden met naam en toenaam als halve vrouwen 
afgeschilderdd die niets liever willen dan gepenetreerd worden. Henderson somt er 42 
op.988 Het beeld dat de komedies van mannen met een homo-erotische belangstelling 
geeft,, is dus tamelijk eenzijdig en over het algemeen genomen negatief. Homo
seksueell gedrag wordt bijna altijd verbonden met een overmatig verlangen om 

95Vanuitt deze visie mis ik in Dovers bespreking van de mogelijke oplossingen voor het probleem van 
hett grote verschil in de beeldvorming van Sokrates enerzijds door Aristophanes en anderzijds door Plato 
enn Xenophon, de vierde mogelijke verklaring, namelijk dat zij allen, Aristophanes én Plato en 
Xenophon,, een verkeerd beeld van de filosoof geven. Deze verklaring lijkt mij de enige juiste, waardoor 
hett niet nodig is om, zoals Dover heeft gedaan, te veronderstellen dat 'although the difference between 
Socratess and the Sophists was known to Aristophanes, in the sense that the data which constituted that 
differencee were available to his organs of perception, he simply did not see it, and if it had been pointed 
outt to him he would not have regarded it as important' (Dover (1971) p. 72). 
^Mijnn opmerkingen over de houding van Aristophanes tegenover de verschillende vormen van 
seksualiteitt leunen sterk op het werk van Henderson (19912) pp. 208-22 en Dover (1968) pp. LXTV-
LXVII en (1978) pp. 135-153. Zie verder mijn bespreking hiervan in deel 1, hfdst. 7.9. De term 
'heteroseksuelee ideologie' wordt echter door geen van beiden gebruikt 
"Ziee Dover (1978) pp. 137 e.v. 
98Hendersonn (19912) pp. 213-5. De lijst is in die zin niet helemaal representatief voor het aantal bespotte 
passievee homoseksuelen, omdat, zoals Dover (1978) p. 143 opmerkt, termen als Kaïaitvrfmv en 
EvpunpooKto*;; in de komedie als een scheldwoord kunnen fungeren zonder een directe toespeling op 
passievee homoseksualiteit in te houden. 
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gepenetreerdd te worden en tegelijk gekoppeld aan schaamteloosheid, corruptie, 
decadentie,, verwijfdheid en perversie. 
Sokratess wordt in de Wolken belachelijk gemaakt. Hij wordt voorgesteld als een 
sofistt en een quasi-intellectueel, die zich in zijn wetenschappelijke activiteit met 
banalee zaken bezighoudt.99 Hij ontvangt, zoals de sofisten, geld voor deze bezigheid en 
beoefentbeoefent een dubieuze vorm van retoriek, aan de hand waarvan iemand die het bij het 
verkeerdee eind heeft, in staat is zijn publiek ervan te overtuigen dat hij het gelijk aan 
zijnn zijde heeft. Hij verwerpt de traditionele goden en de heersende cultus en vereert 
eigenn goden in de gedaante van de Wolken. In ieder geval zal deze karakterisering 
vann Sokrates voor Sokrates zelf en voor Plato, die zijn lezers een volledig ander beeld 
vann Sokrates geeft, aanstootgevend en beledigend geweest zijn. Afgezien van bizarre 
theorieënn van natuurfilosofische en godsdienstige aard gebruikt Aristophanes de 
figuurr van Sokrates ook als spreekbuis om spottende opmerkingen te maken over 
homoseksueell gedrag. Sokrates legt aan Strepsiades uit dat de Wolken elke vorm die 
zee maar willen, kunnen aannemen. Als ze een langharige, wilde man zien, één van de 
mensenn die Xdciot, ruigharig, zijn, zoals de zoon van Xenophantos, dan drijven zij de 
spott met zijn waanzin en nemen de vorm aan van Kentauren. Zowel Xdoioq als 
Kévtaupoc,, kunnen de associatie hebben van een actieve pederast, die aggressief met 
zijnn slachtoffers omgaat100. Vervolgens zegt Sokrates dat toen de Wolken Kleisthenes, 
eenn notoire pathicus, zagen, zij in vrouwen veranderden (355). In vers 673 e.v. maken 
Sokratess en Strepsiades grappen over de vrouwelijke gender van een zekere 
Kleonymos.. Hetzelfde doet Sokrates met Philoxenos, Melesias en Amynias (687-92). 
Aristophaness gebruikt Sokrates dus om zijn eigen overtuiging te ventileren dat 
homoseksueell gedrag gekoppeld is aan vrouwelijkheid en verachtelijke mannen heeft 
voortgebracht.. Sokrates wordt dus voorgesteld als spreekbuis van de stereotiepe, 
negatievee kant van homoseksueel gedrag! Maar er is nog meer in de Wolken dat erop 
wijstt dat Aristophanes een ironiserende houding tegenover homoseksualiteit en 
pederastiee aan Sokrates probeert te koppelen. Obsceniteit speelt een centrale rol in 
dee confrontatie tussen de Sterkere logos (juist) en de Zwakkere logos (verkeerd). Ze 
behorenn beiden tot de school van Sokrates en geven een staaltje van redeneerkunst 
waarbijj de Zwakkere logos wint. Hun discussie betreft de opvoeding, waarvan de 
houdingg van de jongen tegenover de erotische belangstelling van de man een 
belangrijkk aspect vormt. De Sterkere logos beveelt van harte de oude opvoeding aan 
diee de strijders bij Marathon hebben genoten. Centraal in deze opvoeding staan 
begrippenn als zelfbeheersing en ai5<óc,, en de jongens uit de goede, oude tijd waren in 
staatt zich volgens deze principes te gedragen. In het gymnasion moesten de jongens 
alss ze op de grond zaten hun dijbeen uitstrekken om maar niet aanstootgevend te zijn. 
Alss ze opstonden dienden ze het zand glad te strijken, zodat er geen afdruk van hun 
mannelijkheidd achterbleef voor hun minnaars. Geen jongen vette zich in onder zijn 
navel,, met het gevolg dat hun schaamdelen met dauw en dons bedekt waren als 
abrikozen.. Hij mocht geen verwijfde stem (UOAJCUCTIV TTJV +WVT\V) opzetten als hij met zijn 
erastess aan het praten was en hij mocht ook geen oogcontact maken (973-980). Hij 
moestt aan tafel met zijn minnaar zijn benen gekruist houden (983). De jongens van 

"Bcc realiseer mij dat ik hier de traditionele interpretatie geef van de manier waarop Aristophanes 
Sokratess ironiseert. De bezwaren van Vander Waerdt (1994) hiertegen en zijn voorstel om de Wolken 
juistt als een bron te hanteren voor het reconstrueren van Sokrates' filosofische ontwikkeling, zijn 
intrigerend,, maar het voert hier te ver er nader op in te gaan. Mijn invalshoek vormt de opvattingen over 
homoseksualiteitt die Aristophanes in de mond van Sokrates legt. 
l00Cf.. Hesych. k 2223-7 waar een kentaur onder meer gelijkgesteld wordt aan een pederast. Ook de 
scholiënn op Aristophanes interpreteren deze woorden op deze manier. Dover (1978 pp. 37-8 en 138), 
overgenomenn door Henderson (19912) p. 252, wijst erop dat de spot niet ligt op het punt van de 
homoseksualiteitt maar op het onbesuisde karakter van de persoon (cf. Aeschin. I, 52). Dit is mogelijk, 
maarr het is niet uitgesloten, vooral gezien de verzen die hierop in de Wolken volgen, dat de spot het 
onbesuisdee karakter van een pederast betreft. 
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weleerr brachten hun tijd door in de gymnasia, waar zij zich zonder zorgen aan de 
sportt konden wijden en alle aandacht konden besteden aan de perfectie van hun 
lichamen:: zij hadden een glanzende borst, een schitterende huid, forse schouders, een 
kleinee tong, een groot achterste en een klein lid, dit alles in schrille tegenstelling tot de 
jongenss van tegenwoordig die hun tijd verdoen op de agora en in rechtszalen; zij zien 
err bleek uit, hebben smalle schouders, een dunne borst, een grote tong, een klein 
achterwerkk en een grote lul. Zij zijn vervuld van de geilheid (KaTajtvywrvvn) v a n e e n 
zekeree Antimachos. De Zwakkere logos, die door de Sterkere logos wordt 
uitgemaaktt voor een Kaxrni\rt<av Kdvaiaxwros, ziet zijn kans schoon om de Sterkere 
logoss te vloeren. Hij laat zien dat een leven zonder jongens, vrouwen, kottabosspel, 
goedd eten en drinken en plezier niet de moeite waard is. Het is conform de natuur om 
dee imperatieven van de natuur («frwnc; kan in het Grieks ook staan voor penis)101 te 
volgen.. Vervolgens zegt hij: 

Jee hebt je vergist, je bent verliefd geworden, je hebt een beetje overspel gepleegd, en vervolgens 
benn je betrapt; je bent verloren, want je bent niet in staat te spreken. Als je met mij omgang hebt, 
kunn je je natuur volgen, spring, lach en denk niets schandelijks. Want als je toevallig betrapt bent 
opp echtbreuk, dan zegje tegen de echtgenoot dat je niets fouts hebt gedaan. Dan schuif je de 
verantwoordelijkheidd op Zeus: dat ook hij slachtoffer is van eros en vrouwen; en hoe kan jij als 
stervelingg sterker zijn dan een god?102 

Dee Sterkere logos sputtert: 

Maarr als hij nu door jouw advies te volgen, als straf met een ramenas doorboord en met 
gloeiendee as onthaard wordt. Zullen er dan woorden zijn die hem ervoor hoeden eiipwtpüJKXoc; te 
worden?103 3 

Vervolgenss dwingt de Zwakkere logos hem volgens een Sokratische methode van 
redenerenn via korte vragen en antwoorden te erkennen dat advocaten, tragici, politici 
enn zelfs de meerderheid van het publiek tot het type van de eüpwtpüMexoc, behoren. De 
Sterkeree logos is verslagen en voelt zich verneukt (frmïuee', é KIVOUUEVOI 1102). Aan 
dee hand van dit optreden van de logoi maakt Aristophanes verschillende zaken 
belachelijk. . 
1.. De wijze waarop Aristophanes de Sterkere logos de öpxaia naiSeuoaq laat 
weergeven,, heeft het tegenovergestelde effect van wat de spreker zelf beoogt: 
voorgewendee ingetogenheid en terughoudendheid op het gebied van de erotiek in de 
goedee oude tijd die hij aanbeveelt, worden door zijn overdreven belangstelling voor 
hett geslacht en de lichamelijke schoonheid van de jongen tot hypocrisie104. 
Aristophaness parodieert hiermee de zogenaamde hoogstaande moraal op het gebied 
vann het homoseksuele gedrag van de oude Atheners. Deze parodie zou door 
Aristophaness bedoeld kunnen zijn om Sokrates en zijn kring belachelijk te maken. 
Sokratess zou, als we Plato en Xenophon mogen geloven, zich in Athene ophouden 
mett de jeugd van de hoogste klasse en dus duidelijk homo-erotische belangstelling 
koesteren.. Misschien is de hypocrisie die de Sterkere logos aan de dag legt tegelijk 
eenn trap in de richting van Sokrates. In de ogen van Plato die zelf in het Symposium 
toewerktt naar een sterk elitaire visie op homo-erotiek, en deze aan Sokrates verbindt, 
zouu deze suggestie van hypocrisie aanstootgevend geweest kunnen zijn. 

10'Ziee Henderson (19912) pp. 5, 77 en 251 en Winkler (1990) pp. 217-220. De zin luidt: Jtopeiu' 
èvxeüOevv éq tac, tfiq fóoecoq avdyicac, (Nu. 1075). 
mmNu.Nu. 1076-1082. 
l0al0aNu.Nu. 1083-1084 
,04Cf.. Kassies (1963) p. 42, Dover (1968) pp. LXIV-LXVI, Henderson (19912) pp. 76-8 en 217-8. 
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2.. Doordat de Zwakkere logos doorslaat naar de andere kant wordt zijn pleidooi voor 
hett blindelings volgen van de natuurlijke driften een ridiculisering van de passieve 
homoseksueel.. Iemand die zijn aars openzet, kent ook op andere gebieden geen 
remmingen. . 
3.. Ook al is er geen direct inhoudelijk verband tussen enerzijds de theorieën en 
opvattingenn van Sokrates en de redes van de Sterkere en de Zwakkere logoi, toch 
legtt de wijze waarop de Zwakkere logos triomfeert over de Sterkere logos een 
verbandd met de 'school' van Sokrates, waartoe beiden behoren. De 'Sokratische 
methode'' leidt namelijk precies tot het omgekeerde van wat volgens Plato deze 
methodee beoogt te bereiken. 
Inn welke opzichten is nu de bijdrage van Aristophanes in het Symposium ironisch? 
Welkee zaken worden door hem bespot, bekritiseerd of met enige satire besproken? 
Dee volgende punten zijn uit onze analyse naar voren gekomen: 
1.. Aristophanes speelt met de dubbele betekenis van de term övSpóyovoq. 

Hett  androgyne geslacht, zoals dat vroeger  voorkwam, bestaat nu niet meer, alleen de term 
(övoua)) wordt nog gebruikt, waarop een odium rust.105 

Hett objectieve karakter en de serieuze toon van deze opmerking lijkt ironisch. De 
termm wordt in Aristophanes' tijd vooral gebruikt voor mannen die een verwijfd gedrag 
off karakter vertonen.106 Aan het odium dat op deze mannen rust is echter 
Aristophaness zonder meer debet. Hij drijft dus de spot met zichzelf. 
2.. Mannen die exclusief homoseksueel zijn zijn mannelijker dan de heteroseksuele 
mannen.. Bovendien zijn de mannen die afkomstig zijn van een mannelijk geheel beter 
vann karakter. Wat Plato Aristophanes hier in alle serieusheid laat beweren, staat 
haakss op wat de komediedichter voorstaat in zijn komedies. 
3.. Aristophanes uit kritiek op het huwelijk. Voor heteroseksuelen biedt dit instituut 
geenn zekerheid dat men de ware heeft gevonden. Want men vindt bij hetero
seksuelenn veel echtbrekers. In die zin weerstreeft het huwelijk het patroon van de 
natuurr en is het als maatschappelijke norm een onnatuurlijk of zelfs tegennatuurlijk 
instituut.. Ook vanuit het perspectief van de homoseksuele man en vrouw is het 
huwelijkk een structuur die eigenlijk tegen hun natuur indruist. De heteroseksuele 
moraall krijgt in de rede van Aristophanes een flinke deuk. Dus ook met deze kritiek 
lijktt de Platoonse Aristophanes een nogal on-Aristophaneïsche opvatting onder 
woordenn te brengen.107 

4.. Aristophanes levert in het Symposium een serieuze verklaring voor echtbreuk en 
promiscuïteitt als een natuurlijk gegeven. Tot op zekere hoogte ligt promiscuïteit in de 
menselijkee natuur en is dus gerechtvaardigd, omdat zij de weg is waarlangs wij onze 
wederhelftt kunnen vinden en dus gelukkig kunnen worden. Ook deze op serieuze 

™Smp.™Smp. 189e2-5. 
,0SZiee bijv . het Hippokratische geschrift itepï öiavriy; (Vict.) par. 28-29. Voor  een bespreking van deze 
passagee zie Bury (19322) pp. XXXI-XXXIII , Lloyd (1983) pp. 90-94 en hfdst. 7.9 van deel 1 van deze 
studie.. Ik denk niet dat Bury gelijk heeft dat Plato aan de hand van de Aristophanesrede tevens bepaalde 
medischee theorieën over  sexe-differentiatie, zoals we deze vinden in Vict. ironiseert. Al s Plato de 
bedoelingg gehad zou hebben, dat Aristophanes (niet hijzelf) dergelijke medische theorieën belachelijk 
gemaaktt  zou hebben, dan is het op zijn minst vreemd dat Eryximachos niet hierop reageert als 
Aristophaness is uitgesproken. Eryximachos zegt alleen dat hij  van de rede genoten heeft (193e3-4). Dus 
ditt  satirische niveau lijk t niet aanwezig. Verder  heeft Plato zelf al, zoals ik heb laten zien, middels de 
redee van Eryximachos 'afgerekend' met het natuurfilosofische denken. Deze functie hoeft de 
Aristophanesredee dus niet meer  te hebben. Wat Plato met deze rede wil , is het op de hak nemen van de 
persoonn van Aristophanes (zie het vervolg van deze paragraaf)-
107Uitgerekendd in de komedie waarin de heteroseksualiteit het meest op de hak wordt genomen, de 
Lysistrata,Lysistrata, stelt Aristophanes, nu de vrede is hersteld, als opperste geluk voor: TTJV OÓTOÖ yuvaïx' tiuxav 
Aafkovv cmeia' ëicaoToq (l 186-87): lang leve het huwelijk . 
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wijzee geformuleerde stellingname is een volledige omdraaiing van de seksuele moraal 
diee in zijn komedies naar voren komt108. 
5.. Aristophanes' opmerking in het Symposium dat alleen degenen die afkomstig zijn 
vann het mannelijk geheel en dus het beste type mannen zijn, bij uitstek geschikt zijn 
dee staat te leiden zodra zij volwassen geworden zijn (192a6-7), staat haaks op 
Aristophanes'' beoordeling van slechte politici,, die in de Wolken (1093) als eüpwipoMcroi 
wordenn afgeschilderd109. 
6.. Aristophanes acht het mogelijk dat Pausanias en Agathon afkomstig zijn van een 
mannelijkk bolletje en dat ze dus mannelijk van aard zijn. Deze opmerking is natuurlijk 
eenn omdraaiing van de wijze waarop Aristophanes Agathon in de Thesmophoria-
zousaizousai voorstelt. 
7.. Plato gebruikt Aristophanes als een stap in de richting van een elitaire visie op 
homo-erotiek.. In de Wolken wordt met de seksuele hypocrisie van de upperclass de 
spott gedreven. 
8.. Plato formuleert bij monde van Aristophanes de vrouwelijke homoseksualiteit als 
gelijkwaardigg aan de heteroseksualiteit en aan de mannelijke vorm van homo
seksualiteit.. Deze gelijkwaardigheid staat bovendien haaks op de wijze waarop 
Aristophaness de seksualiteit van vrouwen in zijn komedies naar voren laat komen110. 
9.. Verschillende overwegingen hebben ons doen concluderen dat de rede van 
Aristophaness aan de mannelijke vorm van homoseksualiteit in positieve zin de 
meestee aandacht besteedt en deze vorm het meest waardeert. Op basis van deze 
redee zou men de indruk kunnen krijgen dat Aristophanes de mannelijke 
homoseksualiteitt als de meest normale en maatschappelijk de meest passende vorm 
vann seksualiteit beschouwt. Het is duidelijk dat Plato hier ook de Aristophaneïsche 
moraall op zijn kop zet. 
Voordatt Aristophanes zijn rede in het Symposium uitspreekt, vindt er een kleine 
woordenwisselingg plaats tussen hem en Eryximachos. Aristophanes maakt naar 
aanleidingg van het stoppen van de hik een grap over de rede van Eryximachos, die 
daardoorr meteen angstige voorgevoelens heeft over de toon van de rede van de 
komediedichterr en waarschuwt hem. Aristophanes vraagt hem echter om niet als 
censorr van zijn rede op te treden, omdat hij nu al vreest, niet dat hij lachwekkende 
dingenn zal zeggen - want dat zou alleen maar winst zijn en eigen aan zijn muze - maar 
datt hij spottende dingen zal zeggen111. Dat wil zeggen: Aristophanes is niet bang dat 
hijj zijn toehoorders aan het lachen zal brengen, maar dat hij ze zal bespotten. De 
facettenn waarin de rede van Aristophanes lachwekkend (geweest) is, zoals het 
uiterlijkk van de oorspronkelijke mens, de wijze waarop hij zich voortbewoog en de 
gedachtee hoe de mens op één been zal hinkelen als hij wederom doorgesneden zal 
worden,, hoeven hier niet verder besproken te worden. Het is duidelijk in welk opzicht 
Platoo de bijdrage van Aristophanes KcnayéXaotoc, heeft willen laten zijn: Aristophanes 
ironiseertt zichzelf. Vanuit het perspectief van de opbouw en het onderwerp van het 
SymposiumSymposium is zijn rede, zoals ik heb laten zien, in grote lijnen een serieuze bijdrage. In 
zijnn behandeling van het thema eros is Aristophanes' rede geen grap, maar een 
ernstigee zaak. Tegelijk speelt Plato met de persoon Aristophanes. Hij laat hem dingen 
zeggenn die hij onmogelijk had kunnen zeggen en die zelfs een falikante omdraaiing 

l08Zoo heeft het scheldwoord evpunpcoKto^ niet alleen de associatie van de seksuele passieve rol, maar 
ookk van promiscuïteit. 
109Cf.. ook de Eq. 333 e.v. en 875-80. 
110Cf.. B, Zweig "The Mute Nude Female Characters in Aristophanes' Plays" in: Pornography and 
RepresentationRepresentation in Greece & Rome ed. A. Richlin (New York/Oxford 1992) pp. 76 e.v. 
mmSmp.Smp. 189M-7: dXXa \n\ jie l̂iXaTxe, dx; èycb «•ofïo'öuai icepi twv UEUOVTCDV pnefiaeaeai, ov xi 
ux|| Ye^oia einta - TOVIO jièv yap av Képéoq elii KC& rnq f|U£tépaq uo-uaiv; eitix<optov - dJJta uf| 
Karayékama.Karayékama. Dover (19822) ad loc. merkt terecht op dat de term KaxayeXaoTC .̂ die hij weergeeft met 
'contemptible',, een nogal sterke geringschattende term is. 
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zijnn van zijn eigen ideeën. In feite doet Plato met Aristophanes in het Symposium 
hetzelfdee als Aristophanes met Sokrates in de Wolken had gedaan112. En op deze 
manierr krijgt Aristophanes een koekje van eigen deeg. Hij is bang dat hij anderen 
belachelijkk zal maken, maar de enige die hij werkelijk belachelijk maakt is zichzelf. 
Doorr de 'omdraaiing' als komische strategie toe te passen, lijkt Plato tevens duidelijk 
tee maken op welke manier we de Wolken moeten interpreteren. De karakterisering 
vann Sokrates door de komediedichter is een omdraaiing van de werkelijke Sokrates. 
Platoo betoont zichzelf middels de rede van Aristophanes een groot en geraffineerd 
komedieschrijver. . 

112Err  zijn verschillende directe verwijzingen in de rede van Aristophanes naar  de Wolken, met name naar 
dee woorden van de Zwakkere logos. Plato laat de woorden uit de Wolken: nape\\ï èvxeüOev eiq xaq TT^ 
4»voE(oqq OVÓYKO ^ (1075) het fundament zijn voor  de rede van Aristophanes; in vers 1075 en 1079 wordt 
gesprokenn van echtbreuk, wat Aristophanes ook in het Symposium aanstipt. Zeus is verantwoordelijk 
voorr  ons seksueel gedrag, volgens Aristophanes in het Symposium, Vergelijk hiermee de woorden 
1080-10822 van de Zwakkere logos als advies wanneer  iemand echtbreuk heeft gepleegd: eix' ei<; xbv Ai 

''  éTtaveyiceïv, KÖKeivoq dx; x̂xcav ëpanoq èaxi Kat fwaiKüiv . Het lijk t alsof Aristophanes dit advies in 
hett  Symposium verder  heeft uitgewerkt. 
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HOOFDSTUKK 6 
DEE REDE VAN AGATHON 

1.. Agathon 

Alss laatste spreker vóór Sokrates treedt de gastheer van het symposion op, de 
tragediedichterr Agathon. Vol ironie uit Sokrates na de rede van Aristophanes zijn 
grotee bezorgdheid voor zijn eigen bijdrage: hij zal het nog moeilijker krijgen wanneer 
Agathonn heeft gesproken. Zijn pogingen om Agathon ertoe te verleiden een discussie 
mett hem aan te gaan, waarschijnlijk om te voorkomen dat Agathon zijn rede 
uitspreekt,, worden door Phaidros in zijn functie van symposiarch verijdeld. Hij wijst 
Agathonn erop dat iedereen van het gezelschap een enkomion op Eros moet houden 
enn dus dient ook hij zijn schuld aan de god in te lossen (194d4-8). 
Inn mijn inleiding op de rede van Pausanias hebben we gesproken over de verhouding 
vann Pausanias en Agathon. De vraag is hoe oud we ons Agathon in 416 moeten 
voorstellen.. In de Protagoras wordt Agathon véov n ëxi ucipdiaov (Prt. 315d8). 
Wellichtt duiden deze woorden op een leeftijd van ergens tussen de 16 en 18 jaar1. De 
fictievee datum van de Protagoras kan gesteld worden op ca. 435-433.2 Als deze 
gegevenss juist zijn, zou de geboortedatum van Agathon ca. 453-449 geweest moeten 
zijn.. Aelianus bevestigt deze datum min of meer3. Hij vertelt hoe op een diner bij 
koningg Archelaos van Makedonië Euripides, die naast Agathon aanlag, hem omhelste 
enn kuste. Archelaos vroeg Euripides of hij Agathon, die toen ongeveer 40 jaar oud 
was,, nog als een eromenos zag. 'Natuurlijk', was het antwoord van Euripides, 'want 
niett alleen de lente van wie mooi is, is héél mooi, maar ook de herfst'4. In 407 had 
Agathon,, evenals Euripides, een uitnodiging van Archelaos aangenomen om naar 
Makedoniëë te komen5. Euripides stierf in 406, dus deze gegevens leiden voor Agathon 
naarr een geboortedatum van ca. 447. Een precieze datum is niet vast te stellen, maar 
Agathonn zal ca. 453-447 geboren zijn. Als dit juist is, is Agathon op het moment van 
hett symposion en van zijn eerste overwinning als dichter ca. 31-37 jaar oud.6 

Voorr Griekse begrippen geldt iemand van deze leeftijd niet als jong. Het is dan ook 
alleenn Sokrates, een man van begin vijftig jaar, die Agathon tot twee keer toe in het 
SymposiumSymposium jong noemt7. Hierin hoeft geen ironie te liggen. Blijkbaar heeft Agathon 
zijnn schoonheid, waarvan Sokrates in de Protagoras hoog opgeeft, nog niet verloren. 
Wee zullen zien dat Sokrates het doet voorkomen erotisch in Agathon geïnteresseerd 

'Voorr de term ueipdiaov, zie Aeschin. 1,7. Cf. Hopfner Das Sexualleben der Griechen und Romer 
(Prahaa 1938) pp. 225-37, Dover (1978) pp. 85 e.v., Buffière (1980) pp. 605 e.v., Hupperts "Greek 
Love:: Homosexuality or Paederasty? Greek love in black figure vase-painting" in: Proceedings of the 
3rd3rd Symposion on Ancient Greek and related pottery (Copenhagen 1988) p. 257. Dover (1978) p. 84 
gaatt ervan uit dat Agathon als een jongen van ca. 18 jaar in de Protagoras wordt voorgesteld. 
MeipÓKiovv als juridische term duidt inderdaad een jongen van minimaal 18 (of 19) jaar aan. Zie deel 1, 
hoofdstukk 8, par. 3. Maar niet altijd wordt de term in deze strikte zin gehanteerd. Agathon kan dus ook 
ietss jonger worden voorgesteld. 
2Ziee A. E. Taylor (1948s) p. 236, Guthrie (1975) p. 214, C. C. W. Taylor (1976) p. 64. 
3Ael.. VW13.4. 
4Ael.. VH 13,4: vai ua Aicr oil yap uovov xo êap teöv icaXóv KOXXIOTOV, dXXa KCCÏ TO uetoraapov. 
5Scholienn op Aristophanes Ra. 85. Cf. Lesky (19632) pp. 449-450. 
6Rouxx (1961) pp. 210 e.v. stelt vraagtekens bij de getuigenis van Aelianus en betoogt mede op basis van 
hett gebruik van de termen veavicncoc, en neipöiaov voor Agathon in het Symposium dat Agathon 
geborenn is tussen 440-436. In het Symposium zou hij dus veel jonger zijn (20-24 jaar) dan ca. 31-37 
jaar.. Het probleem bij deze theorie is dat de fictieve datum van de ontmoeting tussen Sokrates en 
Protagorass in de Protagoras ca. 419 en niet ca. 434 zou moeten zijn. Zijn argumenten hiervoor zijn niet 
ergg overtuigend. 
''Smp.''Smp. 175een223al. 
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tee zijn.8 Niet alleen Sokrates noemt hem in het Symposium KaXóq (174a9), maar ook 
Phaidros,, die insinueert dat Sokrates zich tot Agathon voelt aangetrokken9. Plato 
karakteriseertt Agathon verder als een goede en beleefde gastheer. Hij kent goede 
omgangsvormen,, en bejegent zijn slaven vriendelijk. De manier waarop Plato diens 
redee vormgeeft, wekt de indruk dat Agathon min of meer een purist is. Geen rede is 
zoo helder opgebouwd, en bij elke nieuwe stap in de gedachtegang wordt het 
voorafgaandee kort herhaald. Zijn woordgebruik en zinsopbouw zijn poëtisch en 
wordenn door Plato expliciet als een navolging van Gorgias bestempeld10. Agathon 
maaktt dus in velerlei opzichten een zeer verzorgde en weloverwogen indruk. Deze 
houdingg wordt onderstreept door Sokrates' gedrag aan het begin van het Symposium: 
hijj heeft zich enigszins opgeknapt om bij Agathon op bezoek te gaan (174a8-9)." 
Hetzelfdee effect nebben zijn woorden in 194c 1-2: hij acht het onjuist dat er aan 
Agathonn iets ongecultiveerds (u dypoiicov) zou kleven. 
Dezee eigenschap maakt hem in de ogen van anderen niet minder weerbaar. Sokrates 
vindtt dat Agathon beschikte over manmoedigheid en zelfvertrouwen, toen hij samen 
mett de acteurs het platform in het theater betrad12. Ook lichamelijk is hij niet snel te 
vloeren.. Tot in de vroege ochtend blijft hij wakker en voert samen met Aristophanes 
eenn gesprek met Sokrates, terwijl de andere deelnemers aan het symposion óf 
vertrokkenn zijn óf al in slaap zijn gevallen. Hij geeft zich pas na" Aristophanes over aan 
dee slaap. Plato koppelt dus zijn gecultiveerdheid en beschaving niet aan een neiging 
tott onmannelijk gedrag. Integendeel, Agathon is een volhouder en toont zelfs een 
groterr uithoudingsvermogen dan de komediedichter. 
Ditt beeld van Agathon staat in fel contrast met de wijze waarop Aristophanes de 
tragediedichterr in de Thesmophoriazusae afschildert13. Met name in de verzen 29 t/m 
2655 van de Thesmophoriazusae wordt Agathon op de hak genomen. Vanaf vers 95 
verschijntt hij op het toneel - hij wordt op een ekkyklema naar buiten gerold - en in 265 
verdwijntt hij weer in zijn huis om verder geen rol meer in de komedie te spelen. 
Aristophanes'' parodie op de persoon en dichter Agathon heeft met name op twee 
aspectenn betrekking: zijn uiterlijk en zijn rol als pathicus. 
Agathonn is in de ogen van Euripides uitermate geschikt om zich onder de vrouwen op 
hett Thesmoforiënfeest te mengen om Euripides te verdedigen. De vrouwen zijn van 
plann deze dichter ter dood te veroordelen, omdat hij hen in zijn toneelstukken zwart 
heeftt gemaakt. Wanneer Agathon naar buiten wordt gerold, ziet Mnesilochos 
nergenss een man (97), maar denkt dat hij Kyrene, een Atheense prostituee, ziet. 
Agathonn ziet er blijkbaar verleidelijk uit. Mnesilochos raakt in verwarring of Agathon 
eenn man of een vrouw is (xdpâ iq xoü piou 137) en noemt hem een manvrouw (yvwiq 
136).. Agathon draagt een gele mantel, een haarnetje en een beha en heeft blijkbaar 
eenn spiegel en parfumflesjes bij zich (137-40)u. Hij geeft te kennen dat hij gewend is 
omm kleren te dragen die bij zijn stemming horen. Als een dichter een vrouwenstuk 
schrijft,, past hij zijn lichaam daarbij aan. Euripides, die Agathon wil overhalen om 
naarr het Thesmoforiënfeest te gaan, beschrijft zijn uiterlijk: hij heeft een mooi gezicht, 
hijj is blank en glad geschoren, heeft een stem als een vrouw, hij is zacht (andkóq) en 

8Ziee hfdst. 10. Aristodemos noemt overigens Agathon in 198a veavicncoc,, waarschijnlijk omdat hij 
spreektt vanuit het perspectief van Sokrates. Cf. PI. Phdr. 252b2, waar Sokrates Phaidros, die 35 jaar 
oudd is, aanspreekt met a> nat icaXé. 
99Smp.Smp. 194d4. In 223a7 rekent ook Alkibiades Agathon tot oi tcaXoi. 
10Cf.. Smp. 198cl e.v. Voorde invloed van de stijl van Gorgias op de rede van Agathon zie met name 
Buryy (19322) pp. XXXV-VI en Dover (19822) pp. 123-4. 
"Voorr een 'erotische' interpretatie hiervan, zie hfdst. 10. 
l2l2Smp.Smp. 194a8-b5. 
l3Overr Agathon in de Thesmophoriazusae, zie Dover (1978) pp. 84 en 140 e.v., Buffière (1980) pp. 
189-90,, Muecke (1982) en Henderson (19912) pp. 209 e.v. 
14Dee verwarring van Mnesilochos wordt versterkt - en hierin ligt natuurlijk het komische effect -
doordatt Agathon ook typisch mannelijke attributen bij zich heeft zoals een zwaard. 
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heeftt een goed voorkomen (191-192). Uit het vervolg blijkt hij nog een toilettasje bij 
zichh te dragen waarin hij scheermesjes bewaart (£upo8óicn 220). De hoofdbedekking 
(eenn haarnet?) die hij 's nachts draagt, overhandigt hij aan Mnesilochos. Blijkbaar 
behoortt die tot een vrouwelijke outfit De schoenen van Agathon zijn Mnesilochos te 
klein.. In de parodie van Aristophanes is Agathon niet alleen als een vrouw verkleed, 
maarr toont ook het gedrag van een vrouw. Hij vermijdt de zon, want hij heeft een 
blankee huid (XeuKó?, 191). Elk ogenblik kan hij zich scheren en parfumeren als dat 
nodigg is. Ook al benadrukt Agathon dat zijn outfit afhankelijk is van zijn stemming die 
mett zijn beroep als tragediedichter verbonden is, toch wekt Aristophanes de indruk 
datt we hier met een echte travestiet te maken hebben, die het vrouw-zijn en de 
vrouwelijkee outfit als een kenmerk van zijn persoon ervaart. 
Err worden in deze passage grove toespelingen gemaakt op het seksuele gedrag en de 
seksuelee verlangens die aan deze sexe-rol van Agathon zijn gekoppeld. Als 
Mnesilochoss aan Euripides te kennen geeft dat hij Agathon niet kent, zegt Euripides: 
'Jee hebt hem vast wel eens geneukt, misschien zonder het te weten' (35), hiermee 
suggererendd dat Agathon de gewoonte heeft zich 's nachts door vreemden te laten 
neuken15.. De passieve seksuele rol van Agathon wordt door Mnesilochos ook nog in 
verss 50 en 57 onderstreept: Agathon is van plan zich te laten penetreren en gedraagt 
zichh als een hoer16. Ook maakt hij hem uit voor KaTcuruycov en eiipwipwtcxo<; (200).'7 

Bovendienn laat Mnesilochos blijken dat hij zelf ernaar verlangt Agathon van achteren 
tee nemen18. Agathon is zich van zijn vrouwelijke identiteit in die mate bewust dat hij 
tegenn het verzoek van Euripides zich onder de vrouwen op het Thesmoforiënfeest te 
begevenn inbrengt dat hij denkt dat de vrouwen hem als een geduchte concurrent 
zullenn zien in het verleiden van hun echtgenoot (204-5). De hiergenoemde 
voorbeeldenn maken duidelijk dat Agathon zich in de komedie van Aristophanes ook in 
zijnn seksuele gedrag en verlangens vrouwelijker betoont dan een vrouw.19 

2.. De structuur  en de inhoud van de rede 

Inn een zeer verzorgde en goed gestructureerde rede geeft Agathon zijn enkomion op 
dee god Eros. Hij bezingt de god in welklinkende cola, met een overvloed aan 
parallellismen,, alliteraties en anaforae. Vooral aan het slot van zijn rede wordt 
Agathonn als een ware woordkunstenaar voorgesteld, die al te nadrukkelijk büjk geeft 
vann zijn dichterschap. Hij slaat door in zijn enthousiasme de kracht en de gaven van 
Eross te bezingen. Hiervoor excuseert hij zich min of meer door aan het slot van zijn 
redee aan te geven dat een deel van zijn woorden doordrongen is van een spel (7iai5ió 
197e7).. Sokrates' reactie op Agathons rede, namelijk dat deze mooi en gevarieerd is, 

l5Doverr (1978) p. 140 meent dat deze opmerking impliceert dat Agathon gefunctioneerd heeft als een 
prostituéé in de duisternis. Dit lijkt me niet waarschijnlijk, immers een prostitué is voor zijn klant in de 
regell geen onbekende. Het wijst eerder op 'cruising'. 
16'Hijj gedraagt zich als een hoer" is de vertaling van taueó^ei, cf. Henderson (19912) p. 153 n. 12. 
Volgenss Bain (1991) p. 74 duidt AmicdCeiv de seksuele handeling van fellatio aan. Vergelijk de 
vertalingg van Sommerstein (1994) p. 27: 'And sucking cocks.' In beide betekenissen duidt de term dus 
opp een passieve rol. Dover (1978) p. 142 meent dat XaiK&Cpw 'to fuck' betekent. Maar deze betekenis 
lijktt hier niet op zijn plaats. Bain (1991) p. 74 citeert twee passages waar een actieve vorm van 
AmKÖ êww op één lijn staat met de passieve vormen van piveTv en iroyi^eiv: dus de actieve vorm van 
XaiKÓ^eivv wijst in ieder geval op een passieve seksuele rol. 
l7Ziee voor deze termen hfdst. 5, par 8. 
'*77i.. 157-8. 
l9Dee opmerking van Mnesilochos in vers 254 wanneer hij de gele mantel van Agathon aantrekt, 
namelijkk dat fi8ü y' ö£ei nooöiou, wijst niet op een actieve seksuele rol van Agathon, zoals Henderson 
(19912)) p. 218 suggereert, maar geeft aan dat Agathon met een 'kleine' behept is óf dat hij op kleine 
jongenss valt. Dover (1978) p. 139 n. 5, nagevolgd door Henderson in zijn Addenda p. 252, noemt het 
gebruikk van het verkleinwoord nooDiov 'patronising and contemptuous'. 
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moetenn we wel als bijtende ironie beschouwen, te meer daar Sokrates hierop 
voortbordurendd zijn angst uitspreekt dat de schoonheid van Agathons rede, die hem 
aann Gorgias doet denken, hem tot sprakeloosheid zal paralyseren20. 
Dee rede van Agathon valt in drie delen uiteen: 
1.. Hij begint met een opmerking over de juiste wijze waarop een enkomion bezongen 

dientt te worden, waarbij hij kritiek uit op zijn voorgangers. Hij geeft bovendien aan 
opp welke manier zijn rede is gestructureerd: hij zal eerst over de eigenschappen 
vann de god spreken en vervolgens over zijn geschenken (194e4-195a5). 

2.. De eigenschappen van de god Eros (195a5-197b9). 
Dee lofprijzing van de eigenschappen van de god bevat de nucleus van zijn rede. 
Mett de stelling dat Eros de gelukkigste is van alle goden, omdat hij de mooiste en 
dee beste is, opent Agathon dit deel van zijn rede en structureert hiermee als het 
waree het verloop van zijn bijdrage. Eerst verklaart hij waarom de god de mooiste 
is.. Er zijn drie aspecten: hij is de jongste van de goden (195a8-195c7), hij is de 
zachtstee (dwcaXtóxato;, 195c7-196al) en wat zijn uiterlijk betreft is hij soepel van 
gestalte,, bezit sierlijkheid of gratie (eüoximooüvn) en een mooie teint (196al-
196b3).. Vervolgens komt het functioneren van Eros aan bod. De behandeling van 
dee vier traditionele vormen van het optimaal functioneren (dpe-nï) structureren de 
passage:: a. de god is rechtvaardig (196b6-c3); b. de god is ingetogen (aetypow 
196c3-c8);; c. de god is dapper (dv8peïoq 196c8-d4); d. de god is wijs (oo^óq 196d8-
197b9)21.. In een afsluitende zin geeft hij aan dat uit het liefhebben van mooie 
dingen/mensenn alle goede dingen voor god en mens zijn voortgekomen. Agathon 
legtt hiermee een duidelijk verband tussen xö KOXÓV en TÓ dyaöóv, dat in de rede van 
Diotimaa terugkomt. 

3.. De gaven van Eros (197cl-e5). 
Dee gaven van Eros zijn overvloedig. Hij geeft vrede en rust, vertrouwdheid en 
doett mensen samenkomen waar een feest is te vieren. Hij verschaft 
vriendelijkheidd en welwillendheid, en hij is de vader van weelde, tederheid, 
verfijning,, charmes, liefdesverlangen en begeerte22. Bovendien biedt hij hulp, 
reddingg en geeft orde en leiding. 

Tenn gevolge van de scherpe ironische reactie van Sokrates en de weerlegging van 
eenn centrale stelling uit de rede van Agathon door Sokrates, direct nadat Agathon zijn 
redee heeft uitgesproken, is het oordeel van verscheidene commentatoren op het 
SymposiumSymposium over Agathons bijdrage nogal negatief. De rede zou inhoudelijk te 
verwaarlozenn zijn. Agathon is warrig en zou zich louter tot de wereld van de schijn 
beperken,, in tegenstelling tot de bijdrage van Sokrates, die op de werkelijkheid 
betrekkingg heeft23. Dit laatste punt wordt bovendien beschouwd als een onderstreping 
vann de veronderstelling dat er na Agathon min of meer een breuk is. Zo deelt Robin 

^Cf.. Smp. 198b2-3: uéXXcov XéJjeiv uexd ïcaXöv oütco icai raxvxoScwióv Xóyov pTidévta; Vergelijk 
ookk Smp. 198b4-5 en 198c2-5. Cf. de Vries (1949) pp. 276-7. 
2'Hett is ook mogelijk de passage over de oo^ict van Eros in 197b3 te laten stoppen, waardoor de 
afsluitingg van het tweede, centrale deel van de rede van Agathon eindigt met een onderstreping dat Eros 
gerichtt is op xö KÖAJUX^XÖ KGCXÓV (in de betekenis van 'dat wat mooi is'). 
ztSmp.ztSmp. 197d6-7: xptx^K, dppórnxo^, xUSifc xapitcov, iuépov, jtó6ov naxfjp. 
"Zeerr negatief in zijn beoordeling van de rede is Taylor (1948s) p. 222: 'the discourse has all the 
insincerityy of the conventional petrarchising sonneteer'; en enkele regels verder: 'the theme of his 
discoursee is to him no more than a peg on which to hang his garlands of language.' Ook Robins 
commentaarr (19586) pp. LXV-LXDC liegt er niet om: 'Il est difficile d' imaginer une construction plus 
artificielle,, plus sophistiquée et plus vide.' (p. LXVTI) en 'Donner de ce discours une analyse serait sans 
interêt:: les confusions qui y foissonnent, Ie caractère arbitraire des qualités dont il dote 1' Amour, tout 
celaa sera repris en détail, éclairé ou refute, dans la critique qu' en fera Socrate.' Vergelijk ook de Vries 
(1949)) pp. 276-7 en Anderson (1993) p. 48: 'If there is any meat in Agathon's contribution it is in his 
assertionn that wisdom (oo^ia) is creativity.' 
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hett Symposium in drie delen in: 1. De eerste vijf redes 2. Diotima/ Sokrates 3. 
Alkibiades.. Agathon vonnt het einde van de voorronde en na Agathon kan pas de 
echtee analyse beginnen, die tot het juiste inzicht leidt. Deze sterke markering na 
Agathonn lijkt te worden bevestigd door de opmerking van Agathon zelf, dat hij het in 
veell opzichten met Phaidros eens is, maar alleen niet op het punt van de leeftijd van 
Eross (195b6 e.v.). Deze observatie wekt de indruk alsof de rede van Agathon de ring 
vann de eerste vijf redes afsluit. 
Ikk zal echter laten zien dat de rede van Agathon een belangrijke stap is in de 
dialectiekk van het Symposium: ze bereidt de lezer in positieve alsmede in negatieve 
zinn voor op de bijdrage van Diotima/Sokrates. We moeten Agathon beoordelen vanuit 
dee plaats die Plato hem gegeven heeft, namelijk als schakel tussen Aristophanes en 
Diotima/Sokrates.. Dat de rede van Agathon in veel opzichten overeenkomsten met 
diee van Phaidros zou vertonen, kan ook worden geïnter-preteerd, alsof Plato zou 
willenn aangeven dat de rede van Agathon als het ware een tweede start is van 
waaruitt Sokrates vertrekt. Ook de methodologische opmerking van Agathon aan het 
beginn van zijn rede, namelijk dat de vorige sprekers niet over het karakter van de god 
gesprokenn hebben, maar uitsluitend over de gaven van de god, suggereert dat de 
bijdragee van Agathon als het ware een nieuwe fase inleidt in de verheldering van wat 
eross is. Bovendien neemt Sokrates bepaalde stellingen van Agathon over als 
uitgangspuntt voor het ontvouwen van Diotima's opvattingen en maakt hij Agathon tot 
gesprekspartnerr om zijn vragen te beantwoorden. Dat hij die stellingen weerlegt, is 
eenn gebruikelijke stap in de Sokratische methode, waarbij de weerlegging niet wil 
suggererenn dat datgene wat weerlegd wordt volslagen zinloos is en beter 
onuitgesprokenn had moeten blijven. Zo heeft Stokes (1986) in reactie op het 
commentaarr van Dover mijns inziens overtuigend laten zien dat op het punt van de 
argumentatiee bepaalde centrale stellingen in het betoog van Sokrates zoals 'eros is 
eenn verlangen om te bezitten' en 'schoonheid is een mooi ding' al in de rede van 
Agathonn aanwezig zijn24. De passage die op de rede van Agathon volgt en waarin 
Sokratess met zijn typische elenchos Agathon doet inzien dat eros het verlangen is 
naarr schoonheid en naar het goede, en dus niet zelf al in het bezit kan zijn van 
schoonheidd en van het goede (199c3-201c9), bouwt dus direct voort op wat Agathon 
zelff over Eros heeft gezegd. In aansluiting hierop zal ik laten zien dat de lezer die zich 
inn Agathons standpunt verdiept, geconfronteerd wordt met een vorm van abstract 
denkenn over eros en met bepaalde aspecten van eros die de grote overgang van de 
redee van Aristophanes naar die van Sokrates vergemakkelijkt. 

3.. Eros is één 

Err is maar één juiste manier voor een lofrede, zegt Agathon, en dat is een 
uiteenzettingg van de aard van degene over wie het betoog gaat en tevens van de aard 
vann de dingen waarvoor hij verantwoordelijk is (195a 1-3). Agathon houdt zich keurig 
aann deze voorwaarde. Maar de opmerking die hij hieraan vooraf laat gaan, namelijk 
datt de vorige sprekers de god niet bezongen hebben, maar uitsluitend de mensen 
gelukkigg hebben geprezen om de zegeningen die ze van de god ontvangen hebben, is 
nogall provocerend en niet helemaal juist. Phaidros bijvoorbeeld heeft op zijn manier 
ookk geprobeerd Eros als god te karakteriseren. Zijn conclusie als afsluiting van zijn 
rede,, namelijk dat Eros de oudste, de meest geëerde en de machtigste god is om de 
mensenn deugd bij te brengen en gelukkig te maken, vloeit logisch voort uit wat hij 
overr de relatie tussen een erastes en een eromenos heeft gezegd23. Ook Pausanias 

24Stokes(1986)pp.. U4-46. 2525Smp.Smp. 180b6-8: OUTGO 5i\ êyar/é n̂ui'Epcoxa Oecöv icai npeoPvtatov <ai TijuoÓTaTov icai 
ïcvpiarcaTovv elvai eiq öpetiV; Kai eüfiaî oviaq KTTIOIV dvOpancou; KCXÏ Qaoi KÓX xekewi\aaaiv. 
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heeftt vanuit bepaalde eigenschappen van de beide Aphrodites en dus ook van de 
beidee goden Eros de wezenlijke kenmerken van de relaties tussen een erastes en 
eromenoss gegeven. Aristophanes bestempelde Eros expliciet als een 
vermogen/krachtt (öüvajiî ) en vanuit deze invalshoek heeft hij een karakterisering van 
Eross gegeven, die leidde tot kenmerken van de god, zoals de vriendelijkste, de helper 
enn de genezer (189c8-d3). Dat deze beschrijving van de god mager afsteekt tegen het 
grotee aantal predikaten dat Agathon aan Eros toekent, wil nog niet zeggen dat de 
bijdragee van Aristophanes zich zou beperken tot het niveau van de gaven van de god 
aann de mensen. Eryximachos heeft zich wel min of meer tot dit niveau beperkt door 
voornamelijkk te spreken over de gebieden van het menselijk bestaan waartoe de 
invloedd van Eros doordringt. Het is opmerkelijk dat de bijdrage van Agathon in zijn 
behandelingg van de brede taakstelling van Eros de centrale gedachte van de rede van 
Eryximachoss opneemt, uitwerkt en bijstelt. Agathons methodologische kritiek betreft 
voorall de rede waarbij hij het meest aansluit. 
Eryximachoss had Eros een veel breder terrein toegekend dan alleen de seksuele 
relatiess tussen mensen. Deze uitbreiding neemt Agathon over, maar brengt een 
belangrijkee correctie aan, die hij van Aristophanes overneemt: er is slechts één eros, 
diee wel verschillende en uiteenlopende aspecten heeft maar die deze tot een 
samenhangendee eenheid in zich verenigt. 
InIn welke opzichten is Eros één? Eros belichaamt tcaXoKavaeta in optimale vorm. Eros 
beschiktt over dusdanige lichamelijke eigenschappen, dat hij de mooiste god is. 
Bovendienn functioneert hij optimaal, zowel op het gebied van handelingen - hij is de 
rechtvaardigste,, meest ingetogen/gematigde en dappere god - als op het gebied van 
kenniss - hij is de wijste en de bekwaamste. De hoogste graad van het ïcafóq-zijn en 
hett dyaGóq-zijn vallen in zijn persoon samen. Dat is ook de reden dat Agathon aan het 
slott van de passage over de karakteristieke eigenschappen van de god aangeeft dat 
uitt de hartstocht voor tct Kdka/oi KCÜUH alle goede dingen voor goden en mensen zijn 
voortgekomen26.. Vandaar ook dat hij waarschijnlijk zonder moeite instemt met de 
conclusiee van de elenchos van Sokrates in 201c 1 e.v., namelijk dat als object van eros 
rara KctXd gelijk zijn aan tot oyaOd. 
Ookk Aristophanes bepleitte één Eros. In zijn visie betekende dit dat alle vormen van 
seksuelee identiteit door één en hetzelfde verlangen worden gekenmerkt. Zijn 
voorgangerss Pausanias en Eryximachos hadden een scherp onderscheid gemaakt 
tussenn een goede en slechte vorm van Eros. Phaidros had aan de hand van het 
voorbeeldd van Orpheus laten zien dat eros verkeerde vormen kent. Ook Aristophanes 
maaktee onderscheid tussen betere en minder goede manifestaties van eros. Agathon 
iss eigenlijk de eerste die zonder enige restrictie Eros bepaalt als een goede kracht. Dit 
versterktt de uniteit van Eros. Hierdoor wordt de opvatting van Diotima dat alle eros 
uiteindelijkk gericht is op het goede voorbereid. De lezer wordt stapsgewijs tot het 
begripp gebracht van de onwrikbare relatie tussen Eros en het goede. 
Wee kunnen ons afvragen of de eenheid van het KaX,ó<;-zijn en het dyaeóq-zijn niet 
alleenn eruit bestaat dat de twee clusters van eigenschappen in één persoon, de god 
Eros,, samenkomen, maar ook dat, wanneer de god zich manifesteert, al zijn 
eigenschappenn aanwezig zijn. Als de god zich manifesteert is dan de hele god 
aanwezig?? Met andere woorden: als iemand verliefd wordt, is hij dan tegelijk dapper 
enn creatief op het muzische vlak? Agathon geeft hierop geen direct antwoord, maar 
wee kunnen het afleiden uit bepaalde redeneringen die hij in zijn rede maakt. Hij 
redeneertt als volgt: wie sterker is dan de dapperste, is zelf de allerdapperste; Ares is 
dee dapperste onder de goden; Eros beheerst Ares; daarom is Eros dé dapperste 
(196c8-d4).. Ares is verliefd op Aphrodite en deze verliefdheid maakt hem 

2626Smp.Smp. 197b.7-9: èiteiSfj 5* ó 6eó<; owtoq ë<fru, éic TOÜ épav tcov KCCXGIV ndvr' öya6d yéyovev Kai 
Öeolqq icai dv9pawrai<;. 
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onderworpenn aan Eros. Dit syllogisme van Agathon leidt logisch gezien tot een 
onjuistee conclusie. Dat Eros Ares bevangt, maakt Eros nog niet in andere opzichten 
superieurr aan Ares. Het woordspel van Agathon is zeer subtiel: Eros is ó e%<ovt ó 
KpeiTttov,, ó Kpatcöv en dus ó dvSpeió-ra-Kx;. 
Uitt deze passage blijkt eveneens dat Eros in zijn contact met Ares zich manifesteert 
inn de hoedanigheid van de god die dapper is. Er wordt echter niet gesproken over 
anderee eigenschappen van Eros. Wanneer Agathon in het vervolg van zijn rede over 
dee relatie tussen Eros en de andere goden komt te spreken, wordt duidelijk dat Eros, 
alss verlangen naar TÓ xaXkóq (197b5), bij ieder zijn of haar specifieke functie of 
activiteitt teweegbrengt: bij Hephaistos is dat het vak van het bronsgieten, bij Athena 
hett weven en bij Zeus het besturen van goden en mensen. Eros bezit in zichzelf al 
dezee eigenschappen, en het ligt aan de specifieke aard van de persoon waarin hij zich 
manifesteert,, in welke vorm zijn aanwezigheid wordt gerealiseerd. Dit lijkt de meest 
waarschijnlijkee uitleg van Agathons visie dat er slechts één Eros is. 
Opmerkelijkk aan de wijze waarop Agathon over eros/Eros spreekt is dat hij op een 
enkelee suggestie na nergens expliciet eros bestempelt als een verlangen dat twee 
mensenn bij elkaar brengt. Hij spreekt niet expliciet over een verhouding tussen een 
erastess of een eromenos. Hij abstraheert van de seksuele relatie. Deze benadering 
zorgtt voor een scherpe breuk met de voorafgaande redes, want met uitzondering van 
Eryximachoss hebben alle sprekers eros behandeld als een relationele kracht tussen 
mensen.. Zelfs bij Eryximachos komt de verhouding tussen een erastes en een 
eromenoss een enkele maal expliciet ter sprake. Agathon praat nergens expliciet over 
eross als een seksueel verlangen en nergens over seksuele identiteit. 
Err is slechts één passage waar Eros indirect verbonden wordt met seksualiteit. 
Binnenn het kader van de bespreking van de oo<t>ia van Eros (196e6 e.v.) wordt 
vermeldd dat deze eigenschap van Eros ervoor zorgt dat alle levende wezens ontstaan 
enn groeien. Het is de intelligentie, de hoogste geestelijke eigenschap van Eros nota 
bene,, waarmee de seksualiteit, gericht op procreatie, is verbonden! Dit brengt ons op 
eenn ander aspect, waarin de rede van Agathon als introductie op de rede van 
Diotima/Sokratess onmisbaar is. Agathon ordent de eigenschappen van Eros onder 
tweee hoofdgroepen: de lichamelijke eigenschappen en de eigenschappen die 
betrekkingg hebben op het karakter en de persoonlijkheid van Eros. Eros als verlangen 
heeftt dus zowel een lichamelijk als een geestelijk aspect. Dit laatste aspect is 
goeddeelss gelijk te stellen aan een creatieve kracht die goden en mensen aanzet tot 
eenn muzische activiteit in de brede zin van het woord, maar ook tot andere 
handelingenn die leiden tot een product of een resultaat. Het lichamelijke aspect betreft 
dee schoonheid en de jeugd van de god. Eros als verlangen naar schoonheid is zelf de 
mooistee van alle goden en mensen; De eenheid van Eros betekent dus dat het 
verlangenn naar de lichamelijke schoonheid samenvalt met het verlangen naar 
geestelijkee schoonheid.27. Agathon maakt echter verder niet duidelijk hoe beide 
aspectenn zich tot elkaar verhouden en hoe deze aspecten van eros in het menselijke 
levenn concreet gestalte krijgen. 

^Hett is in dit verband opmerkelijk dat Agathon slechts tweemaal in zijn rede een genitivus objectivus 
koppeltt aan "Epox;: in 196d2 is de godin Aphrodite object van de eros van Ares en in 197b5 spreekt 
Agathonn in het algemeen over TÓ KdAAoq als object van eros/Eros. Aphrodite staat natuurlijk voor 
schoonheid.. In 197b5 moet TÓ icóXXoq - en dit is een tamelijk opmerkelijk gebruik van het woord - niet 
opp het uiterlijk betrekking hebben, maar op een harmonie die door de handelingen van de goden 
gerealiseerdd wordt, wanneer ze gestuurd worden door Eros. Ook uit 196b2 blijkt dat Agathon de 
schoonheidd van Eros niet alleen op het lichamelijke wil betrekken: met een et>av6iv; xe Kal ewöSiic, 
TÓJtoqq kan, blijkens het voorafgaande, zowel een lichaam als een ziel bedoeld zijn. Dus de uitdrukking 
èpdvv TCÜV KOXGÏV in 197b8, waaruit al het goede voortkomt omvat beide aspecten, zowel de lichamelijke 
alss de geestelijke/muzische kant van eros. 
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Hett  paradoxale karakter  van Eros 

Dee uniciteit van Eros enerzijds en de vele eigenschappen die Eros bezit anderzijds 
makenn dat Agathons Eros een paradoxaal karakter krijgt: de god bezit eigen
schappenn die moeilijk met elkaar te verenigen zijn. Zo wordt Eros gekenmerkt als een 
verlangenn (épdv toöv icaJuüv), en wel een zeer sterk verlangen, aangezien Eros als 
verlangenn alle andere verlangens en genietingen beheerst. Maar juist omdat Eros de 
anderee genietingen en verlangens beheerst, zo stelt Agathon, is Eros gematigd 
(ooxfrpoveï)!! Voorts is Eros de dapperste onder de goden, nog dapperder/mannelijker 
(öv5peïo<;)) dan Ares. Anderzijds is Eros de meest tedere god die er is (ómdkónavx; 
196al).. Een macho-god die op zijn zachtst gezegd onmannelijke kenmerken 
vertoont!! Verder is Eros de jongste van de goden, maar tevens belichaamt hij de vier 
deugdenn in optimale vorm. Iemand die zo voortreffelijk is in zijn gedrag en intelligentie 
datt hij zelfs goden als Apollo, Athena en Zeus kan sturen in hun typische bezigheid en 
hunn leraar is, moet toch iemand zijn met ervaring; Eros blijkt echter veel jonger te zijn 
dann zijn leerlingen. In de passage waarin Agathon aantoont dat Eros de 
rechtvaardigstee is onder goden en mensen, worden ook twee elkaar tegengestelde 
dingenn van hem gezegd: hij is actief/hij handelt (noiei 196cl) en hij is passief/onder
gaatt (rtdoxev 196b8). 
Wanneerr Eros van iemand bezit neemt, en de persoon is gevoelig voor Eros (195c4 
e.v.),, verlaat Eros hem niet snel, maar hij vat post en blijft daar.28 Bovendien is het 
effectt dat Eros •d.ia <ai eipi\vri teweegbrengt (195C5/6).29 Aan de andere kant wordt 
ookk gesuggereerd dat Eros snel verdwijnt, want Eros wil niets te maken hebben met 
ouderdom,, die ons snel overvalt (195b2/3). Eros lijkt duurzaam, maar ook vluchtig, 
vergankelijk.. Als verlangen brengt Eros onrust, maar vanuit een ander oogpunt 
veroorzaaktt hij vrede en rust.30 

Hoee moeten we dit paradoxale karakter van Eros opvatten?31 Is dit een teken van de 
oppervlakkigheid,, de holle retoriek van de rede, waarvan verscheidene commen
tatorenn Agathons bijdrage hebben beschuldigd? Of wil Agathon juist hiermee een 
typischee eigenschap van Eros aangeven: wanneer iemand verliefd is, heeft hij 
zichzelff niet meer in de hand en kan hij schijnbaar tegenstrijdige dingen doen? Eros 
gedraagtt zich als iemand die zelf bezeten is van eros. Terwijl hij dezelfde persoon is, 
bezitt hij eigenschappen die niet op één persoon te herleiden zijn. Een andere uitleg 
vann dit paradoxale karakter van Eros wordt in paragraaf 5 gegeven. 

™Smp.™Smp. 195e5: OÏKIIOIV TSpxrau; Smp. 195e7: oliri^piai; Smp. 196b3: ï£ei Kal \iéve\. 
ïfriedtönderr (I9602) merkt op: 'Und wie wenig Lebenserfahrong hat Agathon, wenn er das jetzige 
Weltalterr - es ist unter anderm die Zeit des Peloponnesischen Krieges! - von Eros beherrscht sein laBt 
alss eine Periode des Friedens und der Freundschaft.' Het is inderdaad opmerkelijk dat Agathon het 
woordd eipTivT) noemt. Misschien wil Plato niets anders zeggen dan dat wat de teneur van elke rede is, 
namelijkk dat Eros de weg is waarlangs mensen gelukkig worden; en vrede is een voorwaarde voor de 
consolideringg van het menselijk geluk. Wellicht houdt de opmerking een verwijzing in naar de Nikias-
vrede,, in welke periode het symposion en Agathons overwinning vallen (pace Friedlander). 
^Dee paradox laat scherp zien dat de Eros van Agathon als het ware de beide vormen van Eros uit de 
rederede van Eryximachos in zich verenigt. 
3,Hett is mij dus onduidelijk waarom Anton (1974) pp. 279-280 beweert dat Agathon misschien wel de 
enigee spreker is die niets ambivalents ziet in de aard van Eros. 
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4.. Soort zoekt soort 

Dee rede van Agathon heeft mijns inziens nog een ander niveau dan de typering van 
dee god Eros. Aan het begin van zijn rede maakt Agathon duidelijk op welke wijze we 
zijnzijn betoog over Eros ook kunnen lezen. Als eerste karakteristiek van de optimale 
schoonheidd van Eros vermeldt Agathon zijn jeugd. Hij is de jongste van de goden32. 
Alss bewijs hiervoor voert hij aan dat Eros van nature haat koestert jegens ouderdom 
enn dat hij zelfs niet binnen grote afstand van hem komt. Eros vertoeft altijd samen met 
dee jeugd en hij is zelf jeugdig. Als verklaring hiervoor voert Agathon het gezegde aan: 
öumovv ónoitp dei neka&i (195b5): soort zoekt soort. Zoals we hebben gezien, wordt 
dezee gedachte in de rede van Pausanias op verschillende momenten verondersteld, 
bijj Eryximachos wordt zij expliciet onder woorden gebracht, maar dan in 
tegengesteldee vorm" en Aristophanes drukt haar door middel van de formule xö 
öjioiovv aüTolq dona^ónevot uit34. Terwijl echter bij Pausanias en Aristophanes het 
önoiov-aspectt betrekking had op de relatie tussen de erastes en de eromenos, past 
Agathonn het gezegde toe op Eros en zijn object: Eros voelt zich aangetrokken tot 
datgenee wat aan hem gelijk is. Omdat Eros jong is, vertoeft hij altijd bij de jeugd en 
haatt hij de ouderdom. Er zijn nog meer plaatsen waar Agathon dit principe in het 
denkenn over Eros toepast. Eros is de mooiste van alle goden en mensen, en tegelijk is 
hijzelff gericht op schoonheid, want Eros is épdv toö K<&XO\X̂ T<5V icaköv (197b5 en b8): 
zijnn object is het schone zelf.35 Eros is anakcózaxo^, de tederste, maar ook zijn object is 
zacht:: Eros richt zich niet zozeer op lichamen - want die zijn hard - maar op het 
karakterr en de ziel en wel op de zachtste karakters en zielen (hij gebruikt hiervoor het 
woordd \iaXaxoq).36 

Ookk bij de karaktereigenschappen, die hem apioxoq maken, treedt het öuoiov-principe 
opp de voorgrond. Eros is iemand die zich, hoe dan ook, niet laat dwingen (pia). Op 
dezelfdee wijze handelt iedereen die door eros is bevangen op grond van zijn eros 
vrijwilligg (ÉKCÓV). Bij de deugden dapperheid en wijsheid geeft Agathon niet zozeer 
typentypen mensen of goden als voorbeeld van zijn object, maar voornamelijk individuele 
goden.. Ik geef een voorbeeld. Eros beheerst Zeus, dat wil zeggen: Zeus is een leerling 
vann Eros. Doordat Eros hem beheerst, is Zeus in staat mensen en goden te besturen. 
Zoalss we hebben gezien, wordt de intelligentie, die Zeus reeds bezit, door de 
aanwezigheidd van Eros geactualiseerd in het besturen van goden en mensen. Dit 
houdtt in dat Eros, die zelf oó̂ xx; is, door de oo$ia van Zeus wordt aangetrokken. De 
gedachtee dat beiden op elkaar lijken, wordt bevestigd doordat Agathon aan het slot 
vann zijn rede Eros een Kv$epvr\xi\<; (197el) noemt, hetgeen direct verwijst naar Zeus 
dee bestuurder (m)Pepvav). 
Ookk in het geval van Ares is het aantrekkelijk een toepassing van het öuoiov-principe 
tee bespeuren: het feit dat Eros, de dapperste onder de goden, Ares bevangt - deze is 

322 Agathon gebruikt de formulering "hi j  is de jongste van de goden' in twee betekenissen: hij  is het laatst 
ontstaann en hij  is de jongste in leeftijd. Dit wellicht om Eros te laten beantwoorden aan de voorstelling 
datt  hij  altijd jong is (dei vécx; 195cl). De argumentatie aan de hand van Eros' haat jegens de ouderdom 
legtt  de nadruk wel op de tweede betekenis van jong'. 
3i3iSmp.Smp. 186b6-7: tó 5è dvóuoiov dvouoicov £Jtt6h4ieï ïcai èpa\ 
MMSmp.Smp. 192a5, waar  de woorden worden gezegd van de eromenoi. Verder  vinden we bij  Aristophanes 
dee uitdrukkin g dei TÓ cv/vevè̂  donca^óusvoc, (192b5), gezegd van de erastes. In 193d2 treffen we de 
woordenn aan: eiq xö oiicelov dyojv, gezegd van Eros. Voor  de bespreking van deze passages, zie hfdst. 
5,, par. 7. 
"Sokratess zal juist op dit punt kritie k uitoefenen op de rede van Agathon, en zal laten zien dat de 
toepassingg van het öuoiov-principe op de verhouding tussen Eros en zijn object tot verkeerde 
conclusiess leidt over  Eros. Immers als Eros verlangt naar  het schone, kan in de ogen van Sokrates Eros 
zelff  niet mooi zijn. 
^Hett  öuoiov-beginsel speelt ook een rol bij  het aspect dat Eros zich ophoudt op plaatsen die bloemrijk 
enn geurig zijn (196a7-b3), terwij l zijn huid daardoor  navenant is. 

130 0 

file:///iaXaxoq).36


verliefdd op Aphrodite - heeft te maken met het feit dat beiden op elkaar lijken. Maar is 
ditt een juiste afleiding? Volgt uit de redenering 'omdat Eros Ares beheerst, is hij 
dapperderr dan Ares', de stelling: 'omdat Eros evenals Ares dapperheid bezit, is Eros 
opp Arcs gericht'? Dit is geen juiste afleiding, maar we krijgen wel sterk de indruk dat 
hett öuotov-principe ook bij dit voorbeeld op de achtergrond speelt. 
Hett laat zich aanzien dat helemaal aan het slot van zijn rede het önoiov-principe 
nadrukkelijkk weer opduikt. De poëtische bevlogenheid waarmee Agathon de gaven 
vann de god onder woorden heeft gebracht, ervaart hij ongetwijfeld - vergelijk de 
passagee 196d6-e6 - als een bezetenheid door Eros zelf. Eros is het die hem inspireert 
omm de god zelf te bezingen en Agathon spoort vervolgens iedereen aan mee te zingen 
mett het betoverende lied dat de god zelf zingt. De god en zijn object verenigen zich in 
dezelfdee activiteit. Zijn volgeling heeft deel aan de activiteit door middel waarvan de 
godd zich manifesteert. De dichter Agathon identificeert zichzelf met de zingende Eros. 

Hett moge duidelijk zijn dat het öuoiov-principe als een rode draad door de rede van 
Agathonn loopt, maar dat Plato de oplettende lezer wel heeft willen confronteren met 
onduidelijkhedenn en logische oneffenheden in de wijze waarop Agathon dit principe 
invult.. We zullen zien dat Sokrates duidelijk maakt waarom Agathon zich op dit punt 
heeftt vergist. 

5.. Eros: erastes en eromenos 

Hett öuoiov-principe geeft aan dat het karakter van de god tegelijk iets zegt over zijn 
object.. De god zelf is jong en hij vertoeft uitsluitend bij jonge mensen. Het zijn dus 
jongee mensen die verliefd worden. De uitspraak dat Eros ouderdom haat, zou kunnen 
betekenenn dat oude mensen niet meer verüefd worden. Een niet erg complimenteuze 
insinueringg aan het adres van Sokrates, wiens getuigenis over zijn gevoelens jegens 
mooiee jongens deze opmerking weerlegt.37 

Hett laat zich aanzien dat we op dezelfde manier andere eigenschappen van het object 
vann Eros kunnen destilleren. Maar wie is eigenlijk het object van Eros: betreft het 
uitsluitendd erastai of ook eromenoi? Het feit dat het object van Eros de jongeren zijn 
lijktt te suggereren dat Agathon ook denkt aan eromenoi. We zullen echter zien dat de 
redee van Agathon niet erg consequent is in de behandeling van de rol van de erastes 
enn de eromenos. 
Allereerstt heeft het er alle schijn van dat Agathon aan Eros zelf de rol van erastes 
toekent.. De uitspraak dat Eros altijd in het gezelschap is van de jeugd, doet natuurlijk 
denkenn aan Sokrates, die naar de voorstelling van Plato en Xenophon altijd in de buurt 
vann de jeugd te vinden was. Eros jaagt op de jeugd, want hij wil haar in zijn greep 
hebben.. De term n\r\aiaC,eiv (195b4), die Agathon hanteert om duidelijk te maken dat 
Eross niet in de buurt komt van ouderdom, wordt in de Phaedrus (255a5/6, 255b7) in 
eenn erotische context gebruikt38. Eros jaagt niet op oude mensen, maar ontvlucht hen 
uitt alle macht. De woorden êvyoov $vyfj (195bl) doen sterk denken aan de rol van de 
eromenos:399 alsof Eros zelf achterna wordt gezeten door de ouderen, maar van deze 
avancess niets moet hebben! Als dit inderdaad door Agathon bedoeld is, dan wordt het 
gedragg van Eros door Agathon ook geassocieerd met de rol van de eromenos. 

37Misschienn duidt deze opvatting van Agathon over Eros erop dat hij er niet in gelooft dat Sokrates 
serieuss is in zijn avances jegens hem, die ik in hoofdstuk 10 onder de loep neem. Of het moest zijn dat 
hijj Sokrates als een uitzondering op de regel beschouwt. 
**ln**ln  Phdr. 255a5/6 wordt nXnoid^eiv gebruikt van de eromenos die zijn erastes benadert, in 255b7 lijkt 
dee term van de erastes gezegd te zijn die zijn eromenos benadert (cf. de Vries ad loc.). Zie hfdst. 8, noot 
1833 van deel 1. 
39Vergelijkk voor het gebruik van (5ia)$evYeiv in erotische context de rede van Pausanias 184a2 en a3. 
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Bovendienn lijken deze woorden de belangstelling van Sokrates voor de Atheense 
jeugdd enigszins te ironiseren. 
Inn de passage over het tweede lichamelijke kenmerk van Eros, zijn óTtaXórnc,, gebruikt 
Agathonn termen die de voorstelling van Eros als erastes oproepen. Het woord 
ajixeoöaii (195e7) wordt in de Phaedrus (255b8 en 255e3) gebruikt voor lichamelijk 
contactt tussen een erastes en een eromenos40. Ook Diotima (209c2) drukt met deze 
termm lichamelijk contact uit dat de erastes met een eromenos zoekt. Eros die steeds 
mett zijn voeten en met zijn hele gestalte het zachtste van het zachtste, dat wil zeggen: 
dee zachtste karakters en zielen, beroert, wordt hier voorgesteld als een erastes die 
zichh helemaal overgeeft aan zijn eromenos41. Dit beeld wordt bevestigd door de innige 
omarmingg waarmee Eros de ziel van iedereen omhelst die voor hem ontvankelijk is 
(196a2/3)42.. De omarming als erotisch motief zijn we tegengekomen in de rede van 
Aristophanes43. . 
Inn de passage over de rechtvaardigheid van Eros zegt Agathon: 

Eross doet niemand onrecht (dSiicei), noch god, noch mens. Maar ook wordt hemzelf geen 
onrechtt aangedaan (dSucevtai), noch door een god, noch door een mens. 

Hett Griekse woord dStKet/dSuceixai kennen we als een term uit een erotische context. 
Inn Sappho 1, 17 vraagt Aphrodite aan de lyrische-ik: wie heeft jou onrecht aangedaan 
C..)44.. Het dSiKeïv heeft in deze context de specifieke betekenis 'afwijzen'. Bij Agathon 
lijktt de term algemener gebruikt te zijn omdat, zoals blijkt uit het vervolg, het aspect 
vann geweld(pleging) of een gedwongen handeling ermee verbonden is. Als het juist is 
datt dSixelv in deze passage betrekking heeft op een erotische situatie, wordt Eros in 
dezee passage als erastes én als eromenos voorgesteld. Dit wordt bevestigd door de 
ydp-zinn die op deze woorden volgt: 

nochh ondergaat immers Eros zelf, als hij iets ondergaat, dit door geweld, - want geweld heeft op 
Eross geen vat - noch doet hij, wanneer hij iets doet, dit met geweld45. 

Dee antithese in het Grieks ndoxei-noieï doet denken aan de rolverdeling tussen een 
eromenoss en een erastes. We zijn dit begrippenpaar ook in de rede van Phaidros 
tegengekomenn en hebben laten zien dat deze termen ook een seksuele connotatie 
kunnenn hebben.46 'Doen* staat voor het penetreren, 'ondergaan' voor het 
gepenetreerdd worden. Eros kan dus in de seksualiteit zowel de actieve (erastes) als 
dee passieve (eromenos) rol vervullen. De keuze van het werkwoord imnpexel voor het 
'terwillee zijn' in een erotische relatie is vanuit dit perspectief goed gekozen, omdat de 
termm zowel van de erastes die de eromenos tegemoet komt als van de eromenos die 
dee erastes tegemoet komt, gezegd kan worden47. 

•̂ Cf.. Smp, 196e3, waar ookk van Eros wordt gezegd dat hij zijn object av aynxai. 
4l5m/j.. 195e7-196al: ditxóufivov ouv dei K<xi JIOOIV icai wxvrn év uaAaiaaxdxoi<; x<öv \utkaKma-tw, 
andkcüzaxovandkcüzaxov dvdyieri elvai. 
** 22Smp.Smp. 196a2-3: o\> ydp av oïoc, x'fjv «dvrri JiepinTuaaeaöat ov>5è 6id naai\q yu^S *ai eicamv tó 
Jtpéxovv Aav6dveiv icai è̂ wóv, ei oKXnpóq fjv. Voor deze interpretatie van Tcepucxvooeodai als een 
aanduidingg van de erastesrol, zie ook Stokes (1986) p. 121. 
43Cf.. Smp. 191a7, 191b3, 191c4, 191e8/9. Het werkwoord mpinvóaaeaQai dat in 196a2 wordt 
gebruiktt is in Plato een hapax. 
^f.. ook Theognis 1283. Zie hfdst. 3 van deel 1. 
4545Smp.Smp. 196b7-9: ome ydp cmtóc, pia Jidoxei, eï xi itdaxei - pia ydp "Epoxo^ o\>x anxexar oüxe 
JÏOKÖVV Jtoiel - na? ydp éxcbv "Epam. «av wcnpeTei, ö 8' dv éwbv étcóvti óuoXoylïaTi, tyaoiv " oi 
TtóXeücx;; paaiXfn; vóuoi" Öltcaia etvai. 
«Smp.«Smp. 178d5, zie hfdst. 2, par. 4. 
47Voorr het gebruik van de term waarbij de erastes subject is, zie de rede van Pausanias 184d5. 
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Inn zijn confrontatie met de andere goden wordt Eros altijd als erastes 
gekarakteriseerd.. In het geval van Ares speelt Agathon met de rolverdeling. Ares als 
macho-god,, het bolwerk van heteroseksualiteit bij uitstek, wordt door de jonge, wat 
vrouwelijkk aandoende Eros 'bezeten'.*. 
Bijj de andere goden die aan bod komen in de bespreking van de ao<fria van Eros, 
vervultt de god de rol van leermeester (196e6, 197a4); allen worden voorgesteld als 
zijnn leerlingen (197bl). De 'erotische' relatie heeft onmiskenbaar het karakter van 
eenn pedagogische verhouding. Apollo laat zich leiden door émevuia en ëpax; (197a7), 
datt wil zeggen: hij is Eros' pupil. Deze heeft hem in zijn macht en inspireert hem tot de 
ontplooiingg van de kunst van het boogschieten, de geneeskunst en de zienerskunst. 
Ditzelfdee geldt voor de Muzen, Hephaistos, Athena en Zeus. Eros is hun inspiratie
bron.. Eros als leraar van Zeus, de bestuurder van goden en mensen (tcuftepvav 197b3)! 
Maarr Eros is een nog betere stuurman (ic-upepvfïnK 197el). 
Wee mogen uit deze bespreking concluderen dat Eros zelf vaak als erastes, maar soms 
ookk als eromenos wordt voorgesteld. Het is duidelijk dat Agathon hiermee wil zeggen 
datt niet alleen de erastes, maar ook de eromenos door ëpox; bevangen kan zijn.49 Zijn 
vriend,, Pausanias, had in zijn rede de vraag of de eromenos zich door ëpox; laat leiden 
minn of meer omzeild (zie hfdst. 5, par. 7). Agathon heeft wellicht vanuit zijn eigen 
ervaringg of houding een ander zicht op de beleving van de eromenos, althans in de 
weergavee van Plato. 

Ditzelfdee ambigue beeld wordt bevestigd wanneer we de rede van Agathon lezen 
vanuitt het öumov-principe: het object van Eros is (min of meer) gelijk aan Eros zelf; 
dee karakerisering van Eros is tegelijk een karakterisering van zijn object. De drie 
eigenschappenn die Eros tot de mooiste god maken, namelijk zijn jeugd, zijn zachtheid 
enn soepelheid, kunnen alledrie kenmerken zijn van zowel een erastes als een 
eromenos,, ook al komen ze traditioneel meer toe aan een eromenos. De eigenschap 
dreaXóqq wordt in de dialogen verscheidene malen direct in verband gebracht met de 
termm véoq*. 
Dee eigenschappen die Eros tot de beste (dpioxo?) god maken lijken vooral van 
toepassingg te zijn op de erastes. Als degene die de deugden in optimale vorm bezit, 
zoektt Eros het gezelschap op van hen die op allerlei manieren optimaal functioneren. 
Bovendienn heeft Eros de neiging anderen in de deugden te willen onderrichten. Deze 
roll lijkt geschreven te zijn op het lijf van de erastes, die zijn eromenos zo goed 
mogelijkk wil maken. Het is wellicht mogelijk om het öumov-principe uit te leggen alsof 
Eross ook gericht is op degenen die goed willen worden, op die eromenoi die bereid zijn 
zichh door hun erastai te laten leiden en te onderrichten. Dan zijn ze te vergelijken met 
dee goden die van Eros zelf de leerling zijn. Doordat Eros zowel staat voor de rol van 
dee erastes als voor die van de eromenos, wordt de asymmetrie tussen de erastes en 
dee eromenos afgezwakt, die met name door Pausanias en Aristophanes juist was 
benadrukt.. Maar als erastes én eromenos door eros bevangen kunnen zijn, is de een 
voorr de ander object van eros. De conclusie dringt zich op dat voor Agathon het 
öuoiov-principee van toepassing is op de erastes-eromenos-relatie, zozeer zelfs dat 
beidenn door eros bevangen kunnen zijn. De asymmetrie vervaagt. Dit betekent ook 
datt beiden elkaar in de relatie kunnen bevruchten: beiden stimuleren elkaar tot 
optimaall functioneren en tot het realiseren van hun specifieke functie.31 Nu begrijpen 
wee beter waarom Plato als het uitgangspunt van de rede van Agathon de relatie 

•HZf.. Smp. 196dl-4: oii ydp ë%ei "Eptoxa "Apt^, aXk"Epox; "Apn, - ' A^poSitr^, &$ Xóyoq - Kpetttüiv 
Sèè ó ëxcov TO\> éxouévoir toü 5 dvSpeioTatou xcöv aXXxov Kpcraöv ndvrcov dv dvSpeiÓTaxcx; eïn. 
"Vergelijkk Smp. 204c2-6, waar volgens Sokrates Diotima meent dat Agathon Eros gelijk heeft gesteld 
aann de eromenos. 
»7Ï.. 83c8, R. 377bl, Lg. 664Ö5, PU. 270e 1. 
5,Ditt punt wordt ook door Diotima overgenomen en genuanceerd. 
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tussenn de god Eros en zijn object heeft genomen. Afgezien van het feit dat dit bij een 
tragediedichterr past - Agathon spreekt bijna uitsluitend vanuit het mythische niveau -
kann hij ernaar toewerken dat zelfs op het punt van de eros de asymmetrie in de 
erastes-eromenos-relatiee vervaagt. Het is duidelijk dat dit alles te maken heeft met de 
persoonn van Agathon die op zijn leeftijd nog steeds de rol van eromenos heeft. Plato 
stemtt dus niet alleen de vorm, maar ook de inhoud van de rede af op de persoon die 
dee rede uitspreekt. Terwijl hij bij de komediedichter de strategie van de 'omdraaiing' 
toepastt (Aristophanes' visie van Eros is een omdraaiing van het ideaal dat de dichter 
inn zijn komedies in deze voorstaat), doet hij in het geval van Agathon het 
tegenovergestelde:: Eros is in een bepaald opzicht het spiegelbeeld van Agathon zelf. 
Wee hebben gezien dat de duurzaamheid van een homo-erotische relatie een thema is 
datt ook in alle redes vóór Agathon behalve in die van Eryximachos, aan bod is 
gekomen.. Agathon vindt de fundering voor zo'n relatie in de grensvervaging van de 
gevoelenss van de erastes en die van de eromenos. Maar deze grensvervaging maakt 
datt Eros een paradoxaal karakter heeft, zoals we in paragraaf 3 hebben beschreven. 
Sokratess zal, wanneer hij de centrale gedachten uit de rede van Agathon heeft 
weerlegdd en Diotima heeft geïntroduceerd, toegeven dat hij tegenover haar ongeveer 
hetzelfdee had gezegd over Eros als Agathon nu tegenover hem.52 Een van de punten 
diee Sokrates aan Agathon gaat duidelijk maken, is dat Eros niet tegelijk zelf mooi is én 
gerichtt is op dat wat mooi is. Dit is precies de gedachte die aan Agathons paradoxale 
visiee van Eros ten grondslag ligt. We zullen zien dat Sokrates in zijn confrontatie met 
Alkibiadess hetzelfde paradoxale gedrag vertoont. De rede van Agathon verheldert 
niett alleen zijn eigen erotische houding, maar ook die van Sokrates. 

6.. Eros en gender 

Langss de weg van de karakterisering van Eros maakt Agathon duidelijk welke 
mensenn bij uitstek gevoelig zijn voor Eros en wat voor soort mensen in zijn visie de 
erastess en eromenos zijn. Het betreft jonge mensen in de bloei van hun leven die een 
hogee morele standaard nastreven of bezitten. Er is een eigenschap die we tot nu toe in 
dee andere redes nauwelijks en zo expliciet zijn tegengekomen, en dat is anaXóxTy;, de 
zachtheid.. De dichter Agathon citeert Homeros (XIX, 92-3) om te laten zien wat de 
godinn Atè tot dnaXii maakt: haar gang is niet over de aarde, die hard is, maar over 
hoofdenn (195c7-d7). Agathon concludeert dat Atè ajraXórn<; heeft, omdat ze gaat over 
datgenee wat naXöaicóc, is. Voor Eros geldt hetzelfde: hij is ana\óc„ aangezien hij het 
allerzachtstee van wat er bestaat betreedt: de karakters en de zielen. Maar deze 
kunnenn in bepaalde gevallen hard zijn (cncXipóq); Eros nestelt zich echter alleen in de 
karakterss en zielen die naXOcneóq zijn. In het laatste gebruik lijkt de term niet louter een 
aanduidingg van een fysische eigenschap te zijn, maar duidelijk een meer psychische 
hoedanigheidd aan te geven. 
Hett is goed hier nader in te gaan op wat de termen arcaXó;, naJuxicóq en jiaXGaicóc, in de 
dialogenn van Plato betekenen en op welke wijze ze gebruikt worden. 'AjiaXóq wordt 
vaakk gebruikt om van iets materieels, zoals merg, vlees, een dier, aan te geven dat het 
zachtt is; het kan bijvoorbeeld op één lijn staan met vet (itiow) en met vochtig 
(votEpóq)53.. De term kan echter ook de ziel kwalificeren54. Ze wordt dan voorgesteld 
alss kneedbaar en ontvankelijk; eenmaal wordt de term met betrekking tot de ziel op 

5252Smp.Smp. 201e3-7. 
5 3''  ArtaXóq wordt gezegd van merg Ti 81c 1, van jong vlees Ti. 65d2, 83c8, 83d5, van zaad Phdr. 
276d5,, van mollige schapen R. 422d7, van de stralen van de zon Ac 371d5; op één lij n met Jiioav R. 
422d7,, met het begrip vochtig TL 65d2. 
54''  AicaXóq als kwalificati e van de ziel: Phdr. 245a2, R. 563d5, Tht. 173a6, Lg. 664b5. 
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éénn lijn gezet met dpctxoq onbetreden55. Zoals ik in paragraaf 5 heb gezegd (zie 
voetnoott 50) wordt anakóq vaak gekoppeld aan veóq. Er is een interessante passage in 
dee Phaedrus, waar het woord ana\ó<; een andere connotatie krijgt. Het betreft 
dezelfdee context als het thema van het Symposium. Sokrates houdt zijn eerste rede, 
eenn reactie op de rede van Lysias over de vraagstelling of het beter is om als 
eromenoss zijn gunsten aan iemand die verliefd is aan te bieden dan aan iemand die 
niett bevangen is door eros. Sokrates onderschrijft het standpunt van Lysias dat een 
eromenoss er beter aan doet 'omgang' te hebben met mensen die niet verblind zijn 
doorr hun eros. Sokrates voert namelijk aan dat de erastes die verliefd is niet zal 
toestaann dat de eromenos hem evenaart of overtreft. Hij zal hem afhouden van de 
nuttigee omgang met anderen en hem het contact met de filosofie ontzeggen. De 
eromenoss blijft dan dom en zo wordt een duidelijke, voor de erastes gunstige, 
asymmetriee in de relatie bewerkstelligd. Een dergelijke ongelijkheid streeft de 
verliefdee erastes ook na op het gebied van het lichamelijke. 

Jee zult zien dat hijj  een verwekelijkt e (uaXGaicóv) en geen krachtige figuur  naloopt; niet iemand 
diee in de volle zon is opgegroeid, maar  in de halve schaduw; iemand die onbekend is met 
mannelijkee inspanningen en opgedroogd zweet, maar  wel bekend is met een softe (dnccAóq) en 
onmannelijkee levenswijze, waarbij  hij  zich bij  gebrek aan een natuurlijk e teint zich opsmukt met 
valsee kleuren en versierselen en zich bezighoudt met alles wat daarmee samenhangt; het is 
duidelij kk  wat dit is en het verdient verder  geen behandeling, maar  een belangrijke karakteristiek 
moetenn we nog vaststellen, voordat we tot iets anders overgaan. Een dergelijk lichaam geeft in 
eenn oorlog of in alle andere ernstige noodsituaties de vijanden vertrouwen, maar  vervult de 
vriendenn en de minnaars zelf met angst.56 

Hierr staat ajraXóq op één lijn met dvavSpo? (onmannelijk) en duidt een levenswijze aan 
diee feminiene kenmerken vertoont: de jongen maakt zich op en vermijdt de zon en 
zwaree inspanningen. Deze levenswijze maakt de eromenos zwakker, zodat de 
erastess hem gemakkelijk de baas is en hem kan overheersen. 
MaXaicóq,, dat door Plato veelvuldiger wordt gebruikt dan ènakóq of uaXGcticóq, kan 
evenalss öjtaXóc, een eigenschap van iets materieels zijn57, maar ook een psychische of 
karaktereigenschapp aanduiden58. De term kan staan tegenover hardheid (oxXiipóxi*;), 
ruwheidd (dypióxTic,), mannelijkheid (dvSpeia), sterk (ioxupó?) en tegenover 
doorzettings-vermogen5».. Het woord is gekoppeld aan termen als laf/slap 
(SeiXóq/$\aKi,Kóq),(SeiXóq/$\aKi,Kóq), lui (dpyoq), mak (fljiepoe,), traag (ppaSüs), glad en glanzend 
Ixeïoq/Xinapóq),Ixeïoq/Xinapóq), zoetklinkend (y>A)icu<;), ongeschikt voor inspanningen (drom*;), 
weelde/verwijfdheidd (xpu^ii), sappig/ vochtig (ëyxuuos/vypós) en mooi (tcaXóq)60. 

5i5iPhdr.Phdr. 245a2, waar  gesproken wordt over  de derde vorm van uavia (afkomstig van de Muzen), die 
bezitt  neemt van de ziel. 
5656Phdr.Phdr. 239c5-d7; het Grieks van 239c5-d2 luidt : (tyOrjoexcu 6f| uaX8aieóy xiva Kal ov> axepeöy 
öuóiccöv,, ouS'év i\ki(ü  Ka6apa> xeöpauuévov dXXd wtö ovuuayeï araq, Ttóvov uèv dv8pei(ov K<H 
ISpcóxovv T̂|p<5v diceipov, euneipov 6è dicaXiiq Kal dvdvSpou 5iaixr|C„  dAAoxpioiq xP<óuaoa t a l 
KÓOUOK ;;  %r\Tsx oiKeicov KoauotijiEvov, öoa xe dXXa xouxoiq ënexai ndvxa é7tiTn5euovxa, ... 
57Al ss een kenmerk van iets materieels: van een vinger  R. 523e6, 524a3,8; van een draad Lg. 735al, Pit. 
282el3,309b5;;  van het lichaam Cm. 432b8; van een long TL 70c5; van vlees Ti. 74dl; van pezen 71 
74d5;;  van een harnas Ep. Xin 363a; van vuur/water  Ti. 59d6; van grond Criti. 11 lb6; van een bed Pit. 
272a7;;  cf. ook Ti. 50e8, Lg. 889b7,892M, Tht. 181d2,186b3. 
58Al ss aanduiding van het psychische of een karaktereigenschap (al dan niet expliciet geprediceerd van 
hett  woord YWÜ/vPoö- & 387c5,556cl; Lg. 666b7, 836el, 897a8, Grg. 491b4, Sph. 242e4. 
5Va^aKÓ<;;  staat tegenover  hardheid (aKXTipóxnq) : &  410dl, 523e6, 524a3, 8, Lg. 889b7, 892b4, 
897a8,, Prt. 331d4, Tht. 181d2, 186b3; tegenover  ruwheid (dypióxry;): R. 410dl; tegenover 
mannehjkheidd (dv5peia): Lg. 836e 1, Grg. 491b4; tegenover  sterk (iox^póq) Lg. 735a 1; tegenover  een 
vormm van doorzettingsvermogen: Grg. 49lb4; tegenover  èpyaxiKoi en ^nrnxiKoi : Men. 81d7. 
^uaXaKÓ^^  is gekoppeld aan lafhartig/slap (SeiXóc/pTxtKucó;): PU. 307cl; aan lui (dpyoq): R. 398e6, 
556cl,, Men. 81d7; aan tamheid (fiuepóxn<;): R. 410dl, Lg. 734al; aan traag (ppaStiq): Pit. 307a9; aan 
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Degenenn die de muzische vakken beoefenen, worden hierdoor uaXaKó<; en de muzen 
zelff worden uaAxtKóq genoemd61. Deze associatie past naadloos op Agathon; 
bovendienn legt zijn rede een sterke nadruk op de muzische eros. Een heel andere 
associatiee is die met een ootypwv pioq. In de Wetten wordt een dergelijk leven 
gekenschetstt als een leven dat stille smarten en stille vreugden (fjpejtoc,) geeft en dat 
zachtee verlangens en niet hartstochtelijke begeerten biedt." Ook in verband met 
handelingenn kan de term deze positieve kleur hebben. Ze staan dan op één lijn met 
tragee handelingen". Als kenmerk van de ziel of van het karakter heeft uoXaKó<; 
daarentegenn ook de betekenis van 'gemakkelijk te beïnvloeden' of 'zonder 
doorzettingsvermogen'.. Zo heeft in een passage uit de Respublica (/?. 556c 1) uaXaKÓ<; 
dee connotatie niet bij machte te zijn om weerstand te bieden aan gevoelens van genot 
off pijn64. In een interessante passage in de Wetten (836d7-836e5) wordt deze 
connotatiee van uaXxtKóc, gekoppeld aan vrouwelijkheid: het onderwerp van gesprek is 
dee seksualiteit en wel die vorm waarbij mannen seksueel contact hebben met andere 
mannenn of jongens alsof het vrouwen zijn (836c2 e.v.). 

Stell nu, [zegt de Athener] dat onze wetgeving dit gedrag zou goedkeuren of in ieder geval 
toelaten:: dan moeten we de vraag stellen in welke mate deze vorm van seksualiteit een bijdrage 
levertt tot deugd. Bij degene die verleid wordt, leidt dit niet tot de gewoonte zich mannelijk te 
gedragenn (xö xïV; avöpeicu; yfioc,). De man die verleidt zal zich geen zelfbeheersing eigen maken. 
Hett tegenovergestelde zal echter gebeuren: zal niet iedereen de slapheid (uaJlccida) van hem die 
aann de genoegens toegeeft en niet bij machte is hen in bedwang te houden, afkeuren en van 
degenee die overgaat tot het nabootsen van het vrouwelijke geslacht, de gelijkenis met zijn model 
berispen?? Wie ter wereld zou zo'n gedrag tot wet willen verheffen?65 

Inn de rede van Agathon hebben de termen énaXóq en jmJuiKóq een positieve 
connotatie.. Belangrijk is het gegeven dat Agathon dit aspect van Eros behandelt 
binnenn het kader van de schoonheid van Eros en dat het nauw verbonden is met zijn 
jeugd.. Eros betreedt de zachtste dingen van wat er bestaat, en dat zijn het karakter 
enn de ziel. Deze zijn ten opzichte van het lichaam uaXa*ó<;. Maar sprekend over zielen 
onderscheidtt Agathon zielen met een hard en een zacht fj9o<;. In dit gebruik moet 
\iaXaKóq\iaXaKóq de connotatie hebben van 'ontvankelijk', 'geen verzet tonend', want als object 
moett de ziel openstaan voor de toenadering van Eros. Deze betekenis-nuance van 
uctXaicóss lijkt mij hier beter op zijn plaats dan de gedachte dat de zielen tot 
ingetogenheidd en gematigdheid (oxafrpoown) neigen. Ze zijn juist in staat zich geheel en 
all te laten beheersen door Eros en vormen een gemakkelijke prooi voor hem. Dat dit 
dee juiste betekenis moet zijn van \ia\aKóq wordt door de volgende overweging 
bevestigd.. Eros en zijn object moeten op elkaar lijken. Eros is anakcx; bij uitstek. Deze 
termm heeft bij Plato niet de associatie van een houding van ingetogenheid. Ze is van 

gladd en glanzend (XeuxAurapós): Ly. 216c7, Cra. 434c4; aan zoetklinkend (yAuKi*;): R. 41 la7; aan 
luxe/weeldee (xpvfyn): R. 556cl; aan ongeschikt voor inspanningen (drcovocj: R. 556cl; aan 
sappig/vochtigg (ëvxvuocyvypóq): TL 59d6,74dl, d5; aan mooi (KOXÓC,): Ly. 216c7. 
61uflXairiaa als gevolg van het zich bezighouden met de muzische vakken: R. 410dl, d4/5; \\aXaKoq, als 
predicaatt van de Muzen: Sph. 242e4, Lg. 817d4. 
6262Lg.Lg. 734al-2: uijtXaicag 8è èrciGvuiaq Kal èpanac, oiiic émiavelq Jtape%óuevov. 
MPlt.MPlt. 307a7-b3:' Qq f^ruxdid Jtov $auev èKdcroxe Kal ooo^poviicd, reepi TE Siövoiav npaxxóu£va 
dyaceévTei;; Kal Kaxd xdi; npd&ic, aï> ppa5éa Kal uakaxd ov xö life dv5peia<;, dXXd xö xfjc, 
KCKniióxnxoc,, övoua èm^éponev avxcaq ctyutaoiv. Vergelijk ook Pit. 309b5. 
«"Dee context betreft de wijze waarop leiders in een democratie zich verhouden ten opzichte van hun 
onderdanen:: R. 556b8-c2: dp'o-O xpixtxövxou; uèv xovq véoix; Kcti dnóvoix; Kal Jïpöq xd xov oróuaxoc; 
Kall ïtpöq xd xf\q yaxNi, naXaKotx; 5è Kapxepetv npöc, f(8ovd<; xe Kal Mmau; Kal dpYOife;; 
aaLg.Lg. 836d3-e4; het Grieks van 836d9-e4 luidt: xoti jièv xaïi; f|5ovaïc, wceiKovxo? Kal Kapxepetv oü 
Swafiévo^vé^eii Jtaq xfjv uaXcnciav, xoü 8'ei<; uiunaiv xoü Q^keoc, ióvxo<; xf|v xifc eiKÓvo<; 
óuxjióxrixaa dp'ov ucnyexai; xiq ow dvOpórcov xoüxo öv xoiovtov voux)Öexf|aei; 
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toepassingg op het uiterlijk en de houding die we bij jonge mensen aantreffen: ze 
hebbenn nog niet het gespierde lichaam van een volwassen man, ze voelen nog zacht 
aan;; maar ook hun ziel is nog kneedbaar. Eros beheerst zijn object volledig en hij 
dringtt tot in het diepste ervan door. Maar hij voelt zich pas thuis in die zielen die 'het 
zachtst'' zijn, die aanvoelen zoals hij aanvoelt Het heeft er bovendien alle schijn van 
datt Plato met deze voorstelling van Eros en zijn object door Agathon een feminien 
aspectt van Eros introduceert, dat ingegeven wordt door het karakter van de spreker 
zelf.. Inde Thesmophoriazusae (192) wordt Agathon andkóq genoemd. Het lijkt erop 
alsoff Agathon zich in zijn beeld van Eros spiegelt. Maar Plato draait de 
gevoelswaardee van het anaXói; 180 graden om: in het Symposium heeft het alles
behalvee een negatieve associatie. Het feminiene aspect van Eros maakt hem juist tot 
dee mooiste god die er is. Zijn zachtheid doet hem tot het zachtste doordringen. Dit 
feminienee karakter wordt bevestigd door het slot van de rede. Agathon vermeldt als 
onderdeell van de gaven van Eros in 197d6-7 dat Eros de vader is van tpu^, óppóniq 
enn %X.i5ii, woorden die alle een verwijzing inhouden naar zucht naar cornfort, luxe en 
weelde,, die te maken heeft met het niet kunnen beheersen van zijn verlangens en 
begeertenn en gekoppeld is aan een onmannelijke houding66. Het is verhelderend om 
hierbijj een bepaalde passage uit de Gorgias te betrekken. Kallikles had betoogd dat 
dee mensen die zich overgeven aan hun begeerten en verlangens en in staat zijn deze 
volledigg te bevredigen (dit noemt hij mannelijkheid!), pas gelukkig zijn: 'zwelgen 
(tpu*Tl),, teugelloosheid (dieotaoia) en vrijheid, dat is pas deugd en geluk' (492c5-6). 
Sokratess onderzoekt en bediscussieert vervolgens deze stelling en probeert aan te 
tonenn dat deze mensen onmogelijk gelukkig kunnen zijn. Om Kallikles van de wijs te 
brengenn geeft hij voorbeelden van mensen die zonder enige remming hun al dan niet 
specifiekee begeerten bevredigen. Mensen die continue op hun hoofd krabben, omdat 
zee schurft hebben, kunnen, aldus Sokrates,, onmogelijk gelukkig zijn. Vervolgens geeft 
hijj het voorbeeld bij uitstek van de levenswijze waarbij men volledig slaaf is van zijn 
begeerten:: het leven van de kinaidoi (494e4). 

Iss hun leven, zo vraagt hij  Kallikles, niet afschuwelijk, schandelijk en ongelukkig? Of durf j e te 
bewerenn dat die mensen gelukkig zijn, als zij  maar  naar  hartelust de beschikking hebben over  wat 
zee begeren? 

Dee kinaidos, het Griekse woord voor de pathicus,67 geldt dus als degene die bij uitstek 
slaaff is van zijn begeerten en een leven leidt dat gekenmerkt wordt door Tpû iv Vanuit 
hett perspectief van Sokrates - en dit zal een algemeen Grieks perspectief geweest 
zijnn - is het gedrag van de kinaidos bij uitstek onmannelijk. De kinaidos is iemand in 
wienss persoon het onvermogen om zelfbeheersing te betrachten samengaat met 
vrouwelijkee kenmerken. 
Inn zijn Thesmophoriazusae heeft Aristophanes Agathon als een kinaidos getekend en 
daarmeee in diskrediet willen brengen. Plato heeft dit niet gedaan, maar heeft juist de 
vrouwelijkee gender van Agathon in het Symposium op een heel andere manier 
productieff gemaakt. De lezer, geconfronteerd met de voorstelling dat Eros feminiene 
trekkenn vertoont en dat degenen die door Eros bevangen zijn, overeenkomstige 
trekkenn kunnen vertonen,68 ziet in dat deze kenmerken niet onvermijdelijk verbonden 
hoevenn te worden met het gedrag waarover Plato zich in de Gorgias, Phaedrus en de 
WettenWetten zo laatdunkend uitspreekt. Door de persoonlijkheid van Agathon in het 
SymposiumSymposium in een gunstig daglicht te stellen en door hemzelf niet met een aureool van 

^ f .. bijvoorbeeld R. 556c 1 en 590b3, waar  een verband tussen xp\*H en uoXdairi a wordt gelegd. 
67Overr  de kinaidos, zie deel 1, hfdst. 7.9. 
6gWee zullen zien dat Diotima expliciet de dïiaXó<;-eigenschap en hiermee de feminisering van Eros en 
duss van de erastes afwijst (203c6-7). Dit bevestigt mijns inziens het belang dat Plato hecht aan dit aspect 
vann de rede van Agathon. 
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vrouwelijkee gender te omgeven, weet Plato het enigszins feminiene karakter van 
Eross en zijn object te bestempelen als een eigenschap die gelijkwaardig is aan andere 
wezenlijkee kenmerken van Eros. Ook hierbij ligt het voor de hand deze typering van 
Eross in verband te brengen met de rol van Agathon zelf als eromenos. 

7.. Het elitaire karakter  van eros 

Eenn ander aspect waarin de Agathon-rede de lezer in positieve zin voorbereidt op de 
bijdragee van Diotima/Sokrates is het elitaire karakter van eros. Allereerst is er een 
passagee die ons inlicht over het relationele aspect van een verhouding die op eros is 
gebaseerd.. In de passage 196b6 e.v., waar Agathon laat zien dat Eros noch zelf 
iemandd onrecht aandoet, noch hem door iemand onrecht wordt aangedaan, 
benadruktt hij dat waar Eros in het spel is, geen geweld aanwezig is. Iedereen handelt 
vrijwillig,vrijwillig,  wanneer hij zich aan eros overgeeft. Hiermee sluit Agathon bepaalde 
vormenn van seksuele omgang uit. Zijn eros heeft geen betrekking op seksualiteit met 
slavenn en waarschijnlijk doelt hij ook op prostituees. Dit zijn vormen van seksualiteit 
diee gebaseerd zijn op economische en/of sociale overmacht en waaraan geen eros 
tenn grondslag ligt. Naar de seksuele praktijk van het vierde eeuwse Athene is dit een 
nogall ingrijpende beperking. Agathon maakt niet, zoals Pausanias had gedaan, een 
onderscheidd tussen een goede en een slechte vorm van eros, maar ontkent gewoon 
datt de vorm van seksualiteit die veel Atheners in praktijk brachten, iets met eros te 
makenn heeft.69 Door het begrip van vrijwilligheid te accentueren, laat het zich aanzien 
datt de partners in een door eros gedreven verhouding van een gelijke sociale status 
zijn. . 
Eenn ander belangrijk aspect waarin het elitaire karakter van eros naar voren komt is 
dee sterke nadruk die Agathon legt op de niet-lichamelijke kant van Eros. Eros 
functioneertt optimaal in moreel en intellectueel opzicht. Hij is superieur in de 
realiseringg van rechtvaardigheid, ingetogenheid, dapperheid en intellectuele 
capaciteiten,, en hij is de belichaming van de eenheid van deze deugden. Maar dit 
geldtt niet voor zijn object. Ares is wel heel dapper, maar we kunnen Ares niet alle 
anderee deugden toeschrijven. Daarin ligt dus de superioriteit van Eros boven de 
anderee goden. In ieder geval legt Agathon zo'n sterke nadruk op aretè als wezenlijk 
kenmerkk van Eros dat de conclusie gerechtvaardigd is dat Eros als een erotische 
drijfveerr in de ogen van Agathon niet alleen is gemotiveerd door de schoonheid van 
dee ander, maar ook een voedingsbodem vormt voor de ontplooiing van goede 
karaktereigenschappenn en gedragspatronen. Aan Agathon staat een bepaalde 
categoriee erastes/eromenos voor ogen: getalenteerde, mooie, jonge mensen die 
geneigdd zijn deugdzaam te handelen of tenminste de instelling hebben dit te leren. 
Eross wordt zo vereenzelvigd met een streven naar aretè dat een eigentijdse lezer 
weinigg van de seksuele praktijk uit zijn tijd hierin zou kunnen herkennen. Agathon 
steltt zich de erastes-eromenos relatie voor als een pedagogische verhouding: de 
erastess geeft leiding aan de eromenos en geeft hem onderricht. Bij deze verhouding 
speeltt de lichamelijke aantrekkingskracht wel een rol, maar wordt door het morele of 
intellectuelee karakter van de verhouding overheerst. Deze eros is het voorrecht van 
begaafdee of moreel hoogstaande mensen, mensen uit de hogere klassen en heeft dus 
ookk een sterk ideëel en elitair karakter. Aristophanes had in zijn rede Eros 
'gevulgariseerd':: iedereen was afkomstig van een geheel en dus onderworpen aan 
Eros.. Plato rekent via Agathon af met de opvatting van de vulgarisering van Eros. 
Eross houdt zich verre van het gewone volk. Wat deze mensen in praktijk brengen, is 

«Agathonn bedoelt met pia (196b8) wellicht hetzelfde als Pausanias met üPpi? als eigenschap van de 
Pandemischee Eros (181c4). 

138 8 



geenn eros in de ware zin van het woord We zullen zien dat deze gedachte een 
belangrijkee stap vormt in de richting van de ideeën van Diotima/Sokrates. De afstand 
diee Plato wil scheppen tussen eros en de Atheense seksuele praktijk wordt door 
Diotimaa nog vergroot 
Datt Agathon in zijn visie op het belang van het morele/intellectuele karakter van Eros 
tee ver gaat en daardoor aan helderheid inboet blijkt uit de passage 196e6-197a3. 
Hierinn stelt hij de seksuele voortplanting ook voor als een vorm van oo^ia. Men zou 
dezee passage kunnen lezen alsof Agathon wil zeggen dat seksuele voortplanting een 
terreinn is waarop in het geval van de mensen intelligentie optimaal functioneert. Als 
ditt juist is, kunnen we wel zeggen dat Agathon het sophia-begnp enigszins heeft 
uitgeholdd en mogen we ons afvragen of het aretè-begpp in zijn rede wel inhoud heeft. 
Platoo laat ons zien dat Agathon in zijn aanpak doorslaat en tot inconsequenties 
vervalt:: enerzijds legt hij sterk de nadruk op het elitaire karakter van eros, anderzijds 
wordtt seksuele voortplanting als een uiting van de hoogste vorm van deugdelijke 
handelingg gezien. 
Eross is voor Agathon een spirituele kracht die goden en mensen aanzet hun 
specifiekee functie te vervullen. Dit is een belangrijke vernieuwing ten opzichte van 
Aristophaness en een wezenlijke stap in de richting van de opvatting van 
Diotima/Sokrates.. We zullen zien dat dit een onontbeerlijke schakel vormt in 
Diotima'ss visie van de wijze waarop eros voor de mens de centrale drijfveer is om 
gelukk te bereiken. Eros is bij Agathon vanuit dit perspectief een universele kracht die 
richtingrichting geeft aan handelingen en activiteiten. Maar hierbij doet zich iets opvallends 
voor:: in principe kan iedereen die zich in zijn vak wil onderscheiden, door Eros 
wordenn gegrepen. Bovendien kan Eros betrekking hebben op alle soorten 
handelingenn die uiteindelijk kunnen leiden tot voor goden en mensen goede resultaten 
(nóvff ÖYaOd 197b8). Dit lijkt echter enigszins in tegenspraak te zijn met de conclusie 
diee we hierboven getrokken hadden, namelijk dat Eros een elitair karakter had. Deze 
discrepantiee geeft blijk van een wezenlijke inconsequentie van de rede van Agathon. 
Dee rede van Diotima/Sokrates zal de tegenspraak oplossen. Bovendien zal deze rede 
ookk Agathons warrige opvatting over de relatie tussen de seksuele voortplanting en 
hett karakter van Eros corrigeren. 
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HOOFDSTUKK  7 
SOKRATESS EN DE PEDERASTIE 

1.. Inleiding 

Alvorenss een analyse te geven van de rede van Sokrates/Diotima, wil ik ingaan op de 
wijzee waarop de dialogen van Plato die vóór het Symposium zijn geschreven, 
weergevenn dat Sokrates erotische belangstelling koestert voor jongens.1 Een 
behandelingg hiervan is belangrijk voor de interpretatie van de Sokrates/ Diotima-
passagee en van de Alkibiades-passage. Zo moeten we ons in onze analyse van de 
weergavee van Eros door Diotima afvragen, in hoeverre deze aansluit bij het beeld dat 
Platoo geeft van de pederastische belangstelling van Sokrates in zijn eerdere dialogen. 
Inn het geval van de Alkibiades-passage is met name de verhouding tussen de erastes 
enn eromenos, zoals deze in de eerdere dialogen gestalte krijgt, van belang. 
Wee moeten als moderne lezers uiterst voorzichtig zijn om het beeld dat Plato geeft 
vann Sokrates' gedrag en denken in zijn dialogen - ook in zijn vroege dialogen - als een 
bronn te beschouwen voor de historische figuur van Sokrates. Plato dramatiseert 
'Sokrates'' tot een personage dat een literaire rol speelt, door middel waarvan hij zijn 
eigenn denken ontvouwt. Hoe ver deze Platoonse Sokrates afstaat van de historische 
Sokrates,, is moeilijk te zeggen; dit kan per dialoog verschillen. We zullen zien dat de 
pederastischee belangstelling van Sokrates een functie vervult in de dramatisering van 
dee dialoog en van de figuur/personage van Sokrates. 

2.. Sokrates en Xenophon 

Ookk Xenophon gaat in de werken die hij aan het optreden van Sokrates wijdde, niet 
voorbijj aan de homo-erotische belangstelling van de door hem zo bewonderde 
filosoof.. In bepaalde opzichten is de voorstelling die Xenophon hiervan geeft, in 
overeenstemmingg met die van Plato in de dialogen vóór het Symposium. De 
verschillenn tussen beide beschrijvingen zijn echter van dien aard dat het mijns inziens 
onjuistt is ze als een en dezelfde bron te hanteren, zoals onder anderen Dover heeft 
gedaan.22 Beiden creëeren hun eigen 'Sokrates' en leggen daarbij vanuit hun eigen 

'Overr de vraag welke dialogen vóór het Symposium zijn geschreven bestaat een globale consensus. Het 
betreftt de volgende dialogen: Apologie, Charmides, Crito, Euthydemus, Euthyphro, Gorgias, Hippias 
Minor,Minor, Ion, Laches, Lysis, Menexenus, Meno, Protagoras. Ik heb ze in alfabetische volgorde 
opgesomd,, omdat over de volgorde waarin Plato ze geschreven heeft de consensus minder groot is en 
omdatt de volgorde voor mijn bespreking van het thema Sokrates en de pederastie niet van belang is. De 
CratylusCratylus heb ik weggelaten,, omdat deze ook wel tot de zogenaamde midden-groep van dialogen wordt 
gerekend.. Bovendien maakt deze dialoog geen duidelijke toespelingen op het thema Sokrates en de 
homo-erotiek.. Ondanks de studie van Begemann (1960) rekenen veel moderne geleerden de Lysis tot de 
zogenaamdee 'vroege' dialogen. Ik noem er enkelen: Kr&mer (1959) p. 499, Friedlander (19643), Gosling 
(1973),, Guthrie (1975), Bolotin (1979), Vlastos (19812), Rowe (1984), Robinson (1986), Price (1989), 
Brandwoodd (1990), Vlastos (1991), Penner (1992), Irwin (1995) en Kahn (1996). De argumenten van 
Begemannn om aan te tonen dat de Lysis geen vroege dialoog is, overtuigen mij niet. De Alkibiades I 
bespreekk ik in hfdst. 9. 
2Doverr (1978) pp. 153 e.v. Zo ook Kiefer (1908), Buffière (1980) pp. 161 e.v. Vlastos (1991), die in 
zijnn bespreking van de Sokratische ironie eros als voorbeeld neemt, maakt wel enig onderscheid tussen 
dee behandeling hiervan enerzijds door Xenophon en anderzijds door Plato. Cf. met name pag. 38 noot 
655 en pag. 40 noot 73. Zijn onderscheid is echter niet systematisch. Cantarella (1992) pp. 63 e.v. geeft 
well aan dat het Symposium van Xenophon geschreven is om zich af te zetten tegen Plato, en dat hij in 
principee alleen belangstelling heeft voor het huwelijk. Zij werkt echter verder niet uit welke verschillen 
err zijn tussen dee beeldvorming van Sokrates inzake de homoseksualiteit door Plato en door Xenophon. 
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opvattingenn en ervaringen accenten. Verder moeten we juist in het geval van 
homoseksualiteitt erg voorzichtig zijn Xenophon als een oprechte en vanuit historisch 
oogpuntt objectieve bron te beschouwen. Zo heeft hij in zijn verslag van de 
homoseksuelee praktijk in Sparta de feiten verdraaid, teneinde de Spartanen in een zo 
goedd mogelijk daglicht te plaatsen.3 De auteur voelde zich blijkbaar in zekere zin 
ongemakkelijkk ten opzichte van dit facet van de Atheense cultuur en stelde zich 
hiertegenoverr zeer moralistisch op. Daarbij heeft hij de persoon van Sokrates 
gebruiktt om zijn eigen moralistische houding kenbaar te maken. Ik noem de meest 
kenmerkendee punten van Xenophons visie op de houding van Sokrates ten opzichte 
vann (homo)seksualiteit. 
1.. Sokrates is het toonbeeld van iemand die zich in alle opzichten weet te beheersen 
(èyicpóieia).44 Hij is dan ook van mening dat ieder zich van elke vorm van seksualiteit of 
erotischh contact met een ander van hetzelfde geslacht moet onthouden.3 Men moet 
zelfss het kussen van een mooie jongen vermijden, want dat is, zo meent hij, 
onbevredigbaarr en wekt zoete verwachtingen.6 Zo'n jongen is nog gevaarlijker dan 
eenn giftige spin: hij kan al van een afstand zijn slachtoffer vergiftigen, zonder hem aan 
tee raken.7 Ook de manier waarop Xenophon Sokrates op Kritias laat reageren inzake 
eenn erotische verhouding spreekt boekdelen. Toen Sokrates gemerkt had dat Kritias 
verliefdd was op Euthydemos en hem probeerde te versieren, wees hij hem terecht: 
dezee houding zou niet bij een vrij en beschaafd man passen. Toen Kritias geen 
aandachtt aan deze woorden besteedde, heeft Sokrates in het bijzijn van Euthydemos 
enn vele anderen het volgende gezegd: 

Kritiass schijnt de gevoelens te hebben van een zwijn: hij verlangt zich tegen Euthydemos aan te 
wrijven,, net als biggen zich schuren tegen stenen.8 

2.. In zijn Symposium laat Xenophon Sokrates een onderscheid maken tussen de 
Pandemischee liefde, die lijfelijk is, en de Ouranische, die gericht is op de geest, op 
vriendschapp en moreel gedrag.» De geestelijke liefde is superieur aan de lichamelijke 
liefde,, die vervolgens door hem op zeer negatieve wijze wordt gekarakteriseerd.10 De 
Sokratess van Xenophon stelt dit onderscheid absoluut voor, dat wil zeggen: iemand 
belijdtt óf de Ouranische óf de Pandemische liefde. Iemand is óf een erastes die 
uitsluitendd belangstelling heeft voor het lijf van de jongen, óf een erastes die een 
zuiverr geestelijke vriendschap met de jongen nastreeft. De lichamelijke liefde staat 
opp hetzelfde niveau als eten. Ook hier treedt verzadiging op.11 De geestelijke liefde is 
veell minder geneigd tot verzadiging. De Pandemische erastes is er oorzaak van dat 
dee eromenos zich de grootste schande op zijn hals haalt, terwijl hij voor zichzelf wel 
verkrijgtt waarnaar hij verlangt.12 Door de jongen seksueel te gebruiken - de Sokrates 

3CarÜedgee (1981). 
*Cf.. Xen. Mem. TL, 1 e.v. Vergelijk de formulering in Mem. I, II, 14: f|8eaav 8è ScMcpd-rnv dn' 
étaxtoTwvv jièv xpnjiÓTOov avcapicéoTaca Cjmxa, xajrv fidovojv öè naaóv èyicpaxéoxatov övxa,... Cf. 
ookk Mem. I, n, 4 e.v., Mem. I, m, 5 e.v., Mem. I, VI, 2 e.v„ Mem. IV, V; Smp. IV, 26; Ap. 16. 
3Cf.. Xen. Mem. I, III, 8 e.v.; Mem. \ V, Men. IV, V; Smp. IV, 25-6. Vergelijk Gigon (1953) p. 107. 
6Xen.. Smp. IV, 25-26: ou ëveiea d^eicxéov éy<ó $imi elvai $iA.njidxa)v copaioov xai aoxfrpoveïv 
5wn.oouévq>.. Vgl. ook Mem. I, III, 5 e.v., n, VI, 32. Xenophon gaat zelfs nog een stapje verder door in 
hett algemeen te stellen dat mensen die verliefd zijn het vermogen verliezen te weten wat behoort en wat 
niett behoort. Verliefdheid brengt een algehele morele verwarring teweeg (Mem. I, n, 22). 
7Xen.. Mem. I, m, 12-13. Vergelijk ook Xen. Smp. IV, 27. 
8Xen.. Men I, n, 29-30. Deze gebeurtenis zou volgens Xenophon de aanleiding zijn geweest dat Kritias 
eenn hekel kreeg aan Sokrates. 
9Xen.. Smp. VIII, 10: eiicdaaiq 5' av Kai xoix; ëpcoxâ  xf|v uèv ndvSiiuov xa>v aajudxcov èiciftéuneiv, 
Tqvv S Otipaviav xiy; y^jw; xe ïcaï ti^ $\Xiau; icai xoöv KOJU&V ëpyov. 
,0Xen.. Smp. vm\12e.v. 
nXen.. Smp. vm, 15. 
,2Xen.. Smp. VIII, 19. 
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vann Xenophon gaat er vanuit dat de jongen geen genoegen beleeft aan dit lijfelijke 
contact133 - brengt de erastes de jongen in ernstig diskrediet. Sokrates vergelijkt de 
Pandemischee erastes met een pachter van een stuk land: hij zal er niet voor zorgen 
datt het land meer waard wordt, maar wel dat zijn oogst zo groot mogelijk is.14 De 
Pandemischee erastes doet de jongen vervreemden van diens familie en vrienden. 
Nogg erger is de methode waarmee hij de jongen verleidt. Een verkrachter is minder 
erg,, omdat dan direct duidelijk is dat men met een slecht iemand te maken heeft, 
maarr een erastes die de jongen met woorden weet te verleiden, heeft invloed op de 
jongenn en bederft de ziel van zijn slachtoffer.15 Bij zo'n vorm van liefde is het 
onmogelijkk dat de jongen zijn minnaar liefheeft. Er is tussen hen een te grote 
ongelijkheid:: de ene is mooi, de ander niet; de ene is jong, de ander niet meer; de ene 
iss niet verliefd, de ander wel. Het is dan alleszins begrijpelijk dat de jongen met 
verachtingg neerkijkt op degene die hem probeert te verleiden.16 

Dee lichamelijke liefde maakt mensen tot slaafse personen. '7 De erastes is als een 
bedelaar,, want altijd loopt hij zijn geliefde na, vraagt en bedelt om een kus of een 
liefkozing.. Zulk gedrag past niet bij een vrij man.18 

3.. Sokrates maakt in het Symposium geen scherp onderscheid tussen de lichamelijke 
liefdee en nópveia. De Pandemische eromenos is iemand die zijn schoonheid voor geld 
verkooptt en waarom zou zo iemand meer van zijn koper houden dan de 
marktkoopmann van zijn klant?19 

4.. Met het absolute onderscheid tussen de Ouranische en de Pandemische eros gaat 
ookk een onverzoenbare tweedeling gepaard tussen twee soorten eromenos. Kallias 
alss erastes is bevangen door een Ouranische eros, ook wel de octypcov ëpo*; genoemd.20 

Zijnn karakter wordt blootgelegd door de eigenschappen van het object van zijn 
verlangen,, dus: zoals de eromenos is, zo is ook zijn erastes! Autolykos munt uit door 
fysiekee kracht, doorzettingsvermogen, dapperheid en zelfbeheersing. Dat zijn de 
kenmerkenn van de eromenos van een Ouranische erastes. De Pandemische 
eromenoss geeft zich over aan genotzucht en laat zich leiden door onmannelijkheid.21 

MaXctKiaa suggereert hier onmiskenbaar dat de jongen het zich laat welgevallen door 
zijnn erastes te worden gepenetreerd. In dit verband horen ook de verwijten die Aretè 
aann het adres van Kakia maakt in de mythe van Prodikos over Herakles, die Sokrates 
inn de Memorabilia vertelt en waarvan hij de strekking onderschrijft. Kakia dwingt tot 
seksualiteitt voordat de behoefte er al is, waarbij ze alle mogelijkheden verzint en de 
mannenn als vrouwen gebruikt. Want op die manier traint ze haar vrienden: 's nachts 
verkrachtt ze hen, maar gedurende het nuttigste deel van de dag wiegt ze hen in slaap. 

13Xen.. Smp. VIII, 21. Dit dus in tegenstelling tot Aristophanes uit het Symposium van Plato, zie hfdst. S, 
par.. 5. 
l4Xen.. Smp. Vlil, 25. Met cóoaïa Kapicoóoexai beoogt Xenophon een bewuste associatie: de erastes pikt 
dee 'schoonheid' van de jongen in, zoals de pachter de 'vruchten van het seizoen' maximaal binnenhaalt. 
,5Xen.. Smp, VIII, 20: o uèv yap fiia^óuevo^ èavxóv Jtovripóv ÖJtoSeucvuei, ó 5è JieiOoov tf|v toü 
dvarceidouévo'V)) V^X^v 6ia$6ei.pei. 
16Xen.. Smp. VTH, 21-22. 
1'Vergelijkk ook de opmerking in de Oeconomicus (XII, 13-14) over slaven die een sterke neiging 
hebbenn om jongens te versieren. Dezen zijn volgens Isomachos niet geschikt om opzichter te worden, 
omdatt ze zich moeilijk op iets anders kunnen concentreren dan hun pcüdika's 
18Xen.. Smp. vm, 23 en Mem. I, m, 11. Cf. ook Cyr. V, 1,12. 
19Xen.. Smp. vm,21. 
20Xen.. Smp. 1,10 en vm, 10-11. Cf. ook Mem. I, VI, 13. Deze ocótyxov ëpcoq is iets heel anders dan de 
oxófyxovv ëpwc, van Aischines in zijn rede tegen Timarchos. We hebben gezien dat deze gepaard ging met 
promiscuïteitt en seksualiteit (zie deel 1, hfdst. 8 par. 4.3.). 
21Xen.. Smp. VIII, 8: CJtei ópa> ae épaWxa o\>% öppórnti x^Scuvojiévov oiiöè fiaXoKia 
OpuitTOuivou,, dXXd ïidoav érciSeiKvuuévoi) pcóu,Tiv te ïccrt Kapxepiav Kai öv5peiav Kat 
o<ö^poa\)vi\v.. TÓ Sè TOIOVTOÏV éTuOuuetv TEKuripióv écm KCÜ Tife xoü épaoroü ^wecoq. 
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Slechtheidd wordt geassocieerd met de passieve homoseksuele rol en met 
verkrachting.22 2 

5.. De Sokrates van Xenophon zegt eenmaal van zichzelf dat hij épomicóc, is. In het 
tweedee boek van de Memorabilia spreekt Sokrates over vriendschap en in het 
bijzonderr over de vraag hoe we vrienden kunnen verwerven. Hij raadt Kritoboulos 
aann om eerst zelf te proberen goed te worden en dan pas op jacht te gaan (Gnpav) 
naarr geliefden die in alle opzichten goed zijn: 'misschien', zegt Sokrates, 'kan ik je 
daarbijj helpen, doordat ik geneigd ben verliefd te worden.'23 Bovendien zegt hij in het 
SymposiumSymposium dat hij geen tijdstip kan noemen waarop hij niet op iemand verliefd was.24 

Zoalss uit de vorige punten duidelijk is geworden, bedoelt Xenophons Sokrates een 
zuiverr geestelijke vorm van liefde. Opvallend hierbij is dat Xenophon hem zowel in de 
MemorabiliaMemorabilia als in het Symposium laat benadrukken, dat hij streeft naar een 
vriendschapp waarin de gevoelens van de erastes beantwoord worden: hij streeft naar 
eenn vriendschap waarbij de ander net zoveel naar hem verlangt als hij naar die ander, 
enn waarbij de ander net zo graag met hem wil samenzijn als hij met die ander.25 In het 
SymposiumSymposium legt Sokrates uit dat het waarschijnlijk is, dat de gevoelens van een 
Ouranischee erastes door zijn eromenos beantwoord worden en dat zo'n vriendschap 
iss gebaseerd op wederkerigheid.26 De erastes benadert in dat geval zijn vriend ook als 
iemandd die een voortreffelijk karakter heeft. Zo weet de eromenos dat de liefde van 
zijnn vriend zal voortduren, ook wanneer hij zijn schoonheid verliest. Deze erastes zal 
hett welzijn van zijn vriend belangrijker vinden dan de bevrediging van zijn eigen 
genot.. In een Pandemische vriendschap bestaat wederkerigheid noch trouw tussen 
dee partners. Datgene waarop ze beiden in de verhouding uit zijn, ligt zover uiteen dat 
err geen sprake kan zijn van enige vorm van wederzijdse genegenheid, vertrouwen, 
zorgg of vriendschap. 

Xenophonn maakt van zijn Sokrates iemand die enerzijds in kringen vertoeft waarin de 
homo-erotischee vriendschappen sterk vertegenwoordigd zijn, maar anderzijds daar 
onmiskenbaarr een zeer kritische houding tegenover aanneemt, die on-Atheens 
aandoet.. Seksualiteit en zelfs elke vorm van lichamelijk contact is in een vriendschap 
uitt den boze. Het feit dat het Symposium van Xenophon eindigt met een opvoering van 
eenn minnekozing tussen de god Dionysos en Ariadne, waarbij de acteurs door hun 
innigee omarming bijna vergeten dat het om een toneelspel gaat, laat aan de lezer zien 
waarr de lijfelijke liefde thuishoort. Deze afsluitende scène dient als voorbeeld voor de 
aanwezigen,, zowel de ongehuwden als degenen die thuis een vrouw hebben zitten. 
Dee ongehuwden zwoeren te zullen trouwen en de anderen sprongen, zo schrijft 
Xenophon,, op hun paard en reden naar hun vrouw om hetzelfde geluk te genieten.27 

Sokratess en de anderen die achtergebleven waren, gingen daarentegen naar buiten 
omm zich aan te sluiten bij Lykon, zijn zoon Autolykos en Kallias, diens minnaar, om 
eenn wandeling te maken. Dat wil zeggen: voor hen was de erotische scène tussen 
Dionysoss en Ariadne niet bedoeld als een prikkel tot erotiek. Xenophon brengt hier 

"Xen.. Mem. n, 1,30. Voor mijn bespreking van deze passage, zie hfdst. 7.9 van deel 1. 
^Xen.. Mem. n, VI, 28: ïaox; 8' av xt ooi KÖYW ouWUiftelv eiq XTJV XÜÏV Kafoav xe xayaOév ötjpav 
ëxoipii Öia xó épamtccx; elvai. 
MXen.. Smp. VUI, 2. 
"Xen.. Mem. II, VI, 28: Seiveac, yap <5v av èmGuurjo'o) dvGpamcov öXoc, dSpuiiuai èni xö (friXtöv xe 
aüxovqq dvxi<|»iXeta6ai vn' aüxcöv Kat ito6<öv dvxutoöeïaöai ïcai éïiith)u<3v auvetvai Kal 
avxeiti&uuéioëaii xffe cruvouaiaq. 
MXen.. Smp. VD3,16 e.v. 
^Hett lijkt aantrekkelijk om in deze laatste scène van het Symposium van Xenophon een door de auteur 
nadrukkelijkk bedoelde corrigerende reactie te zien op het Symposium van Plato, waarin juist de 
heteroseksualiteitt op allerlei manieren ondergeschikt wordt gemaakt aan de homo-erotiek. 
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eenn duidelijke tegenstellling aan tussen de grenzen van de heteroseksualiteit en die 
vann de homo-erotiek.28 

3.. De homo-erotische omgeving van Sokrates (Plato) 

Hett onderwerp Sokrates en de homo-erotiek in de dialogen van Plato vóór het 
SymposiumSymposium heeft twee aspecten: 1. de manier waarop de omgeving van Sokrates in 
dezee wordt gekarakteriseerd; 2. de manier waarop Sokrates zelf in deze wordt 
gekarakteriseerd,, zowel op het niveau van zijn gedrag als van zijn denken. 
InIn de volgende dialogen worden toespelingen gemaakt op homo-erotische gevoelens 
off denkbeelden of worden opmerkingen gemaakt die op een of andere manier 
betrekkingg hebben op homo-erotiek of homoseksualiteit: Charmides, Euthydemus, 
Euthyphro,Euthyphro, Gorgias, Lysis, Meno, Protagoras. In de Protagoras, Euthyphro, Gorgias 
enn Meno betreft het slechts losse opmerkingen die weinig met de enscenering of het 
onderwerpp van de dialoog te maken hebben. Deze opmerkingen zijn in drie 
categorieënn in te delen: a. mededelingen over liefdesrelaties tussen bekende 
Athenerss b. erotische plagerijen van Sokrates, c. beweringen ten aanzien van wat 
eenn erastes en een eromenos zijn en hoe ze zich dienen te gedragen. 
Inn de Charmides, Euthydemus en de Lysis, is het homo-erotische element 
daarentegenn nadrukkelijk aanwezig. Het decor van de gesprekken die Sokrates met 
jongee Atheners of in het geval van de Euthydemus naast de Atheense jeugd ook met 
sofistenn voert, is de sportschool: in de Lysis en de Charmides betreft het een palaistra 
waarinn de gesprekken plaatsvinden; in de Euthydemus de kleedkamer van het 
Lykeion.299 Dat bij deze dialogen de homo-erotiek op de voorgrond treedt, is vanuit de 
Atheensee cultuur gezien niet verwonderlijk.30 

Omm de jongens, de een nog mooier dan de ander,31 zwermen épctorat, bewonderaars, 
potentiëlee minnaars, en hun minnaars, de mannen of jongens met wie ze een 
verhoudingg hebben.32 In de Lysis is er sprake van een erastes die tot over zijn oren 

28Eenn dergelijke tegenstelling maakt Xenophon ook aan de figuur van Sokrates duidelijk: Sokrates 
vertoontt in zijn werken geen erotische belangstelling voor jongens, maar raakt wel opgewonden van 
vrouwelijkk schoon. In zijn gesprek met Theodotè, een hetaire die bekend stond om haar schoonheid, 
erkentt Sokrates, terwijl hij naar haar kijkt op het moment dat zij voor een schilder poseert, dat hij haar 
will aanraken en dat hij opgewonden zal weggaan en naar haar zal verlangen (Xen. Mem. III, XI, 3). Cf. 
Vlastoss (1991) p. 35, n. 52. Vergelijk ook het beeld dat Xenophon schetst van de reacties die de 
schoonheidd van Alkibiades oproept: er wordt op hem jacht gemaakt door vele hoogstaande vrouwen 
(Xen.. Mem. I, II, 24). Nergens suggereert Xenophon dat Alkibiades minnaars had, hetgeen toch door 
verscheidenee antieke bronnen wordt bevestigd. Cf. hfdst. 9, par. 1. Verder is zijn opmerking in het 
SymposiumSymposium over Nikeratos opvallend: "Nikeratos houdt van zijn vrouw en zijn liefde wordt beantwoord' 
(dvxepaxaii Smp. VIII, 3). Sokrates benadrukt dus de mogelijkheid van wederkerigheid in een 
heteroseksuelee liefdesrelatie. 
^Euthd.^Euthd. 272e2. Er zijn slechts vier dialogen van Plato die zich afspelen in een sportschool. In het geval 
vann de Protagoras is het onduidelijk waar het gesprek gehouden wordt. Sommigen denken dat de 
plaatss waar Sokrates vertelt over zijn ontmoeting met Protagoras de palaistra is, omdat de vriend 
(étalpo?)) Sokrates uitnodigt naast hem te komen zitten en zijn slaaf plaats voor hem moet maken 
(310a2-4).. Als dit juist is, bevestigt het onze veronderstelling dat de palaistra in de Platoonse dialogen 
geassocieerdd wordt met homo-erotiek, omdat de dialoog opent met een toespeling op Sokates' hartstocht 
voorr Alkibiades. Naast de hierboven genoemde drie is ook het gesprek in de Loches gesitueerd in een 
sportschool,, omdat de dialoog met de opmerking opent dat Lysimachos samen met Nikias, Laches en 
Melesiass naar een hoplomachie hebben gekeken. In deze dialoog is elke toespeling op homo-erotiek 
echterr afwezig, dit waarschijnlijk vanwege de gesprekspartners van Sokrates: aanzienlijke, volwassen 
Athenerss die in de rol van vader zich afvragen op welke wijze hun zonen het best opgevoed kunnen 
worden. . 
3°Ziee hiervoor deel 1, hfdst. 7.7. 
3lBijv.. Euthd. 271b, Ly. 207al, Chrm. 157d. 
ï2Cf.. Euthd. 273a, 274b5, 303b5, Chrm. 154c, Men. 76b. 
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verliefdd is, namelijk Hippothales. Hij wordt beschreven als iemand die voortdurend 
overr zijn geliefde Lysis praat, gedichten en liedjes schrijft, waarin hij laat zien dat 
Lysiss uiteindelijk van goddelijke afkomst is. Zijn omgeving vindt dat hij te ver gaat. 
Bovendienn lijkt hij bij zijn geliefde niet veel succes te hebben. Hij is als erastes 
voorzichtig,, en voelt zelfs schroom om zijn gevoelens aan de geliefde kenbaar te 
maken.. Zo laat Sokrates hem blozen, als hij hem naar zijn geliefde vraagt.33 

Dee erastai zijn soms nog erg jong. Zo is de erastes van Kleinias in de Euthydemus, 
Ktesippos,, zelf nog een jongeman, die door zijn jeugd enigszins brutaal is.34 Deze 
brutaliteitt manifesteert zich in de dialoog, wanneer de sofist Dionysodoros aan de 
handd van een drogredenering aantoont dat Ktesippos eigenlijk de dood over zijn 
vriendd afroept, omdat hij wil dat deze geleerd wil worden: hij wil dat deze wordt wat 
hijj niet is en dat hij wat hij nu is, niet langer mag zijn. Ktesippos kan zich niet inhouden 
enn vervloekt de sofist.33 En zo zijn er meer voorbeelden van de opvliegende aard van 
Ktesippos,, maar deze opvliegendheid is functioneel: ze treedt altijd op als Ktesippos 
zijnn eromenos tegen de sofistische belagers wil verdedigen.36 

Dee eromenoi die in de dialogen optreden zijn jonge jongens, die een schuchtere en 
bescheidenn indruk maken. Zowel Kleinias als Charmides blozen.37 Toen Sokrates de 
worstelschooll betrad, stond Lysis in de kleedkamer met een groepje jongens te 
kijkenn hoe anderen aan het dobbelen waren. Sokrates nam met Ktesippos in een 
anderee hoek van de kleedkamer plaats. Toen Lysis hem in het oog kreeg, bleef hij 
steedss naar hem kijken en was het duidelijk aan hem te zien, dat hij graag dichterbij 
wass gekomen. Een tijdlang wist hij niet goed wat te doen en aarzelde hij om alleen op 
hemm af te gaan.3* Pas als Menexenos bij Sokrates gaat zitten, durft de jongen zich bij 
henn te voegen. Dit beeld van de eromenos is typerend voor de eromenoi die in deze 
dialoogg een rol spelen.39 

Hett milieu waartoe deze erastai en eromenoi behoren, is de allerhoogste elite van 
Athene.. Het is dus een zeer uitzonderlijke groep mensen die Plato in een homo-
erotischee context plaatst en die tegelijk als gesprekspartners van Sokrates figureren 
off het decor van deze gesprekken vormen. Het is de aristocratie ten top uit het derde 
kwartt van de vijfde eeuw: Alkibiades stamt van vaders kant af van de familie der 
Eupatridenn en van moeders kant van die van de Alkmeoniden. Kleinias is een volle 
neeff van Alkibiades. Lysis behoort tot een familie die beroemd is om haar rijkdom, 
renpaardenn en talrijke overwinningen op de Pythische, Isthmische en Nemeïsche 
spelen.400 Charmides is de broer van Plato's moeder Periktione (dus de oom van Plato) 
enn Kritias is de neef van Plato's moeder, en zijn overgrootvader was de broer van 

33Ly.. 204b5, 204c3 Cf. Ly. 222b2, waar  Hippothales bijn a op kinderlijk e wijze kleur  krijg t van 
opwindingg als hij  hoort dat Lysis beaamt dat de echte minnaar  noodzakelijkerwij s door  zijn paidika 
bemindd wordt. Begemann (1960) p. 351 vindt dat de Lysis 'volop in die pervers-erotische sfeer  begint, 
diee vooral uit den Charmides bekend is'. Hij  heeft echter  weinig van de Atheense gewoonte op het 
gebiedd van de erotiek begrepen. 
**Euthd.**Euthd.  273a7-bl: veavicnox; TN; Flaiavieiix;, udXa KaAóq te KdyaGói; Tnv ^üaiv , öaov ur| \>Ppiarf\<; 
[5è]]  5id xó véoq elvai. 
*Euthd.*Euthd. 283c-e. 
*Euthd.*Euthd. 288a8-b2,294M1 e.v. 
"Euthd"Euthd  275d6, Chrm. 158c5. 
MLy.. 207a6-7: xéto? uèv o$v rptópei xe icai wicvei uóvô  Jtpoaiévai. 
^Datt  de eromenos verondersteld wordt jong te zijn, blijk t ook uit de verbaasde reactie van de vriend die 
inn het begin van de Protagoras een opmerking maakt over  het feit dat Alkibiades, op wiens schoonheid 
Sokratess natuurlij k weer  jacht heeft gemaakt, al een volle baard heeft. Alkibiades is geen jongen meer, 
maarr  een man! Als antwoord hierop citeert Sokrates een vers van Homeros: de beminnelijkste leeftijd is 
diee van de eerste baard (Prt. 309bl): %apieardTnv "Hpri v elven, %ox> <Jtpa>TOV> wuivfjxou (Ilias XXTV, 
348,, Odyssee X, 279). 
^Ly.^Ly.  205c. Deze gegevens komen wel uit de dichterlijk e ader  van Hippothales, zijn minnaar. 
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Solon.. Van Ktesippos weten we alleen dat hij een neef is van Menexenos, van wie we 
verderr niets weten.41 Hippothales is ons verder onbekend. 
Voorr de eigentijdse lezer van Plato gaat het om mensen uit het verleden, de periode 
vann het einde van Perikles' hegemonie en de jaren direct daarop. De leerlingen van 
Platoo aan de Akademie kenden deze periode niet meer uit eigen ervaringen. Voor hen 
wass het de periode van hun vaders en grootvaders. Het beeld dat zij van dit verleden 
hadden,, baseerden ze op hun verhalen, of op de literatuur, zoals de dialogen van hun 
leermeester.. De afbeeldingen op de vazen, een zeer belangrijke bron voor ons voor 
informatiee over homoseksualiteit in de vijfde eeuw, hadden zij waarschijnlijk niet tot 
hunn beschikking. Verder spreken de dialogen over het gedrag en het normenpatroon 
vann een zeer uitzonderlijke groep van de Atheense maatschappij. 
Dezee hele enscenering van de homo-erotiek als een aspect van het dagelijkse leven 
vann de hoogste laag van de aristocratie, en de voorstelling van de manier waarop 
dezee homo-erotiek in praktijk werd gebracht, hebben een enorme impact op de 
beeldvormingg enerzijds van het verleden dat op deze manier door Plato in deze 
dialogenn tot leven wordt geroepen, anderzijds van de figuur van Sokrates. 
Inn verband met de reconstructie van het verleden die Plato in deze dialogen maakt, is 
err tenslotte nog een opmerkelijk gegeven, dat zover ik weet door geen commentator 
naarr voren is gebracht. Het betreft de enscenering van de Lysis. Onderweg van de 
Akademiee naar het Lykeion komt Sokrates Hippothales, Ktesippos en andere 
jongeluii tegen. Hippothales weet Sokrates over te halen een nieuwe palaistra te 
betreden.. De aanwezigheid van mooie jongens die daar hun tijd aan het doorbrengen 
zijn,, maakt Sokrates nieuwsgierig. Bovendien wil Sokrates graag de paidika van 
Hippothaless ontmoeten. Hippothales vermeldt dan dat ze in die palaistra het 
Hermesfeestt aan het vieren zijn en dat dit de reden is dat er jongemannen en jongens 
aanwezigg zijn en door elkaar zitten.42 Hermes, als patroon van jongens en atleten, was 
nauww verbonden met de palaistra en gymnasia.43 Dit feest bood de jongens van 15 tot 
188 jaar de gelegenheid zich te voegen bij de jonge jongens (raüSeq) van 12 tot 14. Uit 
dee redevoering van Aischines tegen Timarchos weten we dat er een wet bestond die 
volwassenn mannen verbood de palaistra op die dag te betreden.44 Hoe moeten we het 
bezoekk van Sokrates aan de palaistra juist op die dag interpreteren? De volgende 
mogelijkhedenn doen zich voor: 
1.. De wet zou ingesteld kunnen zijn in de periode tussen het moment dat Plato de 
LysisLysis schreef en het proces tegen Timarchos. Dit is echter niet erg waarschijnlijk, 
omdatt Aischines de jury de indruk geeft dat het een oude wet geldt die zelfs door 
Solonn zou zijn ingesteld. Het zou van wel erg veel lef getuigen een wet die veel 
juryledenn mogelijkerwijs zelf hebben ingesteld, voor te stellen als een wet die tot de 
vroegstee fundamenten van de Atheense rechtsstaat zou behoren. 
2.. De wet dateert uit de periode na de historische datum van de Lysis, bijv. het einde 
vann de vijfde eeuw. 
3.. De wet bestond al in de vijfde eeuw. 
Wee weten dat het Atheense publiek en dus ook de eigentijdse lezers en leerlingen van 
Platoo van de invoeringsdatum van wetten geen scherp beeld hadden. Van veel wetten 

4IDee naam Ktesippos, 'paardenbezitter', situeert hem hoogstwaarschijnlijk in de 'upper class' van de 
hippeis.hippeis. Menexenos, naar wie ook de gelijknamige dialoog is genoemd, is de beste vriend van Lysis 
(Ly.(Ly. 206Ö4-5). De vraag van Sokrates wie van de twee van betere komaf is, is volgens Menexenos niet 
gemakkelijkk te beantwoorden (207c3-4). Hij zal dus min of meer tot dezelfde sociale klasse hebben 
behoordd als Lysis. 
4242Ly.Ly. 206dl-2: Kal aua, ax;' Epuala cryownv, dvapEueiyuivoi èv Tavcqi eioav ol te veavioxoi icai 
oii ndï5eq -
43Cf.. Ath 561d en zie L. R. Farnell The Cults of the Greek States (Oxford 1886-1909, vol. 5) pp. 28-29, 
enn Burkert (1985) p. 158. Burkert voegt toe: 'here the phallic, homoerotically tinged element is still very 
muchh in evidence.' 
"Aeschin.. Contra Tun. 12, zie deel 1, hfdst. 8, par. 3.2. 
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werdd in het algemeen verondersteld dat ze uit de tijd van Solon stamden. Als dit ook 
voorr deze wet geldt, moet het de lezer van de Lysis zijn opgevallen, dat Plato 
Sokratess zonder enige aarzeling de palaistra laat betreden. Met deze gang van zaken 
heeftt Plato duidelijk willen aangeven, dat in de tijd van Sokrates de morele standaard 
opp het gebied van de homoseksualiteit nog geen aanleiding had gegeven tot het 
verbodd voor volwassen mannen de palaistra op het Hermesfeest te bezoeken en zo 
contactt te hebben met jonge jongens. Bovendien laat hij op scherpe wijze zien dat de 
houdingg van Sokrates ten opzichte van de jongens niets te wensen overlaat en dat hij 
mett de beste intenties het gezelschap van deze jongens zoekt. 

4.. Sokrates en de homo-erotiek 

Buitenn de teksten van Plato en Xenophon hebben we nauwelijks andere bronnen over 
dee houding van Sokrates tegenover homo-erotiek. De fragmenten van Aischines van 
Sphettoss over de relatie tussen Sokrates en Alkibiades bespreek ik in hoofdstuk 9. De 
bijtendee ironie waarmee Aristophanes in de Wolken aan de figuur van Sokrates 
bepaaldee opvattingen verbindt over homoseksueel gedrag is ter sprake gekomen in 
hett hoofdstuk over de rede van Aristophanes. In hoeverre we geloof moeten hechten 
aann de opmerking van Aristoxenos dat Sokrates de paidika is geweest van 
Archelaos,, de natuurfllosoof, is onduidelijk.45 Of deze anekdote nu waar is of niet, er is 
weinigg reden om aan deze opmerking veel belang te hechten, zoals Guthrie doet, die 
onderr meer deze bewering van Aristoxenos als 'gossip' afwijst. Als Sokrates in zijn 
jeugdd de paidika van Archelaos is geweest, die tegelijk ook zijn leermeester was, 
wordtt het beeld dat Plato geeft van Sokrates helemaal niet verstoord. De koppeling 
vann de eromenosrol aan de rol van leerling doet verdacht veel denken aan de 
Platoonsee opvatting van homo-erotiek. We keren terug naar de teksten van Plato. 
Hett beeld dat zich als eerste opdringt bij het lezen van met name de Lysis, 
EuthydemusEuthydemus en de Charmides, is dat Sokrates geen gêne of terughoudendheid 
betoontt ten aanzien van de erotiek. Plato stelt hem voor als iemand die zich in zijn 
dadenn en woorden de homo-erotiek op een speelse én ernstige manier heeft 
eigengemaakt.466 Sokrates geeft bovendien blijk van een scherp psychologisch inzicht 
inn het doen en laten van een verliefde erastes en eromenos. Hij wekt de indruk het 
terreinn van de homo-erotiek door en door te kennen. Verder is de houding van 
Sokratess inzake de homo-erotiek bij uitstek paradoxaal: hij zegt het een en bedoelt 
hett ander. Zoals geleerden als Friedlander en Vlastos al duidelijk hebben gemaakt, is 
homo-erotiekk bij uitstek het terrein waarop Sokrates zijn ironie botviert.47 

Enkelee malen verzucht Sokrates op ironische wijze dat hij van niets verstand heeft, 
behalvee van de erotiek (td épctmicd). Zo weet hij Hippothales tot blozen te brengen in 
hett begin van de Lysis, als hij hem verzekert dat de jongen niet alleen verliefd is, maar 
ookk al een heel eind op weg is in de liefde: 

Opp elk gebied ben ik minderwaardig en waardeloos, maar dft is toch een gave die ik op een of 
anderee manier van godswege heb gekregen: ik ben direct in staat een minnaar en een beminde te 
herkennen.48 8 

«Aristoxenoss fr. 52a, 52b (F. Wehrli Die Schule des Aristoteles Heft //, Basel 1945, p. 24). Cf. ook DK 
60.3,, Guthrie (1971) p. 70. 
«sOokk Vlastos (1991) p. 40 suggereert iets dergelijks: It has been recently said, following Foucault, that 
"sexx is a hard knot of anxiety" in all western discourse about love. If this is true, then Socrates is an 
exception.. From what we learn about Socratic eros from Plato, in it theree is no inquietude at all.' 
47Cf.. Friedlander (19692) pp. 137-153 en Vlastos (1991) pp. 33-44. 
**Ly.**Ly.  204b8-c2: etui 5 éyd) xd uèv aJUa $aüAx>q icai dxpno-Kx;, xovto Sé uoi mix, &K Qeov SéSoxai, 
zariizarii oiq> t' eivai yvdavav épcovxa te icai èpóuevov. Andere plaatsen waar Sokrates soortgelijke 
uitsprakenn doet: Thg. 128b, Smp. 177d, 193e, 198d, 199b. 
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Hoee is deze uitspraak op te vatten? Is hij geheel ironisch? Het eerste gedeelte in ieder 
gevall wel: zijn onwetendheid is juist zijn grootste wijsheid. Maar is de laatste 
zinsnedee ironisch? Sokrates slaat in het geval van Hippothales de spijker op zijn kop. 
Bovendienn getuigt zijn advies aan deze jonge erastes van inzicht in en ervaring met de 
'erotika'.. Misschien ligt de ironie in het gegeven dat het voor een Athener moeilijk 
voorstelbaarr is dat een lelijke man als Sokrates zo ervaren is in de homo-erotiek. Een 
dergelijkk inzicht verwacht je bij iemand die succes heeft gehad en nog heeft in de 
liefde.. Of is de uitspraak een vorm van 'complexe' ironie, een term die Vlastos voor 
eenn bepaalde vorm van Sokratische ironie heeft ingevoerd?*» Vanuit deze 
interpretatiee zou Sokrates met TO épomicd of met de termen erastes en eromenos iets 
anderss bedoelen dan ze op het eerste gezicht lijken te betekenen, namelijk geen 
lichamelijke,, maar een 'geestelijke' erotiek. Een erastes is dan iemand die zich 
aangetrokkenn voelt tot de psyche van de jongen en voor diens geestelijk welzijn zorg 
draagt. . 
Eenn van de meest kenmerkende eigenschappen van Sokrates inzake de jongensliefde 
iss dat hij door mooie jongens gebiologeerd is en er voortdurend door aangetrokken 
wordt,, en verder zijn onvermogen om zich tegen hen te verzetten. In het begin van de 
CharmidesCharmides geeft hij, vóór hij Charmides gezien heeft, te kennen dat hij geen goede 
maatstaff is als het gaat om mooie jongens, want bijna alle jongens vindt hij mooi:50 hij 
zoektt het gezelschap op van jonge jongens en maakt jongens met niet aflatende 
energiee complimenten.51 Vanuit de Atheense mannencultuur is er geen reden deze 
openhartigee woorden van Sokrates ironisch op te vatten. Ontegenzeglijk is hij 
gebiologeerdd door de lijven van de jongens. Daarover laat Plato geen onduidelijkheid 
bestaan.. Dat Sokrates zowel in de Euthydemus als in de Lysis zich in de kleedkamer 
(apodyterium)(apodyterium) ophoudt en daarom een voyeuristische indruk wekt, bevestigt dit 
beeld.522 Hierbij moet wel aangetekend worden dat Sokrates de complimenten die hij 
overr de schoonheid of over de jeugd van de jongen maakt, ook vaak direct koppelt 
aann complimenten over diens wijsheid.53 

Eenn voorbeeld hiervan is een passage in de Euthydemus, waarmee ik bovendien wil 
demonstrerenn hoe subtiel toespelingen op de erotiek tussen Sokrates en zijn jonge 
gesprekspartnerss verweven zijn met andere niveaus van de tekst. In een gesprek met 
Kleinias,, de eromenos van Ktesippos, onderzoekt Sokrates welke kennis de mens 
gelukkigg maakt; zij komen samen tot de conclusie dat kennis die niet tevens het 
vermogenn inhoudt deze toe te passen nutteloos is. Kleinias legt vervolgens aan 
Sokratess uit, dat elke vorm van jacht niet verder gaat dan het jagen en het vangen 
vann de buit. Zodra de jager de buit gevangen heeft, is hij niet meer in staat daarvan 
gebruikk te maken. En dit geldt ook voor mensen als meetkundigen, sterrenkundigen 
enn rekenkundigen. Zij staan datgene wat ze gevonden hebben aan de dialectiek af, 
zodatt deze de vondsten kan toepassen. Sokrates reageert vervolgens: 

"Wel,, mijn allermooiste en allergeleerdste Kleinias', zei ik, 'is dat echt zo?'54 

Datt Kleinias door Sokrates 'zeer geleerd' wordt genoemd, lijkt op het eerste gezicht 
niett ironisch bedoeld te zijn. Zijn woorden maken inderdaad een verstandige indruk. 
Kriton,, aan wie Sokrates verslag doet van dit hele gesprek, kan niet geloven dat een 

«Vlastoss (1991) pp. 31 e.v. 
5050Chrm.Chrm. 154d. Cf. ook de Amatores (133a4-5): dei ydp «ore wtö xtöv vécov xe Kat xaXöv 
ÈKitKr\vto\iai. ÈKitKr\vto\iai. 
51Cf.. Euthd 290c7 en Euthphr. 12a. 
52Cf.. Euthd. 272c2 en Ly. 206e6-7. 
53Cf.. Chrm. 157dl-3, uitgedrukt door Kritias, Chrm. 175d6-el, uitgedrukt door Sokrates. 
*Euthd.*Euthd. 290c7-8. 
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jongenn zulke woorden heeft uitgesproken. Dan begint Sokrates ook te twijfelen of het 
inderdaadd wel Kleinias was die dit gezegd heeft en hij vraagt zich af of het niet 
misschienn Ktesippos is geweest. Hij moet toegeven dat hij het niet meer precies 
weet.. In ieder geval is het zeker dat geen van beide sofisten het gezegd heeft. 
Misschienn was er wel een hoger wezen aanwezig, dat deze woorden heeft 
uitgesproken!! De ironie van deze passage ligt in de houding van Sokrates. De dialoog 
EuthydemusEuthydemus is een raamvertelling. Sokrates vertelt Kriton over zijn ontmoeting met 
dee sofisten en met Kleinias en Ktesippos. Plato geeft hierdoor een extra dimensie aan 
hett dramatische niveau van de dialoog en laat Sokrates als verteller zeer expliciet zijn 
eigenn accenten leggen, zoals hier. Hij is blijkbaar zo gecharmeerd van de jonge 
Kleiniass dat hij hem allerlei verstandige en intelligente gedachten laat uitspreken, die 
inn de mond van een jonge jongen eigenlijk ongelooflijk klinken. Dat vindt ook 
Sokrates,, als hij zich realiseert wat hij heeft gezegd. Met deze narratologische 
techniekk brengt Plato een erotische spanning aan tussen de deelnemers aan het 
gesprek. . 
Maarr waarom noemt Sokrates hem nu opeens ook 'allermooiste'? Waarschijnlijk 
omdatt Sokrates inderdaad van Kleinias gecharmeerd is. Toch zou de verwijzing naar 
dee schoonheid van Kleinias nog meer inhoud kunnen hebben. De jongen spreekt over 
dee jager en zijn buit. Hij gebruikt deze termen in hun letterlijke betekenis. Vervolgens 
pastt hij het beeld van het jagen ook figuurlijk toe. Wanneer dit beeld gebruikt wordt 
binnenn de context van een eromenos en een erastes, zal Plato de intentie hebben dat 
zijnn lezers dit beeld ook erotisch interpreteren. Plato gebruikt dit beeld namelijk vaker 
inn expliciet erotische zin.55 Het laat zich aanzien dat Sokrates dit ook hier doet. Hij 
denktt aan Kleinias als eromenos die door jacht makende erastai wordt omgeven. 
Vandaarr dat Sokrates met deze bril naar Kleinias kijkt en hem in één adem de 
mooistee en de wijste noemt. Deze uitleg biedt bovendien een andere interpretatie
winstt voor deze passage: er wordt gesteld dat geen enkele vorm van jacht verder 
gaatt dan het jagen en vangen, want de jager is niet in staat verder van zijn buit 
gebruikk te maken. Kleinias bedoelt dat de jager de buit niet verder weet te benutten, 
datt wil zeggen: hij weet zijn vangst (als kennis) niet verder te ontwikkelen. Dit beeld, 
toegepastt op de relatie tussen de erastes en eromenos, maakt duidelijk dat het de 
gemiddeldee erastes als jager uitsluitend te doen is om de eromenos voor zich te 
winnenn en hem te gebruiken. Dit is de enige motivatie van zijn inspanningen om de 
eromenoss te verleiden; maar hij is niet in staat een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkelingg van de eromenos. Dit geeft een extra verdieping aan deze passage: de 
eromenoss Kleinias ziet in dat de avances van die minnaars die zich om hem heen 
verzamelenn en in het bijzonder die van Ktesippos hem uiteindelijk niets opleveren. 
Vanuitt het Sokratische perspectief inderdaad een zeer wijs inzicht, zeker van een 
eromenoss wiens uiterlijk alle aanleiding geeft tot avances. Zijn inzicht is des te 
opmerkelijker,, omdat hij beseft dat zijn eigen schoonheid hem uitzonderlijk weinig 
voordeell biedt. Deze interpretatie van de passage wordt bevestigd door het algemene 
themaa van deze dialoog, namelijk de opvoeding van de jeugd. Op dit punt kom ik nog 
terug.. Ik heb met de bespreking van deze passage willen laten zien hoe fijnmazig het 
erotischee element zowel op het dramatische als op het inhoudelijke niveau van de 
tekstt is ingeweven. 

Sokratess heeft het duidelijk moeilijk met mooie jongens. Enerzijds voelt hij zich 
bijzonderr tot hen aangetrokken, maar anderzijds klaagt hij dat hij niet tegen hen 
opkan.. Zijn houding inzake de homo-erotiek is paradoxaal. Hij zoekt de jongens op, 
maaktt complimenten aan het adres van hun uiterlijk, lokt ze uit hun tent, knoopt 
gesprekkenn met ze aan, maar tegelijk wekt hij de indruk dat hij last van ze heeft: ze 

«Cf.. Ly. 205c2,206a9-10, Prt. 309al-2, Phdr. 253c6. 
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hebbenn macht over hem, hij lijkt als het ware zijn oô poowTi in de letterlijke zin van 
hett woord te verliezen: het behoud van zijn eigen manier van denken. Hij geeft van 
zichzelff het beeld dat hij de jongens terwille is. Hij is niet degene die vraagt, maar de 
jongenss vragen. Zo eindigt de Charmides: Kriton geeft Charmides de opdracht 
Sokratess te volgen, ook al twijfelt Sokrates of Charmides zijn leiding wel nodig heeft 
enn of hij de waarheid waarnaar ze in het gesprek gezocht hebben toch niet bezit. De 
jongenn is echter vastbesloten de opdracht uit te voeren. Sokrates beseft dat hij 
hiertegenn verder niets in te brengen heeft: 

'alss jij immers iets onderneemt, wat het ook is, en geweld gebruikt, zal geen mens ter wereld zich 
tegenn jou kunnen verzetten.' 'Doe dat dan ook niet,' zei hij, "Nee, zei ik, 'ik zal me niet verzetten.'56 

Dee rollen zijn omgedraaid. Een leerling die zich gewillig aanbiedt en een leraar die het 
eigenlijkk niet nodig vindt. De jongen die met geweld dreigt en de man die zich 
gewonnenn geeft. Het zich niet kunnen verzetten en het dreigement van geweld 
hebbenn natuurlijk erotische connotaties. 
Ookk in de Meno speelt Sokrates met dit beeld. Menon is voor Sokrates geen 
gemakkelijkee gesprekspartner. Hij is stroef en weigert direct op zijn vragen antwoord 
tee geven. Hij weet het zelfs op een gegeven moment klaar te spelen de rollen om te 
draaien:: hij stelt de vragen en dwingt Sokrates te antwoorden. Sokrates noemt hem 
brutaall en zegt dan: 

Zelfss geblinddoekt zou men nog kunnen ontdekken, als men jou hoort praten, datje mooi bent en 
nogg minnaars hebt. Je doet namelijk niets anders dan bevelen geven en dat is precies wat 
verwendee jongens zijn (oi Tpix̂ ó&vxe?) doen. Ze gedragen zich als tirannen, zolang ze in de bloei 
vann hun jeugd zijn. Maar hiermee heb je waarschijnlijk al ingezien dat ik niet tegen mooie jongens 
opp kan. Ik zal je dus maar terwille zijn en antwoord geven.57 

Ookk al ergert Sokrates zich aan de houding van Menon in het gesprek, toch geeft hij 
alss het ware een erotische draai aan zijn argumentatie om het gesprek voort te zetten 
opp de manier zoals Menon dat wil. Diens schoonheid en jeugd, naar Sokrates 
beweert,, brengen hem ertoe te accepteren dat de rollen zijn omgedraaid. Sokrates is 
Menonn terwille: een toespeling op de seksuele onderwerping van een eromenos aan 
eenn erastes. Om de paradoxale situatie te onderstrepen, zegt Sokrates dat Menon nog 
minnaarss heeft. Hij is dus een eromenos, maar gedraagt zich ten opzichte van 
Sokratess als een erastes die hem de wet stelt. De paradox wordt nog scherper als we 
onss realiseren, dat Menon zelf op geen enkele manier ten opzichte van Sokrates een 
erotischee spanning ervaart of aanbrengt. Voor hem is die dimensie geheel afwezig. 
Sokratess ziet hem als een lastige eromenos, maar dat is hij helemaal niet, althans niet 
tenn opzichte van Sokrates. De ironie van deze scène is dat Sokrates door zijn 
geveinsdee toegeeflijkheid even later Menon krijgt waar hij hem hebben wil en hem 
verleidtt tot het definiëren van deugd. De erotische toespelingen hebben dus duidelijk 
eenn rol in de dramatische en narratieve setting van de dialoog. De rolomdraaiing is in 
ditt geval eerder een handige gesprekstechniek dan een teken van werkelijke 
onderdanigheid.58 8 

Dezee passage uit de Meno suggereert dat Sokrates vaker met een lastige eromenos 
tee maken heeft gehad. Mooie jongens hebben de neiging lastig te worden. Ze krijgen 

xChrm.xChrm. 176dl-5 
^Meno^Meno 76b4-c2. Het Grieks van cl-2 luidt: icai ajia éuoü ïocoq KatéyvcoKa? ÖTI eiua iycxoov T<ÖV 
icaXxDVV xaptoünai oviv ooi Kai ünoieptvoöiiai. Voor een tweede voorbeeld uit de Meno, zie Men, 
86d6-e4. . 
58Eenn dergelijke functie van het gebruik van de termen erastes en eromenos vinden we in Euthyphr. 
14c3-5. . 
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teveell aandacht, horen te vaak dat ze mooi zijn, worden daardoor verwaand en 
verwendd en gaan zich tiranniek gedragen.» Ook in de Lysis uit Sokrates deze klacht 
enn adviseert Hippothales zijn eromenos niet te prijzen. Sokrates voegt de daad bij het 
woordd en geeft hem vervolgens een prachtige demonstratie van de manier waarop 
eenn mooie eromenos behandeld moet worden: kleineren en niet opblazen. Hij moet op 
zijnn nummer gezet worden en de indruk krijgen dat hij niets voorstelt. Niet op het 
gebiedd van de lichamelijke schoonheid - daarvoor blijft zelfs Sokrates gevoelig - maar 
opp het gebied van het geestelijke. Zodra Lysis zijn verstand ontwikkeld heeft, zal hij 
nuttigg en goed worden en zullen zijn ouders, verwanten en anderen hem als een 
volwassenee beschouwen en vriendschap met hem nastreven. Zolang hij zijn verstand 
niett ontwikkeld heeft, moet hij dus geen hoge dunk van zichzelf hebben. Lysis, die niet 
weett dat Sokrates deze demonstratie voor Hippothales houdt, is zeer onder de indruk 
vann Sokrates' optreden en beaamt gedwee zijn conclusie.*0 

Dee situatie is complex en het zou te ver voeren alle implicaties van deze openings
scènee van de Lysis hier te bespreken. Een enkele opmerking. De demonstratie van 
Sokratess is vol zelfspot: zijn kritiek op Hippothales geldt eigenlijk ook in zekere zin 
voorr hemzelf. Hij is namelijk ook zelf vaak erg complimenteus ten opzichte van mooie 
jongens.. De demonstratie is dan ook eigenlijk niet gericht tegen Lysis, die zich als een 
zeerr bescheiden en bedachtzame jongen gedraagt, maar tegen zijn erastes, die 
zichzelff in de ogen van Sokrates en zijn omgeving met al zijn dichterlijke loftuitingen 
opp de jongen belachelijk maakt en te ver gaat. Bovendien heeft juist tijdens deze 
demonstratiee de beste vriend van Lysis, Menexenos, het gezelschap even verlaten, 
omdatt hij de trainer moet helpen met het volbrengen van een offer. Lysis 
symboliseertt twee typen: de eromenos en de vriend. Blijkbaar is hij wél tot 
vriendschapp in staat en is de redenering van Sokrates dus niet in alle opzichten 
deugdelijkk en eerlijk. Maar Plato laat wederom Sokrates de erotiek op een handige 
manierr gebruiken als een overgang naar een serieuzer onderwerp: wat is 
vriendschap. . 

Sokratess ventileert in de genoemde dialogen terloops ook enkele opmerkelijke 
meningenn ten aanzien van de homo-erotiek. In de Euthydemus komen Sokrates en de 
eromenoss Kleinias tot de conclusie dat geluk uiteindelijk in kennis en inzicht bestaat. 
Hett bezit van de goede dingen is niet voldoende. We moeten ook in staat zijn ze op 
eenn zinnige manier te gebruiken. We kunnen wel over rijkdom, gezondheid en 
schoonheidd beschikken, maar zolang we deze dingen niet goed weten toe te passen, 
wordenn we niet gelukkig. Kennis verschaft ons het inzicht op welke manier we de 
dingenn juist toepassen, en zorgt ervoor dat we in ons handelen slagen. Iedereen moet 
err dus voor zorgen zo geleerd mogelijk te worden. Wie kunnen ons daarbij helpen? 
Vaders,, voogden, vrienden, en degenen die beweren minnaars te zijn. Vervolgens 
merktt Sokrates op: 

hett  is ook helemaal niet schandelijk en het is Kleinias niet kwalij k te nemen, dat hij  met dat doel 
dienstbaarr  is aan en een slaaf is van een minnaar  of ieder  ander, waarbij  hij  bereid is elke dienst 
vann de goede/eervolle diensten te bewijzen, in zijn streven wijs te worden.61 

Doverr heeft er al op gewezen dat de manier waarop Sokrates dit formuleert een 
opmerkelijkee toevoeging impliceert ten opzichte van de woorden van Pausanias.62 

»Cf.. Men. 80c3-6. 
«Lv.. 207dl-210e8. Vergelijk ook Ly. 206al-10. 
6i6iEuthd.Euthd. 282b3-7: ... ovSèv aioxpóv, <3 KXewia, oü5e veiieanróv ëveica WÓTOU vwiTipctetv Kai 
So-uXciieivv Kai épaorrj  Kai itavt i avöpcóncp, óxtoüv èQéXovxa wtnpexeïv T<DV KOJUDV 
vroipeTnjiatcav,, jtpoöup-oüjievov ao+óv yevéaöav 
«Doverr  (1978) p. 159. Cf. Smp. 184d2e.v. en 185b2-4. 
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Terwijll Pausanias meent dat omwille van de deugd en het beter worden de eromenos 
elkee dienst aan iedereen zou kunnen verlenen, maakt Sokrates hier een restrictie door 
toee te voegen dat de dienst KC&Ó<; moet zijn. Toegepast op handelingen heeft deze 
termm bij Plato een morele connotatie. Gezien het gebruik van het woord vmnpetetv 
moetenn we ons afvragen of er voor de eromenos vormen van seksuele handelingen 
zijnn die vallen onder xa KCXXOL innperipaxa, de eervolle diensten. Het is duidelijk dat er 
onderr de seksuele handelingen eervollere en minder eervolle zijn. Tot de laatste 
categoriee kunnen we ongetwijfeld de passieve rol van de eromenos bij de anale 
penetratiee of fellatio rekenen. Of is geen enkele vorm van seksualiteit KOXÓV? Op basis 
vann de Memorabilia en het Symposium van Xenophon zouden we moeten 
concluderenn dat in de ogen van Sokrates inderdaad elke vorm van erotisch 
lichamelijkk contact verboden is. Dover ziet in deze uitspraak uit de Euthydemus een 
bevestigingg dat Sokrates homoseksuele copulatie afwijst, hetgeen hij afleidt uit de 
Alkibiadesscènee in het Symposium en uit de passage in de Respublica, waarin Plato 
Sokratess laat uitspreken dat een erastes met zijn eromenos moet omgaan als ware hij 
zijnn zoon.63 De ben het echter met Vlastos eens dat het principieel beter is om 
onderscheidd te maken tussen het beeld dat Plato geeft van Sokrates' houding ten 
opzichtee van homoseksualiteit en Plato's eigen visie in deze.64 De Alkibiadesscène is 
geenn goede achtergrond bij deze passage uit de Euthydemus, omdat het in het 
SymposiumSymposium gaat om het gedrag van Sokrates, en wel tegenover Alkibiades, een zeer 
specialee eromenos, terwijl in de Euthydemus Sokrates een algemene uitspraak doet 
overr de vraag hoe ver een eromenos mag gaan om zoveel mogelijk profijt op het 
gebiedd van kennis en opvoeding van zijn erastes te hebben. Het bezwaar tegen deze 
interpretatiee van de woorden van Sokrates is dat het in deze woorden geformuleerde 
adviess vaag is. Het geeft geen scherpe richtlijnen aan de jongen wat wel en wat niet 
gepastt is. 
Eenn andere interpretatie van de uitdrukking xd ïcaXa i)m\pevi\\iaia zou kunnen zijn: 
dienstenn waarbij de intenties van degene die de diensten verleent, eervol of goed zijn. 
Dee term KOKÓC, verwijst dan naar de motieven van de eromenos in zijn seksueel 
contactt met de erastes. Zolang hij maar gericht is op zijn morele en intellectuele 
ontwikkeling,, is er geen vuiltje aan de lucht. In dat geval is er geen verschil tussen 
watt Sokrates en wat Pausanias voorstelt. Het voordeel van deze interpretatie is dat 
hett advies duidelijker is. 
Hoee het ook zij, in de ogen van Sokrates is de omgang van een eromenos met een 
erastess erop gericht morele kennis en wijsheid te vergaren, ten einde gelukkig te 
worden.. Deze conclusie hoeft niet in tegenspraak te zijn met de wijze waarop we de 
passagee over de metafoor van de jacht in de Euthydemus (Euthd. 290b7 e.v.) hebben 
uitgelegd.. Het gaat om verschillende soorten erastai - erastai in de rol van jagers zijn 
dee erastai die uitsluitend erotische belangstelling voor hun buit hebben; voor de 
erastess die in de ogen van Sokrates goedkeuring kan wegdragen, staat het 
psychischee welzijn en de geestelijke ontwikkeling van zijn vnend voorop. 

Inn de lijn van het hierboven besproken probleem vinden we in de Gorgias een 
passagee die gemakkelijker valt te interpreteren.63 Midden in de heftige discussie 
tussenn Sokrates en Kallikles, waarin deze laatste zijn radicaal hedonisme vrijmoedig 
enn onomwonden verkondigt en volhoudt dat geluk eruit bestaat elke begeerte te 
bevredigen,, wordt het Sokrates te gortig. Hij probeert Kallikles' visie in het 
belachelijkee te trekken door hem het voorbeeld voor te houden van iemand die 

aaR.R. 403b4-c2. 
"Vlastoss (1991) pp. 38 e.v. Vlastos bespreekt overigens deze passage niet. 
"Dezee passage hebben we al toegelicht in het hoofdstuk over  de rede van Agathon. Gezien het belang 
ervann en het enigszins andere perspectief van waaruit de passage wordt belicht, komt hij  hier  nogmaals 
aanbod. . 
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schurftt heeft. Maar nog krijgt hij Kallikles niet op de knieën, die volhoudt dat zo 
iemandd een aangenaam leven leidt, wanneer hij zijn verlangen om te krabben 
bevredigt.. Sokrates is ten einde raad en zegt vervolgens: 

Denkk maar even na, Kallikles: wat zou je antwoorden als men je achtereenvolgens vragen ging 
stellenn over alles wat met deze dingen samenhangt. Om al dergelijke dingen in één woord samen 
tee vatten: het leven van de hnaiden, is dat leven niet afschuwelijk, schandelijk en ongelukkig? Of 
duifjee te beweren dat die mensen gelukkig zijn, als zij in overvloed beschikken over de dingen 
waarnaarr hun behoefte uitgaat? 

Kallikles'' reactie is frappant: 

Schaamm jij je niet, Sokrates, om onze discussie op dergelijke dingen te brengen?66 

Ondubbelzinnigg worden de kinaidoi, de mannen die vooral op seksueel gebied de 
passievee rol hebben en deze cultiveren, zowel door Sokrates als door Kallikles als de 
meestt verachtelijke en armzalige personen afgeschilderd. Met dit voorbeeld weet 
Sokratess Kallikles eindelijk wakker te schudden uit zijn hedonistische roes en aan 
hemm een verontwaardigde reactie te ontlokken: over zo'n soort leven praat je niet. 
Sokratess beschouwt dit leven als een vorm van ctKoXaoia, teugelloosheid. De mensen 
diee een dergelijk leven leiden, zijn niet meer in staat zich te beheersen, maar vullen 
hunn leven met het bevredigen van schandelijke verlangens en kunnen onmogelijk 
gelukkigg zijn. Dus aan de kinaidoi is niet alleen een vrouwelijke seksuele rol 
verbonden,, maar ook een neurotische neiging achter hun begeertes aan te lopen. 
Platoo gebruikt de tegenstander van Sokrates om hun schandelijke levenspatroon te 
onderstrepen.. Kallikles' verontwaardiging is echter niet ingegeven door hun akolasia, 
maarr door hun seksuele deviatie: ze streven abjecte genietingen na. Dit wordt 
duidelijkk doordat Kallikles wél het geluk van de mensen met schurft erkent. 
Opmerkelijkk is het verschil met de hierboven vermelde passage uit de Respublica: 
daarr wordt elke vorm van erotisch contact tussen een erastes en eromenos door 
Sokratess gezien als een vorm van akolasia; in de Gorgias uitsluitend de excessieve 
vormm van passieve homoseksualiteit bij volwassen mannen. Hierbij moeten we wel 
aantekenenn dat de passage uit de Gorgias duidelijk een narratief doel heeft. Met dit 
voorbeeldd wil Sokrates Kallikles en de lezer wakker schudden: Kallikles blijft wel 
halsstarrigg aan zijn stelling vasthouden, maar zijn stellingname is nu inconsequent. In 
principee is de levenswijze van de kinaiden namelijk een uiterste vorm van hedonisme. 
Eenn oplettende lezer, die dezelfde verontwaardiging heeft als Sokrates en Kallikles, 
zall nu beseffen dat niet alles wat aangenaam is, goed is. 

*Grg.*Grg. 494e2-6. 
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5.. Homo-erotiek en de filosofie 

5.1.. Filosofie als eromenos 

Aann het begin van de confrontatie tussen Sokrates en Kallikles ventileert Sokrates 
eenn interessante opvatting over de figuur van de erastes.67 Kallikles neemt het 
gesprekk over van Polos en spreekt meteen zijn verbazing uit over wat Sokrates heeft 
gezegd.. Hij vraagt zich af of deze serieus was of schertste. Volgens hem zet Sokrates 
hett menselijk leven ondersteboven. Als reactie maakt Sokrates een verrassende 
opmerking:: hij en Kallikles lijken op elkaar. Elk van hen is namelijk op twee wezens 
verliefd:: Sokrates op Alkibiades en de filosofie, Kallikles op het volk en de zoon van 
Pyrilampess (de stiefvader van Plato, zijn zoon heette ook Dèmos). Met deze 
karakteriseringg van Kallikles als een tweevoudige erastes van Dèmos maakt Plato 
duideüjkk hoe hij Kallikles beoordeelt. Maar zoals de eromenos is, zo is ook de erastes. 
Kallikless is een draaikont, die met alle winden meewaait. Hij praat het volk na, dat 
wispelturigg is; of het nu a of b zegt, Kallikles zegt het na. Maar ook tegenover zijn 
mooiee paidika betoont hij dezelfde houding. Hij is niet in staat zich te verzetten tegen 
dienss wensen en beweringen. Kallikles heeft de verkeerde houding als erastes. Hij 
heeftt de verkeerde paidika gekozen en laat zich, blind van liefde, volledig beïnvloeden 
doorr diens grilligheid en inconsequente gedrag. 
Wee herinneren ons dat ook Sokrates te kennen gaf zich niet te kunnen verzetten 
tegenn mooie jongens. Maar in die gevallen gaat het steeds om de lichamelijke 
schoonheidd van de jongens. Sokrates laat zich nooit door hun opvattingen of 
denkbeeldenn misleiden. Sokrates' gevoel dat de jongens macht over hem hebben is 
eenn vorm van complexe ironie. Zijn klacht is waar, zolang het gaat om het effect dat 
uiterlijkk schoon van jongens op hem heeft, maar ze is onwaar, omdat hij zich niet door 
henn laat beïnvloeden, zoals Kallikles dat wel doet. In zijn gesprekken met jongens is 
Sokratess onmiskenbaar degene die leidt, die het initiatief neemt en die vaststelt of het 
gesprekk al dan niet zinnig was en de waarheid heeft getroffen. 
Nuu komen we op een cruciaal punt in de beeldvorming van Sokrates' homo-erotiek 
doorr Plato. Sokrates bekent aan Kallikles dat hij met een van zijn paidika's, namelijk 
dee filosofie, net zo'n hechte band heeft als Kallikles met zijn beide lievelingen. Maar 
Sokrates'' hartstocht is verantwoord, want de filosofie is consequent (ze zegt steeds 
hetzelfde).. Bovendien weet de lezer van Plato dat de filosofie die Sokrates het hof 
maakt,, naar de waarheid leidt. Voor Sokrates is het bedrijven van filosofie erotiek. 
Gesprekkenn voeren waarin stapsgewijs begrippen onder de loep worden genomen is 
eenn erotische bezigheid. Zijn verliefdheid op de filosofie is de hartstocht waarmee hij 
dee weg volgt, waarlangs de filosofie hem leidt. Sokrates is kort over zijn andere 
hartstocht:: Alkibiades. Die is niet beter dan de paidika's van Kallikles, want hij is net 
zoo grillig en wispelturig. Verder zwijgt Sokrates over hem. Dit zwijgen is zeer 
functioneell binnen de diamatische gang van zaken in de dialoogT Het gaat om de 
filosofie.filosofie. Plato geeft met de erotische uitweiding de lezer zicht op het verdere verloop 
vann het gesprek. Tegenover elkaar zullen niet zozeer Kallikles en Sokrates staan, 
maarr hun beider eromenoi: het volk en zijn waarden en normen, dat wil zeggen: de 
retorischee tegenover de filosofische levenswijze. Deze tegenstelling vormt de rode 
draadd in de confrontatie tussen Sokrates en Kallikles. Wederom gebruikt Plato op 
creatievee wijze de erotiek als een beslissende schakel in de dialoog.6» Het zwijgen 

6161Grg.Grg. 48lbóe.v. 
^Doddss heeft in zijn commentaar  op de Gorgias (pp. 30 e.v.) opgemerkt dat Sokrates vooral in de 
confrontatiee met Kallikle s buitengewoon fel uit de hoek komt. Hij  verklaart dit door  de centralee positie 
vann de retorica in de Atheense samenleving en Plato's eigen betrokkenheid bij  dit onderwerp. De 
GorgiasGorgias is meer  dan een apologie voor  het leven van Sokrates, het is tevens een apologie voor  de 
levenswijzee van Plato. De ongewone felheid waarmee Sokrates de retorische visie op het leven bestrijdt 
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overr zijn andere paidika Alkibiades wordt overigens doorbroken in een andere 
dialoog:: het Symposium.9 

5.2.. Charmides 

Inn het begin van de Charmides ontmoet Sokrates in de palaistra van Taureas een 
aantall vrienden, onder wie Chairephon en Kritias, de neef van de moeder van Plato, 
diee de voogd is van Charmides. Ze nemen op een bank plaats en Sokrates, die 
vanwegee het beleg van Potidea, dat twee jaar duurde (432-430 v. Chr.), lange tijd niet 
inn Athene is geweest, vraagt hun hoe het in Athene met de filosofie en de jongens is 
gesteld:: of er jongens zijn die zich onderscheiden door hun wijsheid of door hun 
schoonheidd of door beide. Op dat moment betreedt een groepje jongens de palaistra 
enn Kritias vertelt dat er momenteel een grote favoriet is. Sokrates informeert wie dat 
dann wel mag zijn en Kritias vertelt dat het gaat om zijn neef, Charmides, de zoon van 
zijnn oom Glaukon. Sokrates kent hem en vermoedt dat hij al een jongeman 
(usipaiciov)) is. 

Enn terwij l hij  dit zei, kwam Charmides binnen. Ik moet j e bekennen, vriend, dat j e op mijn 
oordeell  niet kunt afgaan. Als het namelijk gaat om mooie jongens, ben ik echt blanco, want bijna 
allee jongens vind ik mooi - ; maar  het is waar, deze jongen maakte op mij  op dat moment een 
wonderbaarlijk ee indruk : wat een gestalte en wat een beauty! En alle anderen waren volgens mij 
verliefdd op hem - zozeer  waren zij  van streek en in de war, toen hij  de palaistra betrad. Trouwens, 
bijj  de groep die achter  hem aanliep, bevonden zich vele andere minnaars (aanbidders). Het was 
niett  zo verwonderlij k dat volwassen mannen als wij  zo onder  de indruk van hem waren. Maar  ik 
lettee ook op de jongens: niemand van hen, zelfs de kleinste niet, kon zijn ogen van hem afhouden, 
maarr  allen gaapten hem aan alsof hij  een godenbeeld was. 
Chairephonn riep mij  en vroeg: 'Sokrates, wat vind je van deze jongen (veavioxoc,)? Heeft hij  niet 
eenn prachtig gezicht? Hi j  is uitzonderlij k mooi,'  zei ik. 'Maar, '  zo vervolgde hij , 'als hij  zich zou 
willenn uitkleden, dan vergeet je gewoon zijn gezicht. Zo mooi is zijn hele lichaam.' 
Ookk de anderen waren het roerend met Chairephon eens. 'Mij n god,'  zei ik, 'die man is volgens 
julli ee wel echt onweerstaanbaar; maar  dan moet hij  nog wel een andere eigenschap bezitten, een 
kleinigheidd slechts.'  'Wat dan?, zei Kritias . 
Ikk  zei: 'Hi j  moet geestelijk goed geaard zijn. En dat mag j e wel van hem verwachten, want hij 
behoortt  tot jouw familie.'  'Dat is geen probleem,' zei hij , 'want ook hierin is hij  in alle opzichten 
voortreffelijk. ''  "Waarom kleden we hem dan niet eerst uit, wat dit betreft,'  zei ik, 'en bekijken we 
eerstt  zijn geest en daarna pas zijn lichaam. Want hij  heeft zeker  de leeftijd om met ons te willen 
praten.''  'Dat is waar,'  zei Kritias , 'want hij  wil heel graag wij s worden en bovendien heeft hij 
volgenss anderen en volgens zichzelf talent in het schrijven van gedichten.'  'Di t voorrecht heeft hij , 
mij nn beste Kritias , geërfd,'  zei ik, 'van de oude Solon, van wie julli e famili e zijn. Maar  waarom 
roepp j e hem niet en stel j e hem niet aan mij  voor? Het zou toch geen schande voor  hem zijn, al 
wass hij  nog jonger  dan hij  nu is, om in het bijzij n van jou, zijn voogd en neef, met ons te praten.' 
'Natuurlij kk  niet,'  zei hij , 'ik zal hem roepen.'  Hij  wendde zich tot zijn slaaf en zei: 'jongen, roep 
Charmides,, en zeg hem dat ik hem in contact wil brengen met een arts, dit in verband met zijn 
kwaall  waarover  hij  eergisteren tegenover  mij  klaagde.'  Tegen mij  zei Kritia s dat Charmides 
onlangss in de ochtend bij  het opstaan last had van hoofdpijn. "Waarom zou ji j  j e niet kunnen 
voordoenn als iemand die een middel kent tegen hoofdpijn? Prima,' zei ik, 'laat hem maar  komen.' 
'Datt  gebeurt.'  zei hij . 

Enn ja hoor, inderdaad, het gebeurde. Hij  kwam: zijn komst veroorzaakte een lachwekkend 
schouwspel.. Iedereen op de bank wist niet hoe snel hij  zijn buurman een flinke duw moest geven, 

enn zijn eigen denkbeelden verdedigt is voor  een deel ook te verklaren uit deze passage: het bedrijven van 
filosofiefilosofie is zijn hartstocht, een vorm van erotiek. Zie ook Hupperts (19953) p. 130. 
wOverr  Sokrates en Alkibiades kom ik uitgebreid te spreken in hfdst. 9. 
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zodatt er naast hem een plaats vrij kwam voor de jongen. We gingen hiermee door totdat aan het 
enee uiteinde van de bank iemand moest opstaan en aan de andere kant iemand van de bank 
donderde.. Charmides ging tussen mij en Kritias in zitten. Hij zat nog niet of ik raakte helemaal in 
dee war en mijn zelfvertrouwen van vroeger was in één klap weggevaagd; het zelfvertrouwen dat 
mijj had doen geloven dat ik zonder de minste moeite een gesprek met hem kon voeren. Toen 
Kritiass had gezegd dat ik de man was die het middel kende, keek hij mij recht in de ogen aan, 
alsoff hij aanstalten maakte mij iets te vragen. Alle aanwezigen in de palaistra stroomden toe en 
gingenn in een kring om ons heen staan. Op dat moment, mijn vriend, ving ik een blik op van wat 
err binnen in zijn mantel was. De kreeg het warm van opwinding. Ik kon mijzelf niet meer 
bedwingenn en besefte dat Kydias een expert was in erotiek, toen hij eens iemand het volgende 
adviess gaf met betrekking tot een mooie jongen: 'Pas maar op, hertenjong, datje niet, oog in oog 
mett een leeuw, door hem wordt genomen als zijn portie vlees.' Ik had immers het gevoel dat ik al 
gevangenn zat in de klauwen van een dergelijk schepsel. Toch kon ik nog net met moeite op zijn 
vraagg of ik het middel tegen hoofdpijn kende, het antwoord uitbrengen dat ik het inderdaad 
kende.70 0 

Dezee passage bevestigt de observaties die wij gedaan hebben over de homo-
erotischee kant van Sokrates' denken en optreden, maar deze tekst is ook uniek: 
bepaaldee aspecten worden op een uitzonderlijke manier benadrukt. 
Opmerkelijkk is de nadruk op de sterke emoties van Sokrates voor de schoonheid van 
Charmides.. Nergens in het oeuvre van Plato worden de homo-erotische neigingen 
vann Sokrates zo onverbloemd en realistisch weergegeven. Plato schildert een scène 
diee ondanks zijn ironische ondertoon en dramatische functie binnen het thema van de 
dialoogg zo uit het dagelijks leven overgenomen zou kunnen zijn: de palaistra als decor, 
jongee jongens die de ogen uitsteken van oudere mannen, die onderling opmerkingen 
makenn over hun schoonheid, het geduw op de bank, etc. De passage laat zien hoe 
graagg Plato zijn lezer wil doen geloven dat Sokrates werkelijk bijzonder gecharmeerd 
iss door de lichamelijke schoonheid van jongens. Maar dit is te zwak uitgedrukt. 
Sokratess verliest daadwerkelijk zijn zelfbeheersing, althans volgens eigen zeggen.71 

Hijj krijgt het warm van wat hij daarbinnen in de mantel van Charmides ziet. Dover, 
nagevolgdd door Kahn, suggereert dat Sokrates de geslachtsdelen van de jongen 
gewaarwordt.722 Maar dat is onzin. We moeten ons waarschijnlijk voorstellen dat 
Charmides,, net zoals veel jongens op roodfigurige vazen, helemaal, vaak tot hun kin, 
inn hun himation gewikkeld zijn. Hij betreedt namelijk op dit moment pas de palaistra. 
Duss als Charmides gaat zitten, valt wellicht zijn himation ietwat open. Bovendien is 
hett algemene beeld dat Plato van de figuur van Sokrates geeft erotisch, en niet 
seksueel.. Ook zou de ironie in Dovers interpretatie minder groot zijn. Sokrates raakt 
namelijkk al door de minste ontbloting van het lijf van Charmides van de kook. Dit 
bevestigtt het beeld dat Chairephon, Kritias en de anderen geven van de uitzonderlijke 
schoonheidd van de jongen. En wat was er met Sokrates gebeurd, als ze de jongen, 
zoalss Chairephon voorstelt, gevraagd hadden om zijn mantel geheel uit te doen? De 
doorr Dover voorgestelde interpretatie haalt voor een deel de spanning weg, die in 
dezee passage sterk aanwezig is. 
Dezee passage laat ons in scherpe contouren zien wat voor soort jongen Charmides is. 
Dee rollen, zo suggereert Sokrates, lijken omgedraaid. Charmides is de leeuw en hij, 
dee oudere, is het hertenjong dat voorzichtig moet zijn. Sokrates voelt zelfs dat het te 
laatt is: de jongen heeft zijn scherpe, meedogenloze klauwen al in hem gezet. Toch 
gaatt de vergelijking niet op. De jongen heeft niet als een roofdier zijn lusten op zijn 

wChrm.wChrm. 154b6-155e3. 
llll Chrm.Chrm. 155d4: èQkerfó\u\v KCU o\ncét év èuawoü f|v... 
"Doverr (1978) pp. 155, 156, noot 6; Kahn (1996) p. 188. Dover kan zich kennelijk niet goed 
voorstellenn dat de opwinding die vrouwelijke borsten aan heteroseksuele mannen geven even groot is 
alss de opwinding die de mannelijke borstkas bij homoseksuelen teweegbrengt. 
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slachtofferr gebotvierd. Het is Sokrates die zichzelf aan de schoonheid van Charmides 
heeftt blootgesteld en zichzelf tot slachtoffer heeft gemaakt. Charmides is niet de 
verwende,, geraffineerde eromenos die zijn erastes om zijn vinger windt en hem 
dwingtt hem in alles zijn zin te geven. Sokrates projecteert het beeld van de leeuw op 
dee figuur van Charmides, die echter de onschuld zelve is. De ironie van de hele 
passagee heeft dus verschillende niveaus. 
Hett is interessant om te zien welke strategie Sokrates volgt om zich uit deze 
compromitterendee situatie te redden. Voordat Charmides naast hem komt zitten en hij 
zijnn zelfbeheersing verliest, heeft hij allereerst - en dit verhoogt de ironie van deze 
passagee - al enkele vergeefse pogingen ondernomen zijn aandacht voor het uiterlijk 
vann de jciigen af te buigen naar diens geestelijke kwaliteiten. 'Als Charmides 
werkelijkk onweerstaanbaar is dan moet hij ook geestelijk goed geaard zijn.' En 
vervolgens:: 'Waarom kleden we hem niet eerst uit wat zijn geest betreft' etc. 
Ondankss deze pogingen en zijn intentie zich te concentreren op de intellectuele 
kwaliteitenn van Charmides, bezwijkt hij toch - ook al is het maar voor even - voor het 
lijff van de jongen. Sokrates is net als de gemiddelde Athener een wezen van vlees en 
bloed.. Maar hij herstelt zich, ook al is het met grote moeite. 
Dee remedie voor zijn erotische aanleg is, om het in algemene termen te zeggen: de 
filosofie.. Hij dwingt zichzelf een gesprek met de jongen aan te gaan over een serieus 
onderwerp.. Dat is zijn redding. Op geen enkele manier worden de erotische 
gevoelenss van Sokrates voor Charmides door hemzelf gebagatelliseerd of afgekeurd. 
Daarr is niets verkeerds aan, maar de aantrekkingskracht van de jeugdige schoonheid 
iss wel zo groot dat hij zich dreigt te verliezen. De drang om aan de jongen te vragen 
zichh toch maar uit te kleden is erg groot en op het scherp van de snede wendt hij zich 
tott de filosofie. De overstap naar de filosofische analyse gebeurt aan de hand van wat 
Sokratess heeft geleerd van de dokter van de Thrakische koning Zalmoxis. Het gaat 
omm een spreuk, die uitgaat van het principe dat het zinloos is om alleen het lichaam te 
genezenn zonder de ziel. Charmides is het met Sokrates eens dat dit een juist inzicht is. 
Platoo schrijft: 

Toenn ik gehoord had dat hij  dit toejuichte, vatte ik weer  moed en langzaam kwam mijn 
zelfverzekerdheidd weer  terug en dit gaf mij  nieuwe krachten.73 

Sokratess ziet dat Charmides zich als het ware laat vangen, doordat hij als middel 
tegenn zijn hoofdpijn zorg wil besteden aan zijn ziel. De passage die hierop volgt heeft 
eenn erotische ondertoon. Sokrates maakt duidelijk dat de ziel genezen wordt door 
ïeaXoii Xoyoi (157a4-5), doordat zij aco<|>pocnjvTi erin teweegbrengen. Deze icaXoi Xó-yoi 
zijnn de toverspreuken en verwijzen naar de elenchos, de methode waarmee Sokrates 
dee mensen confronteert met hun onwetendheid en hen doet inzien dat hun ziel zorg 
nodigg heeft. Maar voordat hij hiertoe overgaat, grijpt hij de complimenten aan die 
Kritiass maakt aan het adres van Charmides, om ook zelf de jongen enigszins het hof 
tee maken. 'Logisch dat de jongen over deze eigenschappen (uiterlijke schoonheid en 
oo+poowii)744 beschikt, hij is immerss van edele afkomst. Hij moet wel in alles de eerste 
zijn:: hij doet niet onder voor zijn voorouders in schoonheid. Als hij dit niveau ook op 
hett gebied van aa^poavvv, heeft, heeft hij de elenchos niet nodig.' Charmides raakt 
hierdoorr enigszins in de war. Hij ontkent niet dat hij al oxotpoowi bezit, maar durft het 
ookk niet te beamen. Maar Sokrates ontlokt aan hem een definitie van het begrip, 
hetgeenn volgens Sokrates betekent dat oo^poovvii al in hem aanwezig is. Indirect 
geeftt dus ook Sokrates de jongen het gevoel dat hij octypcov is. De filosofische analyse 

nnChrm.Chrm. 156dl-3. 
«Cfcmi.. 157d5. 
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kann beginnen en zo probeert Sokrates aan zijn eigen erotische gevoelens voorbij te 
gaan. . 
Verscheidenee commentatoren hebben het contrast tussen de beginscène en het 
onderwerpp van de dialoog aangestipt.73 Maar het gaat uiteindelijk niet zozeer om het 
contrast.. Plato wil aangeven dat ondanks het contrast beide passages over hetzelfde 
gaan.. Ze vullen elkaar aan. Door te filosoferen over sophrosunè concentreert 
Sokratess zich op iets dat de directe remedie is tegen zijn emotionele toestand. 
Analysee van het begrip levert kennis op van wat sophrosunè is en deze kennis maakt 
datt iemand zich sophron gedraagt. Als de filosofische analyse zou slagen, zou deze 
duss in tweeërlei opzicht de remedie kunnen zijn tegen zijn verlies van zelfbeheersing. 
Err vinden vervolgens twee gesprekken plaats, eerst tussen Sokrates en Charmides 
enn vervolgens tussen Sokrates en Kritias, waarin een poging wordt ondernomen om 
tott een definitie te komen van het begrip ao^pooüvri. In beide gesprekken hanteert 
Sokratess de elenchos, dat wil zeggen: hij laat aan de hand van hun eigen opvattingen 
zienn dat hun omschrijvingen van wat ao^pocwii is niet juist zijn. Sokrates moet aan 
hett slot van de dialoog (175d) toegeven dat de waarheid niet is gevonden. Maar het 
blijftt niet bij deze constatering. De erotische spanning tussen Sokrates en Charmides 
waarmeee de dialoog begon, wordt door Sokrates weer opgeroepen, ook al is het in 
minderee mate. Hij maakt Charmides weer een compliment over zijn uiterlijke 
schoonheidd en zijn wijsheid.76 De negatieve conclusie is vooral voor Charmides zeer 
vervelend,, want zo heeft hij niets aan die wijsheid. Er ontspint zich een gesprek 
tussenn Sokrates en Charmides, dat heel duidelijk een erotische ondertoon heeft. 
Sokratess doet zich voor als iemand die een slechte onderzoeker is en haalt zichzelf 
neer.. Hij probeert als het ware een rolomdraaiing teweeg te brengen. En dat lukt 
hem.. Charmides moet zichzelf als wijzer en daarom ook als gelukkiger beschouwen 
dann Sokrates. Charmides voelt nattigheid: 'ik geloof je niet erg'. Maar Sokrates heeft 
Charmidess waar hij hem hebben wil, wanneer deze zegt: 

Ikk meen wel, Sokrates, dat ik de toverspreuk hard nodig heb en ik heb er niets op tegen om me 
doorr jou zoveel dagen, totdat jij zegt dat het voldoende is, te laten "betoveren*.77 

Hoee heeft Sokrates dit klaargespeeld? Immers dit is precies wat Sokrates wil: 
voortdurendd in de omgeving kunnen zijn van deze mooie jongen. En nu biedt deze 
zichzelff aan! Mijns inziens moeten we de verklaring voor dit initiatief van Charmides 
zoekenn in de voorafgaande elenchos. Deze heeft niet alleen de functie dat Charmides 
geconfronteerdd wordt met zijn onwetendheid. Via de elenchos heeft Sokrates 
Charmidess ook van zich afhankelijk gemaakt. Charmides' besef van zijn 
onwetendheidd gaat over in een behoefte deze onwetendheid aan te pakken en zich 
hiervoorr op Sokrates te verlaten. Sokrates gebruikt de elenchos dus ook voor het 
relationelee vlak: hij weet de jongen aan zich te binden. Hierbij heeft natuurlijk ook het 
elenchischeelenchische gesprek met Kritias een rol gespeeld, doordat Charmides zag dat 
Sokratess ook Kritias de baas was. Hij is door Sokrates geïmponeerd. Dat is de 
dramatischee functie van het gesprek tussen Sokrates en Kritias. De voogd wil zelf 
nietss liever dan dat Charmides zich aan de zorgen van Sokrates overgeeft en draagt 
hemm het op. De dialoog eindigt, zoals we hebben gezien, met een rolomdraaiing: 
Charmidess dreigt geweld te gebruiken (pia^éaGat) en Sokrates moet geen weerstand 
biedenn (èvavtioüaöai). Sokrates weet het zo te draaien dat de jongen hem wordt 
opgedrongen,, iets waartegen hij zich nooit zou willen verzetten. 

75Bijv.. Guthrie (1971) p. 74; Kahn (1996) p. 188. 
1616Chrm.Chrm. 175d7-el: ei <ri> toiovto^ aiv rfiv i8éav Kal *pó<; xovtco xiyv yvxfiv oa^povèoxaxoq 
^Chrm.^Chrm. 176M-4. 
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53.53. Lysis 

Ookk in de Lysis zien we iets soortgelijks.71 Hippothales en Ktesippos proberen 
Sokratess zover te krijgen dat hij met hen de palaistra van Mikkos binnengaat. Daar 
zijnn mooie jongens en dat wekt Sokrates' belangstelling. Hij wil weten wie de mooiste 
is.. Zo komt het gesprek op de hartstocht van Hippothales voor Lysis. Ktesippos drijft 
vervolgenss de spot met het overdreven gedrag van de erastes en Sokrates zal hem op 
verzoekk van Hippothales zelf een lesje leren hoe hij de jongen Lysis voor zich moet 
winnen.. Dan betreden ze de palaistra en vinden in de kleedkamer verscheidene 
jongenss onder wie Lysis, wiens schoonheid door Sokrates zelf wordt benadrukt.79 

Tochh koppelt Sokrates direct aan de fysieke schoonheid middels de woorden KOÜLÓ̂  ie 
tcöyaeói;; een vooruitzicht op andere kwaliteiten van de jongen. Deze woorden zijn 
proleptisch,, want hoe zou Sokrates dit kunnen weten, als hij de jongen pas even 
gezienn heeft? Lysis betoont zich een ietwat schuchtere eromenos, die pas tezamen 
mett zijn vriend Menexenos bij de anderen durft te gaan zitten. Lysis staat symbool 
voorr zowel de eromenos, als voor iemand die een sterke vriendschapsband heeft met 
eenn leeftijdsgenoot. Ook dit gegeven is proleptisch. Beide aspecten spelen een rol in 
dee dialoog. 
Hippothales,, die zich achter de anderen heeft opgesteld, kan ongezien alles volgen, 
zonderr dat zijn eromenos zich ervan bewust is. Hij neemt aan dat Sokrates serieus is 
inn zijn demonstratie op welke manier een eromenos het best aangepakt kan worden. 
Maarr Sokrates speelt een dubbel spel. Met zijn demonstratie, die een les voor 
Hippothaless moet zijn, probeert Sokrates Lysis voor zichzelf te winnen; hij is bezig 
hemm op zijn manier te verleiden. En dat lukt. Theorie wordt praktijk. Na het gesprek 
mett Lysis (207d5-210d8), waarin hij voor Hippothales demonstreert hoe een 
eromenoss gekleineerd moet worden, is er een intimiteit tussen Lysis en Sokrates 
ontstaan,, die niet aan Hippothales is ontgaan. Hij heeft het er moeilijk mee en is in de 
warr door het gesprek aan de hand waarvan Sokrates dit heeft klaargespeeld.80 

Begemannn suggereert dat de verwarring van Hippothales voortkomt uit het besef van 
hett verschil tussen de Sokratische en de Hippothalische erotiek: 'Hier ligt het 
knooppuntt van eroos en vriendschap, het ligt in Sokrates zelf, wiens geringschatting 
voorr al wat zinnelijk is, gepaard aan een ijzeren wil, den eroos den ander tot voordeel 
zoektt te doen gedijen in paedagogischen zin.'81 Sokrates demonstreert hier echter niet 
eenn nadrukkelijke geringschatting voor al wat zinnelijk is. Hij kleineert de jongens 
veeleerr op het verstandelijke, geestelijke vlak. De schoonheid van de jongen blijft 
onaangetast.. Wat de jongen mist is de ontwikkeling van zijn vovc, die hem nog 
nuttelooss maakt. De opwinding en verwarring van Hippothales zijn te verklaren uit 
hett feit dat Sokrates het vertrouwen van de jongen zo snel wint.82 Hij begint te 
beseffenn dat Sokrates een concurrent wordt en bereikt wat hij zelf zo graag zou 
willenn bereiken. Plato wil dat de lezer met de ogen van Hippothales naar Sokrates en 
Lysiss kijkt; de jongen voelt zich op zijn gemak en spreekt Sokrates heel jongens
achtigg en vriendelijk fluisterend toe, zodat Menexenos, die terug was gekomen, het 

78Dee volgende analyse van de Lysis is in veel opzichten gebaseerd op de bespreking van de compositie 
enn enscenering door  Begemann (1960) pp. 349-364. Op belangrijke punten wij k ik echter  van zijn 
analysee af. Robinson (1986) gaat geheel voorbij  aan de homo-erotische inbedding van de dialoog. Hij 
meentt  dat de dialoog geenszins betrekking heeft op de pederastie. Mij n analyse laat zien dat de Lysis wel 
degelijkk  een en ander  te zeggen heeft over  de juiste vorm van pederastie. 
TOTOLy.Ly.  206e9-207a3: c5v 5f| Kal ó Avon; fjv . «ai eiarriicei èv TOÏC, nalat xe icai veavioKon; 
èate^avcouivoqq icai vr\v öyiv 5ia$ép<ov, oil TO KOXÓC, élvai uóvov d2;ioc, ÓKOüom, dXX' öti Kdkó<; 
TEE Kayaöói;. 
^Ly.^Ly.  210e5-6: KOTISÖV oüv avtóv cVycovuBvra Kal xeOopupnjLévov ïwtó T<ÖV Aeyouévtov... 
8lBegemannn (1960) p. 354. 
82Dee situatie doet enigszins denken aan de situatie in het gedicht 31 van Sappho, waarin de lyrische ik 
toekijk tt  hoe een man met haar  geliefde zitt  te praten en hoe innemend haar  geliefde zich gedraagt. 
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niett kon horen. Dit is een beslissend punt. Tot zover staat de erotiek centraal: de 
verhoudingg tussen een verliefde erastes en een onschuldige, onwetende eromenos, 
enn de erotische spanningen tussen Lysis en Sokrates, die de rol van erastes op sluikse 
wijzee heeft overgenomen. Nu vindt als het ware de peripetie plaats. Lysis vraagt 
Sokratess zijn vriend Menexenos eens goed onder handen te nemen en hem op zijn 
nummerr te zetten (211c3). Het thema dat Sokrates naar voren brengt, 'hoe wordt 
iemandd een vriend van een ander', is vol ironie.83 Dit is precies wat hij zojuist heeft 
gedemonstreerd.. Bovendien zal hij door zich over deze vraag te buigen, wederom zijn 
vriendschapp met de jongen versterken, en Hippothales nog meer in de war brengen. 
Sokratess buigt het onderwerp af naar de vriendschap. De formulering waarmee hij 
datt doet geeft aan dat eros slechts ondergeschikt is aan 4>vXia: 'Ik ben vol hartstocht 
gerichtt op het bezit van vrienden.'84 Eros staat in dienst van het verkrijgen van 
vriendschap.. Daarna verdwijnt de term ëpax; uit het zicht. Nog eenmaal, in 212b7-8, 
doemenn de termen ëpaam/; en jiaiSitcö op bij wijze van voorbeeld, maar in de analyse 
vann wat $aia is, gebruikt hij verder de termen: $lAo<;, ó îXovuevos en ó «friXaiv-85 

Duss ook hier zien we dat Sokrates, wanneer de erotische spanning het hoogst is, zich 
wendtt tot zijn andere eromenos: de filosofische analyse.86 Bovendien staat de eros in 
nauww verband met het onderwerp van deze filosofische analyse. Hetzelfde procédé 
wordt,, zoals we gezien hebben, in de Charmides toegepast, al is daar de erotische 
spanningg veel zichtbaarder gemaakt. 
Hett slot van de Lysis bevestigt deze conclusie. Begemann heeft er terecht op 
gewezenn dat in de analyse van het begrip $\Xia (212a8-222e7) de jongens Lysis en 
Menexenos,, maar ook Hippothales op de achtergrond geraken en dat de persoonlijke 
verhoudingen,, die het begin van de Lysis domineerden, geheel afwezig zijn. Het hele 
gezelschapp concentreert zich op de filosofische discussie. Aan het einde van de 
discussiee duikt de term èpcoq weer op, en tegelijk komt hiermee ook het persoonlijke 
elementt terug. Wanneer vastgesteld wordt dat het oUeïov het uiteindelijke aïxiov is 
vann de $ikia, worden op één lijn met <|»iXia ook de termen ëpax; en énteuuia gebruikt.87 

Sokratess noemt de jongens weer bij naam en brengt in een volgende zin datgene 
waarmeee zij hebben ingestemd, in verband met hun eigen vriendschap. De discussie 
verlaatt als het ware het abstracte niveau en de focus is gericht op de concrete situatie 
vann het gesprek zelf. Sokrates weet vervolgens heel behendig het gesprek in de 
richtingrichting te brengen van het erotische niveau van de 4>iXia: 

alss iemand naar een ander verlangt of op een ander verliefd is, zou die begeerte, die liefde, of die 
vriendschapp nooit bestaan hebben, als hij niet op de een of andere manier met de geliefde verwant 
was,, of wat betreft de ziel, of een of andere eigenschap van de ziel of naar zijn karakter of 
uiterlijk.88 8 

'öCf.. Ly 21 ld6 e.v. 
**Ly.**Ly.  21 le2: npóq 8è xfrv t<5v ̂ tiXxov KTHOIV Jtdvo èpoouicaiq... 
85Dcc ben het met Begemann (1960) pp. 360 e.v. eens dat in de Lysis de ëpax; voorgesteld wordt als een 
speciess van $iXia en niet andersom, zoals bijv. M. Pohlenz ('Nochmals Platos Lysis' in: Nachrichten 
vonvon der Königl. Gesellsch. der Wissensck zu Göttingen (1917) pp. 560-588)) voorstelt; ook worden ze 
niett met elkaar geïdentificeerd (Friedlander). Voor een zeer uitgebreid overzicht van de uiteenlopende 
standpuntenn ten aanzien van de plaats van de Lysis in het corpus van Plato, gekoppeld aan onder meer 
dee discussie over de relatie tussen $tXiot en êpcoc* zie Begemann (1960) pp. 24-190. 
wInn strikte zin is er in de Lysis geen sprake van elenchos, omdat de voortgang van de analyse niet is 
gebaseerdd op de weerlegging van de standpunten van de gesprekspartners van Sokrates. Zie Vlastos 
(1991)) pp. 115 e.v. en (1994) pp. 30-31. 
81Ly.. 221e3-7: xov oiKetov 6ii, dx; ëoiicev, 5 xe ëpax; icai i\ $iX.ia icai f| èxi&uuia ruyxdvei oxtaa, dx; 
^aivexai,, <£ Mevé^evé *e «ai Axxn. - Lwe^drnv. -' Tueii; dpa ei $iXoi éoröv dXXryUnq, $vaei KT\ 
oiiceXoii eoff vuxv awotq. - KouaSfj, é^dmiv. 
*Ly.*Ly. 221e7-222a3. 
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Stapsgewijss brengt hij het onderwerp in de richting waar hij het hebben wil. In deze 
zinn vallen de termen épdoj en éprónevoc,. Menexenos beaamt wat Sokrates zegt, Lysis 
zwijgtt echter. Na geconcludeerd te hebben dat wij datgene wat van nature verwant 
is,, moeten liefhebben, is Sokrates waar hij wezen wil: 

Hett is dus noodzakelijk dat de echte minnaar en niet hij die huichelt door zijn paidika bemind 
moett worden.89 

Beidee jongens knikken nauwelijks merkbaar, maar zeggen niets. Hippothales 
daarentegenn is opgewonden en zijn wangen vertonen allerlei kleuren. Dit zal zijn 
laatstee optreden zijn, want hierna wordt niets meer over hem gezegd en verdwijnt hij 
alss het ware van het toneel. Het zwijgen van de jongens valt des te meer op, 
aangezienn ze aan de hele analyse van +iXia-begrip actief hebben deelgenomen. 
Waaromm zwijgt Lysis en even later beide jongens?90 Ze voelen als het ware 
nattigheid,, Lysis meer dan Menexenos. Wat Sokrates in Lysis aanprees, keert zich nu 
tegenn hem. De jongens vermoeden dat Sokrates hen het hof maakt en ze door een 
redeneringg dwingt te erkennen dat de conclusie henzelf betreft, dat wil zeggen dat 
Sokratess hen dwingt hem lief te hebben. Door de jongens bij de analyse te betrekken 
heeftt Sokrates laten zien dat het OÏKETOV op hen van toepassing is: wat hun ziel betreft 
zijnn ze verwant. Hippothales geniet van datgene waarop het gesprek is uitgelopen. 
Maarr hij ziet niet dat er een verschil is tussen zijn reactie en die van zijn eromenos en 
datt er een verschil is tussen wat hij bedoelt met ëpwc, en wat Sokrates hiermee voor 
ogenn staat. Hij heeft geen lering getrokken uit de filosofische analyse van het begrip 
«friXia,, terwijl deze les juist ook voor hem bedoeld was. Voor Sokrates staat de ëpca; in 
dienstt van de $ikia. Sokrates bedoelt met de yvTjcios épdornq niet het type Hippothales, 
maarr een erastes voor wie vriendschap in zijn verhouding met de ander centraal 
staat.. Deze erastes voelt genegenheid voor zijn eromenos vanuit zijn verwantschap 
mett hem. Of Lysis en Menexenos dit helemaal begrepen hebben is niet duidelijk, 
maarr in ieder geval zijn ze niet bijster enthousiast met Sokrates' conclusie en ze 
wijzenn hem min of meer af. Plato bevestigt dit beeld aan het slot van de dialoog, 
wanneerr de jongens onder begeleiding van hun paidagogen de palaistra verlaten. 
Sokratess roept hen na dat ze zich in de ogen van hun begeleiders belachelijk hebben 
gemaakt: : 

zijj  zullen straks zeggen als ze weggaan, dat wij  menen vrienden van elkaar  te zijn - en ik reken 
ookk mezelf tot julli e - maar  dat we nog niet in staat bleken uit te maken wat een vriend is. 

Mett deze opmerking eindigt de dialoog. De jongens reageren niet meer. Sokrates 
beschouwtt zich als een vriend van hen, maar of zij dezelfde genegenheid jegens hem 
voelen,, wordt door hen niet beaamd. Maar hoe komt Sokrates aan het idee dat hij hun 
vriendd is geworden en hoe komt hij ertoe zich in de rol van een erastes aan hen op te 
dringen?? Het kan niet anders of de filosofische gesprekken die hij met hen gevoerd 
heeft,, scheppen een zekere band. Hij voelt een verwantschap met hen, omdat hun 
zielenn verwant zijn. Ze hebben dezelfde belangstelling en staan open zich aan de hand 
vann een filosofische analyse te vormen. De filosofie is voor Sokrates in die zin ook een 
erotischee activiteit, omdat zij een voedingsbodem is voor een vriendschapsband. De 
gemeenschappelijkee activiteit maakt dat Sokrates zich aan zijn gesprekspartners 
bindtt - en in dit geval doet hij dit graag, omdat het om prachtige jongens gaat. Toch is 
hett einde van de Lysis in zekere zin bitter en wordt de houding van Sokrates 

** 99Ly.Ly. 222a6-7: 'Avayicalov öpa xq> yvrioioi ) épacrtfi tcai uf| itpoonouÏTca ^iXetaÖai ÜJÏÓ TCÖV 
JKUSIKCÜV . . 
90Ikk  vind de verklarin g van Begemann (1960) pp. 355-356, voor  het zwijgen van de beide jongens niet 
helder. . 
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geïroniseerd,, want de filosofische analyse had duidelijk gemaakt dat vriendschap die 
vann één kant komt, geen echte vriendschap is. 
Concluderendd kunnen wij stellen dat ook in de Lysis de filosofische analyse de homo-
erotischee spanningen afbreekt, en zeer nauw verbonden is met de homo-erotische 
enscenering,, doordat zij in dit geval een brug slaat tussen ëpax; in engere zin en het 
ruimeree begrip van $\Xia. Maar de filosofie doet meer. Het is voor Sokrates ook de 
wegg waarlangs hij aan zijn gevoelens als erastes tegemoet komt. Filosofie betekent 
voorr Sokrates zorg besteden aan de ziel van zijn gesprekspartners. En deze activiteit 
wektt gevoelens van vriendschap op. 

5.4.. Euthydemus 

Tott slot nog een opmerking over de Euthydemus. We hebben gezien dat de erotiek 
eenn rol speelt in de persoonlijke verhoudingen: Kleinias is omringd door talrijke 
erastaii en in het bijzonder speelt Ktesippos als erastes een belangrijke rol in de 
dialoog;; en Sokrates zelf is ook gecharmeerd door Kleinias. Deze gecharmeerdheid 
wordtt niet nadrukkelijk in erotische zin uitgewerkt, zoals in de Charmides en Lysis, 
maarr blijkt wel uit Sokrates' bezorgdheid voor de jongen in diens contact met de 
sofisten.. Zodra ze te ver gaan of de jongen in te grote verlegenheid brengen, springt 
Sokratess tussenbeiden en komt voor de jongen op. 
Platoo plaatst de homo-erotische toespelingen in deze dialoog voornamelijk in het 
kaderr van de algemene vraagstelling van deze dialoog, namelijk wat de beste 
opvoedingg is. De discussies met de sofisten zijn ingebed in een gesprek tussen 
Sokratess en Kriton, zijn oude vriend, die geïnteresseerd is in het gesprek dat Sokrates 
dee dag ervoor in het Lykeion voerde. Sokrates vertelt vol ironie dat hij graag bij deze 
sofistenn in de leer wil gaan en stelt voor dat Kriton hem vergezelt. Als lokaas zullen ze 
dee zonen van Kriton meenemen, die echter, zoals het een zorgzame vader betaamt, 
eerstt wil weten, waarin de geleerdheid van deze sofisten bestaat.91 Uit het slot van de 
dialoogg blijkt dat Kriton met de opvoeding van zijn zonen omhoog zit. De figuur van 
Sokratess inspireert hem tot het inzicht dat opvoeding van veel groter belang is dan 
ervoorr te zorgen dat je kinderen een moeder hebben van edele afkomst of dat ze in 
eenn welvarende omgeving opgroeien. Maar degenen die pretenderen opvoeders te 
zijn,, gedragen zich in zijn ogen als zonderlinge mensen, die hun pretentie niet kunnen 
waarmaken.. In feite lijkt een juiste weergave van de teneur van de hele dialoog de 
volgendee te zijn: de sofisten Euthydemos en zijn broer Dionysodoros pretenderen de 
deugdd te onderrichten, maar dit blijkt allesbehalve waar.92 Een zorg die Sokrates in 
hett begin uitspreekt, is juist en terecht gebleken: 

watt  we nu voor  hem (Kleinias) vrezen - en dit is begrijpelij k ten aanzien van een jong persoon -
datt  iemand ons voor  zal zijn en zijn geest op een andere bezigheid richt  en hem in het verderf zal 
storten.93 3 

Hett is niet zonder opzet dat Plato Sokrates deze woorden laat uitspreken, immers het 
wass een onderdeel van zijn aanklacht dat hij de jeugd in het verderf stortte. Het is 
juistt Sokrates die in deze dialoog wordt voorgesteld het beste met de jongen Kleinias 
voorr te hebben en hem min of meer in bescherming te nemen tegen gevaarlijke 
charlatanss als Euthydemos en Dionysodoros. Dit zijn de bedervers van de jeugd, niet 
Sokrates.. Het is opmerkelijk dat Plato in deze dialoog Sokrates de erastes laat 

"Euthd."Euthd.  272d. 
'«Zi ee bijv . Euthd. 273d8, 275al-3. 
9393Euthd.Euthd. 275b2-4: $o|ïot>ne9a 8fj  nept aüxcp, olov EIKÖ< ; Jtepi véq>, \ii\  tu; $6fj  fyta; én' dXXo TI 
énixfiSevnaa xpéycu; avrov xfrv 5uxvoiav Kal Öia<|>6etpT). 
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bestempelenn als iemand die bij uitstek geschikt is om de jongen kennis en inzicht bij te 
brengenn en bij wie de jongen dus in goede handen is (282b3-7). Als antwoord op de 
centralee vraag wat de beste opvoeding is, wordt aan het slot van de dialoog impliciet 
doorr Sokrates de filosofie naar voren geschoven. Hij adviseert Kriton niet af te gaan 
opp degenen die haar in praktijk brengen, maar de zaak zelf te beschouwen. Sokrates 
heeftt in deze dialoog zelf twee demonstraties van een filosofische analyse ten beste 
gegevenn (278e-282d en 288d-292e), waarvan de eerste duidelijk protreptisch is: 
Sokratess wil Kleinias overtuigen van het nut om filosofie en deugd na te streven. 
Filosofiee staat hier gelijk aan een discussie waarin de gesprekspartners vriendelijk en 
coöperatieff middels analyse op zoek zijn naar de waarheid en deugd. Er is in deze 
dialoogg een duidelijke link tussen het bedrijven van filosofie en deugdzaam worden. 
Dee erastes die bij uitstek geschikt is als opvoeder, lijkt de specifieke Sokratische 
erastess te zijn, of, meer toegespitst, Sokrates zelf, voor wie de filosofische activiteit 
eenn pedagogische functie heeft. 

6.. Conclusie 

Uitt de hier besproken passages uit verscheidene dialogen van Plato krijgen we een 
redelijkk consistent beeld van de manier waarop Plato de homo-erotiek verbindt aan 
dee figuur van Sokrates. 
1.. Plato maakt Sokrates een erotisch persoon in hart en nieren. Hij zoekt contact met 
mooiee jonge jongens, wordt door hun schoonheid sterk aangetrokken en amuseert 
zichh in hun gezelschap. Hij toont geen enkele gêne deze passie aan anderen te tonen. 
Hijj geeft büjk van een scherp psychologisch inzicht in de motieven en het gedrag van 
dezee jongens en hun minnaars zodat we kunnen concluderen dat Plato zijn lezer wil 
doenn geloven dat Sokrates zeer vertrouwd is met de homo-erotiek. 
2.. De eromenoi met wie Sokrates daadwerkelijk omgaat in de besproken dialogen 
stammenn uit de toplaag van de Atheense aristocratie en zijn in het algemeen 
schuchtere,, bescheiden jongens, vol schroom voor de wereld van de volwassenen. 
Ditt staat in tegenstelling tot de klachten die Sokrates in het algemeen uit dat mooie 
jongenss verwend, verwaand en wispelturig worden en de neiging hebben de rollen 
mett hun erastes om te draaien, door hun bevelen te geven in plaats van andersom. 
Vann de groep eromenoi met wie Sokrates contact heeft, beantwoordt eigenlijk alleen 
Alkibiadess aan deze laatste karakterisering. 
Bijj de erastai treden in de dialogen verschillende typen op: de erastes die te verlegen 
iss om toe te geven dat hij verliefd is (Hippothales), de erastes die in zijn verliefdheid te 
verr gaat in zijn loftuitingen met-betrekking tot zijn eromenos (Hippothales), de erastes 
diee te vuur en te zwaard het voor zijn eromenos opneemt (Ktesippos), en de erastes 
diee zijn eromenos in alles navolgt, die slaaf is van zijn vriendje (Kallikles). Dit laatste 
typee wordt door Sokrates duidelijk als verkeerd gezien. 
3.. Sokrates stelt ondubbelzinnig de kinaidos voor als een abject persoon die 
verkeerdee verlangens heeft en als slaaf van zijn verlangens. 
4.. We kunnen niet zonder meer stellen dat Sokrates homoseksuele copulatie afwijst. 
Datt hangt af van de interpretatie van het woord KO&Ó; in Euthydemos 282b5. Verder 
toontt Sokrates nergens een expliciet negatieve houding tegenover homoseksualiteit. 
5.. Sokrates is paradoxaal in zijn houding ten opzichte van mooie jongens. Zo geeft hij 
tee kennen dat zij macht over hem hebben en dat hij zich niet tegen hen kan verzetten. 
Ditt is waar op het lichamelijke erotische vlak. Dit maakt dat hij de indruk wekt de 
jongenn terwille te zijn en aan zijn wensen tegemoet te komen. Sokrates lijkt zich in dit 
opzichtt als een eromenos te gedragen. Maar dit laatste is schijn. Sokrates behoudt 
zijnn zelfstandigheid en geeft zelf richting aan de gesprekken die hij met hen voert. 
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Platoo gebruikt de ironie die met deze paradoxale houding gepaard gaat als een 
dramatischh middel om de gesprekken van Sokrates met de jeugd te verlevendigen. 
6.. Sokrates is verliefd op de filosofie en ervaart het bedrijven van filosofie als erotiek. 
Dezee eromenos wordt door Sokrates wél blindelings gevolgd. Het bedrijven van 
filosofiefilosofie als een erotische ervaring wordt enerzijds ingegeven door het feit dat de 
filosofiefilosofie voor Sokrates gelijk is aan het dialectische proces, dat wil zeggen: aan de 
handd van een conversatie met vaak mooie jongens worden begrippen onder de loep 
genomen.. Anderzijds wordt de analyse zelf als een hartstocht gezien die hij op één 
lijnn stelt met zijn hartstocht voor jongens. 
7.. Het zijn vaak toespelingen op de homo-erotiek die een overgang markeren naar 
eenn serieus onderwerp. Soms, zoals in de Charmides, is de erotiek nauw verbonden 
mett de peripetie in de dialoog. De homo-erotiek is een dramatisch of narratief element 
waarvann Plato gebruik maakt om de gesprekken een nieuwe of beslissende wending 
tee geven. 
8.. Filosofie is voor Sokrates een remedie tegen de lichamelijke aantrekkingskracht 
diee hij voor mooie jongens voelt. Filosofie doet hem concentreren op een intellectuele 
activiteitt die hij wel samen met de jongens uitvoert, maar aan de hand waarvan hij 
aann de persoonlijke, lichamelijke erotiek voorbijgaat. Vaak wendt hij zich op het 
hoogtepuntt van de intimiteit met de jongen tot de filosofie als zijn 'andere' eromenos. 
Maarr de filosofie als bescherming tegen zijn erotische gevoelens is een halve 
waarheidd en een te negatieve benadering. Want langs de weg van de dialectiek 
probeertt hij wel degelijk indruk te maken op de jongen en hem voor zich te winnen. 
Eross staat in dienst van de <t>iA.ia, dat wil zeggen: de filosofische discussie die hij met 
dee jongen houdt, creëert een andere verhouding met de jongen. De filosofische 
erotiekk volgt andere regels en stelt andere voorwaarden aan degenen die erin 
participeren.. In de Charmides maakt Sokrates de jongen afhankelijk via de elenchos. 
Dee jongen is tot het inzicht gekomen dat hij onwetend is en geeft zich graag aan 
Sokratess over, omdat hij denkt dat deze hem hierbij kan helpen. De Lysis laat 
duidelijkk zien dat het filosofische gesprek een activiteit is die de intimiteit met de 
jongenn vergroot en dat deze intimiteit een vorm van $iXia is. Deze vorm van $iXia 
noemtt hij ook wel ëpa><;, om aan te geven dat de lichamelijke spanning of 
aantrekkingskrachtt en de $ikia in eikaars verlengde liggen. Sokrates' kunst om een 
gesprekk te leiden is dus ook verleidingskunst. 
Maarr tegelijk wordt homo-erotiek door Plato in de persoon van Sokrates gekoppeld 
aann opvoeding. Waaruit bestaat de beste vorm van opvoeding voor een neaniskosl 
Hett verwerven van kennis. Want kennis is een noodzakelijke en voldoende 
voorwaardee voor het verbeteren van het gedrag (deugd). Filosofie lijkt deze kennis te 
kunnenn verschaffen. De filosofische erastes is tegeüjk opvoeder. Sokrates belichaamt 
beidee rollen. Zijn genegenheid voor de jongens uit zich in zijn pedagogische rol die 
geheell samenvalt met zijn filosofische activiteit. Theorie gaat hand in hand met de 
praktijk:: zijn poging de jongens te overtuigen zich te wijden aan de filosofie en zich 
overr te geven aan een echte erastes is tegelijk een demonstratie van en onderricht in 
diee filosofische activiteit en valt tevens samen met de realisering van een affectieve 
bandd en intimiteit met deze mooie jongens. 
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7.. Plato versus Xenophon 

Wanneerr we het beeld dat beide leerlingen van Sokrates van de houding van hun 
leermeesterr inzake homoseksualiteit en homo-erotiek geven, met elkaar vergelijken, 
zijnn de verschillen belangrijker dan de overeenkomsten. 
Platoo stelt Sokrates niet zonder meer voor als iemand die in alle situaties en in alle 
opzichtenn in staat is zich te beheersen. Hij laat juist zien dat Sokrates met zijn 
gevoelenss voor mooie jongens worstelt. Hij raakt ervan in de war en dreigt zijn 
zelfbeheersingg te verliezen. Bovendien laat Plato zien dat Sokrates deze gevoelens 
productieff weet te maken op een ander 'erotisch' niveau. Hiermee is eigenlijk het 
meestt kenmerkende verschil tussen Xenophon en Plato aangegeven: bij Xenophon 
ligtt de nadruk op een negatieve houding van Sokrates tegenover homoseksualiteit en 
homo-erotiek,, bij Plato veeleer op het productief maken van de Sokratische eros in 
hett contact met de jongens. Plato schildert de erastes niet af als iemand die alleen 
maarr uit is op de bevrediging van zijn eigen begeerten, maar hij probeert eerder 
nieuwee wegen uit te stippelen voor de rol van de erastes. 
OokOok brengt Plato niet de absolute dichotomie aan tussen de goede en de slechte 
eromenoss en tussen de goede en de slechte erastes. Plato laat juist aan het optreden 
vann Sokrates zien dat verschillende vormen van eros in eikaars verlengde liggen. 
Bovendienn is de Sokrates van Plato minder expliciet in zijn corrigerende 
opmerkingen:: hij corrigeert door zijn gedrag dat als voorbeeld moet dienen. Dit heeft 
natuurlijkk te maken met het feit dat Plato's dialogen een heel ander karakter hebben 
dann de werken van Xenophon waarin Sokrates figureert. 
Homo-erotiekk is bij Plato een belangrijk onderdeel van de dramatisering van de 
gesprekkenn die Sokrates voert. Alleen in het Symposium van Xenophon lijkt de homo-
erotiekk op dit niveau een rol te spelen. De verhouding tussen Kallias, de gastheer van 
dee symposiasten, en Autolykos gebruikt Xenophon als voorbeeld van de ideale 
vriendschapp tussen een man en een jongen die als een soort decor op verschillende 
momentenn functioneert. Deze vriendschap doet de lezer voortdurend herinneren aan 
watt de enige juiste, toelaatbare vorm is van mannenvriendschap is.94 Nergens echter 
inn het Symposium van Xenophon maakt Sokrates erotische toespelingen op de 
jongenss die aanwezig zijn.95 Een vorm van dramatiek die juist in de dialogen van Plato 
zoo sterk op de voorgrond treedt. Het verschil tussen Xenophon en Plato in deze wordt 
dess te schriller, als we ons herinneren dat het Symposium van Xenophon uiteindelijk 
toewerktt naar de conclusie dat uitsluitend tussen een man en een vrouw seksualiteit 
off lichamelijk erotisch contact acceptabel is.96 De Sokrates van Plato verschijnt niet in 
eenn dergelijke context. 

"Sokratess onderstreept dit onder meer door de opmerking dat Kallias ook de vader van Autolykos heeft 
uitgenodigd.. T)e in alle opzichten voortreffelijke minnaar houdt immers niets verborgen voor de vader 
vann zijn beminde.' (Xen. Smp. vm, 11) 
"Alleenn in II, 15 noemt hij de jongen die danst icaXói;. Maar hieraan koppelt hij direct, dat zijn 
schoonheidd nog groter wordt door zijn vaardigheid in het dansen. Verder maakt Sokrates geen enkele 
homo-erotischee toespeling in Xenophons Symposium. In IV, 27 probeert Charmides Sokrates, die heeft 
beweertt dat men zich verre moet houden van het kussen van mooie mensen, in de war te brengen: hij 
heeftt Sokrates bij de grammatistès gezien met zijn hoofd tegen dat van Kritoboulos en met zijn blote 
schouderr tegen zijn naakte schouder. Door geweldig te overdrijven alsof hij vijf dagen pijn heeft gehad 
vann deze aanraking, en door Kritoboulos te verbieden hem in het bijzijn van getuigen aan te raken, 
maaktt Sokrates zich van deze anekdote af. Voor Sokrates had het niets met erotiek te maken. Vergelijk 
ookk hoe afwijzend Sokrates reageert als Antisthenes te kennen geeft dat hij op hem verliefd is (Smp. 
Vin,, 3-6). 
««Xen.. Smp. K,7. 
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8.. Idealisering en verdediging van Sokrates 

Tott zover de verschillen tussen de behandeling van de homo-erotiek en Sokrates door 
Xenophonn en Plato. Ondanks deze wezenlijke verschillen is er tussen beide 
benaderingenn op het punt van de homoseksualiteit toch één belangrijke 
overeenkomst.. Het beeld van homoseksueel gedrag en homo-erotiek waarmee zij 
Sokratess omgeven en dat zij aan Sokrates toedichten strookt in veel opzichten niet 
mett de homoseksuele praktijk uit de tijd van Sokrates en de auteurs zelf. Het 
pedagogischee element is zover wij weten tamelijk ongebruikelijk en het aseksuele 
aspectt - bij Xenophon meer op de voorgrond en explicieter onder woorden gebracht 
dann bij Plato - doet zeer 'ongrieks' aan. De ëpca; aotyptov van Aischines in zijn rede 
tegenn Timarchos is iets héél anders dan de ëpox; ató̂ pcov die Sokrates voorstaat in 
Xenophon. . 
Wee zouden ons kunnen afvragen waarom Xenophon en Plato zo'n extreem beeld 
hebbenn gegeven van het homo-erotische gedrag van Sokrates. Was hij werkelijk zó? 
Off hebben Xenophon en Plato Sokrates gebruikt om hun eigen opvattingen over 
homoseksualiteitt te openbaren? Guthrie zegt naar aanleiding van zijn bespreking van 
hett Symposium van Xenophon: 'Whatever Xenophon's sources of information and 
methodd of composition may be, we recognize in the Socrates of his Symposium a 
numberr of traits which can be justifiably regarded as genuinely Socratic.' Als een van 
dezee trekken noemt Guthrie 'his praise of a love which, though spiritual rather than 
physical,, does not thereby become pallid and lacking in passion (dvejicHfrpóSvtov, 8.15 
andd 18).'97 Afgezien van het feit dat deze karakterisering van Sokrates' houding ten 
opzichtee van ëptoq niet juist en scherp is, twijfel ik ten zeerste aan de historiciteit van 
ditt beeld. We hebben gezien dat Xenophon een onjuiste beschrijving heeft gegeven 
vann de homoseksuele praktijk in Sparta, terwijl hij toch goed op de hoogte moet zijn 
geweestt van de Spartaanse zeden en gewoonten door zijn nauwe banden met de 
Spartaansee koning Agesilaos. Blijkbaar strookte de werkelijkheid niet met zijn eigen 
ideaal.. Zo gebruikt Xenophon ook de persoon van Sokrates voor zijn eigen ideeën 
overr de juiste vorm van homoseksualiteit. Dit wordt bevestigd door het feit dat er 
tussenn het verslag van Xenophon en dat van Plato zulke grote verschillen zijn. Maar 
ookk in het geval van Plato moeten we, geloof ik, bijzonder voorzichtig zijn ervan uit te 
gaann dat zijn voorstelling van Sokrates wél een juist beeld zou geven van de 
historischee Sokrates. Sokrates heeft in zijn dialogen een 'dramatische' functie 
gekregenn en het is voor ons niet mogelijk de scheidslijn te trekken tussen deze 
dramatischee rol en de historische waarheid. En dit is juist moeilijk in het geval van de 
erotiek,, aangezien Plato ook Sokrates' erotische houding toepast als een middel in de 
dramatiseringg van de gesprekken die hij hem laat voeren. 
Afgezienn van het feit dat beiden inzake de homoseksualiteit een beeld geven dat sterk 
afwijktt van de praktijk in Athene, is er nog iets anders aan de hand. Het is 
opmerkelijkk dat in het werk van beiden dit aspect van de persoon van Sokrates zo 
nadrukkelijkk aan bod komt. ïn de portrettering van Sokrates zowel door Xenophon als 
doorr Plato nemen zijn houding en opvattingen inzake homoseksualiteit en homo-
erotiekk een nogal opvallende plaats in. En dit is des te opmerkelijker, doordat dit 
aspectt strikt genomen los staat van de wijsgerige opvattingen van Sokrates. We 
kunnenn ons derhalve afvragen, waarom beiden deze uitzonderlijke houding van 
Sokratess zo sterk hebben willen onderstrepen. Het lijkt alsof zij hiermee iets hebben 
willenn demonstreren. Xenophon, die minder subtiel en doorzichtiger te werk gaat dan 
Plato,, laat volgens mij zien in welke richting we het antwoord op deze vraag moeten 
zoeken.. De sleutel ligt in de aanklacht tegen Sokrates. Deze was drievoudig: a. 
Sokratess erkent niet de goden die de staat erkent; b. Sokrates voert nieuwe godheden 

"Guthri ee (1971) p. 24. 
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in;; c. Sokrates bederft de jeugd.»» Het gaat om het laatste punt Mijn stelling is de 
volgende:: Xenophon en Plato benadrukken zo sterk het hierboven geschetste beeld 
vann de houding en de opvattingen van Sokrates inzake de homoseksualiteit en homo-
erotiek,, ten einde een suggestie die door het laatste onderdeel van de aanklacht 
gewektt is, te ontkrachten. Mijn stelling is niet dat de aanklagers zelf met de woorden 
'het'het bederven van de jeugd' expliciet zouden hebben gedoeld op seksuele activiteiten 
vann Sokrates, maar wel dat die uitdrukking deze connotatie gehad zou kunnen hebben 
enn na de dood van Sokrates wellicht zo is opgevat.99 Xenophon en Plato proberen de 
herinneringg aan Sokrates hiervan te vrijwaren. Algemeen neemt men aan dat de 
woordenn döitcei 5è KCU to\><; véoix; 5ia$9eipcov in de aanklacht betrekking hebben op 
datgenee wat Sokrates in zijn gesprekken de jeugd heeft geleerd, zoals Plato Sokrates 
inn de Apologie zelf laat aangeven. Sommigen laten deze aanklacht samenvallen met 
dee vorige, dat wil zeggen: 'het bederf van de jeugd' zou eruit bestaan dat Sokrates 
haarr tot atheïsme zou bekeren.100 Verder is men het erover eens dat dit onderdeel van 
dee aanklacht geen wettelijke basis heeft. Alleen Burnet acht het mogelijk dat de 
5ia<fr9opèè tcöv vécov een overtreding van de wet is. 'It is, however, likely in itself, and it 
wouldd fit in very well with the laws of Solon referred to in Aischines I, § 7, sqq.'101 

Dezee suggestie is door moderne commentatoren niet overgenomen. Men stelt dat 
dezee aanklacht een moreel verwijt is dat de antipathie van de jury moet opwekken.102 

Datt de Griekse woorden 5ia$0eipeiv xovq véou; een seksuele connotatie kunnen 
hebben,, is duidelijk.103 Dit kan op twee manieren: a. iemand verkeerde ideeën 
bijbrengenn over seksualiteit; in dat geval heeft 5m$8eipeiv de betekenis van 
'bederven';; b. iemand verleiden, tot seksuele handelingen overhalen. Er zijn 
aanwijzingenn dat deze woorden ook in verband met Sokrates een seksuele connotatie 
hebbenn gehad. In zijn Apologie laat Xenophon Sokrates naar aanleiding van het feit 
datt Apollo hem ver boven alle andere mensen stelde nader onderzoeken wat de 
godheidd bedoelde. Er is niemand die minder slaaf is van zijn lichamelijke verlangens 
dann hij. Hij neemt geen geschenken aan, noch laat hij zich betalen. Hij kan met recht 
wijss genoemd worden, omdat hij vanaf het moment dat hij het gesproken woord 
begonn te begrijpen nooit heeft nagelaten het goede na te streven en te leren. Het feit 
datt vele Atheners, maar ook velen van buiten de stad die naar deugd streven, ervoor 
hebbenn gekozen met hem om te gaan, bewijst genoeg. Terwijl anderen veel geld 
uitgevenn voor de heerlijkheden op de markt, heeft hij juist uit de ziel dingen geput die 
aangenamerr zijn dan de eerste groep. Nooit heeft hij gelogen en daarom verdient hij 
waarderingg van de kant van de mensen en goden. 

^f.. Diog. Laert. II, 40; Xen. Mem. I, 1, 1, en Favorinus (ap. Diog. Loert. C, 40). Omschrijvingen 
vindenn we in Plato, Apol. 24b en Xen. ApoL 10 en PI. Eutkyphr 3b. Cf. Burnet (1924) pp. 102 e.v.; 
Allenn (1980) pp. 17 e.v.; Brickhouse-Smith (1989) p. XXX; Slings & de Strycker (1994) pp. 84 e.v. 
"Hett is opvallend dat Plato in zijn Apologie geen enkele toespeling maakt op deze connotatie van de 
aanklacht.. Hij was, zoals hij zelf zegt, bij het proces aanwezig, Xenophon niet (Ap. 34a, 38b). Dit maakt 
hett onwaarschijnlijk dat de aanklagers déze woorden mede in deze betekenis expliciet bedoeld hebben. 
l00Zoo Brickhouse-Smith (1992) p. 18. 
1011 Burnet (1924) p. 103. Het bezwaar dat Slings & de Strycker (1994) p. 89, n. 32 tegen deze 
mogelijkheidd uiten, nl. dat de wetten die Aischines in deze paragrafen bespreekt, niets te maken hebben 
mett het bederven van de jeugd, maar met het beschermen ervan en het afhouden van bepaalde 
homoseksuelee handelingen, lijkt mij niet afdoende. Wat maakte dat de wet niet op Sokrates van 
toepassingg was (Aeschin. I, 9-12), is dat de wet spreekt over een StSdcncaXoq in technische zin, als 
hoofdd van een SiSacncaAelov. Dit was Sokrates niet. Maar dit neemt niet weg dat de aanklagers wellicht 
hooptenn dat de juryleden, die de precieze formulering van veel wetten niet uit hun hoofd kenden, op 
grondd van de formulering van dit onderdeel van de aanklacht meenden dat Sokrates zich ook in dit punt 
aann een wettelijk vergrijp schuldig had gemaakt 
l02Cf.. Slings & de Strycker (1994) p. 90. 
l03Cf.. LSJ ad loc.; Bumet (1924) p. 103. 
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Maarr toch beweer jij, Meletos, dat ik door dergelijke gewoontes de jeugd bedierf? En toch weten 
we,, dunkt me, welke dingen de jeugd bederven. Vertel me of jij iemand kent die door mijn 
toedoenn vervallen is van vroomheid tot goddeloosheid of van ingetogenheid tot geweldpleging 
(hybris)(hybris) of van een matig leven tot verspilling of van matig drinken tot alcoholisme of van 
iemandd die van aanpakken houdt (actief iemand) tot een slappeling (uaXatcóv) (passief iemand), 
off tot iemand die zich door een ander slecht genot laat leiden.10* 

Hett is duidelijk dat Xenophon Sokrates zelf het Sic^Geipeiv in brede zin Iaat 
interpreterenn en elke eigentijdse lezer zou bij de woorden aXkr\ jtovfjpa fiSóvn. aan 
seksualiteitt hebben gedacht. Zoals we hebben gezien, is ook de term uaXcncóc, 
dubbelzinnigg en kan een seksuele connotatie hebben.105 Het lijkt erop dat Xenophon 
hett eerste gebruik van de seksuele interpretatie van 5ia<fr8elpeiv xovq véouc, voor ogen 
staat.. Door zijn eigen houding op het gebied van seksualiteit kan Sokrates onmogelijk 
eenn verkeerd voorbeeld geweest zijn voor de jeugd. Toch speelt misschien ook het 
anderee gebruik mee: net zoals Sokrates op het gebied van drinken anderen niet tot 
drankmisbruikk gebracht heeft, zo heeft hij ook niet iemand tot een uaXcticóc, gemaakt of 
doorr zijn handelingen ervoor gezorgd dat een ander zich aan een slecht genot heeft 
overgegeven. . 
Inn de Memorabilia is Xenophon nog explicieter. De Memorabilia begint met de 
vermeldingg van de aanklacht en het hele eerste boek is een verdediging van Sokrates: 
hett eerste hoofdstuk van boek I neemt de aanklacht van de asebeia onder de loep, het 
tweedee hoofdstuk het punt van het verderf van de jeugd. Xenophon schrijft: 

Hett schijnt mij wonderlijk dat ook sommige mensen ervan overtuigd zijn dat Sokrates de jeugd 
bedierf,, hij die bij wat ik al gezegd heb, allereerst in staat was op het punt van de seksualiteit en 
eetlustt meer dan wie ook zich te beheersen; vervolgens was hij zeer gehard tegen de kou, hitte en 
allee inspanningen. Verder was hij ten aanzien van zijn matige behoeftes zo geschoold dat hij met 
zeerr weinig bezit zeer gemakkelijk tevreden was. Hoe zou hij zelf met zo'n aard anderen 
goddelooss óf misdadig óf inhalig of zonder beheersing van de seksuele driften of slap ten 
opzichtee van inspanningen gemaakt hebben?1* 

Directt aan de opmerking dus dat het hem ongeloofwaardig voorkomt dat Sokrates de 
jeugdd bedierf, koppelt Xenophon de gedachte dat Sokrates zichzelf op seksueel 
gebiedd onder controle had. Voor Xenophon is er dus een direct verband. Bovendien 
treedtt hier de dubbelzinnigheid van de seksuele interpretatie van 5ia<t>9eipeiv sterker 
naarr voren: Sokrates heeft een voorbeeldfunctie, maar ook: hoe zou hij, die zijn 
seksuelee driften als geen ander in toom wist te houden, jongens kunnen verleiden en 
henn zo op het verkeerde pad kunnen brengen? 
Dezee twee passages uit het werk van Xenophon laten zien dat tijdgenoten van 
Sokratess de aanklacht van het verderf van de jeugd ook op de seksuele moraal 
betrokken,, waarbij de woorden Sia^eipew xoüc, véoxx; wellicht ook begrepen werden, 
alsoff Sokrates de jongens had verleid en hen zo op het verkeerde pad had gebracht.107 

Maarr hoezo op het verkeerde pad? Er was toch in Athene geen algemene afkeuring 
vann homoseksueel gedrag dat zich binnen bepaalde spelregels hield? Allereerst 
hebbenn we gezien dat de wet op hetairesis aan het einde van de vijfde eeuw al 

,04Xen.. ApoL 19: cri> 5è eink el xiva oloöct \wt' éuoti Yeyevtiuévov f\ è§ evoePoüc, dvóoaov r\ ÈK 
oaxfrpovoqq \)J}piornv n è% evSiaixoi) itoX\>5anavov f\ ÈK u£xpionóxou oivó^Xvya i\ éic ÎAOTIÓVOD 
uaXaicövv i\ ÖXXTIC, itovnpdc, fiJJovijc, f|xxr|U£vov. 
105Hoofdstuk6,par.. 6. 
1066 Xen. Mem. I, II, 1-2; het Grieks van de laatste zin luidt: JHÖC, ouv axnöq <5v xoioüxoc, dMouc, av T\ 
daepeïc,, ii Kapavóuouc, ii Xixvoix; f\ d^poStoicov dicpaTéïc, f\ Ttpöq xó Jiovéiv uaXaicoüc, ércovnoev; 
1077 Het is mogelijk dat Polykrates in zijn Kaxiryopla lüMcpdtouc, hierop toespelingen had gemaakt. Uit 
Isokratess Busiris par. 5 blijkt in ieder geval dat dit pamflet betrekking had op de relatie tussen Sokrates 
enn Alkibiades. Cf. Dodds (1959) pp. 28-29, Guthrie (1971) p. 11. 
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ingevoerdd was.1M Bovendien hebben we op grond van de vazen geconcludeerd dat al 
inn de vijfde eeuw de grenzen tussen niet-commerciële en commerciële 
homoseksualiteitt niet scherp te trekken waren. We hebben gezien dat deze vervaging 
vann de grenzen het voor iemand als Aischines, die bekend stond als een pederast, niet 
gemakkelijkk maakte Timarchos van prostitutie te beschuldigen zonder daarbij zijn 
eigenn situatie verdacht te maken. Dit is in het kader van Sokrates relevant, omdat hij 
zichh juist in kringen ophield, waar een politieke carrière min of meer vanzelfsprekend 
was,, en waarin men de hoogste politieke functies in Athene nastreefde. Verder 
moetenn we ons realiseren dat in Athene in de publieke opinie en zelfs tijdens een 
process het strikt wettelijke niveau en het morele niveau door elkaar konden lopen. 
Bovendienn kon de politieke context of situatie een en ander behoorlijk vertroebelen. 
Dee redevoering van Aischines tegen Timarchos is van deze mengeling van motieven 
eenn duidelijk voorbeeld. Nu verkeerde Athene direct na de Peloponnesische Oorlog 
inn verschillende opzichten in een niet gemakkelijke positie. Eén hiervan was dat de 
mannelijkee burgerbevolking ongeveer gehalveerd was.1» Deze context zou, 
gecombineerdd met een diepe haat jegens de aristocratie en haar levensstijl, 
begrijpelijkk kunnen maken dat de Atheners meer dan normaal 'zuinig' waren op hun 
jongenss en dat de woorden 5ia$6eipeiv xovq véou$ een ongewenste homoseksuele 
connotatiee kregen. 

l<*Zi ee deel 1, hfdst 7.7. 
•"Hansenn (19922) p. 54. Vergelijk ook Cantarclla (1992) pp. 64-65. 
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HOOFDSTUKK  8 
DEE REDE VAN SOKRATES EN DIOTEVf A 

1.. De structuur  en inhoud van de rede 

Dee rede van Sokrates valt in twee delen uiteen: het gesprek tussen Sokrates en 
Agathonn en de neerslag van de gesprekken die Sokrates met Diotima heeft 
gehouden. . 

A.. Gesprek tussen Sokrates en Agathon. (199c3-201c9) 

Sokratess prijst Agathon dat hij onderscheid heeft gemaakt tussen het karakter van de 
godd en zijn daden. Aan de hand van de elenchos worden bepaalde opvattingen van 
Agathonn over Eros onder de loep genomen. 
-- Eros is een relatief begrip, dat wil zeggen: eros is altijd gericht op iets, op een object 
(199c-200a); ; 
-- dit gericht zijn op een object is gelijk aan de begeerte/het verlangen (èjiiGvueiv); épöv 
valtt dus samen met ercidunetv en aangezien het onmogelijk is te verlangen naar iets 
watt men al heeft, is het object van de begeerte altijd gericht op iets wat men niet 
heeftt of mist (200a-c); 
-- aangezien Eros xó KCXXÓV, dat is xó öyaeóv begeert, is Eros zelf icaXóq noch dryaeóq. 
(2011 a-c). 

B.. Verslag van de gesprekken tussen Sokrates en Diotima (201dl-212c3). 

Sokratess zal over Eros een rede houden die hij eens van de wijze Diotima heeft 
gehoord.. Hij wil zich houden aan het onderscheid dat Agathon had gemaakt tussen 
hett wezen van Eros en de werking van eros op de mensen. Sokrates had in zijn 
gesprekk met Diotima dezelfde dingen gezegd als Agathon nu tegen hem. Maar zij 
toondee aan dat Eros noch mooi, noch goed is (201d-e). 

I.. Het wezen van Eros (201e8-204c6). 

-- Als iets niet mooi is, is het niet noodzakelijk lelijk; als iets niet wijs is, is het niet 
noodzakelijkk onwetend, etc. Er is iets tussen wijsheid en onwetendheid, namelijk de 
juistee mening. Eros is zelf niet goed of mooi. Dit betekent niet dat hij slecht of lelijk is. 
Hijj is iets tussen slecht/lelijk en goed/mooi in (201e8-202b). 
-- Eros is geen grote god, hij is zelfs geen god, maar hij is ook geen sterveling. Hij is 
ietss daartussen, een daimon. Zijn vermogen bestaat eruit, dat hij tolkt en bemiddelt 
tussenn goden en mensen. Via hem hebben goden en mensen contact met elkaar 
(202b-203a). . 
-- De ouders van Eros zijn Poros en Penia. Zij hebben hem verwekt op de geboortedag 
vann Aphrodite. Zijn ouders zijn eikaars tegenpolen. Eros houdt hiertussen het midden: 
hijj lijkt het ene moment op zijn vader, het andere moment op zijn moeder. Zo is hij 
tiXóoo^o;,, en houdt hij het midden tussen wijsheid, een eigenschap van zijn vader, en 
onwetendheid,, een eigenschap van zijn moeder. Bovendien is hij niet, zoals Sokrates 
dacht,, datgene wat wordt bemind, maar datgene wat bemint (203a-204c). 
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n.. De werking van Eros op de mensen (204c7-212c3) 

1.. Hij die verliefd is (èpq) is verliefd op ra «xXd; hij verlangt dat deze dingen hem ten 
deell vallen. Omdat tó KOXÓV te vervangen is door TO ÖYOÖÓV, is de verliefde persoon 
verliefdd op xd ducted. Wanneer de goede dingen hem ten deel zijn gevallen, zal hij 
gelukkigg zijn. Deze hartstocht (ëpwq) is aan alle mensen gemeenschappelijk. Als we 
vann sommige mensen zeggen dat ze verliefd zijn, zonderen we een species af en 
gevenn hieraan de naam van het geheel. Eros als generiek begrip is alle verlangen naar 
dee goede dingen en het verlangen om gelukkig te zijn, en kan betrekking hebben op 
bijvoorbeeldd geldverdienen, atletiek, filosofie, maar slechts één soort heeft de naam 
vann het geheel gekregen. Mensen verlangen naar het goede. Beter is het om te 
zeggen:: zij verlangen ernaar dat het goede hun toekomt. Beter nog: dat het goede hun 
voorr altijd toekomt. Conclusie: eros is het verlangen/de hartstocht naar het eeuwige 
bezitt van het goede (204c-206al3). 

2.. Hoe gaat Eros te werk? Eros wil verwekken in het schone (xóiox; év KOXÖ), zowel op 
hett lichamelijke als het geestelijke terrein. Alle mensen zijn zowel lichamelijk als 
geestelijkk zwanger en op een bepaalde leeftijd verlangt onze natuur ernaar voort te 
brengenn (Tiicreiv). Diotima beschrijft Eros als een proces van voortbrengen (tiicteiv) en 
verwekkenn (YCWÖV) in het mooie. Eros is hierop gericht, omdat het verwekken iets 
eeuwigss en onsterfelijks is, voorzover onsterfelijkheid althans voor een sterveling 
mogelijkk is. Eros verlangt onsterfelijkheid, aangezien eros gericht is op het bujvend 
bezitt van het goede, en bereikt dit door te verwekken in het schone. Zo is Eros het 
middell voor de mens om deelachtig te worden aan onsterfelijkheid (206bl-207a4). 
Omm dit duidelijk te maken moeten we kijken naar de dierenwereld (a) en naar de 
mensenn (b). 
a.. Dieren raken in heftige opwinding als ze in een erotische staat verkeren. Die sterke 
neigingg heeft betrekking op het paren en op het grootbrengen van hun jongen. Dieren 
hebbenn hier alles voor over. Dit voorbeeld laat zien dat deze drang een natuurlijke 
neigingg is en niet voortkomt uit berekening. Ook hier is eros gericht op 
onsterfelijkheid.. Dat kan alleen door yéveon;, door iets nieuws in plaats van het oude 
achterr te laten. In een excurs laat Diotima zien dat ook wat betreft de periode van het 
levenn van elk individu geldt dat hij wel dezelfde heet maar toch in allerlei opzichten 
(lichamelijk/geestelijk)) verandert. Ook ten aanzien van kennis/weten ondergaan we 
veranderingen.. Kennis zelf verandert. Al het sterfelijke blijft behouden, doordat het 
aann zichzelf op een bepaalde manier gelijk blijft: het oude wordt vervangen door iets 
nieuws,, zoals het zelf was. Dit is de manier waarop al het sterfelijke deel heeft aan de 
onsterfelijkheidd (207a5-208b9). 
b.. Ook mensen geraken in een heftige opwinding, wanneer ze bevangen zijn door 
eross om onsterfelijke roem voor altijd te oogsten. Hiervoor hebben ze alles, zelfs hun 
leven,, over. Denk aan Alkestis, Achilleus en Kodros. Degenen die zwanger zijn in 
lichamelijkee zin richten zich meer op vrouwen en verkrijgen onsterfelijkheid en 
wordenn gelukkig door het verwekken van kinderen. Degenen die meer in geestelijke 
zinn zwanger zijn, brengen vormen van deugd voort, zoals inzicht, ingetogenheid en 
rechtvaardigheid.. Als iemand hiervan zwanger is en hij ontmoet een ander die zowel 
lichamelijkk als geestelijk 'mooi' is, dan gaat hij met hem een relatie aan en hij probeert 
hemm op te voeden. De 'kinderen' die voortkomen uit zo'n relatie zijn van blijvende 
waardee en verdienen de voorkeur boven de menselijke kinderen. Dat geldt ook voor 
'kinderen'' van bijvoorbeeld dichters en wetgevers. Hun producten maken hen 
onsterfelijkk (208cl-209e4). 

3.. Diotima is bereid Sokrates in te wijden in de Hogere Mysteriën. Hij moet eerst 
geconfronteerdd worden met de schoonheid van de lichamen, leren inzien dat deze in 
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allee lichamen één en dezelfde is en vervolgens minnaar worden van alle lichamen. 
Daarnaa moet hij tot het inzicht komen dat de schoonheid die aanwezig is in de zielen 
(\|rux<")) waardevoller is dan de lichamelijke schoonheid. Hij komt er langs deze weg 
toee om de schoonheid van de redelijke handelingen en de wetten te beschouwen en 
ookk hierbij te beseffen dat deze schoonheid in zijn geheel aan zichzelf verwant is. Als 
derdee stap wordt hij ertoe gebracht de schoonheid van de vormen van kennis te zien 
enn vandaaruit krijgt hij uiteindelijk zicht op kennis die als object het Schone zelf heeft. 
Ditt Schone is in geen enkel opzicht relatief of subjectief, en is eeuwig, ongeworden en 
onveranderlijk.. Het is in niets anders dan in zichzelf. Alle andere dingen blijken mooi 
tee zijn, doordat ze op een of andere manier aan dit Schone deelhebben. Wanneer 
iemandd langs deze weg tot inzicht komt wat het Schone is, dan is zijn leven de moeite 
waard.. Want hij heeft kennis van het Schone dat goddelijk is, waarbij alles wat mooi 
aann een jongen is in het niet valt. Als hij contact heeft met dit Schone brengt hij ware 
deugdd voort en wint de vriendschap van de goden, en als het voor een mens mogelijk 
iss onsterfelijk te worden, dan voor hem. Sokrates is door Diotima overtuigd. Hij raadt 
iedereenn aan handlanger van Eros te worden om uiteindelijk dit bezit te verwerven 
(209e5-212c3). . 

2.. Diotima 

Ikk maak hier vooraf enkele opmerkingen over de rol van Diotima. Deze hebben 
slechtss de functie mijn positie in deze globaal en voorlopig te bepalen.' Ten aanzien 
vann de figuur van Diotima moeten we twee vragen onderscheiden: a. Is zij een 
historischee figuur of niet? en b. Waarom heeft Plato een vrouw gekozen die Sokrates 
heeftt ingewijd in de geheimen van Eros? Ik geloof dat we op de eerste vraag nooit 
eenn zeker antwoord kunnen geven. Een zeer sterk argument voor haar fictionele 
karakterr is het feit dat Plato Diotima Sokrates laat inwijden in de nucleus van zijn 
Ideeënleer.. Ik zal laten zien dat het Symposium in dit opzicht een brug slaat tussen de 
PhaedoPhaedo en de Respublica en het zou wel erg toevallig zijn dat een wijze vrouw uit 
Mantineaa Sokrates deze Platoonse doctrine zou hebben onderwezen. Verder is het a 
priorii zeer onwaarschijnlijk dat er een historische persoon Diotima geweest zou zijn 
diee jaren vóór het symposion plaatsvond een betoog hield dat op de vijf andere 
enkomiaenkomia inspeelt. De intertekstualiteit tussen de rede van Diotima en de andere redes 
iss erg groot. Ook dit pleit ervoor dat 'Diotima' een creatie is van de auteur van het 
Symposium.Symposium. Als we deze twee argumenten zwaar vinden wegen - en ik ben geneigd 
ditt te doen2 - betekent dit echter niet noodzakelijk dat Diotima geen historische figuur 
is.. Al gaan we ervan uit dat Plato haar als masker heeft gebruikt voor zijn eigen 
persoonn en dat hij haar dramatische rol in het. Symposium geheel naar zijn hand heeft 
gezet,, toch hoeft het niet uitgesloten te zijn dat ze daadwerkelijk bestaan heeft en 
wellichtt contact heeft gehad met Sokrates. 
Elkee historiciteit aan Diotima te ontzeggen is moeilijk. Plato maakt haar niet tot een 
zwijgende,, afwezige en gedepersonaliseerde figuur. De manier waarop Sokrates 
haarr introduceert (201dl e.v.) wekt allesbehalve de indruk dat zij fictief zou zijn. Ze is 
eenn vrouw uit Mantinea - de lezer is al eerder, maar niet expliciet, met deze stad 

'Voorr Diotima, zie Halperin (1990) pp. 113-129, die een volledig oveizicht geeft van de verschillende 
opvattingenn die er in de loop der tijd over haar naar voren zijn gebracht en uitvoerig de verschillende 
alternatievenn van de beoordeling van haar optreden in het Symposium bespreekt. Bij Halperin ontbreekt 
eenn verwijzing naar het hoofdstuk van Waithe (1987), die een pleidooi houdt voor de historiciteit van 
Diotima.. Zie verder ookk Sier (1997) pp. 8 e.v. Het uitgebreide en degelijke commentaar van Sier (1997) 
opp de Diotima-passage kwam mij pas onder ogen toen de tekst van dit hoofdstuk 8 inmiddels was 
afgerond.. Ik heb hem op bepaalde punten geraadpleegd en in mijn noten naar hem verwezen. Mijn tekst 
hebb ik niet aangepast 
22PacePace Waithe (1987)j>p. 83 e.v. 
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geconfronteerdd in 193a2-3 - die niet alleen op het gebied van eros wijs is, maar ook op 
anderee terreinen. Ze heeft de Atheners aangezet een offer te brengen waardoor de 
pestt voor tien jaar is uitgesteld. Sokrates heeft verschillende gesprekken met haar 
gevoerd,, waarin zij hem heeft onderwezen over xd épöwcd. Verder wekt Plato de 
indrukk dat ze op de hoogte is van mysteriediensten, en ervaren is als tolk tussen de 
menselijkee en de goddelijke wereld. Ook al is zij niet aanwezig op het symposion, dat 
traditioneell geen ruimte bood voor een gelijkwaardige participatie van vrouwen, toch 
iss het verslag dat Sokrates van zijn gesprekken met haar geeft zo levendig dat de 
lezerr bijna vergeet dat ze niet aanwezig is. Sokrates citeert namelijk niet alleen haar 
denkbeeldenn over eros en de woorden waarmee ze Sokrates hiervan op de hoogte 
heeftt gesteld, maar ook haar speelse, wellicht ironische opmerkingen aan het adres 
vann hemzelf, waardoor de lezer als het ware toehoorder wordt van hun gesprekken. 
Ditt maakt al met al - en vooral de intrigerende opmerking over het uitstel van de pest -
datt Diotima als een persoon wordt voorgesteld die Sokrates werkelijk heeft ontmoet, 
vann wie hij zeer onder de indruk is en die - hoe gering ook - een rol heeft gespeeld in 
dee Atheense geschiedenis vlak voor het uitbreken van de Peloponnesische oorlog. 
Err zijn dus argumenten die enerzijds voor de fictionaliteit van Diotima pleiten, 
anderzijdss voor haar historiciteit. Maar beide visies zijn met elkaar verenigbaar, ook 
all treedt de fictionaliteit van haar persoon en van haar 'tekst' in het geheel van het 
SymposiumSymposium sterker op de voorgrond. Het is niet onmogelijk dat Plato Diotima op 
dezelfdee manier 'hanteert' als de gesprekspartners van Sokrates tijdens het 
symposion:: ze is een historische persoon, maar datgene wat hij haar in de mond legt 
zijnn zfjn opvattingen en zfjn woorden. Daarom doen we er verstandig aan geen keuze 
tee maken en met beide dimensies van haar persoon rekening te houden. 
Overr de tweede vraag, waarom Diotima een vrouw is, kan ik kort zijn. Wanneer we 
gelooff hechten aan een zekere mate van historiciteit van de persoon van Diotima, zou 
hett antwoord hierop zeer eenvoudig kunnen zijn: Diotima is een vrouw, omdat ze 
simpelwegg een vrouw was.3 En aangezien we nooit kunnen bewijzen dat ze niet 
historischh is, lopen we het gevaar in anachronistische beuzelarij te vervallen, 
wanneerr we toch naar een diepzinnige verklaring zoeken voor haar vrouwelijke sexe. 
Anderzijdss kunnen we ook niet onomstotelijk vaststellen dat Diotima historisch is; 
derhalvee zou de vraag waarom Plato een vrouwelijk masker heeft gekozen, 
misschienn een zinnige vraag kunnen zijn. Maar zelfs binnen dit scenario is 
anachronismee niet uitgesloten. We zullen dus met deze vraag voorzichtig moeten zijn, 
enn pas na een zorgvuldige analyse besluiten of de vraag zin kan hebben en of het 
beantwoordenn ervan verbanden blootlegt die op een andere manier niet aan de 
oppervlaktee kunnen komen.4 

3.. Het karakter van Eros 

Hett is voor Sokrates een hachelijke taak om op een vriendelijke manier - Agathon is 
immerss de gastheer - te laten zien waarin Agathon zich vergist heeft en dat Agathons 
bijdragee warrig is en gebaseerd op een verkeerd uitgangspunt. Sokrates maakt eerst 
minn of meer wanhopig duidelijk dat de wijze waarop de anderen gesproken hebben 

3Datt  het op zichzelf niet schokkend of heel verrassend is dat een vrouw en geen man Sokrates inwijd t in 
dee Hoogste Mysteriën, en dus tegenover  hem de rol van 'leraar' heeft die hem de 'waarheid' ontvouwt, 
makenn Sokrates' woorden in de Meno (81a5 e.v.) duidelijk , waar  hij  zegt dat hij  wijze mannen en 
vrouwenn over  goddelijke zaken had horen spreken, die priesters en priesteressen waren. (Vergelijk 
verderr  de rol van Aspasia in de Menexenus). 
*Opp dit punt kom ik uitgebreid terug in par. 13; zie verder  ook mijn opmerkingen aan het slot van par. 
16. . 
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onmogelijkk zijn manier van spreken kan zijn. Voor hem staat de waarheid voorop.3 Hij 
iss niet van plan een lofprijzing te houden zonder daarbij de waarheid als maatstaf te 
nemen.. Hij waarschuwt ervoor dat hij zal spreken in zijn eigen stijl. Zoals vele 
commentatorenn hebben opgemerkt, trekt Sokrates hier een scherpe scheidingslijn 
tussenn de bijdragen van de andere deelnemers aan het symposion en die van hemzelf. 
Hiermeee plaatst hij zijn filosofische bijdrage tegenover de andere, die in het geval van 
Eryximachos,, Aristophanes en Agathon duidelijk aan een bepaalde technè 
gerelateerdd zijn. Sokrates beweert dus impliciet dat de geneeskunde, de komedie en 
dee tragedie niet goed in staat zijn geweest het onderwerp naar waarheid te 
behandelen.. Dat is de taak van de filosofie. Het onderscheid tussen enerzijds de 
poëziee (komedie en tragedie) en anderzijds de filosofie vinden we weerspiegeld in de 
redee van Diotima, volgens wie de filosofie direct leidt tot het hoogste inzicht in de 
Vormm het Schone, en dus het contact tot stand brengt met een onsterfelijke wereld, 
terwijll de dichters dit niveau niet bereiken en hun onsterfelijkheid zich op een lager 
plann manifesteert. Maar net zoals er tussen deze twee niveau's, die Diotima 
aanbrengt,, een brug is, zo is de scheidingslijn die Sokrates hier aanbrengt tussen zijn 
bijdragee en die van anderen minder absoluut dan hij hier doet voorkomen. Zoals ik al 
inn hoofdstuk 6 heb aangegeven, wordt een aantal punten in de rede van Agathon door 
Sokratess opgepakt en uitgewerkt. Voordat hij hieraan toekomt, moet hij eerst het 
uitgangspuntt van de rede van Agathon corrigeren; maar hij geeft toe dat hij vroeger 
hiervann ook zelf is uitgegaan. Het betreft de vraag welke eigenschappen Eros heeft. 
InIn dit aspect was de rede van Agathon, zoals we gezien hebben, nogal verwarrend en 
Sokratess moet de door Diotima geboden helderheid aan de symposiasten meedelen. 
Agathonn had de god Eros de mooiste en voortreffelijkste god genoemd. Bovendien 
hadd hij hieraan toegevoegd dat Eros gericht is op mensen die aan de god gelijk zijn, en 
datt de mensen die door Eros gegrepen worden dus mooie en moreel hoogstaande 
mensenn zijn. Sokrates is het met Agathon eens dat Eros gericht is op het mooie 
(KOXÓV)) en op het goede (dyaöóv). Maar de toepassing van het öuoiov-principe op de 
relatiee van Eros met zijn object leidt tot verkeerde conclusies. Eros kan zelf 
onmogelijkk ïcaAxic, en dya9ó<; zijn. Agathon heeft de aard van Eros volgens Sokrates 
niett goed begrepen. Algemeen gezegd vindt Sokrates met Diotima dat eros een weg 
iss waarlangs men op een doel afgaat dat buiten eros zelf ligt. Agathon maakte dit 
onderscheidd niet, dit in tegenstelling tot Aristophanes, die eros gedefinieerd had. als de 
wegg waarlangs iemand zich verenigt met wat hem nu juist ontbrak: zijn wederhelft. 
Ditt inzicht van Aristophanes maakt dat Sokrates/Diotima veel minder moeite heeft 
mett zijn stellingname dan met die van Agathon. 
Omm duidelijk te maken dat Eros van zijn object verschilt, begint Sokrates bij de 
semantiekk van het woord épox; en het werkwoord èpdv.'Epox; is een tweeplaatsig 
woord,, het heeft altijd een subject en een bepaald object. Dit object is gelijk aan een 
openn plaats ('x1).6 Eros is dus altijd gerelateerd aan of gericht op iets anders. Verder is 

55Smp.Smp. 199a6e.v. 
66Smp.Smp. 199dl-4: KÓxepóv éori toioOroq otos eivcti TIVO<; ó'Epax; ëpox;, f\ oiiSevóq; èpcorcB 8'  OÜK ei 
[ïiXtpóq[ïiXtpóq tivoq r\ Jtatpóq èaxiv - yeXoïov ydp dv eln TO épcórnua ei'Epcoq èaxiv ëpooc, urytpöi ; f\ 
naxpóqnaxpóq -. De commentatoren zijn het oneens over  de functie van de genitivus in de zin èpcord) 5*  OÜK ei 
UTyroóqq f\ Tuxxpóq éonv (199d2-3): gen. subjectivus (Blehrs en Prantl, zie het commentaar  Hug ad loc.): 
liefdee gevoeld door  een moeder  of door  een vader, of een gen. objectivus (Bury ad loc., Robin (19586) 
pp.. LXXm-LXXTV) ; of een gen. origini s (Hug, Dover  ad loc.): en dan zou het erom gaan of Eros een 
moederr  of vader  heeft. Ik denk dat het net ais in de vorige zin een genitivus objectivus is, maar  niet in de 
betekeniss zoals Bury deze opvat, namelijk dat Sokrates zou onderstrepen dat het niet gaat om seksuele 
liefdee ten opzichte van een moeder  of vader. De denk dat de interpretati e van Robin de juiste is. Het gaat 
volgenss hem om het verschil in de formulerin g van het object: xivoq en fintpó^ xwoq. Eros heeft in het 
algemeenn een algemeen object, en dat object is onbepaald. Wanneer  men dit object nader  specificeert, 
eenn bepaalde moeder  of vader, betreft de relatie een contingente uitspraak die waar  of onwaar  kan zijn, 
wantt  het kan zijn dat men niet van zijn vader  of moeder  houdt. Bovendien is er  geen reden dat het 
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eross een vorm van begeren (émöuuelv) en begeren houdt in dat men iets mist (èvöerjg). 
Iemandd die gezond is zal er niet naar verlangen gezond te zijn. Spreekt hij dat 
verlangenn wel uit, dan bedoelt hij dat hij zijn gezondheid voor de toekomst wil 
behouden.77 Eros is gericht op datgene wat niet voorhanden of aanwezig is, wat de 
betreffendee persoon niet heeft, maar waaraan hij juist behoefte heeft. Dit houdt in dat 
alss Eros gericht is op schoonheid - een uitgangspunt van de rede van Agathon -, hij 
zelff geen schoonheid bezit. 
Vervolgenss sluit Sokrates nauw aan op de rede van Agathon door te stellen dat de 
klassee van dingen die dvaöó; zijn, ook KOXÓ; zijn.* Agathon had zelf al aangegeven, dat 
beidee termen nauw met elkaar samenhangen. Deze koppeling gebruikte hij om de 
erastess en eromenos te selecteren. Mensen die bevangen zijn door eros zijn niet 
alleenn mooi, maar tegelijk ook van een hoge morele instelling. De koppeling van 
d-yaOoc,, en KctXóq heeft uiteindelijk in het verslag van Diotima belangrijke consequen
tiess voor het niveau van de relatie tussen de erastes en eromenos. Op dit punt weet 
Sokratess Agathon in ieder geval ervan te overtuigen dat Eros gericht is op wat 'mooi' 
iss en op wat goed is en daarom zelf niet 'mooi' of goed kan zijn. 
Dee belangrijkste verschuiving die Sokrates/Diotima aanbrengt op de voorgangers in 
ditt stadium betreft het denken over eros: om het wezen van eros nader te bepalen 
moett de nadruk niet zozeer liggen op de verhouding tussen eros en zijn object, maar 
opp die tussen eros en zijn product, niet op de verhouding tussen een erastes en 
eromenos,, maar op datgene wat de erastes produceert middels zijn êpcoq voor de 
eromenos.. Deze verschuiving vormt, zoals we zullen zien, de basis voor a. Diotima's 
kritiekk op andere visies op eros, b. haar opvattingen over wat eros is en de aard van 
dee uitwerking van eros op mensen. 
Ikk geef nu de belangrijkste eigenschappen die volgens Sokrates door Diotima aan 
Eross zijn toegekend. Wanneer ik spreek over de passage vanaf 201dl gebruik ik 
meestall Diotima's naam en laat die van Sokrates achterwege. 

1.. De eigenschap van de behoefte (évSette). Aangetoond is dat Eros zelf noch xaXóq 
nochh ayaQó<; is. Hij mist deze eigenschappen. Doordat hij deze eigenschappen mist, is 
hijj gericht op anderen die deze eigenschappen wél bezitten. Sokrates herhaalt dit 
verschillendee malen. Ook Diotima beschouwt het év8eiï<;-aspect als een essentiële 
eigenschapp van Eros.9 

Ditt aspect van het karakter van Eros wordt bevestigd door de mythe van zijn 
geboorte.100 Veel eigenschappen die hij heeft geërfd van zijn moeder, kunnen 
samengebrachtt worden onder de noemer van het évSeita-aspect. Hij is arm, 
ongeschoeid,, dakloos en slaapt zonder deken. De laatste drie eigenschappen zijn 

voorwerpp van de liefde eerder dit is dan dat. Het is noodzakelijk altijd datgene wat bemind wordt De 
vraagg of eros is gericht op een moeder of een vader en dus niet op iets anders, is een belachelijke vraag. 
Eross is altijd op iets gericht. 
11Smp.Smp. 200c5 e.v. 
88 De formulering van Sokrates hoeft niet te betekenen dat de klasse van dingen die dyafóc, zijn, volledig 
samenvaltt met de klasse van dingen die KOKÜC, zijn. Ook niet dat dyaOóq dezelfde betekenis heeft als 
Kakóq.Kakóq. In de formulering tdyaOd ov> Kal icaXd Soicet ooi elvai; (201c2) en ta 5è cryaOa KaAd 
(201c4-5)) is td dyaöd het subject en icaXóq predikaat. Deze formulering heeft wel het gevolg dat de 
betekeniss van KaXói; niet ver afstaat van die van dyaGóq en dat de lichamelijke connotatie op de 
achtergrondd komt Daarentegen suggereert het gebruik van het substantivum -co KOXXXX; in deze passage 
tochh ook een lichamelijke oriëntatie. Over de relatie ïcaXó; en dyaOóc, in de rede van Diotima, zie par. 4. 
'Inn de passage voorafgaand aan Diotima's optreden spreekt Sokrates van: OÜK ê%cov (Smp. 200a5/6, 
200d9,200e3,201bl,, 4); èvoeffi (Smp. 200a9, bl, 7, e4,9,201bl, 4,6,7, c4, 5); owtoo ëiotuov (Smp. 
200d9,, e2); toü un. itapóvxoq (Smp. 200e3). Diotima van: évoeia, év5eiy; (Smp. 202dl-3,204a6), cf. 
ookk duoipoc, (Smp. 202d5) 
10Ikk ben het dan ook niet met Wilamowitz (19202) p. 383 eens dat deze mythe geen diepe betekenis 
heeftt en op zijn hoogst in losse verbinding zou staan met wat Diotima eerder over eros vertelt. 
Integendeel,, we zullen zien dat de mythe allerlei wezenlijke aspecten van eros voorbereidt. 
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geformuleerdd door termen samengesteld uit een adjectief en een d-privans.11 Diotima 
vatt de eigenschappen die hij van zijn moeder heeft gekregen samen met: 'altijd 
samenwonendd met gebrek.'12 Haar staat wordt door Diotima gekarakteriseerd als 
öjtopia,, dat in haar geval de betekenis heeft van 'zonder middelen', 'behoeftig'.13 

Dezee eigenschap van Eros betekent niet alleen dat hij 'dingen' mist, maar ook dat hij 
diee dingen wil hebben. Dit is geïmpliceerd in het Griekse woord évSeftq. Dus eros is te 
omschrijvenn als een verlangen naar eigenschappen van iets anders die hij zelf niet 
heeft14 4 

Wee kunnen naar aanleiding van dit aspect van Eros nog opmerken dat het object 
waaropp Eros is gericht dus in bepaalde en belangrijke opzichten aan hem ongelijk is. 
Ditt is een wezenlijk aspect in de manier waarop Eros het object van zijn verlangen 
bepaalt.. We komen op dit punt in paragraaf 3 terug. 

2.. Eros is een jager. Hiermee vat ik voor een deel de eigenschappen samen die Eros 
vann zijn vader Poros heeft geërfd. Eros is een belager van wat mooi is en goed is, hij is 
dapper/mannelijk,, hij is vermetel, energiek en een geducht jager.15 Het van zijn 
moederr geërfde gemis en de drang om dit gemis aan te vullen, zet hij om in daden. Hij 
gaatt op zijn doel af, is verre van bang en is geheel vervuld van het verlangen zijn prooi 
tee vangen. Van moederskant voelt hij pijn en is een armoedzaaier, maar hij weet deze 
gevoelenss en deze hoedanigheid om te zetten in activiteit, daadkracht, als een die 
rechtt op zijn doel afgaat. 

3.. Eros vervult de rol van erastes. Hij is degene die met het schone contact zoekt en 
hett initiatief hiertoe neemt. De mythe vertelt dat hij verwekt is op de geboortedag van 
Aphrodite.166 Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: de Schoonheid en de 
Liefde.177 Zodra Schoonheid zich in de wereld manifesteerde, kwam het verlangen 
ernaarr op. Schoonheid is iets dat van nature bemind wordt. De mythe wil dus niet 
alleenn een genetische verklaring geven voor het karakter van Eros, maar ook een 
verklaringg voor het onlosmakelijke verband tussen eros en schoonheid.18 Eros is de 
volgelingg en dienaar van Aphrodite. Het Griekse woord üicóXtmeoq wordt veelal 
gezegdd van soldaten en slaven. Als erastes beschermt Eros het schone. Maar hij is 
ookk de slaaf ervan. Zo is een van de eigenschappen die hij van zijn moeder heeft 
geërfdd dat hij 'bij de deur en onder de blote hemel op straat slaapt.' Dit onderstreept 
zijnn armoede, maar ook zijn slaafse houding ten opzichte van zijn eromenos. De 
woordenn roepen in herinnering wat Pausanias over de erastes heeft gezegd: deze 
koppeldee dit gedrag van de erastes direct aan de houding zich aan zijn eromenos te 

11 lSmp. 203dl-2: dvwóSnxoq, ÖOIKOC,, aoxpomx;. 
l2l2Smp.Smp. 203d3: dei èvfeia OVVOIKOC,. 
™Smp.™Smp. 203b7-8: 6id TTJV avriy; dnopiav. In 204b7 noemt Diotima haar drcopoc,. Daar heeft de term 
betrekkingg op haar verstandelijke vermogens. Zie punt 4 van de beschrijving van het karakter van Eros. 
l4Cf.. Smp. 204d5 e.v. Diotima gebruikt hier de termen yéveoOai + dat. en KTTJOK; voor wat de erastes 
uiteindelijkk wil. 
l5l5Smp.Smp. 203d4-6: KOTÓ 5è cru xöv naxépa èntfk>\Ax><; éaxi xoiq KaAmq Kai toïq dya6oi<^ dvSpeïoq <5v 
Kaii vnv; Kal aiivtovo^, Önpeuxfiq 8eivóq. 
ll*Smp.*Smp. 203c 1-4: 8iö 5f\ Kai xffc' A p̂oSLxriq ÓKÓXouÖoq icai 8epaJta>v yévovev cfEpüx;, yewiiGeiq èv 
xoïqq éiceiviis YeveOXiou;, Kai duet $uoei èpaorf^ <&v nepi xö KOXÖV Kai tfï<;' A^poSixnq KOXT\$ 
owinc,. . 
,7Vergelijkk ook Smp. 206d2-3, waar gezegd wordt dat de godin KaXXovri (Schoonheid) als Moira en 
Eileithuiaa bij de geboorte aanwezig is. Het product van eros komt in de armen van Schoonheid ter 
wereld. . 
"Diotimaa formuleert de relatie tussen eros en het schone hier voor het eerst niet met een genitivus 
objectivus,, maar met Jiepi+acc. Dit onderstreept de gedachte dat Eros altijd in de buurt is van het 
schonee (cf. Hug (1876) ad loc.). We kunnen de uitdrukking ook verklaren vanuit de gedachte dat 
Diotimaa de suggestie wil vermijden dat de daimon Eros de godin Aphrodite het hof maakt. Dit verschil 
inn status zou ook de reden kunnen zijn dat zij Eros niet tot zoon van Aphrodite heeft gemaakt. 
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willenn onderwerpen.19 Het beeld van de slaaf wordt door Diotima ook op andere 
momentenn in haar rede opgeroepen.20 

Diotimaa verzet zich tegen de gedachte dat Eros gelijk zou zijn aan datgene wat 
bemindd wordt. 

Jijj meende, volgens mij, afgaand op wat jij zegt, dat Eros datgene is wat bemind wordt en niet 
datgenee wat bemint. Daarom denk ik dat Eros aan jou heel mooi leek. Inderdaad is het 
beminnelijkee datgene wat werkelijk mooi is, teder (óppóq), volkomen en gelukzalig. Dat wat 
bemintt heeft echter een andere vorm/karakter en wel zoals ik u heb uiteengezet.21 

Sokratess was dus aanvankelijk op dit punt dezelfde mening toegedaan als Agathon: 
doorr de god mooi en teder voor te stellen, suggereerde hij dat Eros de functie had van 
eromenos.. We hebben echter gezien dat dit verwijt aan het adres van Agathon niet 
helemaall terecht is. Uit onze analyse blijkt dat hij Eros beide rollen laat vervullen, die 
vann de erastes en die van de eromenos. Door Sokrates echter de minder 
genuanceerdee opvatting in de mond te leggen, brengt Diotima haar standpunt scherp 
naarr voren: Eros is de erastes, dat wil zeggen: degene die bevangen is door Eros is de 
erastes,, en niet de eromenos. 
Hett laat zich aanzien dat er op dit punt een zekere inconsequentie in de mythe 
aanwezigg is. De mythe wekt de indruk dat Eros van zijn moeder en vader 
tegengesteldee eigenschappen heeft geërfd, of althans zich daartussen heen en weer 
beweegt.. Zo is Eros noch arm/behoeftig noch rijk en hij bevindt zich tussen wijsheid 
enn domheid.22 Verder heeft hij van vaderskant het aspect van het erastes-zijn geërfd. 
Immers,, Eros is, zo verhaalt de mythe, door zijn vader een belager geworden van wat 
mooii en goed is en een geduchte jager (203d4-6). Welke eigenschap van moeders
kantt staat hiertegenover? Het antwoord dat voor de hand ligt is: het aspect van de 
behoefte.. Maar hier doet zich iets opmerkelijks voor. Poros had zich op het 
geboortefeestt van Aphrodite tegoed gedaan aan de nectar en was dronken in de tuin 
inn slaap gevallen. Het is Penia die haar zinnen erop gezet heeft om een kind van Poros 
tee krijgen, en gaat naast hem liggen.23 Het is dus Penia die Poros verleidt en niet 
andersom.. Het gebruik van hetzelfde woord (èjnpovXeiiofiai/éïttPovXóq) onderstreept de 
actievee rol van Penia. Poros neemt zelf geen enkel initiatief, maar ligt dronken in de 
tuinn en laat gebeuren wat Penia gepland heeft. Er wordt geen enkel woord gewijd aan 
enigee activiteit van Poros. Zelfs niet dat hij haar bevrucht heeft. 
Hoee moeten we deze rolverdeling uitleggen? Is hier sprake van een rolomdraaiing? 
Ditt zou vreemd zijn, aangezien Diotima zoveel nadruk legt op het feit dat Eros geen 
eromenoss is, maar erastes. Waarschijnlijk moeten we deze fase van de mythe 
opvattenn als een soort pre-eros-fase. Eros is nog niet geboren. Ware eros was nog 
niett voorhanden. De verleiding had daarom niet door Poros kunnen geschieden.24 

Immerss Poros is de god en Penia een sterveling.25 Als hij zich tot Penia aangetrokken 

19Cf.. Smp. 183a4e.v. 
2°Cf.. Smp. 210dl-3. 
2121Smp.Smp. 204cl-6. 
^Smp.^Smp. 203e4-5: wore OVTE dnopet "Epoaq note oüce Titovcei, ao îctc, te cru icai riuiaGicu; èv uéaco 
éoxtv.. Deze bewering is niet in strijd met de beschrijving van de eigenschappen die hij van zijn moeder 
heeftt gekregen. Van moederskant was hij arm en behoeftig. Maar doordat zijn vader de 
tegenovergesteldee eigenschappen heeft geleverd, beweegt Eros als het ware voortdurend tussen twee 
tegenpolenn in. 
^Smp,^Smp, 203b7-cl: f| ovv Ilevia èrcipovXewwa 5ia xi\v avrifc dnopiav Jtcu8iov rtoujaaoöai éK IOÜ 
llópov,, KOtaidUveTai te jcap' aura) icai éioinoe tóv"Epoyta. 
MDezee verklaring lijkt beter dan te concluderen, zoals Neumann (1965/1) p. 54 doet, dat de mannelijke 
roll in de cros-opvatting van Diotima is geëlimineerd. We zullen zien dat dit onjuist is. 
^Tenn onrechte beweert Robin (19586) p. LXXDC dat Poros geen god is. Poros is de zoon van Metis, en 
dee woorden oi öeot ot xe aXAm Kai ó xr\q MifriSoc, \>ó<; Ilópoc, (Smp. 203b2-3) is juist een typisch 
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hadd gevoeld, zou zij mooi geweest moeten zijn. Maar zij vertoont in alle opzichten 
gebreken.. Hij is als god wel een enipo-û oc, toT<; KOAX>Ï<; KCÜ xolc, dvaöoïc,, maar Penia valt 
niett in een van deze categorieën. En bovendien moest het verschijnsel van de 
'erastes'' nog geboren worden. Zuiver uit het gevoel van gebrek ontstond bij Penia de 
drangg om van hem die haar tegenpool is een kind te krijgen. Zoals we eerder hebben 
gezegd,, betekent de év6eiï<;-staat tegelijk de drang om datgene wat je niet hebt te 
krijgen.. Aan deze drang gaf Penia zich over. 
Hoee het ook zij, de mythe onderstreept dat Eros weinig van een eromenos heeft. 
Terwijll zijn moeder de tegenpool is van zijn vader en men dus zou verwachten dat zij 
dee eromenos-status zou vertegenwoordigen, blijkt ook zij vanuit haar staat van 
gebrekk eerder kenmerken te vertonen van een erastes dan van een eromenos. Dit 
blijktt ook uit het feit dat Diotima bij de opsomming van de eigenschappen die Eros van 
zijnn moeder heeft geërfd, vermeldt dat Eros niet cmdKóq of KctXóq is. Zijn moeder is niet 
mooii en zacht, integendeel, ze is <jKkr\poq en atixunpóq.26 Eros is in veel opzichten het 
middenn tussen twee uitersten, maar in dit aspect niet. Hij is voor de volle honderd 
procentt een erastes. 

4.. Eros is inventief en tevens iemand die naar wijsheid zoekt. Zijn slimheid is gericht 
opp het vangen van zijn prooi. Hij bedenkt steeds listen, hij is vindingrijk, een geduchte 
tovenaar,, menger en sofist.27 Maar naast deze bedriegelijke vorm van slimheid, 
koestertt Eros het verlangen om <t>póvnai<; en ao$ia te verwerven, die we moeten 
onderscheidenn van deze sluwheid.28 Het aspect van de slimheid komt terug in de 
passagee waarin een algemene definitie van ëpwq wordt gegeven (205dl e.v.). Hier 
krijgtt eros namelijk het predikaat SoXepó;.29 Deze eigenschap is natuurlijk een 
verwijzingg naar de erastes die in zijn verliefdheid alle middelen te baat neemt om zijn 
geliefdee voor zich te winnen. We denken hierbij aan de woorden'A<|>pó5ua jtal Aioq 
8oX,ón;XoKee uit Sappho 1, maar ook aan de rede van Pausanias, die dit aspect van het 
gedragg van de erastes uitgebreid belichtte en beweerde dat de Atheense 
samenlevingg dit op zich abjecte gedrag gedoogde.30 

Eross beweegt zich tussen de uitersten van onwetendheid (zijn moeder is oil OO$T\ en 
anopoq)) en wijsheid (zijn vader is copóq en e\kopo<;).31 Deze middenpositie wordt door 
Diotimaa omschreven als een verlangen, een streven naar wijsheid. 

Grieksee manier om aan te geven dat degene die na icai vermeld is, tot de eerder genoemde groep 
behoort.. Bovendien is het, gezien de intermediaire status van Eros tussen het sterfelijke en het 
onsterfelijke,, noodzakelijk dat één van zijn ouders van goddelijke afkomst is. Het is onwaarschijnlijk dat 
Peniaa een godin is. Ze is niet uitgenodigd op het godenfeest en verschijnt vervolgens om te bedelen. 
Bovendienn duidt haar cutopla-staat eerder op een sterveling dan op een godin. Bury (19322 p. XL) 
merktt terecht op dat de vlak vóór de mythe gegeven beschrijving (202c e.v.) van de goddelijke natuur 
alss ettöaiucov en een die xdrvaOa Kal tcaXd bezit, het onmogelijk maakt dat zij een goddelijk wezen is. 
Dezee beschrijving is wel van toepassing op Poros, die aofyóc, en eürcopoc, is. Er is een gedicht van 
Alkmann waarin Poros wordt voorgesteld als een van de eerste goden. Het betreft fr. 5 col. Ill, P. Oxy. 
23900 (Davies), cf. Kirk, Raven & Schofield(19832) pp. 47 e.v., Mourelatos (19932) pp. XXTV-XXV. 
266 Met deze opmerking reageert Diotima natuurlijk op Agathons voorstelling van Eros. Zie hfdst. 6, par. 

"Smp."Smp. 203d6-8. 
^Smp.^Smp. 203d6-7: ^povnoeax; èrci9\>unTTtc, Kal Jtópiuoc,, <|aAx>ao$<öv 5id TKXVTÖC, XOV Piou 
^ i tt woord wordt soms als corrupt beschouwd, zie Hug (1876) Kritischer Anhang p. 217-8. Burnet, 
Bury,, Robin en Dover laten de tekst mijns inziens terecht zoals hij is overgeleverd. De woorden ó 
ueyioróqq xe Kal 6oXepóq epooc, lijken een citaat van een of andere dichter. Vergelijk ook Smp. 203d6: 
deii xivaq TCXÉKCOV nnxavac,. 
«Cf.. Smp. 182el e.v. 
3l3lSmp.Smp. 204b6-7. De begrippen örcopoqen eimopoc, moeten hier wel betrekking hebben op het 
vermogenn problemen, moeilijkheden op te lossen, aan te kunnen. De eigenschap dnopia lijkt niet in alle 
opzichtenn van toepassing op Penia, aangezien zij op handige wijze haar doel, een kind van Poros te 
krijgen,, heeft bereikt. Voor de betekenis van de term itópoq in verband met de god, zie Wilamowitz 
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Aann het begin van haar rede, waarin Diotima Sokrates duidelijk maakt dat wijs en 
dom,, goed en slecht, mooi en lelijk contraire en geen contradictoire begrippen zijn, dat 
will zeggen: als iemand niet dyaeó; is, hoeft dit niet onvermijdelijk te betekenen dat hij 
icaKóqq is, bespreekt zij welke staat er is tussen onwetendheid en inzicht/kennis 
($póvnoi<;,, èmcmviii of 004ia). De vorm van denken als tussenvorm, is het hebben van 
juistee meningen (xö ópeè So^d^eiv, 202a5). Deze staat onderscheidt zich van kennis, 
doordatt zij geen rekenschap kan afleggen: degene die een juiste mening heeft, is niet 
inn staat goede redenen aan te geven waarom iets het geval is. Ook in de Meno (97a-
99a)) maakt Sokrates dit onderscheid. Aan de hand van het voorbeeld van de weg 
naarr Larissa legt hij het verschil uit tussen ware/juiste mening en kennis (êmonuni). 
Eenn juiste opvatting houdt het begrip in dat bepaalde beweringen juist of waar zijn, 
maarr meer niet. Bij kennis worden de betreffende beweringen niet als geïsoleerde 
waarhedenn opgevat, maar als onderdeel van een coherent systeem. Begrip van dit 
systeemm verheldert de onderlinge samenhang tussen de verschillende beweringen en 
maaktt duidelijk waarom ze waar of juist zijn. In de Meno is het verschil tussen 
èiiioTiinTii en ópeVott.Tief|<; Só^a een verschil in mate van inzicht of begrip. Het verschil is 
niett gelegen in het feit dat beide betrekking hebben op een ander object. Dit ligt in het 
SymposiumSymposium anders. Immers Diotima zal uiteenzetten dat de ultieme éïiuraïuti 
betrekkingg heeft op de Vorm tó KCÜLÓV. Dit object heeft een andere ontologische status 
dann het object van de erastes die het laatste stadium nog niet bereikt heeft. Een ander 
belangrijkk aspect van de verhouding tussen beide in de Meno, is wél van toepassing 
opp het Symposium. We mogen er immers vanuit gaan dat het hebben van juiste 
opvattingenn de staat is van Eros. Nu benadrukt Sokrates in de Meno voortdurend dat 
'hett hebben van een juiste mening' kan overgaan in 'het bezit van kennis'. Ook 
Diotimaa suggereert dit aspect: Eros is îXooxxfrüv en toegerust om het doel dat hij voor 
ogenn heeft, te bereiken. Bovendien zal ze in de Hogere Mysteriën demonstreren dat in 
hett geval van de erastes-filosoof ware mening kan omslaan in kennis.32 

Nuu is het opvallend dat Diotima aan het begin van haar rede de begrippen $póvriai<;, 
0041aa en éjiianïnTi op één lijn stelt tegenover dua6ia. We zullen zien dat zij aan het 
eindee van haar rede een onderscheid maakt tussen iemand die naar $póvrioi<; streeft 
enn iemand die naar ao^ia streeft (de $aóao$o<;). Immers, ze vermeldt in de 
zogenaamdee Lagere Mysteriën de term $póviiai<; uitsluitend als een van de dpe-rai 
waarvann degenen die zich op dat niveau ontwikkelen zwanger zijn (209a3, 6). Wie 
^Oooo^eï,, maakt de hoogste vorm van inwijding door en zal uiteindelijk de Vorm het 
schonee aanschouwen. Hij produceert dan dXii9f\5 dpexri (=oo4»ia) (212a5-6). Terwijl 
Diotimaa de term •PÓVTIOK; dus reserveert voor een praktisch, ethisch inzicht, is de 
filosooffilosoof gericht op ware kennis. Het lijkt alsof ze Sokrates in de beschrijving van het 
karakterr van Eros op dit onderscheid enigszins voorbereidt; Ze zegt van hem: 

steedss bepaalde listen bedenkend en een verlanger naar inzicht en vindingrijk, gedurende zijn hele 
levenn 'filosoferend'33 

Zee stelt hier dus p̂ovnoEax; éiciduuirrite en jiópiuoq op één lijn, hetgeen suggereert dat 
$póvnai<;; gelijk is aan praktisch en niet zozeer aan theoretisch inzicht. In het vervolg 
zall ze de term $iXoao$<av als het midden beschrijven tussen duaeifc en oo4>ó<̂ ao$ia en 
niett ^póvriau;. Het laat zich dus aanzien dat ze aan de hand van het karakter van Eros 
Sokratess erop voorbereidt dat Eros met drie vormen van 'denken' is verbonden: 
sluwheid/slimheid,, praktisch inzicht en wijsheid. 

(19202)) p. 382, n. 1, Wippem (1965) n. 28, Guthrie (1975) p. 375, n. 1 en Robin (19586) p. LXXVIH en 
dee commentaren van Hug en Dover ad loc. 
32Voorr de relatie tussen èpav en 8ó£a bij Plato, zie Sier (1997) p. 28 e.v. 
33Smp.. 203d6-7: dei TIVCK; JCXÊKÜJV unxctvö*;, KCU p̂ovrjoeoaq émOunTfriv; Kai nóp\\ioq, $Oooo$d)v 
5iaa Jtavtcx; toü (Hoi), ... 
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Wee stuiten hier echter wederom op een zekere inconsequentie van de mythe. De 
eigenschappenn die Eros van zijn moeder geërfd heeft zijn onder één algemene 
noemerr te brengen, namelijk ëvöeia. In dit opzicht lijkt hij inderdaad sprekend op zijn 
moeder,, hoewel hij niet alle aspecten waarin zij evSeifc is heeft gekregen. Van 
vaderskantt zijn de eigenschappen samen te vatten als een drang om de behoefte die 
hijj heeft te bevredigen. Hij is energiek, dapper, slim en heeft het gemunt op wat mooi 
enn goed is. Al deze eigenschappen komen zeer goed van pas en lijken afgestemd te 
zijnn op zijn jacht. Maar lijkt hij hierin sprekend op zijn vader? Deze is als god in het 
bezitt van xd icaXd en xd dyaGd. Zo omschrijft Diotima ao^ia als één van de KdXXioxa 
(204b2-3).. Het karakter van Eros is van dien aard dat hij streeft naar de vervulling 
vann wat zijn vader is. Hij aardt dus meer naar zijn moeder dan naar zijn vader.34 

Anderzijdss maakt Diotima duidelijk dat Penia en Poros twee tegenpolen zijn en dat 
Eross tussen hen het midden houdt. We zullen zien dat deze interpretatie te maken 
heeftt met de visie van Diotima (=Plato) op de condition humaine. 

5.. Eros heeft een onrustige natuur. Hij beweegt zich van het ene naar het andere 
uiterste.. In hem manifesteren zich de beide karakters van zijn ouders. Diotima 
verwoordtt dit aspect van de aard van Eros nadrukkelijk in de volgende passage: 

enn hij is van nature noch onsterfelijk, noch sterfelijk, maar op dezelfde dag is hij het ene moment 
voll bloei en leven, telkens wanneer hij overvloed heeft, het andere moment sterft hij, maar hij 
komtt weer tot leven dankzij de aard van zijn vader, en wat hij zich verschaft, glipt hem steeds 
tussenn de vingers, zodat Eros nooit gebrek lijdt, maar ook niet rijk is, hij staat midden tussen 
wijsheidd en onwetendheid.33 

Eross kent geen rust, hij wordt heen en weer geslingerd tussen zijn aardse en zijn 
goddelijkee natuur. Diotima benadrukt hier het dynamische element, dat als het ware 
dee gespleten natuur tot een eenheid weet te brengen. Maar deze eenheid bereikt niet 
eenn doel, dat blijvend is. Er zijn momenten dat Eros de rijkdom van zijn onsterfelijke 
vaderr ervaart, maar valt dan weer terug in de tekortkomingen van zijn sterfelijke 
moeder.366 De eenheid bestaat uit het voortdurend in opeenvolging ervaren van de 
tegenstrijdigee eigenschappen. Daarom is het onmogelijk om van Eros te zeggen dat 
hijj gebrek lijdt of rijk is, want zodra dit wordt geconstateerd, is hij al bezig te 
veranderen.. De uitdrukking 'in het midden zijn van' (év iiéaq coxiv) betekent dus zich 
tussenn twee uitersten bewegen. De stimulus om van de staat van zijn moeder over te 
gaann naar die van zijn vader is van nature in Eros zelf gelegen. Het jacht maken op 
watt goed en mooi is, is dus eigenlijk een proces wat zich in hemzelf afspeelt. Want 
watt goed en mooi is, is eigen aan de goddelijke natuur van zijn vader. Het verlangen 
naarr wijsheid is dus een inwendig proces. 

6.. Eros vervult een brugfunctie. Eros is geen sterveling en ook geen god, ook al heeft 
hijj beide aspecten in zich. Diotima maakt van Eros een daimon, en wel een machtige 
(202dl3).. Het proces dat zich in hem afspeelt, namelijk het zich voortdurend 
bewegenn van het sterfelijke naar het onsterfelijke, herhaalt zich in (of is een 

^Zijj noemt Penia ov aotyr\ (204b7), een kwalificatie die ook de staat van Eros aangeeft. Als Eros wat 
ditt aspect betreft het midden zou houden tussen zijn vader en zijn moeder, had zij eigenlijk duaOffc 
moetenn zijn. 
*Smp.*Smp. 203d8-e5. 
*>Dee gedachte dat Eros voor mensen de kracht is om aan de staat van onvolkomenheid te ontsnappen, is 
voorbereidd door de rede van Aristophanes. Ook bij hem is eros de kracht om de eenheid die de mens 
ooitt was, te herstellen. Eros is een genezer van onze verminkte persoon. 
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afspiegelingg van) zijn functie als daimon. Hij is een brug tussen de wereld van de 
stervelingenn en die van de goden.37 Hij behoort tot het daimonische 

datt als een tolk en veerman aan goden overbrengt wat van de mensen komt: hun wensen en 
offers,, en aan de mensen wat van de goden komt: hun bevelen en wat zij in ruil voor de offers 
geven;; doordat het daimonische tussen hen beide in staat, vult het volledig de ruimte tussen hen, 
zodatt het geheel zelf/het al zelf met zichzelf samengebonden is.38 

Eross heeft dus een dubbele taak. Hij is een tolk. Hij is zo vertrouwd met de taal van 
beidee werelden dat hij in staat is de bedoeling van de een aan de ander uit te leggen 
enn omgekeerd. Als veerman zorgt hij voor tastbaar contact tussen beide werelden, 
doordatt hij van beide werelden materiële zaken overbrengt (offers van de mensen 
naarr de goden, en van de goden naar de mensen wat zij in ruil voor de offers 
aanbieden:: wellicht vruchtbaarheid, de warmte van de zon, etc.) Eros is één van de 
daimones,daimones, en zodoende kunnen we de hele wereld, waarin het onsterfelijke en het 
sterfelijkee een plaats hebben, als één continuum opvatten. 
Vervolgenss stelt Diotima dat de mantische technè in al haar vormen en die van de 
verschillendee soorten priesters, onder wie degenen die zich bezighouden met 
mysteriën/inwijdingenn (teXetai), via dit daimonische opereren.39 Het lijkt alsof ze hier 
ookk naar zichzelf verwijst en wil suggereren dat de 'inwijding' die zij in het vervolg 
Sokratess laat ondergaan, geschiedt onder leiding van Eros zelf. Zij is in staat als 
profetess op te treden en Sokrates inzicht te geven in de onsterfelijke wereld van de 
Vormenn en deze toe te lichten.40 

Dee god zelf mengt zich niet met de mens.41 Het blijven gescheiden werelden en Eros 
beweegtt zich hiertussen. De beschrijving die wij hebben gegeven van het proces dat 
zichh binnen Eros afspeelt, klopt met deze gang van zaken. Eros heeft beide 
elementen,, het sterfelijke en het onsterfelijke, in zich; hij ervaart elk kortstondig om 
vervolgenss naar de ander over te gaan. De gespletenheid in de wereld weerspiegelt 
zichh in het innerlijk van Eros. 
Wee kunnen uit de passage 201e8-203a8, uit de mythe en de toelichting van Diotima 
eropp opmaken dat de brugfunctie van Eros betrekking heeft op begrippen als 
onwetendheid-kennis,, het lelijke-het schone, het slechte-het goede. Over het eerste 
paarr is Diotima het meest expliciet. Eros is niet onwetend, maar ook niet wijs. Hij 
verlangtt of streeft zijn hele leven naar wijsheid ($ikoao$wv). Wijsheid wordt impliciet 
doorr Diotima geassocieerd met de wereld van het onsterfelijke. Eros overbrugt dus 
ookk op het gebied van kennis de twee uitersten, de een gekoppeld aan het sterfelijke, 
dee ander aan het onsterfelijke.42 Maar hoe zit het met de begrippen het lelijke-mooie 
enn het slechte-goede?43 In de passage die aan de mythe voorafgaat beweert Diotima 

3TVergelijkk Gorgias 507e6-508a4, waar Sokrates Kallikles voorhoudt dat de wijzen (oi oó^oi) beweren 
datt hemel en aarde, goden en mensen onder meer door de gemeenschapszin (icoivcovia) en door 
vriendschapp ($iAia) bijeengehouden worden. 
**Smp.**Smp. 202e3-7. 
3939Smp.Smp. 202e7-203al. Ze lijkt met deze opmerking aan te sluiten bij de rede van Eryximachos, die 
meendee dat de goede Eros het evenwicht tot stand brengt tussen de menselijke wereld en die van de 
goden.. Mantiek is in zijnn ogen niets anders dan de kennis van deze functie van de goede Eros. Bij hem 
iss echter de gedachte dat de wereld één continuum is en dat Eros als daimon hiervoor mede 
verantwoordelijkk is, afwezig. 
^Vergelijkk ook de opmerking van Diotima wanneer Sokrates haar introduceert (201d3-5): ze heeft de 
Athenerss een offer doen brengen waardoor de pest voor 10 jaar werd uitgesteld. Zij heeft blijkbaar 
kenniss van de goddelijke wereld en weet op welk moment de mensen zich tot goden moeten richten. 
4l4lSmp.Smp. 203al-2: Öeóc, 6è öv6p<üJtq> ov> neiywrai,... 
42Inn die zin vervult Sokrates als belichaming van Eros een brugfunctie tussen de aanwezigen op het 
symposionn en Diotima. Cf. Sier (1997) p. 3. 
43Ookk in de Lysis (218a-b) omschrijft Sokrates het 'filosoferen' als de staat tussen onwetendheid en 
wijsheid.. Maar hier wordt expliciet de staat van onwetendheid in verband gebracht met slechtheid 
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datt Eros niet mooi/goed maar ook niet lelijk/slecht is, en dat hij verlangt naar datgene 
watt hij niet is. Bovendien zegt ze dat alle goden gelukkig en mooi zijn, en dat degenen 
diee gelukkig zijn in het bezit zijn van wat goed en mooi is.44 Het lijkt er dus op dat het 
aspectt van het mooie en dat van het goede gekoppeld zijn aan het onsterfelijke. Het is 
opvallendd dat in de verleiding van Poros door Penia schoonheid geen rol speelt, maar 
opp een andere manier in de geboorte-mythe aanwezig is. Schoonheid is de context 
waarinn de verleiding plaatsvond: de geboortedag van Aphrodite.45 De plaats die 
schoonheidd in de mythe heeft lijkt een voorbode te zijn van 'het verwekken in het 
schone'.. Eros zelf is een belager van wat mooi en goed is. Hij is de erastes inzake het 
schone.. Als erastes kan hij zelf niet mooi zijn, maar dat wat bemind wordt is 'het in 
werkelijkheidd schone, tedere, volmaakte en het gelukzaligste.'46 Het object van eros 
staatt dus aan de kant van het onsterfelijke. Het is van een andere orde dan Eros, want 
hett bezit de eigenschappen in volle mate - perfectie is hier de superlatief van de 
eigenschapp het goede - waarnaar Eros verlangt. Diotima spreekt hier in algemene 
termenn over het beminnelijke, niet over degene die bemind wordt - en ze maakt nog 
geenn onderscheid tussen verschillende gradaties van het TO KCXXÓV. In principe is alles 
watt object is van Eros/eros min of meer van een goddelijke status. We komen nog op 
dezee gedachte terug. 

7.. Eros is één. In aansluiting op de rede van Aristophanes en Agathon stelt Diotima 
duidelijkk dat Eros één is. Ondanks zijn 'gespletenheid' gaat het om één god die 
uiterstenn in zich verenigt. Maar de eenheid van Eros functioneert ook nog op andere 
niveaus.. Eros is niet alleen het verlangen naar het mooie in uiterlijke zin. Net zoals 
KCXXÓC;; meer betekenissen heeft, zo heeft Eros als verlangen op verschillende zaken 
betrekking.. Al in de passage 201e8-204c6 bereidt Diotima Sokrates erop voor dat 
Eross op zeer uiteenlopende objecten betrekking kan hebben: het lichamelijk schone 
enn de wijsheid. Wijsheid is een van de dingen die het 'mooiste' zijn.47 Vandaar dat 
Eross gelijk is aan het verlangen om wijs te zijn. Vooralsnog wordt niet erg duidelijk op 
welkee manier Eros deze verschillende aspecten van zijn karakter in zich verenigt, 
maarr Diotima benadrukt tegenover Sokrates (en Plato tegenover zijn lezer) al meteen 
datt Eros ook op het geestelijke vlak werkzaam is. Dit aspect was door Agathon 
voorbewerkt.. Hij sprak over de wijsheid van de god (197a2), die in zijn kundigheid 
bovenn alle andere goden staat. Voor Diotima is Eros zelf niet wijs, maar staat hij voor 
hett verlangen naar wijsheid, met andere woorden: Eros is 'filosofie'. 
Dezee meerduidigheid of complexiteit van de term Eros wordt door Diotima nader 
toegelicht.. In 205b4 e.v. maakt zij aan de hand van het voorbeeld van de term jEoinoiq 
('hett maken', 'het creëren'), die op veel activiteiten betrekking heeft, maar slechts de 
naamm is voor één bepaalde activiteit, duidelijk dat Eros eigenlijk een algemene term 
is,, die uiteenlopende vormen van verlangens aanduidt. In de Griekse taal hebben de 
termenn ëpax;, èpav en épaattV; doorgaans een specifiek erotische connotatie. Maar eros 
iss eigenlijk elk verlangen naar datgene wat goed; het is voor ieder mens het verlangen 
omm gelukkig te zijn.48 Voor sommigen ligt dit op het terrein van geld verdienen, voor 
anderenn in de sportbeoefening en weer anderen vinden hun geluk in het streven naar 

(ïcaicóv).. Zij die zo slecht zijn dat ze onwetend (dyveóuovei; en duaSéiq) zijn, filosoferen niet. Want zij 
verkerenn niet in de overtuiging dat ze niet weten wat ze niet weten. De goeden zijn wijs en hoeven niet te 
filosoferen.. Dus het zijn noch de goede, noch de slechte mensen die filosoferen. 
"Doorr Eros een Öcttjicov te noemen en hem te bestempelen als het streven van mensen om geluk te 
bereiken,, speelt Plato met het verband tussen de termen Saiuxov en e\>5aiu<BV. 
45Inn dit aspect corrigeert ze Agathon. Hij had beweerd dat Aphrodite, de godin van de schoonheid, 
objectt is van Eros (196d2). Diotima maakt het verband tussen Eros en Aphrodite minder direct. 
^Smp.^Smp. 204c4-5: ïcai ydp êou TO épaaxöv xó xcp övn. tcaXöv ïcai dppöv Kai xéteov icai uaKapiatóv. 
4747Smp.Smp. 204b2-3: êoxiv ydp 6f| xo&v tcaXJuarcDv fi ao^ia,... 
^Smp.^Smp. 205dl-3: tó uèv tce<f>aAxuóv ëan rcaoa f\ TCOV dyaSöv èni&uuia Kai xoö eüSaiuovetv ó 
liévio-tóc,, xe ïcai Sotepöc, ëpax; navri. 
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dee wijsheid/het inzicht Hiervoor gebruikt het Grieks niet de term épöv, maar deze 
verlangenss zijn wel vormen van ëpox; als generieke term.49 De definitie van eros als elk 
verlangenn naar wat goed is en elk verlangen om gelukkig te zijn, wordt nader 
gespecificeerdd als het verlangen dat het goede te beurt valt aan het subject van het 
verlangen,, en wel voor altijd.30 Via een schijnbaar onlogische redenering - van het 
elementt 'voor altijd' naar 'onsterfelijkheid' - breidt ze de definitie uit tot het verlangen 
naarr het eeuwige bezit van het goede en naar onsterfelijkheid.51 Dit is de generieke 
definitiee van eros. Eros is dus gericht op het eeuwige bezit van hett goede, op geluk en 
opp onsterfelijkheid. Hierop zijn alle vormen van verlangen die onder de generieke 
eross vallen terug te brengen. Deze elementen vinden we ook terug in de beschrijving 
vann de aard van de daimon Eros. Hij is belager van wat mooi en goed is, hij beweegt 
zichh tussen het sterfelijke en onsterfelijke en verlangt het onsterfelijke, en daarmee 
hett geluk, de staat van zijn vader als god, te bereiken. Het streven naar 
onsterfelijkheidd staat hierbij centraal. Het verlangen om een goddelijke status te 
verwerven,, doet hem ook streven naar het mooie, het goede en het geluk. Dit is de 
kernn van wat Eros is, hierin ligt zijn identiteit. 
Wee moeten ons in dit kader nog buigen over twee vragen. De eerste vraag betreft een 
probleemm dat we ook besproken hebben naar aanleiding van de rede van Agathon." 
Hoee manifesteert de eenheid van Eros zich in zijn object? We zullen in het vervolg 
aantonenn dat Diotima ook in dit opzicht nauw aansluit bij de rede van Agathon. De 
voorbeeldenn van de goden die hij had gegeven, gaven aan op welke manier de kracht 
vann Eros begrepen moet worden. Eros prikkelt de betreffende god zijn/haar 
specifiekee functie of taak te ontwikkelen. Ook Diotima geeft aan dat eros kan staan 
voorr zeer uiteenlopende verlangens. Het laat zich echter aanzien dat zij tevens van 
meningg is dat eros de specifieke activiteit van een individu stimuleert. Eros is een 
krachtt die de specifieke aard of het specifieke karakter van de betreffende persoon 
doett ontwikkelen: de een ontwikkelt zich als atleet, de ander als filosoof. Eros zelf 
vertegenwoordigtt een uiteenlopende reeks van verlangens, die gemeenschappelijk 
hebbenn dat ze in de mens de weg vormen waarlangs hij naar onsterfelijkheid streeft. 
Dee éne Eros manifesteert zich in elk individu op een eigen wijze. We komen op dit 
puntt nog terug. 
Dee tweede vraag, die we nu alleen kunnen aanstippen, betreft de verhouding tussen 
Eross als generieke kracht en Eros als een specifiek-erotische drijfveer. Betekent de 
uniteitt van Eros dat beide onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn? Om het met een 
voorbeeldd te adstrueren: gaat aan het streven naar wijsheid altijd het erotische 
verlangenn vooraf, of kan iemand naar wijsheid zoeken zonder dat hij door eros als 
erotischee drang bevangen is? Dit is een belangrijke vraag die de essentie van 
Diotima'ss inwijding raakt. We zullen in het vervolg laten zien dat ook in dit opzicht de 
eenheidd van Eros intact blijft." 

4.. Het schone, het goede en het geluk 

Hett is duidelijk dat de beschrijving die Diotima geeft van Eros, niet alleen een 
verklaringg is van het verschijnsel eros, maar ook een toelichting wil zijn op degene die 

** 99Smp.Smp. 205d3-5: dXV oi uèv a%Xv\ xpeaóuevoi noAAaxfi èn avtóv, f\ iccrcd xpiiuanajióv ^  Kaxa 
^iXoVuuvaaria vv fj  KOtd ^iXoco^iav,.. . Plato suggereert dus dat de stam $iX,- onder  het generieke 
gebruikk  van ëpoaq valt. Dit dus in tegenstelling tot de Lysis, zie noot 85 van hoofdstuk 7. 
xxSmp.Smp. 206all-12: "Eou v dpa auXX.T||55nv, eifa. ó ëpox; xov xó dya6óv airtó» etvai dei. 
31Cf.. Smp. 206e8-207a4. Voor  commentaar  op de onlogische stap, zie Dover  (19822) p. 144. Ik kom 
hieropp in paragraaf 4 terug en zal laten zien dat deze stap niet zo onlogisch is, als hij  lijkt . 
52Ziee hfdst. 6 par. 3 en par. 7. 
S3Ziee par. 11 van dit hoofdstuk. 
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doorr eros is bevangen, de erastes. De karakterisering van de god beschrijft ook de 
mensenn die door eros worden gedreven. Eros is volgens Diotima een mogelijkheid 
voorr mensen om hun sterfelijkheid te doorbreken. Dat is in feite het centrale punt van 
dee hele rede. Eros is bij uitstek de weg waarlangs de mens gelukkig kan worden, 
omdatt hij voor hem de manier is om aan zijn sterfelijkheid te ontsnappen. Op twee 
plaatsenn geeft Diotima aan wat het betekent om gelukkig te zijn. In de passage 
waarinn zij Sokrates duidelijk maakt dat Eros geen god is, vraagt ze hem of hij van 
meningg is dat alle goden gelukkig en mooi zijn. Dit zou hij toch niet durven ontkennen. 
Vervolgenss vraagt ze hem: 'Zeg je niet dat degenen die de dingen bezitten die goed en 
diee mooi zijn, gelukkig zijn?34 Sokrates is het hier stellig mee eens. De passage waarin 
Diotimaa de functie van Eros voor de mensen behandelt, begint met een uitleg van de 
vraagg wat geluk en wat het verlangen om gelukkig te zijn eigenlijk voor mensen 
betekenen.. Ze pakt het zeer didactisch aan. Ze neemt als uitgangspunt een bewering 
overr de relatie tussen eros en wat mooi is, die Sokrates blijkbaar eens tegenover haar 
hadd gedaan, en die ook Agathon op het symposion heeft gedaan. Ze stelt dat degene 
diee verliefd is (ó épcüv) in zijn verliefdheid gericht is op td KaAó/oi KaXoi." Deze 
gedachtee wekt op dat punt van haar rede geen bevreemding, omdat zij niet in 
tegenspraakk is met het voorafgaande, waarin Diotima zo nadrukkelijk aangetoond 
heeftt dat Eros/eros een brugfunctie heeft onder meer tussen dat wat lelijk en dat wat 
mooii is. Maar nu is het moment gekomen om de relatie tussen eros en datgene wat 
mooii is nader te onderzoeken. Wat betekent het eigenlijk als we zeggen dat degene 
diee verliefd is, in zijn verliefdheid gericht is op dat wat mooi is (204d8-9)? Waarnaar 
verlangtt zo iemand eigenlijk? Het antwoord luidt: dat hem datgene waarnaar hij 
verlangtt te beurt valt. Maar ze is nog niet tevreden en vraagt Sokrates: 'Wat zal er 
voorr hem zijn aan wie de dingen die mooi zijn te beurt zullen vallen?' Sokrates begrijpt 
niett waar ze met deze vraag naar toe wil en om de vraag duidelijker te maken 
substitueertt ze dya8ó<; voor icaA.ó<;. Nu snapt Sokrates wel wat de bedoeling van de 
vraagg is en antwoordt dat zo iemand gelukkig zal zijn. De substitutie betekent dus niet 
datt de termen KOXÓ<; en dyaeó<; volkomen identiek zijn; de substitutie wil juist aangeven 
datt de termen niet aan elkaar gelijk zijn. Immers Plato doet het voorkomen dat voor 
Sokratess het verband tussen het bezit van wat goed is en geluk evidenter is dan het 
verbandd tussen het bezit van wat mooi is en geluk. Dit wordt bevestigd, doordat 
Diotimaa vlak hiervoor in 202c het geluk van de goden gekoppeld had aan het bezit van 
watt goed en mooi is. Het feit dat Sokrates ondanks het voorafgaande de vraag niet 
kann beantwoorden wat het bezit van wat mooi is voor iemand inhoudt, onderstreept 
duss dat er, ook al is er een onmiddellijk verband tussen eros en dat wat mooi is, niet 
eenn onmiddellijk verband is tussen het bezit van wat mooi is en geluk. Dit verband is 
err wel tussen geluk en dat wat goed is. Diotima bereidt Sokrates er dus op voor dat er 
eenn verschil is tussen de rol van het mooie en die van het goede ten opzichte van het 
menselijkk geluk. We kunnen zeggen dat geluk eruit bestaat dat iemand in het bezit is 
vann wat goed is en van wat mooi is, maar dat de rol van datgene wat goed is, 
belangrijker,, wezenlijker is dan die van datgene wat mooi is. 
Tenn aanzien van het verband tussen geluk en wat goed is maakt Diotima nog twee 
belangrijkee opmerkingen. Allereerst wordt geluk, zoals we hebben gezien, pas 
gerealiseerdd door het eeuwige bezit van het goede. Het gaat, volgens Diotima, 
mensenn blijkbaar niet louter om het bezit van het goede, maar ze willen er zeker van 
zijnn dat ze wat goed is voor altijd, zonder een tijdslimiet, bezitten. Geluk is dus niet iets 
datt voorbijgaat, vervaagt of verdwijnt. Werkelijk gelukkig zijn betekent dat iemand er 
zekerr van is dat de constituenten van zijn geluk niet afhankelijk zijn van het hier en nu. 
Eross is dus het verlangen om dit te verwezenlijken. 

s+Smp.s+Smp. 202c 10-11: Etöaijiovaq 8è 5fi ïjéyev; ov xotx; xdyada ïcai td icaXd Ketcrnjiévo-u;; 
5555Smp.Smp. 204dl e.v. Cf. de rede van Agathon, 197b8. 
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Verscheidenee commentatoren hebben benadrukt dat de stap die Diotima maakt, van 
eross als het verlangen naar het eeuwige bezit van wat goed is naar het verlangen 
naarr onsterfelijkheid, niet conform de wetten van de logica is.56 Toch is de stap vanuit 
haarr visie op wat geluk is en wat het goede is, niet onlogisch. We kunnen dit duidelijk 
makenn door in te gaan op de tweede correctie die zij aanbrengt op de gedachte dat 
gelukk bestaat uit het bezit van wat goed is. Wat moeten we ons voorstellen bij de 
woordenn 'datgene wat goed is'? Wat wordt eigenlijk bedoeld met het goede? Ook dit 
puntt verheldert ze aan de hand van een stelling van een van de vorige sprekers op het 
symposion,, namelijk die van Aristophanes.57 Ze zegt: 

Menn hoort wel eens zeggen dat diegenen verliefd zijn die hun eigen wederhelft zoeken; mijn 
betoogg stelt echter dat eros niet gericht is op een helft of een geheel, tenzij het zo is, mijn vriend, 
datt die een goed zijn. Hun eigen voeten immers en handen willen mensen zich afsnijden, als die 
eigenn delen hun slecht lijken. Immers, niet verwelkomt ieder, dunkt me, datgene wat van hemzelf 
is,, tenzij iemand dat wat goed is verwant (oiieetoq) noemt en van hemzelf (afkomstig van 
hemzelf)) en datgene wat slecht is wat hem vreemd is noemt. Immers er is niets anders waarop 
mensenn verliefd zijn dan op dat wat goed is.38 

Dee bedoeling van deze woorden is niet zozeer om te laten zien dat Diotima de 
centralee stelling van de rede van Aristophanes afwijst, maar eerder dat hij onder te 
brengenn is onder haar definitie van eros.59 Aristophanes heeft een te beperkte visie op 
eros,, maar zolang hij bedoelt dat het verlangen gericht is op iets dat goed is, is zijn 
omschrijvingg in principe niet onjuist.60 In haar commentaar op de stelling van 
Aristophaness specifieert ze wat ze bedoelt met 'wat goed is'. Het is datgene wat 
oiiceïo<;; is, wat verwant is aan de persoon. Ze expliceert dit begrip direct met het 
woordd èavrov: het goede is iets dat afkomstig is van de persoon zelf. Het is als het 
waree een deel van de persoon zelf. Het goede is dus niet iets dat van de persoon 
onafhankelijkk is, maar vertoont juist verwantschap met hem.61 Het goede is dus 
persoonsgebonden,, het hangt af van wat voor persoon iemand is.62 

Alss dit juist is, wordt de stap die Diotima maakt van het eeuwige bezit van het goede 
naarr onsterfelijkheid duidelijker. Aangezien het goede verbonden is met, verwant is 
aann de persoon, betekent de eeuwige voortzetting van het goede ook de eeuwige 

S6Ziee noot 51 van dit hoofdstuk. 
57Platoo blijft consequent in de manier waarop de rede van Diotima is ingebed: ze gebruikt niet de naam 
vann Aristophanes, maar gebruikt de uitdrukking Xévexai... TU; ... Xóyoq {Smp. 205dl0). 
5>5>Smp.Smp. 205dl0-206al; het Grieks van 205e5-206al luidt: ov vdp xo èaxnéy otum ëicaoTOi 
dona^ovrai,, ei jifi el Tiq tó uèv óyaeöv oixetov KctXei Kal èawov, xö 5è KOKÓV dXXórpiov. 
59Degenenn die menen dat Diotima het standpunt verwerpt zijn bijvoorbeeld: Neumann (1965/1) p. 47; 
Wippernn (1965) p. 130 en n. 42; Dover (1966) p. 48; Stokes (1986) p. 156; Fisher (1992) p. 460. 
Degenenn die benadrukken dat Diotima Aristophanes aanvult, maar niet afwijst: Gilbert (1909) p. 68; 
Jaegerr (1943) p. 189; Friedtënder (I9602) p. 22; Ferrari (1992) p. 253. 
^Beidenn onderstrepen de onvolkomenheid van de menselijke staat en zien in Eros de mogelijkheid van 
dee mens om aan deze onvolkomenheid te ontsnappen. Bij Aristophanes is eros, zoals we hebben gezien, 
gerichtt op dat wat oitceio<; is. Diotima stelt dat eros gericht is op dat wat dyaOoq is, maar ze legt uit dat 
ditt oiiceïoq is: verwant aan de persoon. Dit sluit aan bij de visie van Aristophanes, immers de 
wederhelftt is verwant aan de ander en dus voor die ander óvaOóq. Vanuit de opvatting van Diotima 
schiett de visie van Aristophanes te kort, omdat bij hem als het ware het icaXóv en het oUeiov 
samenvallen.. Zij haalt deze juist uit elkaar. Vergelijk verder hfdst. 5, par. 7. 
6,Voorr het oiKéiov-begrip vergelijk ook Chrm. 163c-d, Ly. 221c e.v. en 222c, R. 586e. Er zijn weinig 
commentatorenn die het oiieeïov-begrip in de rede van Diotima in verband brengen met het goede. Cf. 
Guthriee (1975) p. 386, Price (1989) p. 17 en Sier (1997) p. 104. Jaeger (1943) pp. 189-190 merkt op 
datt het begrip l̂Amnict in de Ethica Nicomachea DC, 8 op deze passage uit het Symposium teruggaat. 
"Wee zien dat de benadering van Aristophanes niet heel ver afstaat van die van Diotima. Voor 
Aristophaness was natuurlijk de wederhelft een goed. Bovendien is hij degene die de term oiicetov 
invoertt voor het object van eros (cf. 193dl-2 en p. 77). 
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voortzettingg van een deel van de persoon.*3 In de uitdrukking Tiet eeuwige bezit van 
hett goede' Ügt niet zozeer de nadruk op het eeuwige bezit, maar op het eeuwige bezit 
vann het góéde. Bovendien is de uitdrukking 'het eeuwige bezit' eigenlijk geen correcte 
weergavee van de woorden van Diotima. Ze gebruikt tweemaal het woord voor bezit, 
maarr zonder de predikatie van het woord 'altijd'.64 Vanaf het moment dat dit element 
inn haar redenering wordt opgenomen (vanaf 205a7) hanteert ze steeds het 
werkwoordd elvai met het pronomen reflexivum in de dativus.65 Deze manier van 
uitdrukkenn is vager dan het begrip van bezit (ïcrnoic,). Als haar begrip van 
onsterfelijkheidd voort zou komen uit het eeuwige bezit van het goede, zou dat toch in 
dee richting van de onsterfelijkheid gaan, waarbij de persoon zelf als geheel voortleeft. 
Maarr dat is hier niet het geval. Zeer bewust gebruikt Plato het ietwat vagere 
elvcu+dativus,, wanneer Diotima spreekt over het eeuwig voortduren van het goede. 
Immerss de duur van het goede overschrijdt de duur van het leven van degene die dit 
goedee heeft voortgebracht. In het Symposium is geen expliciete aanduiding van een 
voortbestaann van de individuele ziel. Haar voortbestaan is gegeven door het 
voortbestaann van het goede dat van haar afkomstig is. 
Watt is nu de rol van datjgene wat 'mooi' (KOXÓV) is in het proces om onsterfelijkheid te 
realiseren?? En wat is hierin precies de verhouding tussen wat goed en wat mooi is? 
Mett name over deze laatste vraag is veel verwarring geweest. Velen hebben uit de 
substitutiee van icaXóv door dyaOóv in 204el-2 de verkeerde conclusie getrokken, 
namelijkk dat het tectXóv en dyaöóv voor Diotima (én Plato) in deze rede zonder meer 
samenvallenn en identiek zouden zijn. Men heeft zelfs gesteld dat de Vorm van het 
Schonee identiek zou zijn aan de Vorm van het Goede uit de Respublica. Het 
schouwenn van de Vorm van het Schone zou hem waarlijk onsterfelijk maken. Dit is 
echterr een onjuiste visie. 
Mijnss inziens heeft White overtuigend aangetoond dat het KOXÓV in Diotima's rede een 
anderee functie heeft dan het dyaeóv en er onmogelijk mee kan samenvallen.66 Kort 
gezegdd is het KCXXÓV een middel om het dyaöóv te bereiken en niet zelf het uiteindelijke 
doell van eros. In grote lijnen volg ik de conclusies van White, alhoewel ik in mijn 

npacenpace Dover (19822) p. 144; Stokes (1986) pp. 158-159; Santas (1988) pp. 35-36; Anderson (1993) p. 
70.. Sier (1997) p. 108 legt de schijnbaar onlogische gedachtegang uit door te verwijzen naar /?. 608e, 
waarr TO dyaOóv gelijkgesteld wordt aan TO acö^ov icai cix̂ eXoOv. 
^Inn Smp. 202cl0-l 1:... TOIX;xdyaöd icai ia ïeaXd Keicmuévo,uc,; en in 205al: Ktnoei yap,... dyaödiv 
oii e\>5aiuoveq eüSaiuovec*... 
65Cf.. 205a6-7: icai JtdvTaq xdyaöd ftouXeoOai avtoïc, eivai dei,... Vergelijk ook 206a9, 206all-12, 
207a2.. In de laatste twee passages geeft ze haar algemene definitie van epcoc,, namelijk: ó êpooq xov TÖ 
dyaGóvv aura» etvai dei. De plaatsing van het pronomen reflexivum is mijns inziens dicö KOIVOÜ: het 
hoortt zowel bij etvai als bij xó dyaOóv. Met de laatste combinatie onderstreept ze dat het gaat om het 
goedee dat met de persoon verbonden is. 
"Whitee (1989). Neumann (1965/1) had vóór hem al op basis van de tekst van de rede van Diotima het 
onderscheidd tussen het KaXóv en dyaOóv scherp geformuleerd. Voor degenen die vóór het artikel van 
Whitee beide begrippen in de rede van Diotima laten samenvallen, zie White (1989) p. 149, n. 3. 
Anderenn die White niet vermeldt: Kramer (1959) pp. 496 e.v., Lesky (1976) p. 98, Philipp (1980) p. 
90;; verder ook Morgan (1990) pp. 87 e.v., Allen (1991) p. 54 en 71, Kahn (1996) pp. 259, 263, 266 
e.v.. Jaeger (1943) spreekt over twee aspecten van één en dezelfde realiteit. Hij verwijst naar de term 
tcaXoKaya9ta.. Toch meent hij dat de Vorm het Schone niet wezenlijk te onderscheiden is van de Vorm 
hett Goede. Cummings (1976) lijkt aanvankelijk een onderscheid te maken tussen de rol van KOXÓV en 
diee van dyaOóv, maar met name wanneer hij komt te spieken over de filosoof vervaagt dit onderscheid. 
Dee oplossing die Price (1989) p. 16 en 43 biedt, lijkt me voor het Symposium niet toereikend; volgens 
hemm hebben dyadóc, en KaAóc, wel dezelfde extensie, maar niet dezelfde betekenis. Stokes (1986) p. 154 
e.v.. lijkt wel een onderscheid aan te brengen, maar formuleert dit niet scherp genoeg. Ferrari (1992) p. 
2555 beschouwt aanvankelijk icaXóv als instrumenteel, maar meent vervolgens dat in de Hogere 
Mysteriënn ten onrechte KOXÓV zowel product als instrument is. Sier (1997) pp. 98 e.v. benadrukt terecht 
datt KOXOV en ctyaöóv een verschillende functie hebben; hij noemt het Ka3tóv het object, het dyaOóv het 
doell van eros. Een groot aantal auteurs gaat ervan uit dat het KOXÓV het uiteindelijke xéXoq is, maar dit is 
niett juist. Zie White (1989) p. 151 en n. 7. 
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uitlegg eigen accenten leg. De commentatoren die het KCXXÓV gelijkstellen aan het 
dyaeóvv hebben te weinig oog gehad voor de didactische lijn van het betoog van 
Diotima.. Net zoals de voorafgaande redes een onderlinge discussie voeren, zo is ook 
dee rede van Diotima niet alleen een uiteenzetting van de waarheid omtrent eros, maar 
treedtt ook in discussie met de voorgaande sprekers. Ze neemt bepaalde beweringen 
vann de vorige sprekers als uitgangspunt om de toehoorder/lezer stap voor stap te 
leidenn naar het ware inzicht in wat eros is en hem zo ervan te overtuigen op welke 
puntenn haar theorie zich van die van de anderen onderscheidt. Zij doet dit niet louter 
doorr de verschillen te markeren, maar juist ook door bepaalde punten van hen over te 
nemen,, deze geleidelijk om te buigen en in haar theorie in te passen. 
Wee hebben gezien dat Agathon gesteld had dat a. Eros de mooiste en beste god was, 
enn dat hij de eenheid van deze eigenschappen belichaamt; b. dat Eros een verlangen 
iss naar schoonheid of naar de dingen die mooi zijn; c. dat uit deze hartstocht voor wat 
mooii is, alle goede dingen van de mensen en goden zijn voortgekomen; d. dat Eros 
degenee die door hem bevangen raakt stimuleert om zijn of haar specifieke 
functie/taakk uit te voeren; e. dat Eros geen betrekking kan hebben op het lelijke (xö 
aïoxpoq);; f. Eros staat zowel voor de erastes als voor de eromenos. Deze gedachten 
overr Eros bevatten vanuit Diotima's visie enerzijds veel goeds, anderzijds is de 
stellingsnamee van Agathon verwarrend en soms foutief. Diotima heeft het dus niet 
gemakkelijkk om vanuit deze mengeling van juiste en onjuiste associaties te komen tot 
eenn theorie die een scherp onderscheid maakt tussen de rol van het KOXÓV en dyaOóv 
tenn opzichte van het menselijk geluk, en ervan uitgaat dat eros uitsluitend betrekking 
heeftt op de erastes, en dat eros mensen aanzet tot activiteiten die verbonden zijn met 
hett specifieke karakter van de persoon. Zij pakt twee dingen tegelijkertijd aan: ze 
maaktt duidelijk waarin het betoog van Agathon verwarrend en onjuist is, en deze 
verhelderingg vormt tevens de eerste stap in de richting van de onthulling van haar 
eigenn visie. 
Voordatt Diotima aan het woord komt, corrigeert Sokrates Agathon op het punt van 
dee eigenschappen van Eros. Opvallend hierbij is dat hij dit niet doet aan de hand van 
dee termen KaXóc; en d-ya6ó<;. In de hele passage 199c3-201a5 komen deze termen niet 
voor.. Sokrates pakt slechts één probleem tegelijk aan en doet dit aan de hand van 
eigenschappenn als groot, sterk, snel, gezond en rijk. Pas als duidelijk is dat Eros niet 
datgenee kan bezitten waarnaar hij streeft, wordt deze conclusie in verband gebracht 
mett xö Ka>óv en xó oyaGóv, en wel aan de hand van zinsneden die letterlijk ontleend zijn 
aann de rede van Agathon.67 Tegelijk laat hij zien dat een van Agathons 
uitgangspunten,, namelijk dat Eros mooi en goed is, niet juist is. Hierbij stipt hij in 
201c22 en in 201c4-5 de verhouding aan tussen dya6ó? en KOXÓ<;. Voor de oplettende 
toehoorderr moet duidelijk zijn dat ze wel nauw met elkaar verbonden zijn, maar niet 
identiek68.. Nu is het Diotima's taak om duidelijk te maken dat de rol van xö KOXÓV ten 
opzichtee van het menselijk geluk een andere is dan die van xö dyaOóv. Ook dit doet zij 
stapp voor stap, waarbij ze zich aanvankelijk aansluit bij Agathons opvatting dat Eros 
gerichtt is op datgene wat mooi is. Terloops corrigeert ze de gedachte dat Eros zelf 
directt gericht zou zijn op Aphrodite en omschrijft ze Eros als een èpctoxfy; nepi xó KaXóv 
(203c3-4)) en êpeoq jiepi xö KaXóv (204b3). Ze bereidt de toehoorder erop voor dat de 
relatiee van eros tot het schone minder direct is dan de rede van Agathon suggereerde. 
Wee hebben gezien dat de functie van de substitutie in 204e juist is het verschil te 
onderstrepenn tussen het verband van het dyadóv met geluk en dat van het KCLXÓV met 
geluk.. Vanaf dat moment gebruikt ze niet meer de zinsnede dat eros gericht is op het 
schone.. Zo heeft ze de toehoorder toegerust om haar zonder veel moeite te kunnen 
volgen,, wanneer ze in 206b7-8 uiteindelijk uiteenzet wat nu precies de relatie is 

67Cf.. Smp. 201a5. 
^Zi ee noot 8 van dit hoofdstuk. 
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tussenn ëpüx; en het KaXóv: eros is een verwekking in het schone.69 Degene die door 
eross is bevangen wordt door het KOXÓV geprikkeld om te creëren.70 Het schone is de 
voedingsbodemm voor het scheppen van degene die 'verliefd' is. Diotima vraagt 
Sokratess op welke manier en in welke handeling de erastes erop uit is dat het goede 
hemm voor altijd toekomt. Het verwekken in het schone, dat hierop het antwoord is, is 
duss direct verbonden met het aan de erastes eeuwig te beurt vallen van wat goed is. 
Hett creëren in het schone, de Jtpa^ leidt tot een 'product' en dit product is het goede. 
Hett goede is dus een eigen creatie van de erastes. Het komt dus uit hem voort. 
Inn de passage 206c 1 e.v. zegt Diotima dat alle mensen zowel op lichamelijk als 
geestelijkk niveau zwanger zijn en dat het eigen is aan de menselijke natuur om op een 
bepaaldee leeftijd het verlangen/instinct te knjgen om te verwekken. Deze drang om te 
verwekkenn wordt opgewekt, wanneer de persoon in de buurt is van wat mooi is. Hij 
raaktt opgewonden, aangezien datgene wat mooi is hem verlossen kan van de pijn die 
hijj heeft vanwege zijn zwangerschap. Deze pijn wordt opgeheven door het 
verwekkenn in het schone. Dit kan dus zowel op het niveau van het lichaam als op het 
niveauu van de ziel plaatsvinden. Het product kan een kind zijn of een geestelijk 
product,, dat kenmerken van de erastes draagt. Door het verwekken in het schone 
plantt de erastes zichzelf voort en verkrijgt zo onsterfelijkheid. 
Heeftt Diotima Sokrates voor de gek gehouden, toen zij zei dat eros gericht was op het 
schone?? Nee, in zekere zin is eros gericht op het schone, maar niet zoals eros op het 
goedee is gericht. Het schone moet voorhanden zijn, moet binnen bereik zijn van 
degenee die door eros is bevangen, anders kan hij niet verwekken. Verwekken in dat 
watt aioxpóv is gaat niet. Het icaXóv is een noodzakelijke voorwaarde voor het proces 
vann creëren. Een erastes gaat dus op zoek naar wat in zijn ogen mooi is, want alleen 
daardoorr geprikkeld kan hij verwekken. Diotima geeft als object van het Sioóiceiv 
zowell dat wat goed is als wat mooi is.71 Dus op beide maakt de erastes jacht, maar 
hett ene is het uiteindelijke doel, het andere een tussenliggend doel dat hij gebruikt om 
zijnzijn onsterfelijkheid te realiseren. 
Ditt onderscheid tussen de functie van TÖ KOXÓV en die van tó dyaSóv in het proces van 
eross maakt een ander onderscheid helder dat Diotima aanbrengt binnen eros. Eros als 
verlangenn kent twee aspecten, namelijk een verlangen (émeujieïv) en een willen 
(PoüXeoöat,, poiMuiais).72 Enerzijds bestaat eros uit een blinde begeerte, een anticipatie 
vann lustgevoel, anderzijds uit een rationele doelgerichtheid. Plato koppelt het émOuuia-
aspectt van eros aan het KOJLOV en het verwekken in het KOAÓV. Dit verlangen is gelijk 
aann de drang tot creëren, of het nu seksueel is of op een geestelijk niveau. Het 
po-óJtnaiq-aspectt is gericht op het uiteindelijk verkrijgen van datgene wat voor de 
erastess goed is. Het houdt het einddoel van het creëren voor ogen. Eros verenigt 
beidee aspecten tot één verlangen." We zullen zien dat eros zich op verschillende 

^Smp.^Smp. 206b7-8:... TOKO? év KOXW Kai icaxd to acüua KCÜ KOTO tf|v \|fuxnv-
1010Smp.Smp. 206bl-3: "Ore 5f| TOVTO ó êpax; éctiv dei, fj 8' f\, TÖV xiva tpónov SIOOKÓVXOOV OÜTÓ «ai èv 
xivii npa^ei f| onouSfj Kat T| awtaoic, ëpax; öv KaXoixó xi TOVTO Tuyxdvei öv TÖ ëpyov; Eros wordt 
doorr haar ook in 208b6 gekoppeld aan de term onouSrj. De term oiivxaoiQ heeft waarschijnlijk ook een 
seksuelee connotatie, cf. [Arist.] Pr. 879b 17 waar het ontegenzeglijk betrekking heeft op een erectie. 
7,Cf.. Smp. 206b2 en 210b2. 
72Voorr de term èjn.6\)uéiv, zie Smp. 200a2 e.v., voor povXeoOai en fkróXnoit;, zie Smp. 200c4 e.v. en 
205a2-a7.. Cf. Euthd. 278e, Chrm. 167e, La. 185d, Grg. 467a e.v., R. 577c e.v. 
73Halperinn (1985) heeft dit aspect verder uitgewerkt. Ook Sier (1997) p. 32 meent dat het poiiXeoeai 
dya9óvv als object heeft, feahn (1996) pp. 263, 266 vindt ten onrechte dat in het Symposium epithumia 
enn boulèsis inwisselbaar zijn. Hij maakt dan ook geen scherp onderscheid tussen de rol van het icaXóv 
enn die van het dyaeóv in het proces van eros. Allen (1991) pp. 65-58 en 62 e.v. gaat ervan uit dat het 
verschill tussen epithumia en boulèsis gelegen is in het feit dat epithumia een verlangen is naar een 
schijnbaarr goed en dat het object van boulèsis een werkelijk goed is. Dit onderscheid is mijns inziens 
niett verhelderend. Allen schrijft: 'So if Eros and rational wish are one, the love of Beauty is implicit in 
thee wish for a glass of water.' Immers boulèsis is gericht op geluk en dat is voor Diotima het schouwen 
vann Schoonheid zelf. Deze opvatting zou betekenen dat de heteroseksuele mensen die hun geluk vinden 
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niveauss manifesteert, maar telkens onderscheidt Diotima het gericht zijn op een KCOÓV 
enn de productie van een d-yaeóv. Dit betekent dat op elk niveau van de manifestaties 
vann eros èiaQvnia naast poiiXnau; een rol speelt.74 

5.. Verschillende vormen van onsterfelijkheid 

Hett is eigen aan de menselijke natuur om naar onsterfelijkheid te streven." Net als 
Eross heeft de menselijke natuur twee kanten. Aan de ene kant zijn wij sterfelijk. 
Datgenee wat ons zowel lichamelijk als psychisch kenmerkt lijkt vergankelijk. Aan de 
anderee kant heeft de mens het vermogen om te verwekken. Dit is het goddelijke 
elementt in ons, omdat het ons doet uitstijgen boven onze sterfelijkheid. Dit vermogen 
omm te verwekken moet omgezet worden in een handeling. Want alleen zo verkrijgen 
wee onsterfelijkheid. Voor dit 'omzetten' is de aanwezigheid noodzakelijk van wat 
mooii is. Van het proces waarbij de mens dit vermogen om te verwekken omzet in de 
daadd van het verwekken, is eros de drijfveer. Het schone vormt een noodzakelijke 
schakell voor de mens in de realisering van onsterfelijkheid. Wat lelijk is frustreert. 
Hett smoort de ontwikkeling van wat eros is in de kiem. Het staat dus aan de kant van 
dee sterfelijkheid en disharmonieert met de onsterfelijke kant van onze natuur.7* 
Dee onsterfelijkheid bereiken we middels datgene wat we produceren. Wat verstaat 
Diotimaa nu onder onsterfelijkheid? Om duidelijk te maken wat de menselijke 
onsterfelijkheidd inhoudt moeten we onderscheid maken tussen wat ik noem continue 
onsterfelijkheidd en discontinue onsterfelijkheid. Met het eerste begrip bedoel ik een 
onsterfelijkheidd die gelijk is aan een continue, oneindige reeks die niet wordt 
onderbroken.. Dit is de vorm van onsterfelijkheid die wij kennen uit de Phaedo en 
Phaedrus,Phaedrus, waarin gesproken wordt over de onsterfelijkheid van de ziel. Eén en 
hetzelfdee blijft zonder tijdslimiet voortbestaan. Ook al ondergaat de individuele ziel in 
dee Phaedrus verschillende incarnaties, datgene wat de ziel tot ziel maakt blijft 
voortbestaan.. Het is één en dezelfde entiteit die voortduurt. Met discontinue 
onsterfelijkheidd bedoel ik een onsterfelijkheid die gelijk is aan een discontinue reeks, 
eenn oneindige lijn die bestaat uit successieve elementen. Deze onsterfelijkheid 
bestaatt uit een oneindige reeks van entiteiten die uit elkaar voortkomen. Deze 
entiteitenn zijn van elkaar te onderscheiden en geven aan elkaar wezenlijke 
kenmerkenn door, en realiseren zo onsterfelijkheid. Het is deze laatste vorm van 
onsterfelijkheidd die Diotima in het Symposium voornamelijk voor ogen staat.77 In de 
passagee waarin ze haar begrip van onsterfelijkheid toelicht geeft ze er direct twee 
kenmerkenn van aan: a. onsterfelijkheid is alleen mogelijk via yévecii; (207d2-3); b. 
onsterfelijkheidd bestaat eruit dat de menselijke natuur 'steeds een andere nieuwe in 
plaatss van het oude achterlaat.'78 De woorden 'een andere nieuwe in plaats van het 
oude'' benadrukken wat ik het discontinue aspect noem. Het gebruik van het woord 
ëxepovv onderstreept dat datgene wat wordt achtergelaten, anders is dan wat het 
voortbrengt.. Het geeft dus niet alleen aan dat het een ander is, maar dat het anders is 

inn het voortbrengen en opvoeden van kinderen, geen boulèsis hebben! Diotima bestrijdt wel dat deze 
mensenn werkelijk gelukkig zijn, maar niet dat zij niet in staat zijn tot een welbewuste keuze, tot 
PoüXeaöai. . 
74Ditt sluit aan bij de gedachte die Plato in Respublica K (580d) verwoordt, namelijk dat elk deel van de 
ziell (epithumètikon, thumoeidès, logistikon) ieder zijn eigen epithumia en genot heeft. 
™Smp.™Smp. 207c9-d2,208d7-8,208el. 
76Cf.. Smp. 206dl e.v. 
77Dezee vorm van onsterfelijkheid treffen we ook aan in de Wetten 721b e.v. Cf. ook Arist. de An. 
415a26-b8,, GA 731b31 e.v., 735al7 e.v., Metaph. 1072bl e.v., Mete. 380al4 e.v., Pol. 1252a24 e.v., 
HA588b24e.v. . 
uuSmp.Smp. 207d2-3: Swccxcu Sè xaiixn, uóvov, xfj yevéaei cm dei icaxaXeiJtei ëxepov véov dvxi xo<5 
TcaAmoü,... . 
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inn soort of in samenstelling, etc.7 ' In de passage die direct aan deze uiteenzetting 
voorafgaatt (207a6-cl), bespreekt Diotima de manier waarop eros zich bij de dieren 
manifesteert.. Het gaat hier om voortplanting. Onsterfelijkheid komt in dit geval neer 
opp voortzetting van de soort. Diotima's algemene formulering van wat onsterfelijkheid 
betekent,, moet direct hiermee in verband gebracht worden. Het jong/kind is een 
ander,, maar ook anders dan de ouder. Het discontinue wordt vervolgens toegelicht. 
Ookk het leven van elk individu is eigenlijk een discontinue geheel. We spreken wel 
overr dezelfde persoon, maar in werkelijkheid vernieuwt de persoon zich en verliest 
anderee elementen.® Ze onderscheidt vervolgens drie niveaus waarop zich dit proces 
binnenn het individu afspeelt: het lichaam, het psychisch niveau (karakter, gewoontes, 
opvattingen,, verlangens, etc.) en het niveau van de vormen van kennis. Over al deze 
niveauss kan hetzelfde worden gezegd: als persoon zijn wij niet dezelfde, maar 
veranderenn wat betreft ons lichaam, onze psyche en datgene wat we weten. 
Dezee toelichting is in bepaalde opzichten opmerkelijk. Allereerst kunnen we ons 
afvragenn waarom ze zo nadrukkelijk deze drie aspecten van het leven van het 
individuu onder de loep neemt, terwijl het toch gaat om de onsterfelijkheid, dus de 
manierr waarop het individu na zijn dood voortleeft. Mijns inziens wil ze hiermee 
Sokratess (en Plato zijn lezers) voorbereiden op het vervolg van haar betoog en wel op 
hett punt dat er eigenlijk drie manieren zijn voor een mens om onsterfelijkheid te 
realiseren:: via het lichamelijke, het psychische of via kennis. We worden 
geconfronteerdd met de gedachte van een discontinue reeks op deze drie niveaus. Bij 
dee voortplanting op het lichamelijke niveau is dit evident, maar ook de twee andere 
niveaus,, die voor het vervolg van haar betoog van zeer groot belang zijn, kennen een 
discontinuee reeks.81 Verder suggereert ze dat er niet alleen een parallellie bestaat 
tussenn enerzijds het leven van een individu en anderzijds de wijze waarop hij 
onsterfelijkheidd bereikt, maar ook dat discontinue progressie eigen is aan de 
sterfelijkee en dus de menselijke natuur. Bovendien lijkt ze te suggereren dat er tussen 
hett leven van de mens en het voortleven van het door hem verwekte na de dood toch 
ookk een continuïteit bestaat.82 Wat onsterfelijkheid is - discontinue progressie - is niet 
meerr dan een voortzetting van wat er zich tijdens het leven van de mens afspeelt. 
Iss haar toelichting verhelderend voor het begrip onsterfelijkheid? Het probleem in 
haarr toelichting is dat wij geneigd zijn onszelf als individu wel als één persoon te zien, 
ookk al weten we dat we veranderen; daarentegen zijn we gewend om ouder en kind 
niett één persoon te noemen. Vergelijken we enerzijds éénzelfde individu in 
opeenvolgendee jaren en anderzijds een ouder en zijn kind, dan zullen we de 
toelichtingg van Diotima moeten verwerpen. Immers bij een ouder en een kind gaat 
hett om twee aparte individuen, ook al lijken ze sprekend op elkaar. Dat het hier gaat 
omm een ëxepov véov dvxi xoti rcaXmcrö is duidelijk. Maar in het geval van hetzelfde 
individuu op twee verschillende momenten in zijn leven is het moeilijk te spreken van 
tweee aparte individuen. De verschillen tussen iemand van 25 jaar en dezelfde 
persoon,, maar dan enkele jaren ouder, zijn niet te vergelijken met die tussen ouder en 
kind.. Bedoelt Diotima dan niet zozeer een parallellie tussen de veranderingen binnen 
éénn individu en die tussen ouder en kind, maar tussen individu en soort? Immers in het 
gevall van de menselijke soort zijn we wel geneigd alle specimina ervan met dezelfde 

79Cf.. LSJ betekenis III. Vergelijk de woorden van Eryximachos:... exepóv xe icai dvóuoióv ècxi ... in 
186b6. . 
^Verscheidenee commentatoren merken op dat de nadruk op het veranderlijke karakter een verwijzing is 
naarr de leer van Herakleitos. Zo bijv. Hug (1876) p. 144; Wippem (1965) n. 62; Lesky (1976) p. 93; 
Kahnn (1979) p. 167; Allen (1991) p. 75; Anderson (1993) p. 69. Wee kunnen hierbij ook denken aan 
Empedokles. . 
8'Hett woord dJtopAxiom.ua in 208b5 is hier, denk ik, metaforisch gebruikt: het staat in het algemeen 
voorr wat iemand voortbrengt. Het heeft niet uitsluitend betrekking op kroost in de letterlijke zin van het 
woord. . 
KDitt leid ik af uit het èrou in 207d4. 
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naamm aan te duiden en erkennen we dat de soort als geheel veranderingen ondergaat. 
Ikk vrees echter dat Diotima dit niet bedoelt. Het gaat haar toch om de parallellie 
tussenn individu enerzijds en ouder en kind anderzijds. De oplossing ligt mijns inziens in 
dee woorden 'bijvoorbeeld van jongsaf tot zijn ouderdom wordt hij dezelfde genoemd.1 

Alss we iemand als een jongen vergelijken met dezelfde persoon maar dan als oude 
man,, wordt de bedoeling van Diotima duidelijker. We geven aan beiden dezelfde 
naam,, maar zijn het nog wel dezelfde personen? De veranderingen die één en 
dezelfdee persoon ondergaat vanaf zijn jeugd tot aan zijn ouderdom zijn zo groot dat ze 
tee vergelijken zijn met de verschillen tussen vader en zoon.83 

Ookk zijn we niet dezelfde persoon met betrekking tot de vormen van kennis die wij 
hebbenn - die volgen elkaar met de jaren op; dit houdt in dat ook elke vorm van kennis 
afzonderlijkk zelf verandert. Ook hier vinden we discontinue progressie. Kennis wordt 
vergeten,, maar door oefening vernieuwt zij zich steeds: daardoor wekt ze de indruk 
well dezelfde te zijn, maar is dat strikt genomen niet.84 Deze specifieke uitweiding over 
kenniss confronteert de lezer met de gedachte dat de discontinue progressie zich niet 
uitsluitendd op het lichamelijke niveau manifesteert (voortzetting van de soort), maar 
datt het dus mogelijk is ook middels kennis onsterfelijk te worden, want ook kennis 
vernieuwtt zich. Diotima sluit deze passage af met de volgende samenvattende 
woorden: : 

Wantt op die manier blijft alles wat sterfelijk is behouden, namelijk niet door altijd volkomen 
hetzelfdee te zijn, zoals het goddelijke, maar doordat datgene wat weggaat en veroudert een ander, 
nieuww element achterlaat zoals het zelf was.85 

Zee benadrukt hier nogmaals dat de onsterfelijkheid in het geval van alles wat sterfelijk 
is,, bestaat uit een eeuwigdurende discontinue progressie, maar dat er geen volledige 
gelijkheidd of identiteit is tussen de verschillende elementen van deze reeks. Het is aan 
watt goddelijk is voorbehouden om eeuwig volledig gelijk aan zichzelf te blijven. De 
woordenn 'zoals het zelf was' zijn in dit opzicht belangrijk. Allereerst geeft het woordje 
olovv 'zoals' aan dat er geen exacte gelijkheid bestaat tussen product en datgene wat 
hett product heeft voortgebracht. Verder is het imperfectum fjv opvallend. Het geeft 
aann dat degene die een nieuw product van zichzelf heeft voortgebracht niet meteen 
naa de verwekking ophoudt te bestaan. Dit betekent dat het blijft veranderen, zoals 
Diotimaa in het voorafgaande heeft duidelijk gemaakt. Ook de praesentia xö dmóv KCÜ 
jïaA.aiotinevovv onderstrepen dat degene die 'gecreëerd' heeft, nog blijft voortleven 
naastt hetgeen hij heeft gemaakt. Hiermee sluit ze aan bij wat ze gezegd heeft in de 
passagee over de manier waarop eros zich bij de dieren manifesteert: eros is niet 

83Eenn passage uit de Ethica Nicomachea van Aristoteles brengt beide punten van de vergelijking dichter 
bijj elkaar, door de relatie ouder-kind meer als één geheel te zien. In boek Vin, 12, 2 spreekt hij over de 
'vriendschap'' tussen ouder en kind: 'Ouders immers houden van hun kinderen, alsof dezen een deel van 
henzelff zijn, en de kinderen houden van hun ouders als de bron van hun bestaan. Ouders kennen wat uit 
henn voortkomt beter dan dat de kinderen weten, dat zij hun kinderen zijn, en de ouder voelt zich meer 
eenn eenheid met zijn nakomelingen dan deze met zijn verwekker. Immers het product behoort toe aan 
watt het heeft voortgebracht, zoals een tand, een haar of wat dan ook toebehoort aan de bezitter ...'In 
paragraaff 3 zegt hij: 'Ouders houden dus van hun kinderen als van zichzelf, want hun nakomelingen zijn 
alss het ware een tweede ik (ëxepoi avtoi), een tweede, omdat ze afzonderlijk bestaan.' Het idee van 
discontinuee onsterfelijkheid vinden we overigens expliciet in andere werken van Aristoteles terug, zie 
noott 77. 
^Ditt zijn mijns inziens de twee functies van deze passage (208a2-7) over kennis, pace Krell (1988). Het 
5oKetvv in 208a7 verwoordt hetzelfde als het ïcaXevtai (207d4,7) en Xéyexai (207d5): wij denken dat 
hett om dezelfde kennis gaat, maar strikt genomen is dat niet zo. 
zszsSmp.Smp. 208a7rb2: XOVXÜJ yctp xcö xpónq> n&v xó 9vntóv ocó^exat, ov> x<5 jiavxdjtaaiv xö aöxö dei eivai 
öjarcpp xö Öeïov, aXkja x<5 xö cmiöv Kat rcaXaioüuevov ëxepov véov éYKaxaXeiiceiv olov ctüra fjv. 
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alleenn het daadwerkelijk paren en voortbrengen van kroost. Het is ook de 
voortdurendee zorg voor en koestering van het kroost.86 

6.. Het gelijke en ongelijke 

Dee verwekker wordt onsterfelijk door iets anders te verwekken, een 'product' dat op 
hemm lijkt. Onsterfelijkheid is dus een kwaliteit van de relatie tussen de verwekker en 
zijnn product en betekent niet de voortzetting van de hele persoon, maar van bepaalde 
kenmerken,, en wel zo dat de verwekker zichzelf in zijn product herkent. Het moet 
gaann om wezenlijke eigenschappen die worden doorgegeven, anders is het begrip 
vann de onsterfelijkheid loos. Dit product is voor de verwekker 'datgene wat goed is.' 
Hett komt uit hemzelf voort en zet zijn 'persoon' voort. Het product is oixeïov: het is 
verwantt aan de verwekker. We hebben gezien dat Plato de redes die aan de bijdrage 
vann Sokrates en Diotima voorafgaan, antwoord laat geven op een op het terrein van 
eross centrale vraag: in hoeverre speelt het aspect van het gelijke een rol bij eros? In 
dee redes van Pausanias, Aristophanes en Agathon treedt de öjioiov-gedachte op de 
voorgrond.. Bij Pausanias en Aristophanes betrof het de relatie tussen de erastes en 
eromenos,, bij Agathon die tussen de god Eros en zijn object. We hebben aangetoond 
datt Plato in alledrie de redes de lezer heeft geconfronteerd met onvolkomenheden en 
inconsequentiess in de manier waarop deze sprekers dit principe toepasten. De 
conclusiee moet zijn dat in de ogen van Plato het öMxuov-principe geen beslissende rol 
speeltt als criterium voor de keuze van de erastes voor zijn eromenos. In het geval van 
dee bijdrage van Aristophanes maakte hij dit aan de lezer kenbaar doordat 
Aristophaness min of meer zichzelf corrigeerde: hij verving het Ö îovov-principe door 
hett oiKeïov-begrip, dat een minder nauw verband veronderstelt tussen erastes en 
eromenos.. Ook het uitgangspunt in de rede van Agathon - Eros is gericht op een 
objectt dat aan hem gelijk is - wordt onderuit gehaald. We zijn nu in staat scherp te 
zienn welke oplossing Diotima (Plato) biedt. Het gelijke moet niet gezocht worden in de 
verhoudingg tussen erastes en eromenos of in die tussen Eros en zijn object, maar in 
dee relatie tussen de erastes en zijn product. Het product is verwant aan of 
overeenkomstigg met zijn verwekker. Dit perspectief is bij geen van de vorige 
sprekerss aanwezig. Pausanias spreekt wel over aretè, maar niet expliciet als een 
productt van de erastes. In ruil voor het seksuele contact wil hij zijn vriend beter 
maken.. En dit verlangen is een onderdeel van eros. Diotima is de eerste die 
nadrukkelijkk eros als een vorm van creëren ziet en het product ervan een centrale 
plaatss geeft in haar analyse van wat eros is. 
Hoee zit het met de erastes-eromenos-relatie bij Diotima? Speelt hier het principe van 
hett gelijke nog enige rol? Het lijkt erop dat ze aansluit bij de rede van Eryximachos 
diee beweerd had dat het ongelijke verlangt naar het ongelijke.87 Eros, en dus ook de 
erastes,, is gericht op datgene wat bij hem ontbreekt. Maar vormen de erastes en de 
eromenoss dan twee tegenpolen in de visie van Diotima? We hebben gezien dat de 
ouderss van Eros in veel opzichten inderdaad eikaars tegendelen waren. Maar Eros 
zelff heeft van beiden verschillende eigenschappen in zich en zijn natuur bestaat eruit 
zichh hiertussen te bewegen. We kunnen van Eros niet zeggen dat hij arm, lelijk of 
sterfelijkk is. Bovendien heeft Sokrates aan Agathon (en Plato aan de lezer) duidelijk 
gemaaktt dat er een verschil is tussen contraire en contradictoire paren van 
begrippen.. De eigenschappen van Eros die in dit opzicht relevant zijn, verhouden zich 
contrair.. Dit betekent dat, wanneer Eros gericht is op datgene wat mooi is, dit niet 
hoeftt in te houden dat hijzelf lelijk is, ook al beschikt hijzelf niet over datgeen 

MSmp.MSmp. 207b2e.v. 
slslSmp.Smp. 186b2; vergelijk hoofdstuk 4, par. 5. 
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waarnaarr zijn verlangen uitgaat. Dus ook op het uitgangspunt van Eryximachos 
brengtt Sokrates/Diotima een correctie aan. De erastes en eromenos vormen geen 
tegenpolen,, ze staan niet in een contraire verhouding maar vormen een contradictoir 
paar.. De eromenos is KaA.d<; en het enige dat we hieruit over de erastes kunnen 
afleidenn is dat hij niet icaXó<; is. Hiermee doorbreekt Diotima het simpele conceptuele 
kaderr waarmee de vorige sprekers de verhouding tussen de erastes en zijn object 
haddenn beschreven. Ze laat zien dat deze complexer in elkaar zit en dat de aard van 
dee eromenos wel iets zegt over die van de erastes, maar niet alles. De eromenos is als 
hett ware de spiegel van de behoeftes van de erastes, maar hij is niet de spiegel van 
zijnn persoonlijkheid. Immers tussen mooi en lelijk zitten allerlei schakeringen. Wat ons 
meerr informatie verschaft over de aard van de erastes is zijn product. Er bestaat een 
sterkee overeenkomst tussen maker en product. Het product weerspiegelt wezenlijke 
kenmerkenn van de erastes. 
Diotimaa combineert verder, mijns inziens, beide relaties: die van de erastes met zijn 
eromenoss en die van de erastes met zijn product. De erastes heeft in zekere zin een 
gespletenn natuur. Zijn persoon heeft een sterfelijke/menselijke, maar ook een 
onsterfelijke/goddelijkee kant. Beide aspecten vinden we terug in allerlei eigen
schappenn waarin wij door middel van de mythe inzicht hebben gekregen. Zijn natuur 
iss complex. Door contact met zijn eromenos, die in zijn ogen het schone bij uitstek is, 
hett zinnebeeld van het goddelijke, manifesteert zich het verlangen om te creëren. De 
erastess ziet in de eromenos zijn behoeftes weerspiegeld. Wat het object van zijn 
verlangenn heeft, bezit hijzelf niet.' Epav betekent, zoals we hebben gezien, niet alleen 
hett verlangen naar iets wat je niet hebt, maar ook het actieve najagen ervan. Maar 
doorr met zijn eromenos om te gaan krijgt hij niet de beschikking over wat hem in zijn 
eromenoss zo aantrekt. Dit zijn eigenschappen die toebehoren aan de eromenos. Voor 
Diotimaa is de relatie met de eromenos onvoldoende om het verlangen van de erastes 
tee bevredigen. De manier om iets van de eromenos aan zichzelf toe te eigenen, 
bestaatt er voor hem uit om via het schone, wat zijn eromenos is, een product voort te 
brengen.. Dit product lijkt niet alleen op de verwekker maar doet ook denken aan het 
medium,, immers het schone heeft in de verwekker het soortgelijke opgeroepen. De 
eromenoss heeft door zijn 'goddelijke' aard, het goddelijke in de erastes opgeroepen en 
hemm tot produceren gebracht. Het produceren is dus tegelijk het bevredigen van zijn 
verlangenn naar de eromenos. Het product komt wel uit de verwekker voort, maar ook 
dee eromenos, het icaXóv, wordt hierin herkend. En zo valt aan de erastes in zekere zin 
tochh toe wat hem in de eromenos aantrok. 

7.. Inwijdin g in de Lagere Mysteriën 

Wee hebben gezien dat Diotima haar toehoorder Sokrates - in aansluiting op de rede 
vann Agathon - al een enkele maal de gedachte heeft voorgehouden dat eros als 
verlangenn niet alleen op lichamelijke schoonheid is gericht, maar ook betrekking heeft 
opp schoonheid op het mentale en intellectuele niveau. Bovendien heeft ze Sokrates 
uitgelegdd dat er in de mens op drie niveaus sprake is van een discontinue reeks: het 
lichamelijke,, het psychische en het intellectuele niveau. Ze zal dit nu vanaf 208c 1 
verderr uitwerken aan de hand van een nadere toelichting van met name de drie 
elementenn die een rol spelen bij eros als het verlangen naar onsterfelijkheid: a. het 
subject/dee verwekker/de erastes; b. het object/to KaXóv/de eromenos; c. het 
product/xóó dyadóv. Het blijkt dat de verschillende manieren waarop onsterfelijkheid 
wordtt gerealiseerd, samenhangen met de verschillen in deze drie constituenten van 
eros.. De passage van 208c 1 tot en met 212a7 valt in twee delen uiteen en deze 
wordenn in de geleerde discussies over Diotima's rede respectievelijk aangeduid met 
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dee inwijding in de 'Lagere Mysteriën' (208cl-209e4) en die in de 'Hogere Mysteriën' 
(209e5-212a7).«** We bespreken eerst de inwijding in de Lagere Mysteriën (par. 7). 
Hett procédé dat we al tweemaal zijn tegengekomen (in 204dl e.v. en 205dl0 e.v.), 
namelijkk dat Diotima verwijst naar wat de vorige sprekers hebben gezegd, wanneer 
zee overstapt naar een nieuwe fase in haar betoog, doet zich wederom voor in de 
passagee die begint vanaf 208c 1: ze verwoordt de centrale gedachte uit de rede van 
Phaidros.. De passage 208c 1-el vormt als het ware een instap op haar bespreking van 
haarr opvattingen over eros en onsterfelijkheid.89 Deze instap wordt niet meer, zoals 
dee verwijzing naar Aristophanes, voorgesteld alsof Diotima deze van een ander heeft 
gehoord.. Zonder nadere toelichting wordt het begrip $iXoxiuia geïntroduceerd als 
karakteriseringg van datgene waarop mensen in hun eros gericht zijn.90 De passage 
vann 208c 1-208e 1 is in woordgebruik zeer geraffineerd met verwijzingen naar de stijl 
vann Phaidros, Pausanias en Agathon.91 Het is bovendien opvallend dat ze met 
dezelfdee termen waarmee ze de erotische staat bij dieren had beschreven een 
nieuwee wending in haar betoog introduceert,92 namelijk dat in het geval van mensen 
eross als verlangen naar onsterfelijkheid gerealiseerd kan worden door TIUTI, KXéo<;, 
öpETiïï en Sófyx (roem). In wezen gaat het om dezelfde eros, alleen het middel en het 
productt zijn verschillend. Door deze koppeling - het streven van mensen naar zi\n\ en 
hett verwekken van jongen bij dieren - maakt ze meteen het verschil duidelijk tussen 
dee benadering van Phaidros en die van haarzelf. Phaidros benadrukte dat 
zelfopofferingg tot deugd en roem leidt, die door de goden wordt gewaardeerd en 
beloond.. Diotima maakt van (fraotiuia een bewust streven van mensen om 
onsterfelijkheidd te verkrijgen. Alkestis, Achilleus en Kodros streven roem en deugd 
naa met als doel zich onsterfelijk te maken.93 Roem en deugd zijn hiertoe middelen. Het 
iss opmerkelijk dat Diotima wel Alkestis en Achilleus noemt, maar Orpheus niet; in 
plaatss van hem geeft ze Kodros als voorbeeld.94 Waarschijnlijk wil Plato ermee 
aangevenn dat de kritiek die Phaidros zelf al op de persoon van Orpheus had geuit, 
terechtt was. Als hetero die naX-OaKói; is, hetgeen hem waarschijnlijk bestempelt als 
eenn pathicus, belijdt Orpheus de verkeerde eros.9S Door Orpheus niet te noemen, 
geeftt Diotima te verstaan dat ze in het vervolg niet over dit soort mannen wil spreken. 
Dee passage met de verwijzing naar de rede van Phaidros is nog in twee opzichten van 
belangg voor het vervolg. Ze confronteert Sokrates ermee dat er gradaties zijn in de 

««Vergelijkk Diotima's eigen woorden uundeiiy; - td 5è téXea icai éTtojcriKÖ. (210al). 
89Err zijn verschillende mensen die deze mythologische voorbeelden niet als een instap beschouwen op 
dee Lagere Mysteriën, maar als een aparte groep ervan, namelijk die van de ^iXoxiuia. Zo bijvoorbeeld 
Cornford(l9672)) p. 125, Wippern (1965) pp. 134-135, Price (1989) p. 27, Ferrari (1992) p. 256, 
Andersonn (1993) pp. 79-80 en Sier (1997) pp. 130-131 en 136-137. Ik beschouw de term trtonjila 
alss een algemene karakterisering waarop alle mensen uit de Lagere Mysteriën zijn gericht. Diotima 
benadruktt het inleidende karakter van de passage 208c 1 -208e 1 door de belangrijkste zaken waarop de 
eross van deze groep mensen is gericht, ic)io<; (208c5) en TIUTI (208c3), in het geval van de dichters en 
dee wetgevers te herhalen: Kkéoq (209d3) en riuicx; (209d6). Vanuit deze interpretatie is het onderscheid 
datt in de Phaedrus wordt gemaakt tussen de twee groepen minnaars, de ^iXónuoi en de <J>iXóao$oi, te 
vergelijkenn met dat tussen de Lagere Mysteriën en Hogere Mysteriën in het Symposium. 
9Cr9CrVootVoot het gebruik van <|nXoxiu,ia door Phaidros, zie 178d2 en 178e6. Hij koppelt het begrip aan 
alaxuvn. . 
9,Ziee Hug (1876) pp.146-147. 
«Cf.. oewóq 5idiceivTai (208c4) - Seivöq Siaxieexai (207c8); 

\Mtepajioövfioxeivv (208d2) - faepaicoOvTJoKEiv (207b4); 
növrec,, Jtavta icoiovoiv (208d8) - itav noiowra (207b5-6). 

^Hett lijkt erop alsof Diotima subtiel Phaidros corrigeert. Hij had bezwaar aangetekend tegen het feit dat 
Achilleuss de erastes van Patroklos zou zijn. Diotima zwijgt hierover, maar in haar versie is het duidelijk 
datt Achilleus degene is die door Eros is bevangen. Zie hfdst. 2, par. 6. 
^Hett antwoord op de vraag hoe Plato ertoe komt nu juist Kodros te vermelden, vinden we bij Diogenes 
Laërtius:: bij hem (m, 1) lezen we dat Plato's vader afstamde van Kodros. De dpevf\ van Kodros leeft 
duss in Plato voort. 
«Ziee hfdst. 2, par. 6. 
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manierr waarop mensen via roem en deugd onsterfelijkheid kunnen bereiken. Hoe 
beterr de mensen zijn, hoe meer ze zich inspannen om onsterfelijke deugd voort te 
brengen.. Het hangt dus van de aard/het karakter van de mensen af in hoeverre ze 
langss de weg van dpexfi onsterfelijkheid bereiken.96 

Vanaff 208cl tot aan het einde van haar rede gebruikt Diotima niet langer meer de 
uitdrukkingg xö dvaOóv voor het product van het verwekken in het schone, maar 
vervangtt dit door het iets concretere woord dpexrj. De instap met de verwijzing naar 
dee rede van Phaidros gebruikt ze om dit begrip te introduceren als het product waarop 
mensenn zijn gericht.97 Waarschijnlijk wil ze specifieker zijn over wat eros voortbrengt 
teneindee het concept van de discontinue progressie duidelijker te maken. 
Omm Sokrates niet een verkeerde indruk te geven als zouden alle mensen via «friXoxiuia 
onsterfelijkheidd bereiken, maakt Diotima direct na haar instap een onderscheid tussen 
tweee groepen mensen: 

Degenenn nu die zwanger zijn in hun lichamen, wenden zich meer naar vrouwen en zijn op die 
manierr verliefd, terwijl zij door het verwekken van kinderen onsterfelijkheid, herinnering en geluk 
voorr zichzelf verschaffen, zoals zij menen, voor de hele toekomstige tijd. Degenen (die zwanger 
zijn)) in hun ziel - want er zijn mensen, zei ze, die nog meer zwanger zijn in hun ziel dan in hun 
lichamen,, van die dingen waarvan een ziel zwanger behoort te zijn en die zij behoort voort te 
brengen;98 8 

Dee eerste groep, de mensen die overwegend heteroseksueel zijn en net als de dieren 
hunn geluk vinden in het voortzetten van hun familie, belijden, zoals we dit noemen, de 
lichamelijkee vorm van eros.99 De eros van de tweede groep noemen we de 
geestelijkee vorm. Hun product is ^póvtim? en de andere vormen van öpet^. Ik zal op dit 
onderscheidd in het hoofdstuk over homoseksualiteit (zie par. 14) verder ingaan, maar 
tweee opmerkingen hierover zijn hier op hun plaats. De eerste categorie mensen 
wordtt geclassificeerd naar de aard van hun zwangerschap, maar ook naar hun 
seksuelee identiteit, de tweede categorie alleen naar de aard van hun zwangerschap. 
Verderr is het van belang te constateren dat Diotima bij de tweede categorie na de 
algemenee karakterisering 'degenen (die zwanger zijn) in hun ziel' verklaart dat deze 
mensenn naast hun lichamelijke zwangerschap ook, en wel in veel sterkere mate, in 
hunn ziel zwanger zijn. Dat wil zeggen: deze mensen zijn naast hun geestelijke 
zwangerschap,, ook lichamelijk zwanger. Dus als wij de tweede categorie weergeven 
mett 'geestelijke' vorm, bedoelen we niet dat zij uitsluitend zwanger zijn wat hun ziel 
betreft.. Dit is de enige passage waarin Diotima de mensen classificeert en het lijkt 
eropp dat de classificatie voldoet tot aan het einde van haar rede. Dit betekent dat er 
volgenss haar geen mensen zijn die geen lichamelijke zwangerschap ervaren en dat 
hoee sterk de geesteüjke zwangerschap ook is, deze altijd gepaard gaat met die op het 
lichamelijkee niveau. Alle mensen, hoe dan ook, voelen de drang om ook op dit niveau 
tee verwekken. 
Diotimaa besteedt verder in het hele verloop van haar rede geen aandacht meer aan 
dee eerste groep. In feite heeft ze deze vorm van ëpax;, die via het verwekken van 
kinderenn tot onsterfelijkheid en geluk komt beschreven aan de hand van de dieren 
(207a7-207cl).. Nu doet zich ten aanzien van deze groep een probleem voor. Zoals 

^Smp.^Smp. 208d6-9: JCOXXOV ye 5ev, èty\, öM,' oluxu ünèp aperij dOavdxou xai xoiaóxriq Sófyy; 
e'uicXeo'üc,, Jidvxei; ndvxa noioOaiv, öocp ctv duet vow; e5ai, tooouxop uaXXov. 
"Zee zal vanaf 208c 1 de term dyaOó*; slechts tweemaal gebruiken als een predikaat van mensen: in 
209d22 wordt het gezegd van dichters en in 209c 1 van xóv ccvSpa; verder eenmaal dueivo'uq in 208d8 en 
(teXxioix;; in 2l0c2. In het laatste geval heeft de term betrekking op het product van ëpax;, namelijk 
XóyotK;. . 
nSmp.nSmp. 208el-209a3. 
"Hett is dus onjuist, zoals Plass (1978) p. 51 beweert, dat iedere man verlangen koestert naar 
intellectuelee procreatie. 
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Diotimaa deze categorie omschrijft in 208el-3 moeten we concluderen dat de eros 
ervann uitsluitend een lichamelijke oriëntatie heeft. Dit wordt bevestigd doordat 
Diotimaa van de tweede categorie, waarbij de eros zich goeddeels manifesteert op het 
geestelijkee niveau, expliciet eraan toevoegt dat deze groep mensen ook in hun 
lichaamm zwanger zijn. Indien de eerste groep ook in de ziel zwanger zou zijn, waarom 
heeftt ze dat dan niet vermeld? Nu beweert ze echter in de passage waarin ze voor het 
eerstt spreekt over zwangerschap als een noodzakelijk stadium in de werking van 
eross (206c 1-3), dat 'alle mensen zwanger zijn zowel wat het lichaam betreft als wat 
dee ziel betreft.'100 Deze opmerking lijkt aan te geven dat iedereen op beide niveaus 
zwangerr is, en dus ook altijd - hoe gering dan ook - op het geestelijk vlak. Aan welke 
formuleringg moeten we de voorkeur geven?101 De passage 208el-209a3 suggereert 
eenn grotere precisie, omdat Diotima daar beide categorieën omschrijft. Verder is de 
opmerkingg in 206c een zeer algemene opmerking, die de functie heeft van een 
'sweepingg statement' die een nieuw onderwerp inleidt.102 Anderzijds blijkt uit de 
beschrijvingg van de dieren, dat ëpax; meer is dan uitsluitend seksualiteit. Dit is slechts 
éénn aspect ervan.103 Het andere aspect bestaat eruit om wat voortgebracht is te 
voeden,, groot te brengen en te beschermen, zodat ze overleven. Eros heeft dus een 
zorgzamee kant die zelfs zover gaat dat de dieren bereid zijn hun eigen leven op het 
spell te zetten. En dit geldt natuurlijk ook voor de mensen uit de eerste categorie. Als 
Diotimaa van mening is dat deze groep mensen ook enige zwangerschap kennen op 
geestelijkk niveau, dan heeft ze deze zorgzame houding voor ogen. Maar deze houding 
staatt volledig in dienst van hun product dat door middel van een fysiek proces tot 
standd is gebracht. We zullen zien dat het niet onwaarschijnlijk is om de slimheid van 
dee daimon Eros hieraan te koppelen. Dit is in de ogen van Diotima de specifieke 
functiee van deze groep mensen en het is eros die hen stimuleert deze functie zo goed 
mogelijkk te vervullen. Hierin vinden zij hun geluk. Diotima's geluksopvatting lijkt er 
duss van uit te gaan dat geluk gebaseerd is op activiteiten die nauw aansluiten bij 
iemandss natuur. We zullen dit punt in het vervolg naar aanleiding van de tweede 
groepp nader bekijken. Naar analogie van de dieren treffen we ook bij deze mensen de 
paradoxx aan die eigen is aan alles wat sterfelijk is: zelfopoffering voor het kroost dat 
menn voortbrengt, houdt in dat men sterft om onsterfelijk te worden. 
Dee beschrijving bij de dieren laat zien dat in het eros-begrip van Diotima het 'product' 
centraall staat of beter de relatie ouder-kroost en niet zozeer de verhouding tussen de 
verwekkerr en het xaXóv, datgene waardoor hij wordt aangetrokken. Het vrouwtje dat 
hett jong voortbrengt is in de beschrijving van de manier waarop eros bij de dieren 
functioneertt geheel afwezig. Suggereert Diotima dat dit ook het geval is bij de eerste 
groepp mensen? Wellicht refereert Plato hiermee aan een aspect van de Atheense 
heteroseksuelee moraal: de belangrijkste functie van de burgeres binnen het huwelijk 
iss het baren en de verzorging van wettig kroost en bij voorkeur van een jongen die de 
familiee kan voortzetten, zodat het bezit binnen de familie blijft. 
Intrigerendd is Diotima's opmerking dat iemand zou kunnen denken dat de mensen 
dezee dingen uit berekening of verstandelijke overwegingen zouden doen (207b6-7). 
Zee bedoelt waarschijnlijk dat mensen veel voor hun kinderen overhebben met het oog 
opp later, en wel dat hun kinderen voor hen kunnen zorgen, wanneer ze oud zijn 

mmSmp.Smp. 206cl-3: ïcuowiv yap, ë^q, <S EróKpaxni;, navreq avöpconoi Kal Kctxa xö ocöua Kal Kara xf|v 
WW,WW, » 
1011 Dover (19822) p. 151 suggereert zonder meer dat we moeten afgaan op de passage van 206c 1-3. 
1022 Bovendien hoeft de Griekse zin van 206c 1-3 mijns inziens niet te betekenen dat ieder mens 
lichamelijkee én geestelijke zwangerschap ervaart. De uitdrukking kan geparafraseerd worden met: onder 
dee mensen zijn mensen die lichamelijk of geestetijk zwanger zijn. Maar iedereen is wel zwanger. 
103Dee seksualiteit geeft ze weer met de woorden: xó oumuyiivai dXXfftoiq (Smp. 207bl-2). In de rede 
vann Pausanias en in die van Aristophanes heeft Plato de lezer erop gewezen dat Eros meer is dan alleen 
seksualiteit.. Diotima gaat hier ook vanuit zonder dat ze dit expliciet onder woorden brengt. 
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geworden.10** Daarom geeft ze bet voorbeeld van de dieren, om te laten zien wat de 
uiteindelijkee drijfveer is om kroost voort te brengen, ook in het geval van de mensen. 
Ookk al was het waarschijnlijk in de Griekse cultuur gebruikelijk dat kinderen als het 
waree een oudedagsvoorziening vormden, toch is Diotima ervan overtuigd dat het 
motieff van de onsterfelijkheid belangrijker is voor het verwekken en grootbrengen 
vann kinderen. Wantt het uitzicht op onsterfelijkheid betekent voor de mens geluk en in 
haarr ogen een groter geluk dan een goed verzorgde oudedag. Het verlangen en 
strevenn naar onsterfelijkheid is in haar ogen eigen aan de natuur van alles wat 
sterfelijkk is, zozeer zelfs dat mensen volgens haar hun eigen leven ervoor willen 
opofferen. . 
Diotimaa heeft geen hoge dunk van de manier waarop de mensen van de eerste 
categoriee hun geluk trachten te realiseren. Immers hun geluk is geheel afhankelijk 
vann en verankerd in de fysieke dimensie van het leven. Vandaar dat ze met de 
woordenn <&<; oïovtai (208e4) de verwachting van deze groep mensen om 
onsterfelijkheidd te verwerven ironiseert. Zij denken wel onsterfelijk te worden, maar 
inn vergelijking met de andere mogelijkheden van de mens om dit te bereiken is deze 
vormm schijn. De herinnering aan deze mensen zal twee, drie generaties standhouden, 
maarr vervolgens betekent hun onsterfelijkheid niets anders dan de voorzetting van de 
soortt waartoe zij behoren. 
Bijj de tweede categorie mensen wordt hun lichamelijke oriëntatie in die mate 
overvleugeldd door hun mentale gerichtheid dat zij hun geluk realiseren door het 
verwekkenn van een 'geestelijk product', en wel p̂óvtync, en andere vormen van dpexn. 
Hett lijkt erop dat ze in de passage 209al-209e4 (de Lagere Mysteriën) binnen deze 
categoriee drie groepen onderscheidt:103 

a.. De dichters en die vakbeoefenaars die een creatief, scheppend beroep hebben.106 

Vann de dichters geeft ze twee voorbeelden: Homeros en Hesiodos (209dl). 
Bovendienn moeten we natuurlijk direct denken aan Agathon en Aristophanes. In het 
gevall van de creatieve beroepen kunnen we wellicht denken aan beeldhouwers, 
architecten,, (vaas)schilders, pottenbakkers, etc. Hierbij moeten we wel een 
onderscheidd maken tussen de vakman die leiding gaf aan een werkplaats en het 
creatievee (denk)werk verrichtte en degene die de hem opgedragen taak uitvoerde en 
hett handwerk verrichtte.107 

10*Cf.. Stokes (1986) p. 169. 
1033 Verscheidene auteurs onderscheiden expliciet drie groepen of geven in ieder  geval aan dat het 
pederastischee paar  verschillend is van de anderen. Zo bijv. Gilbert (1909) pp. 56 e.v.; Robin (19586) pp. 
LXXXTX-XC ;;  Wippern (1965) p. 136; Comford (19672) p. 125; Price (1989) p. 27;;  Allen (1991) p. 76; 
Ferrarii  (1992) p. 256; Sier  (1997) pp. 138 e.v. Als men deze indeling hanteert, moet men met Wippem 
(1965)) p. 136 concluderen dat deze passage zich niet kenmerkt door  een 'starres Dispositionschema'. 
l06l06Smp.Smp. 209a5: Öoov Xévovrat eupetitcoi eivai. Stokes (1986) p. 170 meent dat het voorbeeld van de 
dichterss uitsluitend gegeven wordt vanwege Agathon, de gastheer. Dit lijk t mij  onzin. Dat Plato, bij  alle 
kritiek ,, een hoge achting had voor  dichtkunst is afdoende betoogd door  W. J. Verdenius, "Platon et la 
poésie""  in: Mnemosyne 3 (1944) pp. 118-150. 
107Gilbertt  (1909) p. 64 meent dat Plato met de SnjuoupYoi eüpextKoi niet denkt aan de scheppers van 
onvergankelijkee werken zoals Pheidias en Poiygnotos, maar  aan degenen die nieuwe gedachten in de 
wetenschapp van de kunst voortbrengen. Deze opmerking houdt geen rekening met het sterk traditionele 
karakterr  van de Griekse kunst. Kunstenaars als Pheidias, Polykleitos en Poiygnotos golden zeker  als 
SiVuoupYott  eüpe-nxoi. Het gaat niet om het bedenken van nieuwe ideeën die met de traditi e zouden 
breken,, maar  om de tegenstelling tussen degenen die uitvoeren wat hun wordt opgedragen en degenen 
diee het 'ontwerp' bedenken. Cf. 203a5-6, waar  Diotima degene die bekwaam is in bepaalde xèyyai of 
Xeipovpyimm typeert als pctvawoc,. Anderson (1993) pp. 79-80 denkt bij  de 8Tpio\)pYoi evpetiicoi 
aann de uitvinder  van het brons: een ongelukkig voorbeeld, omdat deze vakman naamloos is gebleven. 
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b.. Wetgevers en politici, die zich bezighouden met het besturen van de staat en de 
samenleving.. Hun producten zijn de wetten en de deugden aoxfrpocrwii en Sucaioaiivn.108 

Alss voorbeeld noemt ze Lykourgos en Solon. 
c.. De mannen die gericht zijn op jongens en een homo-seksuele/homo-erotische 
vriendschapp nastreven. Middels deze vriendschap verwekken zij öpe-rij. Deze variant 
wordtt toegelicht in de passage 209a8 t/m 209c7. De eerste belangstelling van de 
erastess voor het object van zijn eros is lichamelijk, want hij maakt onderscheid tussen 
mooiee en lelijke lichamen. Vervolgens zoekt hij een jongen die ook geestelijke 
kwaliteitenn bezit. Hij gaat met de jongeman een relatie aan en probeert hem op te 
voeden,, dat wil zeggen: hij probeert hem dpern bij te brengen. Hij maakt de jongen als 
hett ware zwanger van datgene waarvan hijzelf zwanger is.1W Er ontstaat een hechte 
vriendschap,, hechter dan de relatie tussen een man en een vrouw 'omdat zij 
deelgenoott zijn geworden van mooiere en onsterfelijkere kinderen.'110 De deugd die zij 
voortbrengen,, is namelijk duurzamer dan de menselijke kinderen.111 

Dezee indeling in drie groepen lijkt een heldere onderscheiding en is zo door velen 
geformuleerd.. Toch is er een probleem en wel het volgende: de tekst zelf geeft mijns 
inzienss geen aanleiding tot een driedeling. Met name het aannemen van een aparte 
groepp die bestaat uit mannen die gericht zijn op jongens en in hun contact met één 
vann hen aretè voortbrengen. Het Grieks zelf wekt sterk de indruk dat de drie groepen 
alss één categorie te beschouwen zijn. Nergens in de tekst wordt een scheiding 
aangebrachtt alsof het om drie groepen zou gaan. Men zou verwachten dat er in dat 
gevall in het Grieks op twee plaatsen een zekere breuk zou zijn aangebracht, namelijk 
inn 209a8 en 209c7. Robin, die na TOVCOOV 8' ax> in 209a8 een komma leest, laat dit 
pronomenn terugslaan op de woorden oi Sè icaxd ii\v yvxiiv etc. (208e5 e.v.) en meent 
datt Diotima vanaf TOVTWV 5' av spreekt over specifieke individuen van deze groep.112 Dit 
iss niet waarschijnlijk. Het antecedent van het pronomen demonstrativum moet de 
deugdenn oaxfrpooiivTi en Succuoctiviizijn, of eventueel de deugden in het algemeen 
(209a3-4:: <|>póvTiaiv te Kat xfiv aXXnv dpe-niv). De tekst zelf suggereert dat de passage 

l08Ikk ben het met Dover (19822) p. 153 eens dat het hier niet louter gaat om ordelijk gedrag van burgers, 
maarr de deugden van politieke leiders, wetgevers en politieke filosofen, pace Bury ad loc. 
l09Robinn (19586) pp. XC-XCI vermoedt dat Plato met deze vorm van pedagogische eros niet alleen 
spreektt over zijn verhouding met Dion, maar ook over hoe hij in de Akademie zijn leerlingen opleidt. 
Ditt is op zichzelf een interessante suggestie, maar zij is niet op haar plaats, omdat het in de Lagere 
Mysteriënn nog niet gaat om filosofisch onderricht, maar om muzische en politieke vorming. We weten 
datt leerlingen van Plato verspreid over de Griekse wereld als politieke adviseurs en wetgevers optraden, 
maarr zij zullen een grondige wetenschappelijke en filosofische training ondergaan hebben (Zie bijv. 
Guthriee (1975) p. 23 en Hupperts (19953) p. 105). De suggestie van Robin lijkt beter op zijn plaats in 
hett kader van de Hogere Mysteriën. Zo Wilamowitz (19202) pp. 387-8 en Sier (1997) p. 140. 
110Dee Griekse woorden -rijc, xmv rtaiötov (209c5) moeten wel betekenen 'dan het deelgenootschap/de 
bandd die gebaseerd is op het hebben van kinderen.' Omdat het product van een homoseksuele relatie 
onsterfelijkerr is dan 'menselijke' kinderen, is de band tussen de homoseksuele partners sterker dan die 
tussenn ouders. De ate-zin maakt het onwaarschijnlijk dat we de woorden zouden mogen interpreteren 
alss 'de band met kinderen', waarmee Diotima zou onderstrepen dat de band tussen de erastes en zijn 
eromenoss sterker zou zijn dan die tussen een vader en zoon. 
1111 Stokes (1986) p. 172, overgenomen door Pender (1992) p. 80, ziet in deze woorden een vleierij aan 
hett adres van Agathon. Dat is niet strikt nodig. De woorden hebben een algemene strekking. 
,12Robinn (19586) ad loc. vertaalt: 'Or, quand parmi ces hommes, il s' en trouve un maintenant en qui, 
êtree divin, existe dès son jeune age cette fecondité selon 1' ame ..." Vergelijk ook pp. 65-66 n. 2 en p 
LXXXDC.. Zijn interpretatie van het totraov heeft te maken met het feit dat hij meent dat <5v in 209a4 geen 
betrekkingg kan hebben op 4>póvn,aiv xe KOLI XT\V 6XKt\v dpernv, omdat deze woorden nauwelijks van 
toepassingg zijn op tcöv SnutotWÖv öooi Xéyovtai e-öpexiKoi elvai. Dit argument is niet sterk, omdat 
voorr Grieken vormen van bijvoorbeeld beeldende kunst een uiting konden zijn van morele en politieke 
denkbeelden.. Bovendien ligt de predikatieve vertaling van Yewiycopeq mijns inziens minder voor de 
handd dan die als predikaatsnomen bij eici. Ik geef er dus de voorkeur aan om ook <5v terug te laten 
slaann op ^póvnciv te Kal TTJV aXXnv dpetf|v. Of Burnet in zijn tekstuitgave, waarin de hele passage 
vann 209a4-209a8 tot een parenthese is gemaakt, dezelfde interpretatie voorstaat als Robin, is niet 
duidelijk.. Hoe dan ook, de parenthese is mijns inziens niet nodig. 
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vanaff 209a8 een uitwerking of nadere toelichting vormt op de manier waarop deze 
groepp mensen in het algemeen hun ëpcoc, gebruiken om uiteindelijk hun product voort 
tee brengen. Het zou dan gaan om één groep, waarvan ze ter verduidelijking twee 
subgroepenn expliciteert: de dichters/de creatieve vakbeoefe-naars en de 
wetgevers/politici.. Wanneer Diotima heeft aangegeven wat voor deze groep mensen 
hett TÓ KOXÓV is waarin zij verwekken en hoe dit proces verloopt, geeft ze vanaf 209c7 
(<att naq..,) beroemde voorbeelden, zodat Sokrates goed begrijpt waarover zij spreekt 
enn wat voor kinderen zij hebben voortgebracht. Ook in 209c7 ügt geen breuk, alsof zij 
overstaptt naar een andere groep. Wanneer we de homo-erotische groep als een 
apartee variant beschouwen, doet zich de vraag voor, wat voor de dichters en de 
wetgeverss het TÓ KOXÓV is geweest waarin zij verwekt hebben. Dat Diotima hierover 
zwijgtt is opvallend, aangezien dit een noodzakelijke stap is in het bereiken van de 
onsterfelijkheid,, en zij in de volgende passage vanaf 209e5 e.v., waarin zij de 
'filosofischee eros' behandelt, juist aan het icaXóv systematisch aandacht schenkt. 
Alss de hierboven gegeven interpretatie juist is en we het pederastische paar niet als 
eenn aparte groep moeten opvatten, betekent dit - en dit is wat velen ervan heeft 
weerhoudenn deze gedachtegang te volgen - dat Diotima suggereert dat beroemde 
dichterss als Homeros en Hesiodos en wetgevers als Lykourgos en Solon tot hun 
prestatiess zijn gekomen middels een pederastische relatie, die zich onder meer 
kenmerktt door pedagogische eros. Is dit een absurde gedachte? Van Solon weten we 
datt de traditie hem voorstelt als een pederast.m Van Lykourgos zijn ons geen namen 
vann eromenoi overgeleverd. Maar er is geen reden te bedenken waarom hij niet, 
zoalss de Spartanen van wie hij koning was, de pederastie bedreef.114 Ook van de 
dichterss Homeros en Hesiodos zijn ons geen namen van eromenoi overgeleverd. 
Bovendienn zijn hun namen zover ons bronnenmateriaal strekt niet in verband 
gebrachtt met pederastie. Maar is dit voldoende om Diotima de suggestie te ontzeggen 
datt ook deze dichters pederasten waren? In het geval van Homeros is er wel een 
verbandd met homo-erotiek. In de vijfde en vierde eeuw werd de vriendschap tussen 
Patrokloss en Achilleus, een van de centrale thema's van de Ilias, homo-erotisch 
geïnterpreteerd."55 Zo ook in het Symposium door Phaidros en door Diotima zelf. We 
mogenn er dus van uitgaan dat in de klassieke tijd mensen van mening waren dat 
Homeross op zijn minst vertrouwd was met de homo-erotiek. Om dichters en andere 
'kunstenaars'' in het algemeen met een homoseksuele oriëntatie in verband te 
brengen,, is vanuit het perspectief van de Griekse cultuur op zichzelf genomen een 
zeerr begrijpelijke associatie. Het zijn niet weinigen over wie onze bronnen zich in dit 
opzichtt expliciet uitlaten.116 Dit neemt niet weg dat wat Diotima (en Plato) hier 
beweertt in de ogen van veel eigentijdse Grieken gechargeerd zal zijn overgekomen. 
Maarr daarmee heeft, mijns inziens, Plato geen moeite, zeker als het gaat om 
opvattingenn over de juiste vorm van eros en het effect van eros op het menselijk 
gedrag. . 

Eenn argument dat sterk pleit voor de interpretatie die wij hebben gegeven, is dat 
Diotimaa bij haar classificatie van mensen met betrekking tot eros (208el-209a4) 
ervann uitgaat dat degenen die 'de geestelijke vorm' belijden ook een lichamelijke 

113Ziee deel l.hfdst 3,par.2. 
1144 Plu. Lyc. Xvn, 1, Xvm, 4. In caput XI  vertelt Ploutarchos het verhaal over  Lykourgos en de jongen 
(veavioxoq)) Alkandros, die door  Lykourgos in zijn huis wordt opgenomen. Door  het gebruik van het 
woordd {ntnpexeïv (XL 2) kunnen we hier  aan een pederastische verhouding denken. 
1133 Aeschin. 1,133,141-150. Zie deel 1, hfdst. 8, par. 4.3 en hoofdstuk 2, par. 6. 
ll6Sophokless (Athen. Deipn. XE, 510b, Xffl , 605), Euripides (Athen. Deipn. XIII , 605; Ael. VH 13, 4), 
Anakreonn (zie deel 1, hfdst. 3, par. 3), Ibykos (Sud. I 80, Anth. Pal. 7.714, 9.184, Philodem. Mus. 4 
col.. XTV, 8 e.v., Schol. Pind. Isthm. 2.1b), Pindaros (zie deel 1, hfdst. 3, par  4), Theognis (zie deel I , 
hfdst.. 3, par. 1), Pheidias (Paus. IV, 10,6, VI , 15, 2, IX , 36, 1; Plin. HN 36,4, 6; Clem. AI . Protr. IV, 
53,4;;  Arnobius Adv. Nat. VI , 13). De talrijk e homo-erotische afbeeldingen op Griekse vazen suggereren 
bijj  de vaasschilders een sterke affinitei t met deze vorm van eros. 
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belangstellingg hebben. Dit wordt bevestigd door de passage over de filosofische eros. 
Ookk die begint bij een lichamelijke oriëntatie. Waarom zou de ontwikkeling van de 
eross van de filosofen beginnen bij een mooie jongen en die van dichters en wetgevers 
niet?? Bovendien kent de filosoof in de tweede fase van zijn erotische ontwikkeling 
belangstellingg voor het schone in de nomoi (210c4). Waarom zou in de Lagere 
Mysteriënn een soortgelijke interesse niet ook door een lichamelijke oriëntatie 
voorafgegaann zijn? Dover suggereert dat het «xKóv waarin mensen als Homeros en 
Solonn hun gedichten en wetten verwekten 'can only be the virtuous character of the 
societiess for which Homer sang and Solon legislated.'117 De tekst geeft hiertoe geen 
aanleiding.. Het heeft er juist alle schijn van dat dit in de ogen van Diotima veeleer hun 
'product'' is, waarop ze uiteindelijk gericht zijn. 
Hoee verkrijgen deze mensen hun onsterfelijkheid? Theoretisch zijn er drie 
mogelijkheden:: 1. door hun voortreffelijke prestaties zullen zij bij naam door latere 
generatiess herinnerd worden; 2. hun producten (gedichten, wetten) zijn onvergan
kelijk;; 3. door hun optimaal functioneren en hun producten wekken ze bij anderen 
dpexTii op en hun voorbeeld inspireert anderen zich ook zo te gedragen.ll8 De woorden 
cróröö Toioüra övxa (209d4) lijken mogelijkheid 2. te suggereren. Toch kunnen we deze 
woordenn ook interpreteren vanuit mogelijkheid 3., die haar aan het slot van deze 
passagee (209d4 e.v.) voor ogen staat, waar ze de wetgevers nader toelicht. Door het 
voortbrengenn van wetten hebben ze allerlei vormen van deugd ter wereld gebracht. 
Ditt moet wel betekenen dat hun producten anderen geïnspireerd hebben zich volgens 
diee wetten te gedragen. Doordat de door hen geïnitieerde aretè zich als het ware 
voortplant,, verkrijgen de wetgevers onsterfelijkheid.l19 We mogen hierbij ook aan 
Platoo denken die in zijn oeuvre bepaalde waarden en normen die met name in de 
wettenn van Lykourgos maar ook in die van Solon verwoord zijn, nieuw leven inblaast 
enn doorgeeft. De discontinue progressie manifesteert zich ook, doordat anderen in 
hunn geschriften het werk en de naam van de dichters citeren, zodat ze voor volgende 
generatiess niet verloren gaan (mogelijkheid 1.). 
Samenvattendd kunnen we stellen dat Diotima binnen de groep van mensen die door 
eross bevangen worden een onderscheid aanbrengt tussen enerzijds mensen die hun 
eross langs de weg van de seksualiteit bevredigen, voor wie hun lichamelijke oriëntatie 
dee weg is om onsterfelijkheid te verwerven, en die vooral op vrouwen vallen, en 
anderzijdss mensen die in hun eros vooral gericht zijn op een geestelijk product. Deze 
laatstee groep kenmerkt zich door een homo-erotische eros als basis voor hun 
'scheppende'' activiteit. Het tcaXóv waarin zij verwekken is een mooie jongen. Hun 
'producten'' zijn creaties zoals gedichten of wetten en de daaruit voortvloeiende 
vormenn van aretè. 

8.. Van de Lagere naar  de Hogere Mysteriën 

Vanaff 209e5 maakt Diotima een nieuwe stap in haar betoog, die ze markeert door een 
opmerkingg in de richting van Sokrates: ze twijfelt of hij wel in staat zal zijn de 
hoogste/laatstee inwijding te ondergaan. Maar ze is bereid niets achterwege te laten 
enn hij moet maar proberen haar te volgen. Diotima hanteert termen uit de 
mysteriecultenn en doet zich voor als een priesteres die Sokrates in de hoogste 
geheimenn van eros zal inwijden. Sokrates, degene die op het symposion verslag doet 

'"Doverr  (19822) pp. 151-152; vergelijk ook Price (1989) p. 27. Ook de suggestie van Ferrari (1992) p. 
2566 alsof een l̂Aouuoq de aard van het schone als vanzelfsprekend aanneemt, lijk t me niet juist. 
"•Vergelijkk de Menexenus, waarin Aspasia op verschillende momenten in haar rede aangeeft, dat 
nakomelingenn hun (voor)vaders zullen en moeten navolgen op het gebied van dpe-crj (Mjc. 236e5 e.v., 
246bb e.v.,248e3 e.v.). 
1199 Voor de gedachte dat wetten opvoeden, vergelijk Crito 50a e.v., 51c e.v. en 54b. 
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vann de opvattingen van Diotima, stelt ook zichzelf voor als iemand die zijn 
toehoorderss (en Plato zijn lezers) inwijdt. De tekst heeft zo het karakter van een 
openbaring:: de ingewijde wordt meegenomen tot het hoogste niveau van de 
'eroscultus'.. Hij wordt een goddelijke wereld binnengeleid en hij ontvangt informatie 
overr het goddelijke. Sommige commentatoren brengen een scherpe scheiding aan 
tussenn de Lagere (208cl-209e4) en de Hogere Mysteriën (209e5-212a7). Het zijn 
geenn fasen die in elkaar overlopen. De hoogste inwijding zou een heel andere erastes 
(enn eromenos) betreffen en wat zo iemand ervaart is iets anders dan wat er gebeurt 
opp het niveau van de Lagere Mysteriën.120 

Wee moeten dit punt eerst onder de loep nemen, voordat we nader ingaan op de 
inhoudd van deze fase van de inwijding. Het onderscheid dat Diotima hierboven heeft 
gemaaktt (208el-209a4) tussen de twee klassen mensen, blijft in principe geldig voor 
dee Hogere Mysteriën. Immers, direct nadat ze haar bereidheid heeft uitgesproken 
Sokratess in te wijden, gaat ze over op de eerste stap van deze inwijding. Nergens zal 
zee in deze hele passage hierop terugkomen. We mogen er dus van uitgaan dat de 
erastess die onderwerp is van de 'filosofische eros' tot de tweede categorie behoort, 
datt wil zeggen: hij is geestelijk zwanger, maar kent daarbij ook in zekere mate een 
lichamelijkee oriëntatie. In die zin is er een continuïteit tussen de Lagere en de Hogere 
mysteriën.. Het gaat hierbij om hetzelfde soort mens, niet noodzakelijk om hetzelfde 
individu.. De continuïteit bestaat eruit dat het in beide mysteriën om mannen gaat die 
homo-erotischh georiënteerd zijn, en die verder eenzelfde soort aanleg hebben, 
namelijkk dat ze van nature geneigd zijn zich op artistiek/moreel/intellectueel gebied te 
ontwikkelen. . 
Dee terminologie die Diotima hanteert voor de Hogere Mysteriën zijn dezelfde 
begrippenn die in de Eleusinische mysteriën werden gebruikt.121 Het gaat om de 
woordenn KÖV O\» uuneeiTii; en èjcojmicö.m Diotima (Plato) zinspeelt hiermee op de 
mystaimystai en epoptai van de inwijding in Eleusis.m Het is onzeker of deze twee termen 
verwijzenn naar twee door een periode gescheiden fasen van uiteindelijk één 
inwijding,, waarbij de eerste fase een noodzakelijke voorwaarde vormde voor de 
laatstee fase, of naar twee momenten van hetzelfde ritueel.124 In ieder geval staat het 

I20Voorr literatuur tot 1965 zie Neumann (1965/1) p. 41. Onlangs heeft Ferrari (1992) p. 256 aangegeven 
datt de personen uit de Lagere Mysteriën anderen zijn dan uit de Hogere Mysteriën. Zo is hij van mening 
datt de erastes in de Hogere Mysteriën op een niveau lager begint dan die in de Lagere Mysteriën. Dit 
lijktt me niet juist. Ook de beschrijving van de stadia in de Lagere Mysteriën vangt aan met een 
lichamelijkee oriëntatie (209b4-5). Diotima is alleen in haar beschrijving van deze fase in de Lagere 
Mysteriënn veel korter dan wanneer ze de ontwikkeling van de filosoof beschrijft. De eerste erotische 
impulss in de Lagere Mysteriën is lichamelijk. Deze lichamelijke 'eros' blijft de enige stimulus om 
contactt te maken, totdat de erastes iemand vindt die in zijn ogen zowel in lichamelijk als in geestelijk 
opzichtt KCtXóq is. Hoe lang het duurt voordat de erastes zo iemand vindt, vermeldt ze niet, omdat dit 
natuurlijkk per geval kan verschillen. Ze is over deze eerste fase kort, omdat deze in het geval van de 
«friXótiuoqq niet erg interessant is, en elke eigentijdse lezer weet waar het in zon contact om gaat. De 
manierr waarop ze de tweede fase beschrijft, zal daarentegen in de ogen van veel eigentijdse Atheners 
well een bevreemdende voorstelling van zaken zijn. 
1211 Degenen die het verband met de Eleusinische Mysteriën onderstrepen zijn: Bury en Dover ad loc.; 
Cornfordd (19672) pp. 127-128; Markus (1971) p. 140; Szlezik (1985) p. 259, n. 25; Burkert (1987) p. 
92;; Morgan (1990) pp. 97 e.v.; Morgan (1992) pp. 233-234. 
mmSmp.Smp. 209e5-210al. Hetzelfde beeld gebruikt Plato in de Phaedrus 249c en 250c. 
123G.. Mylonas, Eleusis and the Eleusinian Mysteries, Princeton New Yersey 1961: pp. 274 e.v.; M.P. 
Nilsson,, Geschichte der Griechischen Religion Ie band, München 1967; K. Kerényi, Eleusis: 
ArchetypalArchetypal Image of Mother and Daughter, New York 1967 pp. 653-667; W. Burkert, Homo Necans, 
Berkeley/Loss Angeles 1983, pp. 248-297; W. Burkert, Greek Religion, Oxford 1985, pp. 285-290; 
Burkertt (1987) passim. 
1244 Voor de eerste mogelijkheid zie Plut. Dem. 26, die suggereert dat men na een eerste initiatie een vol 
jaarr moest wachten voordat men werd toegelaten tot de epopteia. Zie verder Mylonas (1961) pp. 274 
e.v.. (zie vorige noot); Nilsson (19673) pp. 655-656; Burkert (1983) p. 265; Burkert (1985) p. 287 houdt 
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buitenn kijf dat het dezelfde mensen betrof die beide fasen van de inwijding 
ondergingen.. De epopteia, zo schrijft Burkert, 'repeats, renews and deepens that 
whichh had been laid as a foundation in the myesis. Already the mystai were permitted 
too see the blissful "sight". The epoptai may simply have seen more or, more 
importantly,, differently. For whereas the mystai must "suffer" and were passively 
affectedd by the events, die epoptai were "observers" with a broader, calmer view.'125 

Hett veelvuldig gebruik van het <a8opav pas vanaf het moment dat de erastes de Vorm 
hett Schone aanschouwt, wijst erop dat in deze fase het 'zien' een ander karakter 
krijgt.126 6 

Bovendienn suggereert Diotima ook zelf dat de Lagere Mysteriën een stap of fase in 
dee richting van de Hogere Mysteriën zijn, doordat ze het volgende zegt: 

Watt betreft de volledige en epoptische geheimen van de inwijding, omwille waarvan/het 
uiteindelijkee doel waarvoor ook die (de voorafgaande vormen van inwijding) zijn, wanneer 
iemandd ze op de juiste manier doorloopt...127 

Ikk concludeer hieruit dat Diotima Sokrates voorhoudt dat de inspanningen die mensen 
hebbenn verricht of de ontwikkelingen die zij hebben doorgemaakt in het kader van de 
Lageree Mysteriën van nut zijn voor hun inwijding in de Hogere Mysteriën.128 Als dit 
juistt is, dan betekent dit dat in ieder geval voor enkele mensen de Lagere Mysteriën 
niett het eindpunt zijn, maar dat zij hun weg op het pad van eros vervolgen en de 
Hogeree Mysteriën beproeven. Haar expliciete twijfel of Sokrates hiertoe in staat zal 
zijn,1299 moet de lezer tot het inzicht brengen dat niet iedereen de stap naar de hoogste 
inwijdingg zal kunnen maken. We mogen erop wijzen dat een van de toehoorders van 
Sokratess de dichter Agathon is. Net zoals Plato zelf volgens de traditie zijn 
dichterschapp ingeruild heeft voor de filosofie onder invloed van Sokrates, is het 
mogelijkk dat ook Agatfion zich door Sokrates laat inspireren.130 

Tochh suggereert Diotima ook dat iemand direct met de Hogere Mysteriën zou kunnen 
beginnen.. Immers de beste manier is om als erastes-filosoof jong te beginnen (210a3-
6).. Iemand die al vroeg tekenen geeft dat hij een filosofische natuur heeft, zou wellicht 
'dee inwijding' van de Lagere Mysteriën moeten overslaan om zo effectief mogelijk 
aann zijn ontwikkeling als filosoof te kunnen werken. Vandaar dat de eerste twee 
stadiaa van de ontwikkeling van de erastes-filosoof (210a4-c6) ondanks grote 

inn zijn formulering beide mogelijkheden open. Voor de tweede mogelijkheid zie Kerényi (1967) p. 653 
(ziee vorige noot). 
1255 Burkert (1983) p. 275. 
126Morgann (1990) pp. 96 e.v. doet een interessante suggestie, namelijk dat de term mystai ook kan 
verwijzenn naar de Bakchische cultus, die zijn ingewijden een zeer gelukkig leven na de dood beloofde. 
Dee levende kon zich door zijn inwijding al tijdens zijn leven voorbereiden op de reis die de ziel na de 
doodd zou ondernemen. Bovendien hadden de ingewijden speciale kennis en ondergingen ze rituelen 
waarbijj zij gelijk werden aan de god. Deze aspecten van de cultus sluiten goed aan bij de Hogere 
Mysteriënn van Diotima. Toch meent Morgan (pp. 98-99), mede door de rol van Alkibiades, dat de 
structuurr van het Symposium en andere kenmerken, zoals de dramatische datum, aangeven dat 
Diotima'ss woorden in 210al een toespeling zijn op de Eleusinische Mysteriën. De Dionysische cultus 
speeltt dan op de achtergrond mee. De mysteriën van Eleusis vormen het medium tussen de Bakchische 
extasee en de filosofie. In Morgan (1992) pp. 233-235 wordt het Bakchische alleen in het kader van de 
confrontatiee tussen Alkibiades en Sokrates vermeld. De mysterie-taal in de rede van Diotima wordt 
uitsluitendd als Eleusinisch geduid. Daarentegen meent hij (n. 20) dat Diotima als profetes verbonden is 
mett Dionysos en Pan, die oorspronkelijk een Arkadische godheid was, maar kort na 490 naarr Athene 
wass gebracht. 
™Smp.™Smp. 210al-2. 
128Ookk Wippern (1965) pp. 139-140 onderstreept dit. 
l29l29Smp.Smp. 210a2: OÏ>K oio" ei oioq f dv eln.?. 
130Cf.. D. L. in, 5-6; Ael. VH H, 30. 
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overeenkomstenn met die van de ingewijde in de Lagere Mysteriën, in bepaalde 
opzichtenn ervan verschilt. We zullen dit punt in het vervolg uitwerken. 

9.. De ontwikkelingsfasen van de erastes-filosoof 

9.1.. De scala amoris 

Err spelen in de Hogere Mysteriën drie personen een rol: 
a.. de erastes die de initiatie ondergaat en meegevoerd wordt tot het hoogste stadium, 
waarinn hij contact heeft met het Schone zelf.131 

b.. Het object van zijn eros. Zo wordt er gesproken over een mooi lichaam, maar later 
overr een naiSctpiov of een avöpawwx;.131 Bovendien wordt het proces van de opgang 
aangeduidd met de woorden 'toopee^mxtSepaoxeiv'.133 

c.. Degene die de erastes leidt: ó TryoVJnevo<;.134 Deze persoon weerspiegelt de 
H\xjxctyaïyó<;; in de mysteriën in Eleusis. Uit 21 lel blijkt echter dat het niet noodzakelijk 
iss dat de erastes wordt geleid.13s Hij kan ook zelf op eigen krachten de inwijding 
doormaken.. Het is duidelijk dat Diotima deze rol van mystagoge voor Sokrates 
vervult.. De tekst geeft geen aanleiding te veronderstellen dat er een erotische 
spanningg zou bestaan tussen de fryoiiusvos en de erastes en dat deze verhouding die 
tussenn de erastes en eromenos weerspiegelt. Bovendien neemt de erastes, zoals ik 
hieronderr zal laten zien, de eromenos niet mee tot de hoogste trede van de inwijding. 
Diotimaa bouwt haar betoog over de ontwikkelingsfasen van de filosoof zeer helder op: 
eerstt geeft ze een beschrijving van deze fasen (210a4-el). Vervolgens geeft ze een 
naderee toelichting op de Vorm het Schone, de goddelijke wereld, en ze laat zien 
waarinn deze verschilt van de mooie dingen die deze goddelijke status missen en dus 
tott onze wereld behoren. In dit gedeelte van haar betoog openbaart ze nog niet wat 
hett product is dat de erastes verwekt, wanneer hij contact heeft met de Vorm het 
Schonee (211b5-21 lb5). Vervolgens - en deze passage is zeer opmerkelijk - vat ze de 
fasenn als voorbereiding op de uiteindelijke openbaring samen (21 lb5-dl).136 Tenslotte 
richtricht ze zich tot Sokrates en gaat opnieuw in op het grote verschil tussen de Vorm het 
Schonee (het universale) en het concrete schone (particulare) om uiteindelijk te 
onthullenn wat het 'product' is van het contact met deze goddelijke wereld en op welke 
wijzee de ingewijde werkelijk onsterfelijk kan worden (211dl-212a7). 
Dee fasen die Diotima onderscheidt bestrijken de periode van het moment dat iemand 
seksueell rijp wordt en de drang voelt om datgene waarvan hij zwanger is voort te 
brengen,, totdat hij een leeftijd heeft bereikt, waarop hij in staat is het Schone onder 
ogenn te komen. In de Respublica dienen degenen die uitverkoren zijn om uiteindelijk 
hett filosofische niveau te bereiken zich na een vooropleiding van 10 jaar, waarin ze 
zichh hebben beziggehouden met wiskundige vakken als rekenkunde, stereometric 
astronomiee en muziekleer, op hun dertigste vijf jaar lang geheel aan de filosofie 
(dialectiek)) te wijden.137 Vervolgens worden ze gedwongen gedurende 15 jaar 
bestuurstakenn op zich te nemen. Pas op hun 50ste zullen zij geleid worden naar de 
kenniss van het Goede zelf. Of Diotima (Plato) eenzelfde tijdsverloop voor ogen heeft 
mett de fasen in het Symposium, en of de erastes dus pas op zijn 50ste de Vorm het 
Schonee zal beschouwen, is moeilijk te zeggen. Ze is niet expliciet hierover, maar we 

1311 Ook in de Phaedo (66e2) worden de filosofen épaoral genoemd. 
l32l32Smp,Smp, 210d2: jcaiöapiov en dvdpancoc,. 
133ZieSmp,, 211b5/6. 
134Ziee Smp. 210a7,210c7,2l0e3/4,21 le l. 
l3SOokk Taylor  (1948s) p. 229, n. 2 en Ferrar i (1992) p. 257 benadrukken dat de gids niet verplicht is. 
136136 Pace Wippem (1965) n. 117, die ontkent dat het in deze passage om een recapitulatie gaat. 
1377 PL  R. 537 e.v. 
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moetenn mijns inziens de fasen van de ontwikkeling op het terrein van eros wel als een 
zeerr geleidelijke ontwikkeling van iemands mentale en intellectuele vermogens 
zien.1388 De enige aanwijzing die ze geeft over de leeftijd is direct in het begin van de 
eerstee fase: degene die de inwijding ondergaat moet jong (véoq) beginnen (210a5). 
Waarschijnlijkk zegt ze dit omdat hij een lange weg heeft te gaan. 
Traditioneell gaat men ervan uit dat Diotima in de scala amoris vier stadia 
onderscheidt.1399 Ik zal eerst in het kort een omschrijving geven van deze vier stadia 
omm vervolgens in mijn toelichting hierop aan te tonen dat de traditionele indeling 
onjuistt is en dat het volgens mij gaat om drie fasen. Men onderscheidt op de scala 
amorisamoris doorgaans vier treden/fasen: 
1.. De jonge erastes koestert eros voor één mooi lichaam. Hij komt vervolgens tot het 
inzichtt dat de schoonheid van twee willekeurige lichamen met elkaar verwant is. Als 
hijj zijn pad vervolgt op het uiterlijk schoon, beschouwt hij de schoonheid van alle 
lichamenn als één en hetzelfde. Dit inzicht maakt hem tot erastes van alle mooie 
lichamenn en hij moet zijn heftige hartstocht voor één lichaam geringschatten en laten 
varenn (210a4-b6). Diotima vat deze fase samen met de woorden: hij moet opklimmen 
vann één naar twee, van twee naar alle lichamen (21 lc3-4). 
2.. De erastes moet vervolgens leren de schoonheid in de ziel als waardevoller te 
beschouwenn dan de schoonheid van het lichaam. Zelfs als de eromenos in kwestie 
niett erg mooi is qua uiterlijk, moet de erastes toch van hem houden, voor hem zorgen 
enn hem beter maken. Het doel hiervan is dat hij gedwongen zal worden het schone in 
hett gedrag en in de wetten te aanschouwen en in te zien dat dit alles met elkaar 
verwantt is. Dit inzicht zal hem de lichamelijke schoonheid doen geringschatten 
(210b6-c6).. Ze vat deze fase samen met de woorden: <hij moet opklimmen> van de 
mooiee lichamen naar de 'mooie' bezigheden/handelingen (211c4-5). 
3.. De erastes moet nu geleid worden naar de wetenschappen. Het doel hiervan is dat 
hijj de schoonheid van de wetenschappen ziet, maar ook dat hij zich niet langer meer 
afhankelijkk maakt van de schoonheid van een jongen, of een bepaalde man, of van 
eenn gedragsvorm, maar zich keert naar de uitgestrekte zee van schoonheid en deze 
aanschouwtt (210c6-d6). Ze vat deze fase samen met de woorden: <hij moet 
opklimmen>> van de bezigheden/handelingen naar de 'mooie' wetenschappen (211c5-
6). . 
4.. Door zijn kennis versterkt en verrijkt aanschouwt de erastes tenslotte - hier 
gebruiktt Diotima voor het eerst het verbum Kaöopav - die ene wetenschap die zich 
kenmerktt doordat zij betrekking heeft op het Schone zelf (210d6-el). Het 
aanschouwenn van het Schone zelf gebeurt plotseling (è^ai^vr^) en wordt door Diotima 
omschrevenn als het uiteindelijke doel van alle eerdere inspanningen van de erastes. In 
haarr samenvatting formuleert ze deze stap als volgt: 

1388 Ik denk dat de ontwikkeling van de erastcs-filosoof uit het Symposium dichter bij deze voorstelling 
vann zaken uit de Respublica staat dan wat de Phaedo leert. Hierin wordt benadrukt dat de filosoof pas 
naa zijn dood, wanneer de ziel definitief met het lichaam gebroken heeft, de Vormen aanschouwt. Dit is 
mijnss inziens niet wat in de Hogere Mysteriën bedoeld wordt. De erastes-filosoof komt tijdens zijn 
levenn tot het schouwen van de Vorm het Schone. 
139Hugg (1876) pp. 151-152; Gilbert (1909) p. 58; Comford (19672) pp. 126 e.v.; Robin (19586) pp. 
XCm-XCTV;; Wippern (1965) p. 140; Moravscik (1972) passim; Philipp (1980) pp. 86 e.v.; Price (1989) 
pp.. 38 e.v.; Allen (1991) pp. 78 e.v.; en p. 82 (het is niet helemaal duidelijk of hij vier of vijf stappen 
onderscheidt).. Sier (1997) p. 155 spreekt over drie treden die leiden tot het schouwen van het 
transcendentee KOXÓV. Het is onduidelijk of hij het schouwen als afronding van de derde fase, of als een 
nieuwee fase ziet De ben het met Robin (p. XCIII) eens dat het onjuist is fase twee op te splitsen in twee 
apartee stappen: die gericht op de ziel en die gericht op de handelingen en wetten. Stannard (1959) p. 124 
onderscheidtt zes stappen. Plochmann (1972) pp. 339-340 spreekt over negen stadia zonder een 
onderscheidd te maken tussen fasen en stappen binnen die fasen. Overigens is de wijze waarop hij de 
voorafgaandee redes koppelt aan deze stadia nogal willekeurig en onbevredigend. 
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<hijj moet opklimmen> van de wetenschappen om tenslotte te komen tot die wetenschap die van 
nietss anders wetenschap is dan van die schoonheid zelf en om tenslotte dit te begrijpen, wat het 
schonee is.140 

Inn elke fase van de opgang naar het schone spelen vier processen een rol: a. het 
process van generalisatie; b . het proces van hartstocht en onthechting; c. het proces 
vann de beklimming; d. het creatieve proces.141 Als excurs zal ik naar aanleiding van 
eenn beschrijving van het eerste proces laten zien dat de traditionele indeling van de 
ontwikkelingg van de erastes-filosoof in vier fasen niet juist is. Vervolgens zal ik de drie 
anderee processen bespreken. 

9.2.. Generaliseren 

Hett proces van generalisatie is een horizontaal proces: het doet zich voor binnen een 
bepaaldee fase of niveau. De erastes maakt de denkstap van het bijzondere naar het 
algemene:: eerst houdt hij van één lichaam en is hij gecharmeerd door de schoonheid 
vann een enkel individu. Vervolgens komt hij tot het inzicht dat de schoonheid van de 
lichamenn uiteindelijk één en dezelfde is. Dit is een intellectuele activiteit: Diotima 
geeftt deze weer met de werkwoorden icaTavoeiv, èwoeiv en nyetaOai.I42 Eros doet de 
erastess inzien dat de verschillende instanciëringen van het KOXOV verwant zijn (döeA^óv 
210bll en ovryevéc, in 210c5). Eros is dus niet het verlangen naar het gelijke of het 
verwantee (Aristophanes), maar eros brengt ons het inzicht bij, dat de dingen waarop 
wijj in onze eros gericht zijn, verwant aan elkaar zijn! Het begrip dat de erastes zich 
heeftt gevormd van de uiterlijke schoonheid staat echter nog ver af van de Vorm van 
hett Schone. Het abstraheren en het vormen van een algemeen beeld van een bepaald 
aspectt van de dingen/mensen om ons heen staat nog lang niet gelijk met het vatten 
vann de betreffende Vorm. Ook al lijkt vanuit dit perspectief de prestatie van de erastes 
inn de eerste fase van zijn ontwikkeling gering, toch liggen het beginpunt en het 
eindpuntt van deze fase ver uiteen. Eerst is hij verliefd op één bepaalde jongen, aan 
hett einde van deze fase is hij 'de erastes van alle mooie lichamen.' In de ogen van een 
'gewone'' Athener zou deze uitdrukking betekenen dat iemand 'alles wat mooi is' 
probeertt te versieren. Diotima bedoelt dit natuurlijk niet en gaat er vanuit dat de 
jongemann in kwestie zich van zijn seksuele gevoelens heeft losgemaakt en in staat is 
eenn hartstocht voor alle mooie jongenslichamen te koesteren zonder zich door zijn 
seksuelee driften te laten leiden, zodat hij zijn handen thuishoudt. Hij is zelfs in staat te 
genietenn van één enkel begrip schoonheid dat betrekking heeft op alle mooie 
lichamenn om hem heen. Bovendien moet hij zich zo ver ontwikkelen dat hij de 
hartstochtt die hij voor zijn eerste liefde koesterde kan loslaten.143 Zo'n ontwikkeling -

MMSmp.Smp. 211c6-dl. 
1411 Voor de beschrijving van deze processen heb ik een en ander ontleend aan het artikel van Moravcsik 
(1972).. Hij onderscheidt drie processen: rede, emotie en creatie. De onthechting, hetgeen mijns inziens 
vann groot belang is, en de beklimming bespreekt hij niet. Verder zijn er ook in details aanzienlijke 
verschillen.. In de volgorde waarin ik de processen bespreek wijk ik af van die waarin ze in elke fase 
voorkomen.. Ik begin met de bespreking van het proces van generaliseren, omdat ik aan de hand hiervan 
kann laten zien dat Plato niet vier, maar drie fasen in de scala amoris onderscheidt. 
t42Nussbaumm (1986) p. 179 merkt naar aanleiding van dit intellectuele aspect op: 'he decides that it is 
prudentt to consider these related beauties to be "one and the same", that is, qualitatively homogenous.' 
Inn de volgende fase meent ze dat de erastes een overeenkomstige beslissing maakt. Nergens blijkt mijns 
inzienss uit het Grieks dat er in het intellectuele proces een moment van beslissing zou zijn. Geen van de 
Grieksee werkwoorden die dit proces aangeven impliceert dit. 
i«Opp dit punt ben ik het met Taylor (1948s) p. 229, n. 3 oneens, die naar aanleiding van de woorden 
'erastess van alle mooie lichamen' opmerkt, dat de verbreding van het perspectief niet ongunstig hoeft te 
werkenn op de persoonlijke affectie. 
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vann een hartstocht voor één concreet mooi jongenslijf naar een hartstocht voor één 
abstractt begrip lijfelijke schoonheid - kost veel inspanning en duurt waarschijnlijk 
jaren. . 
Wee zien dat het ïcaXov waarin de erastes in deze fase van zijn leven verwekt, niet 
éénduidigg is. Het beweegt zich wel op het terrein van het lichamelijke, maar het 
verschuiftt van iets bijzonders naar iets algemeens. Het is aanvankelijk gekoppeld aan 
éénn persoon, maar deze koppeling wordt losgelaten, ook al blijft het KOWV nog wel 
verbondenn aan personen ('hij is de erastes van alle mooie lichamen). Dus ook zijn 
eross als het verlangen dat gericht is op het KOXÓV maakt een grote ontwikkeling door. 
Opp het tweede niveau speelt zich een gelijksoortig proces af van generalisatie in de 
erastes,, en ook hier staan het beginpunt en eindpunt van zijn ontwikkeling ver van 
elkaar.. Aanvankelijk is de erastes gecharmeerd door het karakter en de 
persoonlijkheidd van een ander. Deze eerste periode van de tweede fase is dus ook 
persoonsgebondenn en gericht op één uniek individu. Maar vervolgens zal hij zich 
richtenn op het gedrag en de normen ter beoordeling en regulering van dit gedrag in het 
algemeenn om uiteindelijk tot het begrip van één enkele schoonheid in alle 
gedragsuitingenn en normen (of wetten) te komen. Dus ook in de tweede fase wordt in 
hett zoeken naar het icaXóv het persoonlijke uiteindelijk losgelaten, al blijft het icctXóv 
afkomstigg van het doen en laten van mensen. Ook deze stappen in het proces van 
generaliserenn zijn niet klein en ook hier is eros op verschillende Kdka gericht. De twee 
eerstee fasen vormen als het ware een oefening in het vermogen om te generaliseren. 
Opp beide niveaus heeft de erastes geleerd om langs de weg van het persoonlijke te 
komenn tot het begrip van een abstractum dat uiteindelijk een afgeleide is van datgene 
watt hem in die ene persoon aantrok. Hij heeft dus leren inzien dat de vele particularia 
tee herleiden zijn tot een eenheid, en dat dit ene begrip de particularia overstijgt.144 

Opp het derde niveau, zoals dit traditioneel wordt onderscheiden wordt er niet meer 
gesprokenn over een proces van generaliseren, zoals Diotima dit in de eerste twee 
fasenn expliciet had aangeduid. Gezien de precieze formulering van het proces van 
generaliserenn in de eerste twee fasen lijkt het niet waarschijnlijk dat Diotima met de 
woordenn ïva I6TJ a\i èmorvbimv KÓAJIO? (210C7) een bondige samenvatting zou geven van 
ditt proces op het derde niveau.l45 Ook de uitdrukkingen 7toW>... xó icaXov (210dl) en TÖ 
noXiinoXii jcéXavoc,... toü KaXoü (210d4) duiden niet op een eindfase van het generaliseren 
vann het KOJUW van de wetenschappen; ze geven veeleer aan, dat de erastes het mXóv 
datt de wetenschappen te bieden hebben, in zijn uitgestrektheid overziet.146 De filosoof 
iss op het niveau gekomen dat hij zich met de verschillende wetenschappen 
bezighoudtt en zodoende een overzicht verwerft van het schone van al die 
wetenschappen.. Maar het beeld van de uitgestrekte zee geeft aan dat er een kans is 
datt de erastes erin verdrinkt. In ieder geval zal het hem veel moeite kosten om deze 
zeee veilig over te steken en alles wat hij gezien heeft met elkaar in verband te 
brengen.. Hij is wel tot een algemeen begrip gekomen van wat een driehoek is, wat 
eenn cirkel is, van wat apuovia is, van wat KÓOUO? is, en dergelijke, want op dit niveau 

144Cf.. ook Moravcsik (1972) p. 288. • - . 
l4SZee had dan, gezien het voorafgaande, op zijn minst moeten zeggen ïva !5T| au Jiaadiv ènaaTTinaiv 
KÓXKOC;KÓXKOC; om aan te geven dat het zou gaan om de schoonheid als het gemeenschappelijke waarop alle 
wetenschappenn gericht zijn. 
1466 De term xó jtéAavoq m figuurlijke zin vinden we bij Plato ook in Pit. 338a6, Prm. 137a6, R. 453d6. 
Inn de eerste twee gevallen gaat het om een jiéXcryo<; xcüv Xóyow. In het geval van Protagoras betreft het 
dienss lange uiteenzettingen en omhaal van woorden in tegenstelling tot de strakke en bondige vorm van 
dee dialoog die Sokrates hanteert. In de Parmenides ziet Parmenides er tegenop om zijn stelling toe te 
lichten:: 'hoe moet ik op mijn leeftijd een zo moeilijke en uitgestrekte zee van argumenten 
overzwemmen?'' In de Respublica betreft de vergelijking de moeilijkheidsgraad van het gestelde 
probleemm (mannen en vrouwen moeten hetzelfde werk verrichten, maar ze hebben verschillende 
naturen).. Inde overige plaatsen (71 24e4, 25a4, Criti. 109al, llla5, U4a6, c6, Ax 368cl) wordt de 
termm in letterlijke zin gebruikt 
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heeftt hij zich volledig afgewend van de particularia.I47 Immers, hij is het stadium 
gepasseerdd waarbij hij waarneembare figuren nodig had om zich deze begrippen te 
vormen.. Hij heeft zich echter dus nog niet het unieke en ultieme begrip eigengemaakt 
vann wat schoon is op het intellectuele niveau.148 

93.. Drie fasen 

Omm deze incongruentie met de twee andere niveaus op te lossen moeten we wat 
traditioneell als fase drie en vier (zie par. 9.1.) wordt gezien, samenvoegen. Dat dit 
overigenss zeer voor de hand ligt, toont mijns inziens het Grieks zelf. Net zoals de 
beschrijvingg van fase twee uit één lange zin bestaat, beschrijft Diotima ook de 
volgendee fase in één lange zin die loopt van nexd Sè ra ejuxrt&eviuaxa (210c6) tot en met fj 
é<mm KaXoü xoioüSe (21 Oei). De zin valt in drie delen uiteen: 1. een hoofdzin tot en met 
dyayelv;; 2. vervolgens een ïva-bijzin waarvan drie werkwoorden in de conjunctivus 
afhangenn (i5n 210c7, 3 210d3, tiicm 210d5); 3. gevolgd door een ëa^-bijzin. De 
hoofdzinn geeft aan waarop de volgende fase betrekking heeft en benadrukt het aspect 
vann de begeleiding die de erastes op dit niveau nodig heeft. De lange ïva-zin brengt het 
doell onder woorden van het betreden van deze fase en geeft aan 1. dat de erastes-
fllosooff in deze fase de schoonheid van de wetenschappen ziet; 2. wat het zien van 
dezee schoonheid teweegbrengt in verhouding tot de ervaringen van de erastes in zijn 
eerstee twee levensfasen, en tenslotte - de zin gaat van een negatief aspect over naar 
eenn positief punt, gemarkeerd door dXX' - 3. dat hij in het aanschouwen van deze 
schoonheidd veel mooie en verheven woorden/redeneringen en gedachten zal 
verwekken. . 
Dee ëoaq-zin spreekt nog steeds over enxorryny en maakt duidelijk dat hij vervolgens in 
hett aanschouwen van de schoonheid van de wetenschappen, uiteindelijk die ene 
wetenschapp zal ontwaren. De ëc*;-zin is op vier manieren onlosmakelijk met het 
voorafgaandee verbonden: het gebruik van hetzelfde woord éjiurniun, het aangeven 
vann dezelfde plaats of gelegenheid (évxcrööa), de participia pcao-eeic, en av^Oeic,: zij 
gevenn aan dat wat hij in de ïva-zin heeft gezien en ter wereld brengt direct aanleiding 
geeftt tot het ontwaren van de kennis van het Schone; en de aoristus KaxiöTj. Deze 
aoristuss geeft aan dat het voorafgaande XIKXTI (conjunctief van het praesens) naadloos 
opp het aanschouwen aansluit, of beter nog dat het verwekken voortduurt terwijl het 
aanschouwenn al begonnen is.149 Er is dus geen sprake van een nieuwe overgang.150 

Diotimaa heeft juist net als bij fase twee de hele ontwikkeling die de erastes doormaakt 
inn één lange zin verwoord. Bovendien, en dit versterkt de hierboven gegeven 

l47Zoo ook Moravcsik (1972) p. 295. 
l4il4iPacePace Robin (19586) p. XCII I  en Price (1989) pp. 39-40. Ook Nussbaum (1986) pp. 180-181 meent 
datt  de erastes-filosoof op dit niveau, het aanschouwen van de uitgestrekte zee van het schone, tot het 
inzichtt  is gekomen dat al het schone één is. Dan zou de erastes-filosoof bijvoorbeeld inzien dat de 
schoonheidd van een specifiek lichaam in kwaliteit precies hetzelfde zou zijn als de schoonheid van 
iemandss geest en innerlij k leven. Het beeld van xö noXu JiéXctyoq... xov xaXov is echter  geen passende 
metafoorr  voor  het inzicht dat alle KOXÓV één is. Dit inzicht verwerft de erastes pas als hij  de Vorm het 
Schonee heeft aanschouwd. Nergens suggereert Diotima dat de erastes, vóórdat hij  de Vorm het Schone 
heeftt  gezien, beseft dat bijvoorbeeld het lichamelijk schone kwalitatief hetzelfde zou zijn als het 
'psychisch''  schone. In elke fase vormt de erastes een uniform begrip van een bepaald terrein van het 
schonee en realiseert zich dat het schone van dit nieuwe niveau waardevoller  is dan dat van het niveau dat 
hijj  daarvóór  had bereikt. Pas als hij  de Vorm het Schone ziet, beseft hij  dat alle schone dingen iets 
gemeenschappelijkss hebben (niet dat 'all kalon is one thing': Nussbaum p. 181). Wat één is, is de Vorm 
hett  Schone, en het gemeenschappelijke dat de <aXd aan elkaar  verbindt, is het feit dat zij  alle deel 
hebbenn aan de Vorm het Schone. 
149Cf.. Kühner-Gerth II , p. S67, anm. 2: 'dagegen der  Konjunkti v des Aorists, wenn die Handlung des 
Nebensatzess der  des Hauptsatzes vorangeht.' 
i»Dezee heeft ze bij  de vorige fasen gemarkeerd met het gebruik van het voorzetsel uexd (210b6 en 
210c6). . 
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interpretatie,, vindt in fase één en twee het proces van generaliseren pas plaats nédat 
dee erastes heeft verwekt. Blijkbaar speelt het verwekken van de erastes een rol bij 
hett proces van generaliseren. In onze interpretatie vindt in fase drie dezelfde gang 
vann zaken plaats: nadat de erastes-filosoof aan het verwekken is geslagen, vindt het 
generaliserenn op dit niveau plaats en maakt hij de stap van het schone van het totaal 
vann de afzonderlijke wetenschappen naar de Vorm het Schone, dat in de ogen van 
Platoo ongetwijfeld het universale is van het schone van de verschillende vormen van 
kennis.. Dat in deze fase het ïcaAóv uiteenlopende instancièringen heeft, is ook conform 
dee twee andere fasen. Ook daar lopen de KaXd uiteen, wanneer men het begin- en 
eindpuntt van de fasen in acht neemt. 
Err rest ons nog één probleem en dat is de passage waarin Diotima de stappen 
samenvatt (211b7-dl). Waarschijnlijk heeft deze passage geleid tot een verkeerde 
onderscheidingg van de vier fasen. Wederom in één heel lange zin verwoordt ze het 
helee proces dat de erastes doormaakt. Ze vergelijkt het hele proces met het 
beklimmenn van treden. Ik vertaal de zin: 

Immerss dit is het op de juiste manier bewandelen van de weg naar eros of door een ander geleid 
worden,, beginnend bij deze mooie particularia om omwille van dat schone steeds omhoog te 
gaan,, als langs treden van een trap, van één naar twee lichamen, en van twee naar alle mooie 
lichamen,, van de mooie lichamen naar de mooie activiteiten, en van de activiteiten naar de 'mooie' 
wetenschappenn en van de wetenschappen uiteindelijk te komen tot die wetenschap die van niets 
anderss wetenschap is dan van die schoonheid zelf en om tenslotte dit te begrijpen wat het schone 
is.,sl l 

Dee verschillende stappen markeert ze steeds met de preposities dnó ... éni. De eerste 
tweee stappen die ze onderscheidt zijn stappen binnen de eerste fase van de 
ontwikkelingg van de erastes. Maar er is nog iets anders aan de hand met deze 
passage,, en wel ten aanzien van de Griekse woorden die de laatste trede betreffen. 
Burnett verandert de lezing van de handschriften en leest icai ÖJCÖ TOJV iiaenjidtav én' 
éicéivoo TÖ ndthpct TeXeurnoai in plaats van KCÜ ÖJCÖ TCÖV ua6n.u.dxG)v én' éicéivo TÓ udfhina 
TEtewnon.l522 De handschriften geven dus aan het slot van het opklimmingsproces twee 
conjunctivi:: xeXevtiiOTj en yvca.153 Wanneer we uitgaan van de lezing van de 
handschriftenn vallen er twee dingen op: 1. er is vanuit de hele zin gezien een wisseling 
vann constructie, doordat de infinitivus éncmévcu voortgezet wordt door twee 
conjunctivi;; 2. binnen de zin vanaf Kal dnó TÖV uccdniidTrav is er een contaminatie van 
tweee werkwoordconstructies: énaviévai éni en xeXeurav éni.1M In een artikel over 
anakoloetenn bij Plato merkt Slings naar aanleiding van deze passage terecht op dat de 
conjectuurr van Burnet ongelukkig is, omdat deze de laatste stap in tweeën splitst 
zonderr dat daarvoor voldoende grond aanwezig is: yvc? tetevrdiv introduceert geen 
nieuwee stap, maar is het directe gevolg van het én' èicéivo tó uddnjia teXevrfioTi.155 'Met 
dee nodige aarzeling' stelt hij voor de lezing van de handschriften te handhaven zonder 
invoegingg van een voegwoord. Hij laat zien dat dit soort anakoloetische 
verschuivingenn vaker bij Plato voorkomen en verklaart ze als vormen van spreektaal. 

™Smp.™Smp. 211b7-dl. 
,52Smp.. 21 lc6-7. 
1533 Voor de verschillende conjecturen die zijn voorgesteld, zie het uitgebreide kritische commentaar in de 
editiee van Robin. 
i54i54xeXe\)tavxeXe\)tav wordt meestal met eïq ti geconstrueerd, maar xeXeurdv éni+acc. komt voor. In Plato 
slechtss nog eenmaal en wel in R. 5l0d2. De passage is vergelijkbaar met deze uit het Symposium: het 
betreftt de zogenaamde Lijn vergelijking. Sokrates beschrijft in 210dl-d3 hoe de mathematici te werk 
gaan.. Ze vormen hypothesen zonder deze verder te bewijzen: ètc towcov 5' dpxóuevoi xd Xoutd r\&i\ 
IieJjióvxec,, xeXevtóxnv ouoXoyovuevcoq éni xovco o\> dv éni aieéyiv óppTJoaxn. 
1555 Slings (1996) pp. 442-444. Dat YV<5 tete-u-wov slechts een nadere toelichting is op het xeXc\m\or| 
maaktt dat Hug (1876) p. 220 deze woorden als een glosse ziet. Dit is niet nodig. 
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Dee anakoloet die wij behandelen is een voorbeeld van een berinbedding van een 
complexee constructie (de conjunctivi xeXewnan. en yvü>) in een simpele constructie (de 
infinitivuss énaviévai gevolgd door de voorzetselgroepen). Deze ingebedde constructie 
iss dan als volgt te verklaren: in de hele passage vanaf 210a4, waar Diotima begint met 
dee beschrijving van de verschillende fasen, hanteert zij infinitivi afhankelijk van 5eï 
(210a4)) voor de overgang van de ene fase naar de andere fase. Ook de twee stappen 
diee zij in 211c3-4 onderscheidt binnen fase één worden in haar uitgebreidere 
beschrijvingg middels een infinitivus weergegeven. Dus de infinitivus is de simpele 
constructie,, herkenbaar voor de toehoorder/lezer. Diotima geeft dus in één reeks de 
stappenn aan die de erastes moet nemen, net zoals het beklimmen van een trap als het 
waree één handeling is. Aan het einde van de opklimming wil ze de continuïteit van het 
opklimmingsprocess benadrukken, maar tegelijk aangeven dat de erastes het einde 
vann de trap heeft bereikt. Het eerste doet ze door bij de eerste fase de constructie die 
afhangtt van èjumévai voort te zetten, het tweede door in de eindfase de conjunctivus 
tee gebruiken naar analogie van de ëax; av-zin in 210d6-el. In deze zin had ze de laatste 
stapp in de derde fase van de ontwikkeling van de erastes onder woorden gebracht en 
zee suggereerde daar (zoals we hebben gezien) dat er een overlap was in de 
activiteitenn van de erastes (fiictn. - KcrciSfl). Ze verbindt beide gedachten (continuering 
vann de beklimming en afsluiting ervan) door middel van de contaminatie van de 
constructiess èncmévat èici en het ongebruikelijke xeXevrdv éni. De native listener wordt 
duss op twee manieren geconfronteerd met de afloop van de reeks: de switch in de 
constructiee en de genoemde contaminatie.156 

Mett deze uitweiding over de anakoloet in de samenvattende passage van de 
ontwikkelingg van de erastes-filsoof, heb ik duidelijk gemaakt dat ook deze passage 
geenn aanleiding geeft tot de opvatting dat de laatste stap van fase drie door Diotima 
alss een vierde fase wordt onderscheiden. Dat zij ook in deze passage conform haar 
uitgebreideree uitleg dezelfde term voor de vormen van kennis/wetenschappen 
hanteertt (uaOnuaxa en uaOnjia) bevestigt onze interpretatie. Bovendien sluit de indeling 
inn drie ontwikkelingsfasen in het leven van de erastes naadloos aan op de passage 
waarinn Diotima haar begrip 'discontinue progressie' of 'discontinue onsterfelijkheid', 
zoalss ik dat genoemd heb, toelichtte, namelijk in 207c8-208b6. Hierin maakte ze 
duidelijkk dat ook in het menselijke leven dit begrip van toepassing is. Ze 
onderscheiddee drie niveaus waarin zich dit manifesteerde: het lichamelijke, het 
mentalee en het intellectuele (ai è7uarTiuai). Nu is duidelijk waarom ze in die passage 
ookk toelicht dat kennis op zichzelf verandert. De toehoorder/lezer wordt voorbereid 
opp wat er in de derde levensfase van de erastes-filosoof gebeurt: kennis ontwikkelt 
zichh en verandert.. Kennis produceert nieuwe kennis. Maar aan dit proces komt een 
eindee als hij de Vorm het Schone heeft aanschouwd: deze kennis verandert niet, 
omdatt zij betrekking heeft op iets dat zelf onveranderlijk is.157 

156Ikk geef een iets andere verklaring voor de anakoloet dan Slings. Hij vat het gebruik van de 
conjunctivuss teXei/rnan. op als het opnemen van de conjunctivi in de lange iva-zin (210c7 e.v.) die hij 
alss het resultaat ziet van de stap die de opstijgende filosoof zet naar het aanschouwen van schoonheid in 
kennis.. Hij gaat ervan uit dat het psychologisch niet moeilijk te begrijpen is dat na al die 
voorzetselgroepenn (afhangend van ènoviévai) de infinitivus ophoudt invloed uit te oefenen en als er dan 
eenn nieuw werkwoord nodig is veroorzaakt de parallellie tussen de twee passages een verschuiving van 
infinitivuss naar conjunctivus. Het verschil tussen zijn en mijn interpretatie is dat de conjunctivus 
teXevnjoTtt mijns inziens de ëax; av-zin opneemt en niet de conjunctivus van de ïva-zin. Verder ben ik 
hett niet met hem eens dat de infinitivus bij de laatste voorzetselgroep zou ophouden invloed uit te 
oefenen.. Zijn uitgangspunt om anakoloeten in de tekst van Plato binnen het kader van een pragmatische 
taaltheoriee te verklaren lijkt me een juist uitgangspunt, maar in dit geval spelen ook andere zaken een rol 
diee met de inhoud van de tekst te maken hebben. Plato lijkt hier met opzet de anakoloet te hebben 
aangebrachtt en wel om het slot van de opklimming te markeren. 
157Andersonn (1993) pp. 57 e.v. ziet grote problemen in een vermeende contradictie tussen de passage 
207e5-208b6,, waarin Diotima benadrukt dat kennis verandert, en de onveranderlijke kennis die de 
Vormm het Schone tot object heeft. Volgens Anderson is Plato zich bewust van deze anomalie en daarom 
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9.4.. De filosofie als KCÜIÓV 

Omm dit toe te lichten moeten we ons de vraag stellen: wat is eigenlijk het icaXóv waarin 
dee erastes-filosoof in die laatste fase van zijn ontwikkeling wil verwekken? Hierover 
heerstt mijns inziens onder de commentatoren algemeen een verkeerde voorstelling 
vann zaken. Allereerst ondergaat de erastes net als in de twee eerdere fasen een 
ontwikkeling,, en met deze ontwikkeling gaat een ontwikkeling van het KQXÓV gepaard. 
Doorr de afzonderlijke wetenschappen te bestuderen ontwaart hij het KQXÓV ervan 
(210c7).. Wij interpreteren dit als het xaXóv van wetenschappen als mathematica, 
stereometrie,, astronomie en muziekleer.138 De aoristus ÏSTJ geeft aan dat het resultaat 
vann deze afzonderlijke studies enerzijds leidt tot zijn onfhankelijkheid van de 
particulariaa (210c7 KOI PXÉTKOV - fj xcd ouucpoXóvoc, 210d3), maar anderzijds tot een 
volgendee stap in zijn intellectuele ontwikkeling; hij overziet nu het KCCXÓV van de 
wetenschappenn als geheel. Zijn houding in deze wordt door twee participia 
weergegeven:: tetpauuivo*; en eecopwv (210d4). Het eerste participium geeft aan dat 
dezee stap in zijn ontwikkeling een direct gevolg is van zijn totaalvisie van het KGXÓV 
vann alle wetenschappen. Het werkwoord Gecopetv geeft méér aan dan alleen het 
'aanschouwen'' van de zee van het wetenschappelijke tccdóv. Het duidt tegelijk op een 
intellectuelee activiteit. Waarschijnlijk probeert de erastes verbanden te leggen tussen 
dee verschillende algemene begrippen die de afzonderlijke wetenschappen opleveren 
enn tussen de vormen van redeneren en argumentatie die deze wetenschappen 
kenmerken.. De erastes ontdekt dus de filosofie. En terwijl hij hiermee bezig is (de 
activiteitt van het 9e<opéiv is gelijktijdig met het xiicrew) is hij in staat nieuwe verbanden 
tee zien. Hij ontdekt dat er verwantschap is tussen het KOJIÓV van de wetenschappen, 
maarr nog steeds is hij niet tot één enkel begrip van het Schone gekomen.'» Diotima is 
opp dit punt zeer precies in haar formulering: hij verwekt év 41A0004I9 a<t»öóva> (210d5-
6).. De filosofie is niet zozeer datgene wat hij verwekt, maar waarin hij verwekt. De 
filosofiee is zijn KOXÓV. De eros heeft de erastes op het niveau van de filosofie gebracht. 
Dee persoonlijke eromenos verdwijnt op dit niveau geheel uit het zicht en wordt 
vervangen,, eerst door de afzonderlijke vormen van kennis en vervolgens door de 
filosofie.'«« Het is nu de filosofie waarop de erastes zijn creativiteit botviert. Zoals we 
onss herinneren, noemt Sokrates in de Gorgias naast Alkibiades de filosofie zijn 
ïctuSucd.. '61 Ook in de Respublica (496a) is er een passage die deze interpretatie 
bevestigt.. Sokrates bespreekt daar het probleem waarom de meeste filosofen 
verdorvenn zijn en waarom de wijsbegeerte zo'n slechte naam heeft. Dit heeft, volgens 
hem,, veelal te maken met het feit dat degenen die de wijsbegeerte beoefenen, geen 
jiat5eiKTiqq waard zijn. Wanneer dit soort mensen 

haarr naderen en op een onwaardige manier omgang met haar hebben, welke gedachten en 
opvattingenn verwekken zij dan naar onze mening? 

heeftt hij het aanschouwen van de Vorm tot een mystieke ervaring gemaakt. Onveranderlijke kennis zou 
inn taal alleen door contradictie benaderd kunnen worden (p. 64). De denk dat de tegenspraak tussen beide 
passagess niet aanwezig is. Immers direct nadat zij in 208a het veranderlijke karakter van kennis heeft 
toegelicht,, koppelt ze dit aan het sterfelijke en voegt ervaan toe dat het goddelijke altijd hetzelfde blijft. 
Hett is om didactische redenen dat ze op dit punt van haar betoog deze gedachte nog niet direct toepast op 
kennis.. Om uit te leggen dat ook kennis onveranderlijkk kan zijn, moet ze namelijk duidelijk maken dat 
err een object van kennis is dat onveranderlijk is. 
,5SZoo ook bijvoorbeeld Sier (1997) p. 165; hij spreekt over de mathematische disciplines. 
•»Cf.. R. 531d. 
160Zoverr ik dit kan overzien heeft alleen Pender (1992) p. 81 dit juist geformuleerd. Moravcsik (1974) p. 
293,295,, Philip (1980) p. 88 en Ferrari (1992) pp. 258-259 noemen de filosofie expüciet het product. 
mmGrg.Grg. 481b6 e.v. Zie hoofdstuk 7, par. 5.1. 
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Sofismenn is het antwoord. Sokrates vervolgt: 

Err zijn heel weinig mensen over die op een waardige manier met de filosofie omgaan.'162 

Ookk in deze passage wordt de filosofie dus voorgesteld als de eromenos van de 
erastes-filosoof.. Volgens Diotima wordt de filosofie dus niet door de filosofische 
erastess geschapen, maar hij gebruikt de filosofie als voedingsbodem voor zijn eigen 
gedachtenn en redeneringen. Hij overziet de weidse schoonheid van alle 
wetenschappenn tezamen, hetgeen wil zeggen dat hij zich het brede spectrum van de 
methodenn van denken en redeneren ervan heeft eigengemaakt. Daarom noemt 
Diotimaa de filosofie ó̂ öovcx;, zonder afgunst, rijkelijk. De filosofie werkt anders dan de 
afzonderlijke,, beperkte émorfium die zich gedragen als eikaars concurrenten.163 De 
stapp die de erastes-filosoof vervolgens maakt en die leidt tot zijn nieuwe KOWV, de 
Vormm van het Schone, komt direct voort uit zijn contact met de filosofie. 
Err is nog een andere opmerkelijkheid aan het gebruik van de term <t>iXoao$ia. In haar 
redee past Diotima de term toe in de passage waarin ze uitlegt dat Eros zich beweegt 
tussenn onwetendheid en wijsheid en dus 'filosofeert' ($iXoao$<5v 203d7, 204b4); 
vervolgenss geeft ze in de passage waarin ze onderscheid maakt tussen het specifieke 
enn generieke gebruik van eros de term $iXooo$ia als voorbeeld van het generieke 
gebruikk (205d5). Daarna vermeldt ze de term nog slechts eenmaal, en wel in 210d6. 
Duss nadat ze heeft vastgesteld dat een van de activiteiten van Eros het 'filosoferen' is, 
geeftt ze slechts op één punt in haar beschrijving van de manifestaties van eros in het 
menselijkk leven aan, dat eros de mens in contact brengt met filosofie. Hiermee wil ze 
nadrukkelijkk laten zien dat ze filosofie in een zeer specifieke zin opvat, namelijk de 
activiteitt van het intellect die voortbouwt op de verworvenheden van de weten
schappen.. Filosofie is dus niet ondergeschikt aan het wetenschappelijk denken, maar 
vormtt als het ware de kroon op dit denken. Dus het generaliseren van de erastes-
filosooffilosoof in zijn eerste en tweede ontwikkelingsfase is in haar ogen in strikte zin nog 
niett te bestempelen als <friXoao$ta. Daarom onderscheidt zij tpóvnmc;, praktisch inzicht 
(eenn van de deugden waarnaar de mensen uit de Lagere Mysteriën streven (209a6)) 
vann oo îa. 

9.5.. Hartstocht en onthechting 

Wee keren terug naar de bespreking van andere processen die zich in de fasen 
voordoen.. De erastes is bevangen door eros. Deze erotische staat prikkelt hem om 
datt wat mooi is op te zoeken. In de eerste fase moet hij zijn hartstocht op het lichaam 
vann één jongen richten. Hij wordt verliefd (épdv) op dat lichaam. Deze eros is een 
noodzakelijkee stap voor het creëren, en dit op zijn beurt voor het inzicht van het ene 
overr de vele. Ook in de tweede fase is de eros gericht op één individu, en wel op diens 
ziel.. Zijn verliefdheid wordt toegelicht als het koesteren met zorg en aandacht 
(iciiöeaeaii 210cl). Ook hier is eros de stap vóór het creëren en dit gaat weer vooraf 
aann het inzicht dat al het schone op dit niveau onderling verwant is. Het is opvallend 
datt in de derde fase het woord épdv geheel afwezig is en door Diotima niet meer in 
haarr rede wordt gebruikt. Waarom? De reden kan niet zijn dat épdv in het Grieks niet 
vann een abstract object kan worden gezegd en altijd op een persoon gericht moet 

162£.. 496a5-bl. Sokrates gebruikt voor  de omgang met de filosofie dan ook de erotische/seksuele 
termenn nXnoid^eiv en óuiXeïv. 
l63Wee kunnen de term d+6ovo<; ook nog op een andere manier  opvatten: de filosofie als eromenos is 
niett  afgunstig jegens de filosoof, zijn erastes. Hij  is hem terwill e en beloont hem rijkelij k voor  zijn 
inspanningenn op het gebied van de filosofie. 
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zijn.. De derde fase behoort immers ook tot de ontwikkeling in de xd èpooxucd (210e2-
3).16** Ik denk dat Diotima door de termen épdv/é paatje, niet in de derde fase te 
gebruiken,, wil onderstrepen dat de erastes in deze fase definitief moet breken met de 
hartstochtt voor één persoon.165 

Binnenn elke fase speelt zich namelijk het proces af dat de erastes probeert los te 
komenn van de ervaringen uit eerdere perioden van zijn leven. In de eerste fase: 

Wanneerr hij dit heeft ingezien, is het nodig dat hij minnaar wordt van alle mooie lichamen en dat 
hijj die heftige hartstocht voor één lichaam laat varen, wanneer hij die heeft geleerd te minachten 
enn geringschatten.166 

Inn de tweede fase: 

opdatt hij op zijn beurt gedwongen wordt het schone in de activiteiten en in de wetten/normen te 
aanschouwenn en te zien dat dit alles met zichzelf verwant is, opdat hij de lichamelijke schoonheid 
alss iets gerings beschouwt.I67 

Inn de derde fase: 

opdatt hij nu in deze fase oog krijgt voor de schoonheid van wetenschappen, en opdat hij, met het 
zichtt op de schoonheid ervan in alle uitgestrektheid, niet langer als een slaaf tevreden met de 
schoonheidd van één object, een jongetje, een of andere man of één activiteit, in slaafse 
afhankelijkheidd niet langer minderwaardig en kleingeestig is.168 

Wee zien dat in alle fasen onthechting een belangrijke rol speelt. In de eerste fase laat 
Diotimaa zien dat het zich losmaken van de verliefdheid op het lichaam van een jongen 
niett gemakkelijk gaat. Ook al ziet de erastes in dat lichamelijke schoonheid een begrip 
is,, toch heeft hij nog geen afstand genomen van zijn gevoelens die dat ene lichaam 
oproept.. Maar Diotima stelt het voor alsof juist dit inzicht de erastes helpt die afstand 
tee nemen. Het proces van rationalisatie is echter geen voldoende voorwaarde 
hiervoor.. Tot in fase twee en drie toe blijft dit proces van het zich onthechten van alle 
lichamelijkee belangstelling een rol spelen.169 Ook in fase twee helpt het inzicht in het 
begripp van de schoonheid op het niveau van de moraal de erastes om de lichamelijke 
schoonheidd te geringschatten. Het is opvallend dat Diotima aan het begin van haar 
beschrijvingg van de tweede fase aangeeft dat de erastes na de ontwikkeling die hij in 
dee eerste fase heeft doorgemaakt, genoegen neemt met een jongen die niet erg mooi 
is.. Het gaat hem nu om schoonheid van karakter. Toch ziet ze in dat de 
ontvankelijkheidd voor de aantrekkingskracht van een mooi lichaam bijna 
onuitroeibaarr is. Vandaar dat ze Sokrates voorhoudt dat de erastes ook in deze fase 

164Ikk denk dus niet dat de uitleg van Neumann (1965/1) p. 44, namelijk dat eros wel scheppend of 
reproductieff is, maar niet contemplatief, juist is. 
1633 De stap is in dit opzicht te vergelijken met het moment dat in de Grotvergelijking uit de Respublica de 
gevangenee met geweld de grot uit naar boven wordt meegenomen (515e6 e.v.). Dit doet hem pijn 
(o5vvdo6ai)) en zijn ogen worden verblind door de overgang van het licht (vuur) in het donker naar het 
vollee licht 
1666 Smp. 210b4-6: icaxa^povfiaavxa Kal oiuicpóv frynaduevov. 
iaiaSmp.Smp. 210c3-6. 
168Smp.. 210c7-d3:... iva 15TJ aü èjuornuaiv ïcdXXoc,, ïcai pXéitoov npöq JtoX/uJ\Sr\ xó ïcaXóv un.icéxi 
TÓÓ nap' évi, ókncep oiicéxn£, dyaicojv aaiSapiov KÓAAOC, T\ dvöpóitou xvvóc, f\ éjtixnfeijuaxoc, èvó?, 
SovXewovv ^aüXoc, fi Kal aniKpoXoyoc,,... Reeve (1971) p. 326, gevolgd door Sier (1997) p. 279, 
atheteertt de woorden axmep t/m èvóc, en leest xd> nap' èvi in plaats van xó nap' èvi. Zijn argumenten 
zijnn niet steekhoudend om zo'n ingreep in de tekst te rechtvaardigen. Zie ook Price (1989) p. 39, n. 38. 
'"Ferrarii (1992) p. 255 meent dat de passage 210c7-d3 kritiek geeft op de mensen uit de Lagere 
Mysteriën.. Dit is niet juist. Het gaat om de gevoelens/houding van de erastes-filosoof in zijn eerdere 
ontwikkelings-fasen. . 
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vann zijn intellectuele ontwikkeling nog hiermee worstelt Zelfs wanneer de erastes 
zichh op het niveau van de wetenschappen bevindt, lijkt het alsof zijn 
wetenschappelijkee studies onder meer tot doel hebben de behoeften van zijn lichaam 
(enn ook die van zijn psyche) te overwinnen. Diotima benadrukt het slaafse karakter 
vann deze nog niet aan lichamelijkheid ontstegen eros. Afhankelijkheid van één 
individuu of zelfs van één vakbeoefening maakt iemand bekrompen. Pausanias had 
gesteldd dat deze slaafse houding van de erastes acceptabel is, zolang deze maar 
vrijwilligg is en gepaard gaat met de intentie van de erastes om zijn vriend in aretè te 
vormen.1™™ Diotima wil dat de erastes zich van elke vorm van slaafsheid losmaakt. 
Maarr dit gebeurt pas, wanneer hij contact heeft gemaakt met de Vorm van het 
Schone.. Dan is hij definitief vrij van zijn 'aardse' verlangens. Diotima laat dus zien dat 
er,, hoezeer de menselijke natuur ook op geestelijk niveau zwanger is, veel inspanning 
nodigg is om de lichamelijke verlangens van onze natuur te overwinnen. In haar visie is 
begripp voor de 'condition humaine' verdisconteerd: zij onderkent dat het loskomen 
vann het lichamelijke en particuliere een worsteling is die de erastes-filosoof in elke 
fasee van zijn leven moet ondergaan.171 Dit proces heeft echter ook een retrospectief 
karakter.. De erastes kijkt als het ware terug naar vroegere fasen in zijn leven en leert 
hiervan.. Er is interactie tussen de eerder opgedane ervaringen en die in een nieuwe 
fasee in zijn leven. 

9.6.. De beklimming 

Eenn ander proces in de opgang naar het beschouwen van de Vorm het Schone is het 
aspectt van de beklimming. Dit is een verticaal proces, van het ene niveau naar het 
andere.1722 Wat doet de erastes nu uiteindelijk opklimmen van het ene niveau naar het 
andere?? Nergens maakt Diotima dit expliciet duidelijk. De gids speelt een belangrijke 
rol,, maar zoals we hebben gezien is hij/zij niet noodzakelijk.m We moeten de vraag 
wellichtt anders formuleren. Hoe komt het dat bepaalde mensen niet blijven stilstaan 
bijj het eerste niveau of het tweede? Het antwoord vinden we in wat ze eerder heeft 
gezegd.. Het hangt af van de individuele menselijke natuur, dat wil zeggen: van de 
aardd van iemands 'zwangerschap'. Het is aan de menselijke natuur eigen om te 
verwekken.. Het niet verwekken van datgene waarvan iemand zwanger is, is pijnlijk 
(206el).. Om te verwekken dient men in de buurt te zijn van iets dat 'mooi' is. Dit wekt 
dee weeën op. Eros is de aangeboren neiging van de mens om dat KOXÓV te vinden dat 
pastt bij de aard van zijn zwangerschap en hem doet verwekken. Er zijn mensen die 
geenn volledige bevrediging vinden in het verwekken in een mooi lichaam of een 
'mooie'' ziel. Ook al hebben ze deze stadia doorlopen, ze blijken nóg steeds zwanger 
enn zoeken verder naar een ander icaXóv dat hen wel definitief zal verlossen van hun 

™Smp.™Smp. 182d8 e.v. 
1711 Dit aspect van de ontwikkeling van de filosoof maakt de opgang vooral moeilijk en zwaar. Daarom 
steltt Diotima deze hele ontwikkeling ook onder het voorteken van een strenge imperatief (5et). In de 
Lageree Mysteriën speelt het onthechtingsproces geen rol, omdat de erastes de hartstocht voor het 
lichamelijkee niet hoeft op te geven. Het 5el is te vergelijken met het gebruik van dvayKÓ^eiv en ëJlKEiv 
inn de Grotvergelijking voor de overgang van de ene fase naar de andere (R. 515c6, d5, el, e6, e8,516al, 
e8(5éoi),, 517d7). De ontwikkeling die Diotima schetst moet Sokrates doormaken. Zij instrueert hem 
welkee stappen hij moet nemen om het einddoel te bereiken. 
172Ikk kan niet begrijpen dat Chen (1983) tot de conclusie komt dat Diotima het proces van het 
uiteindelijkk aanschouwen van de Vorm als een horizontaal proces ziet. De woorden dei èjwmévai, 
warcepp èjiavapaouol? xptóuevov,... (21 lc2-3) laten niets aan duidelijkheid te wensen over. 
173Pricee (1989) pp. 40-42 benadrukt te sterk de rol van de gids in deze. Hij vindt het overigens een 
'majorr omission' dat het Symposium geen antwoord geeft op deze vraag. Mijns inziens doet Diotima dit 
wel,, maar impliciet. 
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pijn.. Dus wezenlijk voor eros is het zoeken naar het juiste KC&ÓV dat harmonieert met 
hett karakter van de zwangerschap, dat wil zeggen: met ieders natuur.174 

Hett zoeken naar het passende KOXÓV is dus eigen aan elke fase die Diotima 
onderscheidt.. Ze erkent dat het voor iemand met een filosofische natuur noodzakelijk 
iss om eerst het lichamelijke en het mentale stadium te doorlopen. Waarom zou zij, 
nadatt ze deze twee stadia beschreven heeft in de Lagere Mysteriën, ze opnieuw 
inlassenn in het leven van de filosoof?175 Elke fase kent het zoeken naar de bij de 
menselijkee natuur passende vormen van Ka>.óv. De twee laagste niveaus beginnen 
mett het KaJióv in de vorm van een persoon. Een mooie jongen is het KC&ÓV dat past bij 
dee levensfase waarin de erastes nog jong is. Elke filosoof ondergaat dus deze vorm 
vann eros. In de tweede fase, waarin de erastes ouder is geworden, valt hij op een 
ouderee jongen, of op een man die zelf op het mentale vlak zich enigszins ontwikkeld 
heeftt of hiervoor open staat. Beide vormen van eros zijn eigen aan de filosofische 
natuur.. Hij zal deze moeten doorlopen om te ontdekken wat uiteindelijk harmonieert 
mett zijn natuur.176 

9.7.. Het creatieve proces 

Hett laatste proces dat in elk van de drie levensfasen een zeer gewichtige rol speelt is 
hett creatieve proces, het voortbrengen en het verwekken. We hebben gezien dat eros 
uiteindelijkk gericht is op het produceren van een dyaGóv en dat wat de erastes 
produceertt aan hem verwant is. Het is opmerkelijk dat in alledrie de fasen het 
verwekkenn niet als een eindpunt wordt geformuleerd, maar als een beslissende stap 
inn het proces van generaliseren. Laten we naar de eerste fase kijken. In zijn contact 
mett de mooie jongen op wie hij verliefd is, verwekt de erastes kóyotx; KOXOVH; (210a7-
8).. De volgende stap die hij maakt is dat hij inziet dat de uiterlijke schoonheid van de 
jongenn op wie hij verliefd is aan die in een ander mooi lichaam verwant is. De erastes 
iss door zijn daad van verwekken aan het denken gezet. De 'mooie woorden' hebben 
dann twee functies gehad. Enerzijds ten opzichte van de jongen een verleidende en 
prijzendee rol. Het zijn Xóyoi, woorden. Diotima zegt niet, zoals in de derde fase, 
'gedachten'.. Dit interactieve aspect lijkt van belang.177 Anderzijds heeft het 
verwekkenn een reflecterende functie, die de erastes zelf aan het denken zet. Immers 

174Hett is dan ook niet zozeer te wijten aan onwetendheid dat er iets mis gaat in de opgang (zo Moravcsik 
(1972)) p. 290). Het is in eerste instantie afhankelijk van iemands natuur hoever iemand de filosofische 
ontwikkelingg doorloopt. En de mate waarin hij deze doorloopt is bepalend voor zijn mate van inzicht. 
Aann de hand van de Alkibiadesscène zal Plato duidelijk maken dat ook maatschappelijke invloeden 
iemandss vorming kunnen belemmeren, maar de mate waarin iemand beïnvloedbaar is, hangt wezenlijk 
vann zijn natuur af. 
175Ikk ben het dan ook niet eens met Moravcsik (1972) p. 289, die stelt dat de filosoof de eerste fase niet 
hoeftt door te maken. Nergens blijkt uit de tekst dat een filosoof fase één kan overslaan. Hij behoort tot 
degenee die van nature ook enige lichamelijke zwangerschap kent. Ook de passage 21 lb5 e.v. suggereert 
niett dat een 'tree' overgeslagen kan worden. Elke eerdere fase is een noodzakelijke voorwaarde voor de 
volgende. . 
176Cf.. 210e5-6, waar Diotima nogmaals onderstreept dat alle inspanningen die de erastes-filosoof zich 
getroost,, nodig zijn om het uiteindelijke Kdkóv te vinden, de Vorm het Schone. Vergelijk ook het 
ê djfV;; in 210e3, dat men enigszins overdreven zou kunnen vertalen met 'in de juiste volgorde, de ene 
fasee na de andere.' 
l77Pricee (1989) p. 41 en Ferrari (1992) p. 256 menen dat het zou gaan om liefdespoëzie. Ik denk eerder 
aann de mogelijkheid dat de erastes aan de jongen laat zien waarom hij erotische gevoelens voor hem 
koestertt en hem de juiste ideeën over pederastie wil bijbrengen, pace Sier (1997) pp. 159-160, die ten 
onrechtee meent dat de XÓY<H eerder gericht zijn op de fryoiiufivoc,. Jaeger (1943) p. 194 formuleert het 
productt als volgt: 'Speeches characterized by a feeling for higher things for noble ideals and honourable 
aspirations.'' Dit gaat mijns inziens te ver. Zie verder par. 14 van dit hoofdstuk. 
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dee volgende stap van de inwijding is de eerste stap in het generaliseren.'™ Ook al 
wordenn het liefhebben, het verwekken en het tot inzicht komen als drie 
opeenvolgendee stappen beschreven afhankelijk van het 5cï (210a4), toch wordt het 
verbandd tussen het verwekken en het verkrijgen van inzicht onderstreept, doordat 
Diotimaa het werkwoord dat het laatste weergeeft, in de aoristus heeft gezet, alsof dit 
process al begonnen is tijdens het verwekken.179 

Ookk in de tweede fase heeft het xiicxeiv JuSyouc, xoiomouc, (210cl-3) deze dubbele 
functie.. Opvallend is echter dat van de woorden wordt gezegd dat ze 'jonge mensen,' 
touqq véo-uc, in het algemeen beter zullen maken, terwijl de erastes ze lijkt uit te spreken 
tegenoverr één persoon.180 Deze ene persoon volstaat, zegt Diotima expliciet. We zien 
datt de erastes in dit stadium vorderingen heeft gemaakt ten opzichte van 
generaliseren.. Wat hij in de eerste fase nog nodig had, namelijk om stapsgewijs tot 
hett inzicht van het begrip van lichamelijke schoonheid te komen, lijkt hier niet meer 
nodig.. Direct in zijn contact met één jongeman is de erastes in staat dingen te zeggen 
diee algemene gelding hebben.181 We denken hierbij aan de manier waarop Sokrates 
zelff te werk gaat. Zoals we* hebben gezien, is hij veelal omringd door meer jongens. 
Enn ook al richt hij zich in zijn gesprekken doorgaans op één jongen, toch zijn zijn 
woordenn tevens bedoeld voor iedereen die aanwezig is en hebben ze een algemene 
strekking.182 2 

Dee eros in de derde levensfase van de erastes-filosoof is niet meer persoons
gebonden.. Hij heeft het wetenschappelijk denken en vervolgens de filosofie als 
partner,, al worden de vele mooie en verheven redeneringen en gedachten die hij 
creëertt misschien door leerlingen opgevangen. In ieder geval onderstreept Diotima 
mett Aoyovc, KCA Siavoiïuaxct (210d5) in sterke mate het reflecterende karakter van de 
houdingg van de erastes. Deze redeneringen en gedachten zijn zijn product, zijn 
dyadóv,, dat wil zeggen: ze komen uit hemzelf voort en weerspiegelen zijn eigen 
denken/5ióvoia.. Hij bedrijft filosofie: hij ontwikkelt zijn denken en streeft uiteindelijk 
naarr ao+ia. Opvallend is dat Diotima in deze passage niets heeft gezegd over de 
onsterfelijkheidd die de erastes door middel van het verwekken van zijn èyaBd zou 
kunnenn bereiken. Naar analogie van de Lagere Mysteriën mogen we veronderstellen 
datt wanneer de erastes niet verder komt dan het tweede niveau, zijn onsterfelijkheid 
eruitt bestaat dat hij als het ware in de aretè die hij bij de jeugd teweegbrengt 
voortleeft.. Niet alleen, omdat dit hem aanzien en bekendheid geeft, maar ook omdat 
dezee aretè zelf doorwerkt in het gedrag van zijn pupillen wanneer ze ouder worden, 
duss weer een discontinue onsterfelijkheid. 

l78Nussbaumm (1986) p. 179 suggereert dat datgene wat ik het onthechtingsproces heb genoemd, de 
erastess het inzicht geeft dat er  verwantschap is tussen xd icctXd. Ze zegt: 'A kind of therapy alters the 
lookk of the world, making the related the same, the irreplaceable replaceable.'  Ze draait mijn s inziens de 
volgordee om. Pas als de erastes het inzicht heeft in de verwantschap van xd KaXd is hij  in staat los te 
komenn van zijn hartstocht voor  één lichaam. Het is het creatieve proces dat de erastes tot het inzicht 
brengt.. Een van de manco's van de interpretati e van Nussbaum (1986) pp. 176 e.v. van de Diotima -
passagee is dat zij  nauwelijks aandacht besteedt aan het belang van het creatieve proces in de 'erotische' 
ontwikkelin gg van de filosoof. 
l79Hett  verschil in tijdstam tussen èpav, yewav en Kaxavofjaca (210a7-8) benadrukt natuurlij k ook dat 
hett  liefhebben en verwekken activiteiten zijn die een tijdlan g voortduren of zich herhalen. 
l80Dee opmerking van Sier  (1997) p. 164 dat ook in dit geval de eigenlijke adressaat van de Xóyoi de 
fryoiSuEvoc,, is, kan ik niet onderschrijven. 
1811 Daarom denk ik dat Stokes (1986) p. 174 ongelijk heeft door  het creatieve proces uit de tweede fase 
vann de filosoof op één lij n te stellen met het Jtai6ei3ew (209c2) in de Lagere Mysteriën. We hebben 
gezienn dat dit naióeóeiv onder  meer  tot doel had de band met de eromenos te versterken. En dat is juist 
niett  het geval in de tweede fase van de ontwikkelin g van de filosoof. Deze moet juist proberen los te 
komenn van het persoonlijke contact met zijn eromenos. 
l l2Datt  de woorden oïxivec, noirtoovai fteXxiouc, xoüc, véouc, (210c2-3) een verwijzin g inhouden naar 
Sokratess wordt mijns inziens onderstreept doordat ze het tegengestelde inhouden van 5ia^6eipeiv xo\x; 
véauq,, een onderdeel van de aanklacht tegen hem. 
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Hoee staat het met onsterfelijkheid in de derde fase? Diotima stelt deze vraag uit. Dit 
heeftt een dubbel effect. Ze benadrukt hiermee de continuïteit van de opgang: de 
ontwikkelingg die de erastes in de eerste en tweede fase heeft doorgemaakt is een 
fasee op weg naar het eindelijk schouwen van de Vorm het Schone. Ze bouwt de 
spanningg op en spreekt wel over het verwekken van de erastes-filosoof, maar nog 
niett over de wijze waarop hij hierdoor uiteindelijk onsterfelijk wordt.I83 

10.. De vorm het Schone en de erastes-filosoof 

Voordatt ze hiertoe overgaat, geeft Diotima een toelichting op het Schone zelf (210e6-
211b5).. Terecht hebben vele commentatoren deze passage opgevat als een 
introductiee op de Ideeënleer van Plato zelf, want ze noemt verscheidene aspecten 
vann de Vorm het Schone die we ook in de Phaedo, Respublica, en Phaedrus 
tegenkomen.1844 Toch heeft deze beschrijving mijns inziens in eerste instantie een 
functiee binnen het kader van het streven van de erastes-filosoof om onsterfelijk te 
worden.. Eros verlangt naar datgene wat hij mist. Eros is vanuit zijn natuur gericht op 
ietss dat mooi is. Hij wil dat dit hem te beurt valt. Hij kan zich echter het KOXÓV 
waarmeee hij contact heeft onmogelijk toeëigenen. De enige weg die overblijft is om 
hett KOXÓV te gebruiken als een middel een product voort te brengen waarin de 
eigenschappenn van de verwekker maar ook van het KOXÓV herkenbaar zijn. Eros 
vervultt zo een brugfunctie tussen wat sterfelijk is en wat onsterfelijk is. In deze derde 
fasee heeft de erastes het ultieme KOXÓV bereikt: in alle opzichten dat wat de erastes 
niett heeft, maar wat hij wel wil verwerven. De beschrijving van de Vorm het Schone 
maaktt duidelijk wat de erastes als sterfelijk wezen niet is en niet heeft, en waarop 
zijnn hartstocht is gericht. Hij heeft uiteindelijk een KCXXÓV aanschouwd dat niet een 
surrogaatt is voor zijn verlangen naar onsterfelijkheid, maar dat werkelijk onsterfelijk 
is.. De beschrijving van de Vorm het Schone dient mede als een spiegel voor het 
sterfelijke,, dat wil zeggen: de menselijke staat van de erastes. Bovendien blijkt uit de 
beschrijvingg die Diotima van de Vorm het Schone geeft, dat het haar ook gaat om het 
contrastt tussen de KOKÓ. die de erastes in de eerdere fasen van zijn ontwikkeling heeft 
nagejaagdd en het KOXÓV dat hij nu bereikt heeft. Dit contrast is een aspect waarop zij 
vanaff 210e5 ook na de specifieke beschrijving van de Vorm voortdurend hamert. Ik 
geeff in het kort de eigenschappen van het KaXóv die vanuit dit perspectief relevant 
zijn. . 
a.. De Vorm het Schone is transcendent. Het Schone is niet te localiseren in een 
levendd wezen, of op aarde of in de hemel of in iets anders.185 Het contact van de 
erastess met het Schone betekent contact met een wereld die van hem gescheiden is. 
Hett Schone is op zichzelf en met zichzelf (avcó icae' aviö UE6' avtoü 21 lbl). Door het 
schouwenn van de Vorm het Schone transcendeert de erastes-filosoof de wereld 
waaruitt hij vandaan komt. Hij is onafhankelijk geworden van verschijnselen die mooi 
zijn.. Het proces dat in het begin van de derde levensfase definitief begonnen was, zich 
tee onthechten van een persoon die mooi is of zelfs van een bepaalde vorm van kennis, 
krijgtt nu zijn beslag. De erastes heeft zich definitief losgemaakt en is niet meer een 

1833 Pace Ferrari (1992) p. 260, die meent dat de climax gelegen is in het vinden van de Vorm het Schone 
enn niet in het creëren van het product (212a5-7). 
1844 Voor  een toelichting op de passage als informatiebron voor  de leer  omtrent Vormen in het algemeen, 
ziee bijvoorbeeld: Gulley (1962) pp. 49 e.v.; Moravcsik (1972) pp. 295 e.v., Rowe (1984) pp. 53 e.v., 
Kahnn (1996) pp. 345 e.v., Hupperts & Jans(1997) pp. 114 e.v. 
1833 Voor  de chorismos van de Vorm het Schone, zie Lutoslawski (1897) pp. 226-237. Krischer  (1984) 
pp.. 60 e.v. meent dat Diotima geen chorismos, maar  alleen methexis voor  ogen staat. Daarom heeft 
Platoo chorismos in de Alkibiades-passage aangebracht: Sokrates onderscheidt zich van alle andere 
mensen.. Ik denk dat het uitgangspunt van Krischers artikel onjuist is; Diotima benadrukt zowel 
chorismoschorismos als methexis. Voor  de term chorismos, zie Vlastos (1991) pp. 264-265. 
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slaaff van de schoonheid van een mooie jongen, of van gedrag of van een specifieke 
wetenschap.. Nu hij eenmaal de Vorm van het Schone heeft gezien, staat hij hier ver 
boven. . 
b.. De Vorm het Schone is éénvormig (uovoeiS©;, 211M, 211e4).186 Het KCXXÓV in deze 
wereldd valt uiteen in meerdere KaXd. Hiermee hangt nauw samen dat de Vorm het 
Schonee niet aan verandering onderhevig is, zoals de KaXd in onze wereld. Elk KOXÓV 
neemtt toe en neemt af. Nu eens zijn ze mooi, dan weer niet. Ze vergaan en ontstaan. 
Hett Schone is altijd (dei öv, 21 lal, b 1-2). Het is niet nu eens mooi, dan weer niet mooi, 
ookk niet op de ene plaats mooi en op de andere plaats lelijk. Bovendien is het Schone 
altijdd geldig, het is altijd het geval. Vandaar dat Diotima het Schone waarschijnlijk ook 
hett ware noemt (212a5). Een en ander betekent dat er aan de ontwikkeling van de 
erastes-filosooff die de Vorm heeft aanschouwd een einde is gekomen. Immers het 
aanschouwenn van de Vorm het Schone geeft de persoon in kwestie het meest 
algemenee zicht op wat schoon is. De vele verschijningsvormen van het KOXÓV in deze 
wereldd maakten het leven van de erastes onrustig, dat wil zeggen: het bereiken van 
eenn icaXóv betekende doorzoeken naar een volgende waarin het schone algemener 
was.. Het proces van generaliseren is voor de erastes-filosoof als het ware tot 
stilstandd gekomen, omdat het object dat hij nu heeft bereikt onveranderlijk is. De 
discontinuee progressie van zijn mentale en intellectuele ontwikkeling is doorbroken. 
Hijj heeft iets gevonden dat altijd is zoals het is. 
c.. De Vorm het Schone is goddelijk (211e3). 'De Vorm is niet behept met menselijk 
vleess en kleuren en veel andere sterfelijke onzin' (21 Ie 1-3). De erastes-filosoof heeft 
contactt met datgene wat werkelijk onsterfelijk is en dus goddelijk.187 Wat voorheen 
onsterfelijkheidd leek te bieden, toont, bezien vanuit het perspectief van dit goddelijke 
KOXÓV,, zijn beperkte gelding. Het proces dat zich in de erastes afspeelde, namelijk de 
voortdurendee spanning tussen het sterfelijke en onsterfelijke en het zich daartussen 
heenn en weer te bewegen, vindt zijn voleinding in het contact met datgene wat 
werkelijkk onsterfelijk is, dat wil zeggen: wat in continue zin onsterfelijk is. 
d.. De Vorm het Schone is niet mooi in bepaalde opzichten, of vanuit een bepaald 
perspectief,, of in relatie tot iets anders. De schoonheid ervan is niet afhankelijk van 
tijdd of plaats. Ze is niet te vergelijken met een gouden voorwerp, kleding of mooie 
jongens.. De Vorm het Schone is mooi in zuivere, onvermengde vorm, zonder enige 
kwalificatie.. Haar schoonheid is volmaakt. De afzonderlijke KaXd zijn inferieur aan de 
énee Vorm. De eerdere niveaus van de ontwikkeling van de erastes zijn inferieur ten 
opzichtee van de staat waarin hij door zijn contact met het Schone is terechtgekomen. 
Dee inferioriteit van de KaXd waarmee hij in die periode contact had, maakte dat ook 
datgenee wat hij produceerde, het dyaöóv, uiteindelijk een surrogaat-onsterfelijkheid 
opleverde.. Dat de Vorm het Schone in perfecte zin mooi is, zorgt ervoor dat zij een 
onweerstaanbaree aantrekkingskracht heeft die de erastes-filosoof zal stimuleren een 
öyaöóvv voort te brengen dat niet meer dezelfde gebreken zal vertonen als zijn eerdere 
producten,, maar gelijkt op het KOXÓV waarmee hij contact heeft. 
e.. De KaXd in deze wereld hebben deel aan de Vorm het Schone.tM Dat dingen of 
mensenn mooi zijn, komt doordat ze participeren in de Vorm Schoonheid. Deze 
opmerkingg moet binnen dit kader betekenen dat de erastes in zijn contact met de 
schoonheidd van de verschillende KaXd iets van de Vorm het Schone heeft vermoed. 
Wellichtt heeft dit vermoeden de erastes de beslissende impuls gegeven om door te 

186Dee term jiovoeiSéq schijnt door  Plato te zijn uitgevonden, cf. Lutoslawski (1897) p. 237. Parmenides 
(DKK  B 8,4) heeft misschien het woord uovvoYevec, gebruikt. Voor  de overeenkomsten en verschillen 
tussenn de Vorm het Schone en het xó öv van Parmenides, zie Solmsen (1971). 
1S7Taylorr  (1948s) p. 231 en n. 1 benadrukt dat de termen waarin Diotima dit contact beschrijft, ontieend 
zijnn aan het "heili g huwelijk '  uit de volksreligie. 
™Smp.™Smp. 21 lb2-3. Diotima gebruikt hier  de term ueté%eiv; voor  deze technische term voor  de relatie 
tussenn de particulari a en de Vorm, zie Phd 100c, 101c, R. 476d. 
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gaann in zijn speurtocht naar het Schone zelf. Nu begrijpen we ook beter dat Diotima 
eerderr in haar betoog dat wat mooi is beschreven had alsof het een goddelijk karakter 
had.1899 Alle KaXd hebben een sprankje van het goddelijke KaXóv in zich. Daarom 
wekkenn ze bij de erastes eros op, en vormen zij de weg waarlangs hij onsterfelijkheid 
kann bereiken. Het Symposium benadrukt dan ook dat aan het vatten van de Vorm het 
Schonee uiteindelijk de zintuiglijke waarneming ten grondslag ligt. Het hele proces van 
opgangg naar het Schone begint bij het zien van een enkel concreet individueel KOAÓV. 
Dee zintuiglijke waarneming van de erastes is een noodzakelijke eerste stap in het 
process van generaliseren, dat leidt tot kennis van de Vorm. De erastes-fllosoof moet 
dann ook iemand zijn die gevoelig is voor uiterlijk schoon, dat wil zeggen: hij moet 
gevoeligg zijn voor het 'goddelijke' in de *ahx in de wereld om hem heen. Ook al zijn 
dezee icaXd slechts zwakke gelijkenissen van het Schone zelf, toch kan het eerste 
oogcontactt met een mooie jongen, en het gevoel van ontroering en opwinding van 
beslissendd belang zijn voor de ontwikkeling van de erastes tot aan het sublieme 
eindpunt. . 

11.. Van discontinue naar  continue onsterfelijkheid 

Nadatt Diotima heeft uiteengezet wat de verschillen zijn tussen de KaXö in deze wereld 
enn de Vorm het Schone, en in hoeverre er toch een verband tussen hen is, zegt ze: 

wanneerr  iemand vanaf deze dingen hier, d.w.z. door  op de juiste manier  erastes van jongens te 
zijnn in zijn opgang dit mooie begint te aanschouwen, zal hij  bijna zijn doel bereiken. l9° 

Zee maakt hier duidelijk - hoewel dit door verschillende auteurs over het hoofd is 
gezienn - dat de erastes met het aanschouwen van de Vorm het Schone nog niet zijn 
doell heeft bereikt.191 Het 'bijna' is veelbetekenend. Het schouwen van het ultieme 
KaXóvv is nog niet het uiteindelijke doel. De erastes moet net als in zijn contact met 
anderee KOXÓ een dyaeóv verwekken. Ook het goddelijke KaXóv in al zijn zuiverheid en 
schoonheidd prikkelt de erastes tot het verwekken van een dyaeóv en dit is pas zijn 
uiteindelijkee doel. Het contact met het goddelijke KQXÓV, dat niet verandert, dat altijd is 
zoalss het is en daarom 'waar' is, doet hem ware aretè ter wereld brengen. Dat is zijn 
product. . 

Denkk je, zei ze, dat het een onbeduidend leven wordt, wanneer een mens daarheen kijk t en het 
Schonee met het daarvoor  bestemde orgaan aanschouwt en ermee samen is? Besef je niet, zei ze, 
datt  het hem alleen op die plaats te beurt zal vallen, wanneer  hij  het Schone ziet met (het orgaan) 
waarmeee het te zien is, om niet afbeeldingen van deugd (el5coXa dpexrjc,) voort te brengen, omdat 
hijj  geen contact heeft met een afbeelding, maar  ware (deugd), omdat hij  contact heeft met het 
ware;;  dat het dan voor  hem, wanneer hij  ware deugd heeft voortgebracht en gevoed heeft, 
weggelegdd is om door  goden bemind te worden (9eo$iXet) en wanneer het al voor  iemand 
anderss van de mensen is weggelegd onsterfelijk te worden, dan voor  hem wel?192 

Nuu doet zich in deze passage iets opmerkelijks voor. Voor het eerst spreekt Diotima 
inn de context van eros over 'het daarvoor bestemde orgaan' waarmee de erastes-

mmSmp.Smp. 204c4-5, zie par. 3.6. 
ll™Smp.™Smp. 211b5-7: öxav 5T| TIC, anö x<öv5e 5id xó öpdöc, KcuSepaoxetv ènavicbv eicelvo xó ïcaXóv 
apxntaii  KCtOopdv, oxe5ov dv xt dirtoix o xou xéXouc,. 
1911 Zo bijvoorbeeld Cornford (19672) p. 127, Kramer (1959) p. 498, Moravscik (1972). 
192Sm/>.. 21 Ie4-212a7. 
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filosooffilosoof contact heeft met het Schone.193 Tot tweemaal toe benadrukt ze dat er 'iets' is 
waarmeee de erastes-filosoof het Schone moet zien.194 Terecht hebben 
commentatorenn dit verklaard als het geestesoog of devotie,.193 Dit is het passende 
orgaann waarmee de Vorm het Schone wordt aanschouwd. Nu heeft Diotima 
Sokratess erop gewezen dat een god zich niet mengt met een mens (203a2-3): Eros is 
eenn van de daimones die zorgt voor het contact tussen goden en mensen. Toch heeft 
hett er alle schijn van dat de erastes-filosoof nu wel direct contact heeft met het 
goddelijke.. >* Hoe valt dit te rijmen met de aard van Eros, die zich voortdurend tussen 
hett sterfelijke en onsterfelijke beweegt, zonder daadwerkelijk een eenheid hiervan 
tott stand te brengen? Mogen we concluderen dat 'het orgaan' waarmee de erastes-
filosooff contact maakt met het goddelijke Schone en daarin ware öpexfi verwekt, ook 
zelff een goddelijk element is? Dit is zeer plausibel. Immers het product dat voortkomt 
uitt het contact tussen de erastes-filosoof en het goddelijke KOXÓV is zelf goddelijk, 
anderss zou Diotima niet spreken over dpern dXijChiq. Een product is oixetov aan de 
verwekker.. Er moet dus een sterke gelijkenis bestaan tussen hem en zijn dva6óv. Wat 
vann de erastes-filosoof hiervoor verantwoordelijk is zal naar alle waarschijnlijkheid 
eenn onsterfelijk element zijn. Wat moeten we ons voorstellen bij dpcTfj akxföql Het is 
dee hoogste deugd die voortkomt uit het contact tussen het denken van de •iXóaô oc, en 
dee Vorm het Schone. Dit moet wel ao îa zijn, immers het verlangen hiernaar is wat de 
+iXóao+o<;; kenmerkt en hem onderscheidt van mensen uit de Lagere Mysteriën. Het 
objectt van hün streven is 8ucaio<róvii en am+poauvt). De term oo+ia valt niet in deze 
passage.. Dus hierin ligt voor Diotima het verschil tussen deze groepen mensen.197 

Hett contact met het onsterfelijke KGCXÓV brengt een onsterfelijk product voort. Het 
productt is niet onsterfelijk in de zin van een discontinue progressie, maar onsterfelijk 
zoalss het goddelijke dat is. Het goddelijke is altijd hetzelfde (208a8-9): de goddelijke 
onsterfelijkheidd is een vorm van continue progressie. Met het voortbrengen van ware 
aretè,aretè, die altijd gelding heeft en nooit ophoudt te bestaan, overstijgt de erastes-
filosooff dus zijn discontinue onsterfelijkheid.198 Hij wordt middels zijn eigen product, 

mm Ze gebruikt voor  bet contact maken naast werkwoorden voor  zien en aanschouwen ook è^órcteoöai 
(212a5).. Ze vermijd t hier  de uitdrukkin g TIKTEI V èv. Misschien heeft ze dit gedaan om aan te geven dat 
err  geen sprake is van plaatselijke gebondenheid. Zo Philipp (1980) pp. 90-91. Verder  moet elke 
suggestiee vermeden worden dat de Vorm iets zou ondergaan of zou veranderen. Dat is onmogelijk. 
Philippp verklaart het gebruik van dit werkwoord ook vanuit de gedachte dat het nu om twee gelijke 
partnerss gaat. Dit kan niet de associatie zijn van èfycmxeoQai. Vergelijk  bijvoorbeeld het gebruik van 
cbrceoOaii  door  Agathon (I95e7,196cl, 196e3). Ook in de Kleinere Mysteriën (209c2) gaat het niet om 
gelijkee partners. 
mmSmp.Smp. 212al-2: ... icai étceïvo <$ Seï Oecouévov icai auvóvcoq avrqi ; en Smp. 212a3: ópwvxi ($ 
ópocövv TÓ KCtXÓV, ... 
l95Cf.. Plato R. 518c, 490b, 532a, 533d, Phdr. 247c. Cf. Moravscik (1972) p. 290. 
196Datt  Stokes' behandeling van de Diotima-passage (1986), als zou deze voortdurend gerelateerd zijn 
aann de gastheer  van het symposion, Agathon, vergezocht en onjuist is, blijk t uit zijn commentaar  op 
dezee passage. Hij  beweert (p. 181) dat het de dichters zijn (van wie Agathon er  één is) die de herinnering 
aann de ware aretè bewaren. Het gaat echter  in dit stadium geenszins om de dichters. Hierover  heeft ze in 
dee Lagere Mysteriën gesproken. De aretè die een dichter  als Homeros in stand houdt is bijvoorbeeld die 
vann Achilleus, niet die van een filosoof. 
197Cf.. Phd 69b, waar  Sokrates stelt dat ware deugd gepaard gaat met oo^ia. 
198Penderr  (1992) p. 85 verklaart het verschil tussen de onsterfelijkheid van de erastes-filosoof op dit 
niveauu en die van bijvoorbeeld ouders die in hun kinderen voortleven door  te stellen dat de kinderen die 
dee filosoof voortbrengt - intelligentie en de rest van deugd - niet onafhankelijk van hem kunnen bestaan, 
immerss ze zijn een eigenschap van de ziel. Daarom kan er  niet van hem gezegd worden dat hij  na de 
doodd deze kinderen 'achterlaat'. Ik denk niet dat dit een juiste voorstelling van zaken is. De dpetfj  die de 
mensenn uit de Lagere Mysteriën hebben, verschilt niet van de dXnèrtc, dpeTrj  van de erastes-filosoof 
doordatt  deze laatste een eigenschap van de ziel zou zijn en die andere niet. Beide zijn een eigenschap van 
dee ziel, maar  beide kunnen in concrete handelingen en gedachten omgezet worden. Wel is het zo, dat 
Diotimaa niet expliciet aangeeft hoe dit in het geval van de dknÖTiS dpettï zich realiseert. In het 
SymposiumSymposium ligt de nadruk op de mogelijkheid van de mens tijdens zijn leven het goddelijke in zichzelf te 
activerenn door  het contact met de goddelijke Vorm het Schone. Price (1989) pp. 51-53 meent dat de 
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datt zijn wezen weergeeft, onsterfelijk zoals het goddelijke dat is. De filosoof is dus, 
volgenss Diotima, in staat, en wel vanuit zichzelf, op grond van eigen kracht, om de 
deelnamee aan onsterfelijkheid (208b3) die een inferieure vorm van onsterfelijkheid 
oplevert,, om te zetten in onsterfelijkheid in de volle zin van het woord.19» Wanneer hij 
ervoorr gezorgd heeft dat zijn product levensvatbaar is en zich ontwikkelt (Operatieve?), 
wordtt hij eeo$iA,fte (212a6), een vriend van de goden, dat wil zeggen: hij wordt door 
henn als een van hen beschouwd.200 Dat hij zijn einddoel heeft bereikt, wordt door dit 
woordd scherp weergegeven. Als erastes, als de belichaming van Eros, werd hij 
steedss door eros gedreven. Zo was hij in het begin van de derde fase 4>IXÓ<K><|KX;, 
iemandd die door eros werd gedreven oo^ia na te streven. Nu zijn als het ware de 
rollenn omgedraaid. Hij is object geworden van $iAéco. Dit betekent dat hij is 
uitgestegenn boven eros, en er niet meer door wordt aangedreven. Hij is opgehouden 
eenn erastes en een filosoof te zijn. Hij heeft oo îa bereikt en verblijft als een aó̂ oc, op 
hett niveau van het goddelijke.201 

Mett enige voorzichtigheid zou ik de naam van Diotima in verband willen brengen met 
dee term eeô iXfv;. Zij lijkt iemand te zijn die zelf het hoogste niveau van de inwijding 
heeftt doorgemaakt en contact heeft met de Vorm het Schone. Dit büjkt ook uit de 
manierr waarop zij zich ten opzichte van Sokrates gedraagt, namelijk als iemand die 
hemm leert waartoe de juiste toepassing van eros kan leiden, zonder daarbij enige 
erotischee gevoelens jegens hem te koesteren. Zij is Qeo$i\r\q en geen erastes meer. 
Alss zij een door Plato verzonnen karakter is, dan heeft hij haar een naam gegeven die 
aangeeftt dat zij vanwege haar kennis 'in ere staat bij Zeus' en dus door de god der 
godenn wordt bemind.202 

Alss onze interpretatie van de laatste 'erotische' handeling die een erastes-filosoof 
verrichtt juist is, dan mogen we concluderen dat er eigenlijk geen breuk is tussen de 
onsterfelijkheidsopvattingg in het Symposium en die in de Phaedo.™ Het Symposium 

erastess niet stopt bij  een exclusieve toewijding aan het schouwen van de Vorm het Schone. Deze 
individuelee contemplatie zou volgens hem niet betekenen dat de erastes onverschillig is ten opzichte van 
anderee mensen. Hij  spreekt over  'social virtue' . Dit is juist, als we de leer  uit de Respublica toevoegen 
aann het Symposium. Maar  strikt genomen is dit aspect in het Symposium niet aanwezig. 
1999 De voorzichtige formulering die Diotima (212a6-7) gebruikt, 'wanneer  het al voor  iemand anders van 
dee mensen is weggelegd onsterfelijk te worden, dan voor  voor  hem wel', hanteert Plato vaker  wanneer 
hett  gaat om de onsterfelijkheid van mensen. Cf. Wippern (1965) n. 123. Na ampele overwegingen 
bereiktt  Sier  (1997) p. 194 ook de conclusie dat de filosofische ziel 'ein bewuBtes und individuelles 
Fortlebenn nach dem Tode geniefit.'  Hij  komt echter  op een andere manier  tot deze conclusie dan ik. 
^"D ee term Oeo îXifc zou ook kunnen betekenen 'god(en) beminnend', maar  deze betekenis is hier  niet 
opp zijn plaats. 
2011 Vergelijk Respublica 613a7-bl: 'want de goden verwaarlozen degene niet wie ook maar  bereid is zijn 
bestt  te doen rechtvaardig te worden en door  deugd te betrachten zo gelijk mogelijk te worden aan god 
alss dit voor  een mens is weggelegd.'  (icai éTtitnSeikov apeTqv eic, öaov Suvatóv dvOpcóicot) 
óuoiovoöaii  6e<p). Voor  andere plaatsen waar  het streven van de deugdzame mens gelijk wordt gesteld 
aann het streven gelijk aan god te worden, zie R. 383c, 500c-d, 501b-ct Tht. 176b-177a, Leg. 716b-d. 
Voorr  de gedachte dat de goden voor  mensen zullen zorgdragen in hun streven naar  onsterfelijkheid, zie 
ApologieApologie 41c, cf. Slings &  Strycker  (1994) pp. 232 e.v. 
^Doverr  (19822) p. 137 laat zien dat de naam Diotima naar  analogie van 6e<muoc, kan betekenen 
'geëerdd door  Zeus' of 'Zeus erend'. Als Plato met de naam heeft willen verwijzen naar  6eo$iA.TJ<̂  
moetenn we hem passief opvatten. Nussbaum (1986) p. 177 en n. 28 meent dat Plato de 
dubbelzinnigheidd van de naam Diotima opzettelijk heeft aangebracht, maar  maakt niet duidelijk in 
hoeverree deze dubbelzinnigheid functioneel is. Zij  brengt de naam Diotima overigens niet in verband 
mett  Beô iXrV; . Haar  suggestie dat Plutarchus de naam Timandra, een hetaire van Alkibiades, gevormd 
heeftt  als toespeling op de naam Diotima lijk t al te inventief. Bij  herlezing van het hoofdstuk van 
Halperinn (1990) 'Why is Diotima a Woman', zie ik dat ook St. Lowenstam "Paradoxes in Plato's 
Symposium"Symposium" in: Ramus 14 (1985) pp. 85-104 de naam Diotima uitlegt met verwijzing naar  Geo îM? 
(ziee Halperin (1990) p. 195, n. 51). 
^Degenenn die menen dat er  een breuk is tussen de Phaedo en het Symposium zijn bijvoorbeeld 
Hackforthh (1950) p. 44, Wippern (1965) p. 134 en 141/142, Krischer  (1984) p. 58 en Morgan (1990) p. 
911 e.v. 
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behandeltt de vraag van de onsterfelijkheid vanuit het perspectief van het leven van de 
menss in het algemeen en niet uitsluitend van de filosoof.20* Veel mensen stijgen, zo laat 
Platoo ons zien, tijdens hun leven niet uit boven verlangens die voortkomen uit 
lichamelijkee behoeften. Vanuit hun aard zijn ze tevreden met de bevrediging van 
dergelijkee verlangens, en hun geluk vinden zij in een vorm van onsterfelijkheid die 
gebaseerdd is op deze lichamelijke verlangens. Ze zijn niet in staat zich verder te 
ontwikkelen.. Ze zijn gericht op de wereld die hen omgeeft, of het nu het gezin en de 
familiee is of de gemeenschap waarin zij leven. Zij komen niet tot het inzicht dat het 
voorr de mens mogelijk is tijdens het leven nog een andere vorm van onsterfelijkheid 
tee exploreren.203 Het contrast tussen deze levenswijze en die van de filosoof is in het 
SymposiumSymposium scherp aangebracht. De erastes-filosoof heeft wél het vermogen te 
ontdekkenn dat de mens tijdens zijn leven een heel andere onsterfelijkheid kan 
realiseren.. Door het rationele in zichzelf te ontwikkelen en zijn denken los te maken 
vann de wereld die hem omgeeft en te oefenen in het vormen van algemene begrippen 
weett hij de contingente wereld de rug toe te keren en contact te maken met het 
goddelijke.. Door zijn denken te oefenen in het opsporen van het verwante tussen de 
dingen,, van het ene over het vele, lukt het hem inzicht te krijgen in datgene wat altijd 
constantt en één is. Zo heeft hij het rationele in zichzelf volledig tot ontwikkeling 
gebrachtt en het goddelijke in zichzelf ontdekt. Immers hij is in staat in contact met die 
onveranderlijkee goddelijke entiteit iets gelijksoortigs voort te brengen.206 Dus deze 
ontdekkingg van het goddelijke doet hem beseffen dat hij zelf deelheeft aan het 
goddeüjke.. Zijn ocxjüa betreft onder meer dat hij inziet dat zijn ziel zelf een onsterfelijk 
elementt in zich heeft. Maar dit besef maakt tegelijk het goddelijke in hem wakker en 
activeertt dit, zodat hij 'goddelijke' producten voortbrengt. 

Platoo maakt dus in het Symposium duidelijk dat het voor de mens is weggelegd tijdens 
zijnn leven in te zien dat hij een goddelijk element in zichzelf heeft dat verwant is aan 
dee goddelijke Vorm het Schone. Op eigen kracht, door zijn denken te ontwikkelen, 
komtt hij tot de ontdekking van die Vorm. De stap naar anamnese, die Plato hier niet 
expliciteert,, is klein. Immers, die ontdekking komt uit hemzelf voort. 
Err zijn dus centrale gedachten uit de Phaedo verankerd in de rede van Diotima. Maar 
Platoo heeft mijns inziens in het Symposium ook een aanzet gegeven voor de 
opvattingenn die hij in de Respublica omtrent de ziel zal ontvouwen. Er zijn duidelijke 
sporenn aanwezig van de drie delen van de ziel die hij in de Respublica onderscheidt.207 

Dezee delen staan in nauw verband met drie verschillende 'levens' of gedrags
patronenn van mensen:208 het ércievunxiKóv correspondeert met het leven waarin de 
lichamelijkee begeerten en primitieve instincten centraal staan en het gedrag dat 

^Ditt is ook door Luce (1952) p. 139-140 duidelijk geformuleerd als antwoord op Hackforth (1950). 
2055 Deze gedachte wordt ook indirect in de Phaedo weergegeven. Degene die de gewone deugden van 
eenn goed burger nastreeft heeft niet het inzicht verworven dat nodig is om aretè tot ware aretè te maken. 
Ditt inzicht betreft de kennis van de universele standaarden die de Vormen van de verschillende deugden 
zijn.. Maar dit inzicht is tegelijk kennis van het feit dat deze standaarden bestaan, dat wil zeggen: van de 
goddelijkee wereld (Cf. Phd. 82a-b, 69b). Voor de relatie tussen de Phaedo en het Symposium wat 
betreftt de onsterfelijkheidsgedachte, zie Sier (1997) pp. 196-197. 
^Cf.. Ti. 90b6 e.v., waar een weergave wordt gegeven van de laatste fase van de filosoof in het 
Symposium:Symposium: 'degene die zich toegelegd heeft op de liefde voor kennis en op ware inzichten en die deze 
vermogenss van zichzelf bij uitstek getraind heeft, moet wel, denk ik, onsterfelijke en goddelijke 
gedachtenn koesteren, als hij contact heeft met de waarheid; voor zover het voor de menselijke natuur 
mogelijkk is om aan onsterfelijkheid deel te hebben, moet hij degene zijn die dit verkrijgt en uiterst 
gelukkigg is, omdat hij altijd zorg draagt voor het goddelijke en omdat hij de in hem wonende daimon in 
perfectee orde houdt' Ook Sier (1997) p. 182 merkt dit op. 
'"Voorr de theorie van de drie delen van de ziel in de Respublica, zie onder anderen Cross & Woozley 
(1964)) pp. 112 e.v., Annas (1981) pp. 123 e.v., Reeve (1988) pp. 118 e.v. en Irwin (1995) pp. 203 e.v. 
Voorr de relatie tussen het Symposium en de Respublica in dit opzicht, vergelijk Sier (1997) pp. 118 e.v. 
enn 132 e.v. 
2«Ziee Annas (1981) p. 125, Williams (1973), Reeve (1988) pp. 153 e.v. 
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ervoorr zorgt, dat deze begeerten bevredigd worden. Zo noemt hij dit deel van de ziel 
ookk het deel dat van geld en winst houdt.209 Geld en bezit maken dat men zonder 
belemmeringg aan zijn verlangens kan toegeven. Het 8\)u.oei5é<;, waar de energie, 
assertiviteit,, moed en emoties als toorn zetelen, noemt hij ook wel het deel dat van 
overwinningg en eer houdt.210 Het correspondeert dus met het leven waarin competitie 
enn TIM.TÏ centraal staan. Het toyumicóv is het redelijke deel van de ziel dat ook genoemd 
wordtt het deel dat van wijsheid en leren houdt211 Het is het deel dat zoekt naar de 
waarheidd en naar kennis. 
Wanneerr Diotima een onderscheid maakt tussen het specifieke en het generieke 
gebruikk van eros, noemt ze drie terreinen van generieke eros: geldmaken, het houden 
vann sport en filosofie.212 Deze corresponderen met de hierboven genoemde drie 
soortenn levenspatronen,213 en worden vervolgens uitgewerkt, de laatste twee in 
respectievelijkrespectievelijk de Lagere en Hogere Mysteriën. We hebben gezien dat de 
zogenaamdee lichamelijke eros meer is dan alleen het verkrijgen van nageslacht. Deze 
eross houdt ook in het verzorgen en beschermen van het kroost. Het geldverdienen is 
derhalvee een aspect van de wijze waarop heteroseksuele mensen hun eros gestalte 
geven.2144 Sportbeoefening is een voorbeeld van de îXoxtnia, en filosofie betreft de 
Hogeree Mysteriën. Dus de manieren van de realisering van onsterfelijkheid in het 
SymposiumSymposium corresponderen met de drie 'levens' uit de Respublica.2li 

Eenn tweede belangrijke overeenkomst tussen de Respublica en het Symposium is dat 
inn beide dialogen duidelijk gemaakt wordt dat het voor de mens is weggelegd om 
reedss tijdens zijn leven contact te maken met de Vormen. Bovendien komt in beide 
dialogenn de theorie van de anamnese niet expliciet aan bod.216 In de Phaedo wordt 
sterkk benadrukt dat de filosoof vóór zijn geboorte contact heeft gehad met de Vormen 
en/off pas na zijn dood het voorwerp van zijn verlangen (inzicht) zal verkrijgen. 
Immerss de ziel dient zich geheel losgemaakt te hebben van het lichamelijke vóór zij 
dee waarheid leert kennen.217 Toch is dit niet de enige voorstelling van zaken in de 
Phaedo.Phaedo. Ook in deze dialoog wordt verondersteld dat de filosoof tijdens zijn leven het 
goddelijkee kan aanschouwen en zich daaraan kan voeden.218 Bovendien kunnen 
waarneembaree voorwerpen een stimulerende rol spelen in het proces zich een 
bepaaldee Vorm te herinneren.219 Het Symposium vertoont dus bepaalde 
overeenkomstenn met centrale gedachten uit de Phaedo en de Respublica, en dit 
maaktt het waarschijnlijk dat het Symposium in belangrijke opzichten een brug slaat 
tussenn de Phaedo en de Respublica P° 

^^iXoxp^aTo^^iXoKepÖéq ;;  cf. R. 436al, 549b2,580e2,581a5. 
210^iXóvuco^/4>iXÓTi(i.oq ;;  cf. R. 551a7, 581b. Ook in de Phaedo (68b-c) komen beide termen 
4>iXoxpr|u,aToqq en ^IXÓTIUOC , voor, maar  zij  zijn beide eigenschappen van de (friXoacónatoi; die 
tegenoverr  de $iXóoo$o<; staat 
^ '^Ooude^ ;;  cf. R. 376b, 581b. 
2122 Smp. 205d4-5: f| Katd xpnumiauóv f\ KOTÖ ^lAoyuuvaaria v f\ Kara ^iXoco^iav . 
213Ditt  wordt ook gesuggereerd door  O' Brien (1984) pp. 188-9 en Ferrari (1992) p. 272, n. 33. 
2144 Ook in de Phaedo (66c-d) wordt een relatie gelegd tussen geldverdienen en de verzorging 
(Öepaneia),, maar  hier  wordt de verzorging direct gekoppeld aan de verzorging van het lichaam zelf, dat 
inn rui l hiervoor  van ons slavendienst vergt. 
215215 Pace Irwi n (1995) p. 303, die spreekt over  "Plato' s silence in the Symposium about the tripartitio n of 
thee soul'. Het heeft er  dus alle schijn van dat de driedeling van de ziel wel, zij  het impliciet, aanwezig is. 
2166 Het is niet zeker  of/?. 518c een verwijzing inhoudt naar  de anamnese-theorie zoals deze in de Meno, 
PhaedoPhaedo en Phaedrus wordt weergegeven. 
™Phd.™Phd. 66e e.v„  79dl-7. 
™Phd.™Phd. 84a-b. 
™Pha\™Pha\ 73c-75c. 
2200 Anderson (1993) p. 57 meent dat Diotima's opvatting over  kennis in wezen dezelfde is als de definitie 
vann kennis in de Meno. Het verschil tussen $ó4Q en ercicrnjiT i is niet een verschil in object, maar  een 
verschill  in de mate van inzicht of begrip. Kennis houdt in dat er  inzicht is in de samenhang van 
verschillendee beweringen en dat men rekenschap kan geven waarom iets is zoals het is. De laatste stap 
vann de derde fase waarin de erastes de Vorm het Schone aanschouwt, beschouwt Anderson als een 
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Alss afsluiting van deze paragraaf wil ik aan de hand van een schema laten zien dat 
Diotimaa in haar rede op verschillende niveaus patronen ontsluit die een drievoudige 
structuurr hebben. En deze patronen corresponderen met elkaar dusdanig dat deze 
parallelliee de verschillende niveaus van de manifestatie van eros tot een eenheid 
brengt. . 

Er aa is: voorbeeldenn van 

'generieke''  eros 
veranderingenn in de 

mens s 
vormenn van 
onsterfelijkheid d 

ontwikkelin gg van 

dee filosoof 

sluw w 

<|»povf)0£cix; ; 

fyiXoaotyav fyiXoaotyav 

geldverdienen n 

sport t 

filosofie e 

lichamelijk k 

psychisch h 

quaa kennis 

procreatie e 

$iXotiu, ia a 

4>iAx>ao<|tia a 

lichamelijkee niveau 

psychischee niveau 

kennis-niveau u 

mystiekee ervaring (pp. 63-64). Diotima zou zichzelf tegenspreken in haar opvatting over kennis (kennis 
diee verandert-kennis die een onveranderlijke entiteit als object heeft), maar aangezien ze praat over een 
mystiekee ervaring, spreekt ze over kennis van een heel andere orde en zo haalt ze de contradictie weg. 
Dezee verklaring lijkt mij onvolkomen. Diotima laat juist zien dat direct uit de wetenschappen en de 
filosofiee de kennis voortkomt die de Vorm als object heeft. Bovendien is er een breuk tussen de tweede 
enn derde fase van de ontwikkeling. In de eerste twee fasen is het inzicht dat de erastes-fïlosoof vormt, 
gebaseerdd op de particularia. De begripsvorming komt tot stand vanuit generalisatie van de concrete 
'dingen'' die ïcaXóc, zijn. In fase drie is dat niet het geval. Vandaar dat Diotima benadrukt dat de erastes in 
dezee fase definitief breekt met zijn persoonsgebonden eros. Haar voorstelling van zaken doet eerder 
denkenn aan de Lijnvergelijking in de Respublica, waarin de bovenste helft van het lijnstuk ( èmotriuii, 
cf.. 533d en 544a) onderverdeeld wordt in Sidvoia en vónaic,. Op basis van de tekst van de Respublica 
iss het waarschijnlijk dat beide vormen van het denkvermogen betrekking hebben op de Vormen. 
Immerss hij spreekt over het vierkant zelf en de diagonaal zelf (5 lOd; vergelijk ook 51 ld, waar Plato stelt 
datt de objecten van Sidvoia de voirtd zijn, wanneer ze bestudeerd worden in verband met het eerste 
beginsel).. In het Symposium wordt echter duidelijk gemaakt dat de objecten van de èjnanïuai nog geen 
Vormenn zijn. Uitsluitend één bepaalde éjiiarnuti heeft betrekking op de Vorm het Schone. Dit doet 
denkenn aan de opmerking van Aristoteles in de Metaphysica dat Plato een tussenliggende klasse van 
objectenn aannam tussen de particularia en de Vormen (Met. 987bl4, voor andere plaatsen zie Ross 
(1924)) ad loc). Ross pp. 167-168 vraagt zich af of deze leerstelling afkomstig is uit de dialogen van 
Plato.. Hij verwijst naar Phd. 74c, R. 526a, Phil. 56e. In al deze passages is wel een suggestie in die 
richting,richting, maar meer niet. Alleen in Ti. 50c onderscheidt Plato duidelijk de geometrische figuren van de 
Vormenn als een aparte klasse. Mijns inziens komt juist de passage 2I0c6-el uit het Symposium in 
aanmerkingg als een tekst die Aristoteles tot de conclusie van een tussenklasse heeft kunnen brengen, 
temeerr daar Aristoteles zijn opmerking maakt direct nadat hij gesteld heeft, dat Sokrates in tegenstelling 
tott Plato de Vormen niet aannam, hetgeen mijns inziens (zie par. 16) ook in de Hogere Mysteriën wordt 
duidelijkk gemaakt. 

223 3 



12.. De eenheid van er  os: specifieke en generieke eros 

Diotimaa spreekt over één Eros die uiteenlopende aspecten belichaamt. We gebruiken 
dee terra ëpeoc,, ëpaanv; en épdv alleen voor een specifieke vorm ervan, namelijk de 
'erotische'' vorm. Iemand die $iXóoo<fro<; is noemen we geen erastes. Toch laat zij in de 
Hogeree Mysteriën zien dat een $iA.óoo$oi; bij uitstek een ëpaairyq is. Vele 
commentatorenn hebben hieruit geconcludeerd dat Diotima twee vormen van eros 
onderscheidt:: de specifieke erotische vorm en een generieke eros, die gericht is op 
hett bereiken of verwerven van andere goede dingen, en dat deze twee in feite los van 
elkaarr staan.221 Hoe kunnen we dit rijmen met het feit dat zij zeer nadrukkelijk stelt 
datt er maar één daimon is die Eros heet? Waaruit bestaat die eenheid als Eros door 
uiteenlopendee eigenschappen wordt gekenmerkt die los van elkaar zouden staan? 
Inn 205b6-7 zegt Diotima met nadruk dat de specifieke eros de naam van het geheel 
heeftt gekregen en niet andersom. Dat wil zeggen: épooc, verwijst eigenlijk naar een 
geheell (öXov), terwijl in het feitelijk taalgebruik de mensen met eros uitsluitend de 
erotischee of lichamelijke vorm bedoelen. Vervolgens merkt ze in 206 cl-3 op, dat alle 
mensenn zowel wat het lichaam als wat de ziel betreft zwanger zijn en dat deze 
zwangerschapp hen ertoe brengt voort te brengen. Er zijn dus geen mensen die de 
lichamelijkee vorm van eros niet kennen. Vervolgens hebben we gezien dat ze twee 
groepenn onderscheidt: degenen bij wie de lichamelijke zwangerschap en dus de 
lichamelijkee eros overheerst en degenen die meer erop gericht zijn een geestelijk 
productt voort te brengen (208e 1-4). We hebben gezien dat zowel kunstenaars en 
wetgeverss als de filosofen tot deze klasse behoren en dus ook een lichamelijke vorm 
vann eros kennen. Het is dus onjuist om te zeggen dat Diotima een onderscheid maakt 
tussenn een specifieke en een generieke eros, alsof ze daarmee twee aparte aspecten 
vann eros aanduidt. Elke vorm van de zogenaamde generieke eros komt voort uit de 
erotischee vorm van eros en vormt daarmee één geheel. Er is in de ogen van Diotima 
geenn eros zonder een lichamelijke belangstelling. Alle mensen beginnen hun 
erotischee ontwikkeling met een verlangen naar mooie lichamen. Dit is eigen aan de 
menselijkee natuur. Elke andere vorm van eros komt hieruit voort. Bij heteroseksuelen 
iss dat bijvoorbeeld het verlangen om geld te verdienen om de zorg voor hun kroost zo 
goedd mogelijk te verrichten, maar ook om hun seksuele verlangens te kunnen 
bevredigenn (prostitutie). Bij homoseksuelen komt uit de lichamelijke eros het 
verlangenn voort om te presteren en optimaal te functioneren, teneinde bij andere 
mannenn of jongens waardering te oogsten. Dit kan op het vlak van sport, kunst, 
gedrag,, en dergelijke liggen. Bij enkelen echter leiden hun homoseksuele verlangens 
tott het streven naar de hoogste vorm van kennis. Eros is dus een eenheid en volgt in 
principee steeds hetzelfde patroon,222 

2211 Degenen die expliciet een scheiding aanbrengen tussen specifieke en generieke eros zijn bijv . Wippem 
(1965)) p. 130, Stokes (1986) pp. 156-157, Santas (1988) pp. 32 e.v. en Ferrar i (1992) pp. 254 e.v. 
mmYkYk denk daarom dat Comford (19672) pp. 121 en 129 gelijk heeft als hij  eros beschrijft als 'a single 
forcee or  fund of energy' en dat eros niet wordt voorgesteld als een 'aspiration' die uit verschillende delen 
bestaatt  (zo Moravcsik (1972) pp. 290-291). Dat eros uiteenlopende realiseringen kent, heeft te maken 
mett  de verschillen in de menselijke natuur. Cf. ook Cummings (1976) p. 23, die min of meer  dezelfde 
beweringg doet als hierboven is gesteld: 'Diotim a here makes the important point that all, or  at least other, 
desiress get their  force from the same source of energy as erotic love - indeed that all desires have an 
eroticc component nearly proportional to their  force.' 
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13.. Homo-erotiek: het probleem van de gender 

Inn het recente commentaar van Allen op het Symposium vinden we de opmerkelijke 
uitspraak:: 'Diotima's own view, which Socrates accepts for the excellent reason that 
itt is his own, is certainly heterosexual and fundamentally ascetic; sexual intercourse is 
byy nature directed to the procreation of children.' Om zijn stellingname te onder
bouwenn dat Plato homoseksualiteit veroordeelde, verwijst hij naar passages in de 
RespublicaRespublica en de Wetten, waaruit blijkt dat homoseksualiteit mannen ongeschikt 
maaktt voor het huwelijk en tegennatuurlijk is.223 Dit is een gangbare manier geweest 
omm de Diotima-passage te interpreteren: tegen de achtergrond van negatieve 
opmerkingenn van Plato over homoseksualiteit in latere dialogen concludeert men 
eenvoudigwegg dat Plato bij monde van Diotima dezelfde opvatting ook in het 
SymposiumSymposium ventileert, waarbij men nota bene een aantal passages uit haar rede 
negeertt en zich vooral concentreert op de laatste levensfase van de erastes-filosoof. 
Bovendienn geeft men als bewijs voor Plato's vermeende negatieve houding tegenover 
homoseksualiteitt passages uit de Respublica en de Wetten, maar zwijgt over de 
Phaedrus. Phaedrus. 
Uitt onze analyse van het Symposium is tot dusverre zonneklaar gebleken dat 
homoseksualiteitt en homo-erotiek een centraal onderwerp van de dialoog vormen. 
Dee lezer is met diepgaande analyses geconfronteerd over allerlei aspecten van 
homoseksuelee en homo-erotische relaties, maar heeft heel weinig vernomen over 
eross als de basis van de relatie tussen man en vrouw. Mijns inziens zijn deze analyses 
nodigg geweest om de lezer voor te bereiden op wat Diotima over dit onderwerp te 
zeggenn heeft. Ze kan derhalve over bepaalde aspecten van eros zeer kort zijn. Dit is 
ookk nodig, omdat haar rede een andere invalshoek heeft en ver uitstijgt boven de 
manierr waarop de andere sprekers eros hadden behandeld. Het Symposium als 
geheell is 'dialectisch': wanneer de lezer met de rede van Diotima wordt 
geconfronteerd,, heeft hij/zij reeds allerlei denkstappen op het gebied van eros 
doorlopenn en is goed toegerust om haar moeilijke betoog te volgen. Het zou dan ook 
zeerr vreemd zijn als Diotima met een heel andere visie op homoseksualiteit en homo-
erotiekk zou aankomen, zonder dat zij dat zeer nadrukkelijk zou aangeven. Iemand die 
ervann uitgaat dat Diotima het primaat van de heteroseksualiteit verkondigt en zich 
tegenn homofiele liefde zou verzetten, moet onvermijdelijk tot de conclusie komen dat 
err een sterke breuk ligt tussen de eerste vijf redevoeringen en de bijdrage van 
Sokrates.. Het tegendeel is echter waar. Diotima sluit in veel opzichten nauw aan bij 
dee vorige sprekers en veronderstelt kennis die de toehoorder/lezer na bestudering 
hiervann heeft opgedaan. Belangrijk in dit opzicht is de grote mate van intertekstualiteit 
tussenn het betoog van Diotima/Sokrates en die van de vorige sprekers. Juist waar het 
gaatt om het onderwerp van de homo-erotiek is deze erg opvallend. We zullen 
hieronderr nader op dit punt ingaan. 
Verderr is het methodologisch onjuist om bij de interpretatie van de rede van Diotima 
sterkk te leunen op wat Plato in latere dialogen over homo-erotiek en homoseksualiteit 
heeftt gezegd. Dit doet mijns inziens niet voldoende recht aan de genuanceerde en 
rijkee gedachtes die Diotima onder woorden brengt en bovendien lopen we het risico 
dee stadia van een ontwikkeling in het denken van Plato op dit terrein te miskennen. 

223Allenn (1991) pp. 17-18 en p. 46. Hij  verwijst naar  R. 403a-c, Leg. 838e, 841d, 836c-e, 636c. 
Bovendienn geeft hij  als ondersteunende plaatsen Arist . Pol. II , 1262a32-37 en Eth. Nic. VII , 1148b27-
30.. Het is echter  zeer  onduidelijk wat de zin is van een verwijzing naar  deze twee passages uit het corpus 
vann Aristoteles binnen een bespreking van het Symposium. De passage uit de Politica betreft een 
besprekingg van de Respublica van Plato. De opmerking van Aristoteles in de Ethica heeft geen 
betrekkingg op Plato. Bovendien spreekt Aristoteles hier  over  de pathicus, de man die in de seksualiteit 
mett  een andere man de passieve rol vervult. Zie Hupperts &  Poortman (1997) p. 381. 
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Zoalss we hebben gezien, heeft Plato de toehoorder/lezer aan de hand van de rede van 
Agathonn geconfronteerd met de gedachte dat Eros en ook het object van Eros, de 
erastess en in zekere mate ook de eromenos, feminiene trekken zouden hebben. 
Agathonn gebruikt de termen ana\ó<; en uaXBaicóc, om degenen die bevangen worden 
doorr eros een vrouwelijke gender te geven. De termen geven hen zowel uiterlijk als 
innerlijkk vrouwelijke trekken. We hebben dit uitgelegd als een gedachte die 
voortkomtt uit de persoon van Agathon zelf. Plato diskwalificeert Agathon hiermee 
niet t 
Tochh breekt Diotima met deze gedachte. In de passage waarin ze direct na de mythe 
hett karakter van Eros toelicht, ontkent ze expliciet dat Eros, dat wil zeggen: de 
erastes,, djcaXóc, zou zijn. Integendeel, hij is aicXripóc, Kal aüxunpóc,, ruw en smerig 
(203c7-dl).. Volgens haar is de eromenos datgene wat beminnelijk (to èpaoxóv 204c4), 
Kakó<;Kakó<; en dppóq, teder, gracieus, is, een eigenschap die Sappho aan de Gratiën 
toekent.2244 Als er een element is in de doctrine van Diotima over Eros dat 
'gefeminiseerd'' wordt, is dat de eromenos.225 Ook de beschrijving die Diotima verder 
vann Eros als erastes geeft, betreft eigenschappen die in de ogen van de gemiddelde 
Athenerr mannelijke eigenschappen zijn: hij is dvSpeïoc,, ÈJUPOUXÓC;, 9npevni<;, enz.226 Het 
belangrijkstee dat hij van zijn moeder heeft geërfd is zijn staat van èvSeia. De erastes 
mistt dingen en wil daarover beschikken. Maar deze staat wordt direct omgezet in een 
viriell en energiek afgaan op zijn doel. 
Halperinn heeft onlangs in een zeer subtiele interpretatie van de Diotima-passage 
betoogdd dat Plato Eros feminiseert.227 Eén van de pijlers van deze interpretatie is dat 
Diotimaa de termen xiicteiv en yewöv zonder betekenisonderscheid zou toepassen.228 Dit 
iss mijns inziens onjuist. In de Appendix heb ik het gebruik van de termen xiicieiv, 
yewav,, Kvelv en de substantiva TÓKÔ , yévvrtau;, irfrnaiq, yéveaiq en het adjectivum èyK\>\uav 
inn het corpus van Plato onderzocht. Hieruit kunnen de volgende conclusies getrokken 
worden: : 
1.. Aansluitend bij het gewone taalgebruik van Griekse auteurs gebruikt Plato xbcreiv 
inn principe voor de vrouwelijke bijdrage en yewdv voor de mannelijke bijdrage aan het 
process van de totstandkoming van kinderen. Dit geldt voor een biologische context, 
enn juist als beide naast elkaar worden gebruikt. In de gevallen waarin de termen 
metaforischh worden toegepast, is er vaak geen onderscheid aan te brengen. 
2.. De termen yéwiysu; en Yéveooc, hebben bij Plato een vagere connotatie dan yewdv en 
kunnenn wel op één lijn staan met Küncat;. 

^ ^ ( e d . V o i g t ) . . 
^Andersonn (1993) pp. 72 e.v. meent dat volgens het verslag van Diotima in een liefdesrelatie beide 
partnerss zowel erastes als eromenos zijn en dat haar  kritiek op de vorige sprekers eruit bestaat dat zij  dit 
niétt  hebben ingezien. Dit is een uiterst dubieuze voorstelling van zaken, die mijns inziens het scherpe 
onderscheidd dat Diotima aanbrengt tussen een erastes en een eromenos negeert. 
2266 Ook Sokrates benadrukt helemaal aan het einde van de rede (in 212b8) de óvSpeux van Eros. De denk 
datt  Taylor  (1948 s) p. 230, n. 2 gelijk heeft door  de dvSpeia te koppelen aan de lange weg die een 
erastes,, en met name een erastes-filosoof moet afleggen om zich volledig te ontwikkelen. 
^Halperi nn (1990) pp. 113 e.v. Vergelijk ook Songe-M0ller  (1988) p. 28 e.v. 
^Nergenss in de secundaire literatuur  die ik over  het Symposium onder  ogen heb gekregen, wordt 
systematischh onderscheid aangebracht tussen het gebruik door  Diotima van tiKtei v en yewav. Plass 
(1978)) p. 51 meent dat Diotima beide termen gebruikt 'to leave it uncertain whether  she is talking about 
thee lover  or  the youth'. Dit lijk t me onzin. Philipp (1980) merkt wel op dat yewöv slechts eenmaal in de 
Hogeree Mysteriën voorkomt, en concludeert dat aan het einde van de rede van Diotima de vrouwelijk 
aandoendee metafoor  de nadruk krijgt . Hij  werkt dit echter  niet verder  uit. Pender  (1992) geeft een zeer 
grondigee analyse van het gebruik van de passage van Diotima vanuit deze biologische metaforiek. Hij 
doett  in mijn ogen vele goede observaties, maar  doordat hij  xiicteiv en yewav niet systematisch 
onderscheidt,, is de manier  waarop hij  deze passage wil verklaren aan de hand van vier  verschillende 
typenn zwangerschap, namelijk twee fysieke (een mannelijke en een vrouwelijke) en twee spirituele (een 
mannelijkee en vrouwelijke) niet verhelderend. 
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3.. De uitdrukking vewav év wordt gebruikt om penetratie te suggereren; de uitdrukking 
TiKxcww év betekent 'voortbrengen in de omgeving/nabijheid van.' 
Opp grond hiervan moeten we concluderen dat de uitdrukking xiicxei te KCÜ yewq 
(206d5,209b2,, 209c3) suggereert dat er in de ontwikkeling van de erastes drie fasen 
zijnn te onderscheiden: eerst is hij zwanger, dan brengt hij in de nabijheid en onder 
invloedd van het KC&ÓV zijn product voort en tenslotte verwekt hij in het KOXÓV zijn 
product.. De laatste fase is niet altijd aanwezig. In de passage waarin Diotima voor het 
eerstt hierover spreekt en waarin zij uitlegt hoe mensen ertoe komen te creëren, hetzij 
opp lichamelijk, hetzij op geestelijk niveau, legt ze aanvankelijk de nadruk op de eerste 
tweee fasen van dit proces: de zwangerschap en het voortbrengen. Maar al gauw 
maaktt ze aan Sokrates duidelijk dat er nog een derde fase (yewq, 206d5) kan volgen, 
wanneerr degene die zwanger is contact heeft met wat in zijn ogen mooi is. Wanneer 
zee in aansluiting hierop duidelijk maakt dat door contact met iets dat lelijk is, degene 
diee zwanger is gefrustreerd wordt en niet tot verwekken overgaat, expliceert ze 
alleenn de laatste fase om aan te geven dat hij niet tot het voortbrengen komt en dus 
ookk niet tot het bevruchten van degene met wie hij omgaat. Ditzelfde doet ze op 
preciess dezelfde manier in de Lagere Mysteriën (209b2-3). We treffen hier in wezen 
hetzelfdee beeld aan als in de Theaetetus.219 Theaitetos is zwanger en Sokrates helpt 
hemm om datgene waarvan hij zwanger is te baren. Sokrates is het KOXÓV voor 
Theaitetoss in contact waarmee hij tot voortbrengen komt. Sokrates is niet in staat om 
dee jongens met wie hij omgaat te bevruchten.230 Daarvoor stuurt hij ze eerst naar 
mensenn als Prodikos. Die kunnen leerlingen bevruchten. 

Bijj de biologische voortplanting vallen vanuit het perspectief van de man fasen twee 
enn drie samen. Het uitstorten van het zaad in het schone, is tegelijk het verwekken. 
Vandaarr dat ze in de passage waarin ze beschrijft hoezeer dieren om hun 'product' 
gevenn (207a5-cl), kan volstaan met de term yewav (207a8-9), en bij de mensen die 
overwegendd heteroseksueel zijn met de term ncuöoyovia (208e3). 
Inn de Lagere Mysteriën krijgt in de beschrijving van de groep mensen die vooral in 
hunn ziel zwanger zijn het yewav veel nadruk (ze noemt het zesmaal: 209b2, 3, 4, c3, 4, 
e2),, terwijl in de beschrijving van de ontwikkeling van de erastes-filosoof (Hogere 
Mysteriën)) het slechts éénmaal wordt gebruikt (210a7). Ze onderstreept hiermee dat 
hett contact tussen de erastes en de eromenos in de Lagere Mysteriën een 'relatie' 
betreft.. De erastes heeft werkelijk belangstelling voor het psychische welzijn van zijn 
vriend.2311 De erastes houdt zich niet alleen bezig met zijn eigen creativiteit en product, 
maarr hij laat zijn vriend hiervan profiteren. Bij de ontwikkeling van de erastes-filosoof 
ligtt dit anders. Alleen in de jaren waarin hij eros koestert voor het lichaam van één 
jongenn is er sprake van dat zijn eros erop gericht is de jongen te laten profiteren van 
watt de jongen bij de erastes teweegbrengt, en heeft de erastes de neiging om de 
relatiee met de jongen te beschouwen als een voedingsbodem om iets 
gemeenschappelijkss voort te brengen. Hij wijdt de jongen in de pederastie in en zorgt 
ervoorr dat de jongen hieromtrent de juiste ideeën ontwikkelt. Opvallend is dat 
Diotimaa zegt: évrcróea vewav en niet èv toiixcp. Wellicht wil Plato hiermee de suggestie 
vann penetratie vermijden. 

mmPacePace Burnyeat (1977). Voor een nadere bespreking van deze passage uit de Theaetetus, zie de 
Appendix.. . 
^Ditt lijkt het enige verschilpunt tussen het Symposium en de Theaetetus. Diotima stelt dat in principe 
allee mensen lichamelijk en geestelijk zwanger zijn. Sokrates beweert in de Theaetetus dat hij op het 
intellectuelee terrein dat niet is. In Aischines Socraticus fr. 11 beweert Sokrates geen udenjia tot zijn 
beschikkingg te hebben (zie hfdst. 9, par. 2). In de Alkibiadesscène beweert Sokrates eveneens dat hij 
nietss weet en in alles onwetend is (216d3-4). We kunnen hierin Sokratische ironie zien. Wellicht is 
hiervoorr een andere interpretatie mogelijk, zie par. 16 van dit hoofdstuk, en hfdst. 9, par. 8. 
2311 Ten onrechte meent Neumann (1965/1) p. 40 dat er in de Diotima-passage niet gesproken wordt over 
enigee hulp aan de eromenos om zelf iets voort te brengen. 
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Inn de tweede fase van de ontwikkeling van de erastes-filosoof, waarin hij nog wel 
persoonlijkk contact heeft met een jongen/jongeman, gebruikt Diotima voor de 
scheppendee drang alleen het xiicxew. De erastes heeft geen oog meer voor de 
ontwikkelingg van die ene jongen met wie hij omgaat.232 Dit heeft hoogstwaar
schijnlijkk te maken met het feit dat de erastes-filosoof niet alleen vorderingen moet 
makenn op het gebied van het generaliseren, maar zich ook moet onthechten van het 
persoonlijke.. Als hij in de tweede fase werkelijk belangstelling zou koesteren voor het 
psychischee welzijn van de jongen met wie hij contact heeft en er een band tussen hen 
zouu ontstaan, zou de overgang naar de derde fase veel moeilijker voor hem zijn. De 
interpretatiee van het xiicxeiv op dit niveau sluit goed aan bij ons commentaar op het feit 
datt de erastes, terwijl hij aanvankelijk met één jongen omgaat, woorden voortbrengt 
diee in het algemeen de jeugd moeten verbeteren. Het is op dit niveau niet zozeer de 
taakk van de erastes-filosoof om voor het welzijn van de individuele jongens in zijn 
omgevingg te zorgen, maar het gaat erom zelf inzicht te verwerven waaruit in het 
algemeenn 'psychische' zorg bestaat en hoe deze te bevorderen. 
Inn de derde ontwikkelingsfase heeft de eros van de erastes-filosoof gebroken met het 
persoonlijkee en is hij gericht op wetenschappen, vervolgens op de filosofie en 
tenslottee op de Vorm het Schone. Dé producten die hij in zijn contact hiermee 
voortbrengtt zijn er niet om de filosofie en de Vorm het Schone te bevruchten. Hij 
gebruiktt deze KCCXÓ als voedingsbodem waarin zijn producten kunnen gedijen, en deze 
productenn zijn er ten behoeve van zijn eigen ontwikkeling en welzijn. We zien hoe 
consequentt Diotima in het taalgebruik is.231 Ze heeft betoogd dat de Vorm het Schone 
onveranderlijkk is en door niets aangedaan kan worden. Wanneer ze het werkwoord 
Yewavv in plaats van xiicxeiv had gebruikt aan het slot van haar rede, had ze zich 
tegengesproken.. Immers, ook het laatste product dat de erastes voortbrengt, zijn 
waree aretè, is er ten behoeve van zichzelf: hij doorbreekt hiermee zijn sterfelijkheid. 
Mett deze daad is het proces van eros afgesloten. 
Wee komen nu op de vraag in hoeverre Diotima aan de hand van deze beschrijving de 
erastess 'feminiseert' en hem een vrouwelijke gender toekent.234 Voor we deze vraag 
kunnenn beantwoorden moeten we een aantal zaken op een rijtje zetten. Zoals we 
hebbenn opgemerkt, spitst Diotima haar betoog niet direct toe op een bepaalde vorm 
vann eros, zoals verscheidene vorige sprekers dit hadden gedaan. Bovendien probeert 
Platoo via haar rede de essentie van de vorige redes te omvatten of te bekritiseren. Ze 
spreektt in algemene termen, omdat ze met een algemene theorie over eros, zowel de 
roll van de man als die van de vrouw bij de reproductie wil verklaren, maar tegelijk 
ookk de rol van de actieve en die van de passieve partners, de heteroseksueel 
georiënteerdee eros en de homoseksueel georiënteerde eros en tenslotte lichamelijke 
uitingenn van eros en psychische en intellectuele uitingen van eros. Tegelijk - en dit is 
zeerr cruciaal voor haar theorie - is eros in haar ogen de weg waarlangs de mens 
onsterfelijkk wordt. Al deze verschillende aspecten worden in één samenhangende 
uniformee theorie met elkaar in verband gebracht. Centraal in haar beschrijving staan 

232Hett Grieks geeft aan dat aan het xiicxeiv wel het ëpdv en icrj5ea9ai voorafgaan. Deze zijn 
noodzakelijkk om tot het xiicxeiv te komen. Wanneer we de formulering uit de tweede fase vergelijken 
mett die uit de eerste fase, valt op dat het object bij de verba èpdv Kal icf|5eo6ai niet expliciet vermeld 
wordt,, terwijl in de eerste fase het èpav direct gekoppeld is aan één individueel lichaam (210a7). We 
kunnenn wel uit het zinsdeel Kat èav t/m êxn als object bij èpav en iriiöeaöai avtóv aanvullen, maar het 
laatt zich aanzien dat dit niet Plato's bedoeling is. Immers de erastes moet ernaar streven woorden voort 
tee brengen die meteen een algemeen karakter hebben. In dit stadium moet zijn êpeoc, direct loskomen van 
eenn individuele jongen. 
^Doordatt Pender (1992) p. 83 de termen xiictciv en Yewav niet heeft onderscheiden, komt hij tot de 
conclusiee dat xiKxeiv in 212a3 een andere betekenis moet hebben dan elders, omdat Diotima onmogelijk 
kann bedoelen dat de Vorm het Schone zwanger zou worden. 
2344 Hierop berust dus de zeer subtiele, maar mijns inziens onjuiste, interpretatie van Halperin (1990) van 
dee Diotima-passage. 
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termenn die zowel aan de vrouwelijke als aan de mannelijke rol in de seksualiteit en 
voortplantingg ontleend zijn.233 Of beter: ze gebruikt termen die zowel de biologische 
functiess van de vrouw als die van de man in de seksualtiteit en de voortplanting 
weergeven.. Ze smelt beide groepen termen niet tot één term samen, maar plaatst 
beidee rollen naast elkaar, en ziett hier een fundamenteel patroon dat ten grondslag ligt 
aann alle vormen van eros. 
Ditt patroon is universeel: ze begint haar uiteenzetting met de stelling dat alle mensen 
zowell in lichaam als in ziel zwanger zijn. De focus van haar beschrijving verschuift 
vervolgenss naar de mannelijke eros, dat wil zeggen: ze concentreert zich op de man 
diee door eros wordt bevangen. Van dit perspectief wijkt ze niet meer af. Dit is te 
verklarenn vanuit Plato's bedoeling om uiteindelijk licht te werpen op de ontwikkeling 
vann de filosoof. We moeten bij de beoordeling van de wijze waarop Diotima eros in al 
zijnn verschijningsvormen beschrijft, dit eindstadium voor ogen houden. De 
verhelderingg hiervan is het uiteindelijke doel waartoe het hele betoog van Diotima 
leidt t 
Will Diotima de erastes feminiseren, doordat zij voor een onderdeel van zijn gang op 
hett pad van eros een 'vrouwelijke' terminologie hanteert? Kent Diotima een 
vrouwelijkee gender aan hem toe? Krijgt hij vrouwelijke eigenschappen en valt zijn rol 
werkelijkk voor een deel samen met die van de vrouw? Wanneer we de vroedvrouw -
passagee uit de Theaetetus, die dezelfde metaforiek hanteert, naast de rede van 
Diotimaa leggen, en ons afvragen of de persoon van Theaitetos door deze metaforiek 
eenn vrouwelijke gender krijgt toegedicht, lijkt mij het antwoord ontkennend. De 
manierr waarop Sokrates Theaitetos' staat in termen van zwangerschap en het 
vermogenn tot baren karakteriseert, maakt Theaitetos niet tot een jongen met 
vrouwelijkee trekken of iemand met een vrouwelijke rol. Het gebruik van deze 
terminologiee heeft een verklarende rol ten opzichte van die van Sokrates in de 
intellectuelee ontwikkeling van de jongen. 
Diotimaa spreekt zich expliciet uit tegen de vrouwelijke gender van Eros en dus van de 
erastess naar aanleiding van de rede van Agathon.236 Zou ze dan toch op een andere 
manierr de erastes te feminiseren? Het heeft er alle schijn van dat dit niet het geval is. 
Hett hanteren van de biologische terminologie is geen karakterisering van de erastes, 
zoalss de termen djiaXoq en uaXeaicos dat waren bij Agathon, maar een verheldering en 
eenn verklaring voor het feit dat 1. de mentale en intellectuele vorm van eros hetzelfde 
patroonn volgt als het biologische proces van de voortplanting; 2. in het 'erotische' 
process de relatie erastes-product belangrijker is dan die tussen de erastes en het 
objectt van zijn eros; 3. de erastes-filosoof uiteindelijk geen eromenos meer nodig 
heeftt om zijn eros volledig te ontplooien; 4. eros de weg is waarlangs het voor de 
menss is weggelegd om onsterfelijkheid te bereiken; 5. het Öumov-aspect gelegen is in 
dee relatie tussen de erastes en zijn product en niet in die tussen de erastes en het 
objectt van zijn eros. 
All deze zaken worden door één complex van beeldtaal verklaard. De gedachte dat 
Platoo opzettelijk een vrouwelijk masker gekozen heeft om deze metaforiek als model 
vruchtbaarr te maken, lijkt mij aantrekkelijk en ik kom hierop terug aan het slot van 
par.. 16 van dit hoofdstuk. 

^Dcc ben het op dit punt dus niet eens met Halperin (1990) pp. 140 e.v., die beweert dat Diotima 1. 
systematischh de seksuele en reproductieve functies samenvoegt 2. overwegend vrouwelijk e metaforiek 
gebruikt.. Zij n interpretati e van de uitdrukkin g xiKxei te Km vewa als een hysteron proteron, dus 
'engenderss and gives birth' , is mijns inziens onjuist. 
z^Ditt  punt wordt gemist door  Halperin (1990). 
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14.. Homoseksualiteit en homo-erotiek 

Datt eros volgens Diotima een homo-erotische variant kent, wordt pas op tweederde 
vann haar betoog in de zogenaamde Lagere Mysteriën duidelijk. Ze bereidt de lezer 
eropp voor door het thema van de zelfopoffering uit de rede van Phaidros op te nemen 
enn hierbij ook Achilleus' liefde voor Patroklos als voorbeeld te noemen (208d3). 
Vervolgenss maakt ze een onderscheid tussen twee groepen mensen: degenen die in 
hunn lichaam zwanger zijn en zij die meer in hun ziel zwanger zijn dan in hun lichamen. 
Dezee indeling doet sterk denken aan het onderscheid dat Pausanias had aangebracht 
tussenn de Pandemische en Ouranische liefde. Ik recapituleer in het kort de 
karakteristiekenn van deze vormen van eros. De Pandemische eros kenmerkt zich 
doorr het volgende: 1. ze is niet minder gericht op vrouwen dan op jongens; 2. ze is 
meerr gericht op lichamen dan op zielen; 3. ze is gericht op de domsten onder de 
mensen;; 4. ze is gericht op het orgasme zonder zich daarbij te bekommeren hoe dit 
gebeurt.. De Ouranische eros wordt door het volgende gekenmerkt: 1. ze is uitsluitend 
gerichtt op een mannelijk object; 2. ze is gericht op wat van nature krachtiger is en 
meerr vovq heeft; 3. ze heeft geen deel aan hybris; 4. ze is standvastig en trouw aan 
haarr object; 5. ze is gericht op seksualiteit, maar tevens is ze erop uit in ruil hiervoor 
dee beminde beter te maken. 

Dee vrouw en eros 
Diotimaa is erg kort en impliciet in de manier waarop zij het onderscheid aanbrengt 
tussenn de twee groepen mensen. Of beter: haar classificatie is een classificatie van 
mannen,, want ze spreekt uitsluitend vanuit het perspectief van mannen. De gedachte 
datt ook vrouwen bevangen kunnen worden door eros wordt niet onder woorden 
gebracht.. Hierin stuiten we op een paradoxaal element in haar betoog. Terwijl ze een 
belangrijkee plaats inruimt in haar beschrijvingsmodel voor de vrouwelijke rol in het 
process van creëren, is de vrouw verder nagenoeg afwezig. Ze verschijnt slechts 
driemaall ten tonele, eenmaal in 206c5 als toelichting op het begrip tiKteiv, eenmaal in 
208e22 om de seksuele identiteit vast te stellen van de mensen die vooral lichamelijk 
zwangerr zijn, en in 208d2 noemt ze, naast Achilleus en Kodros, Alkestis als voorbeeld 
vann îXoTî ia. Nergens beschrijft Diotima eros vanuit het perspectief van de vrouw. 
Dezee invalshoek vanuit de man is des te vreemder, daar Aristophanes de vrouwelijke 
homoseksualiteitt als een gelijkwaardige variant had behandeld. Het is niet duidelijk 
hoee we dit zwijgen moeten interpreteren. Immers we weten uit de Respublica dat 
volgenss Plato vrouwen net zo goed als mannen een filosofische natuur kunnen hebben 
enn in staat zijn deze te ontwikkelen tot het hoogste niveau.237 Dit kunnen geen 
vrouwenn zijn die de grootste bevrediging ervaren in het krijgen van kinderen, want 
ookk zij willen hun geluk op een intellectuele manier gestalte geven. Toch heeft Plato 
ditt in het Symposium niet uitgewerkt, tenzij we het optreden van Diotima zelf moeten 
opvattenn als een hint in de richting van de visie die Plato in de Respublica ontwikkelt. 
Platoo stelt Diotima voor als iemand die haar 'erotische' ontwikkeling heeft afgerond. 
Zijj heeft alle persoonlijke oriëntaties van eros achter zich gelaten en beweegt zich op 
hett hoogste niveau: ze is eros ontstegen en is ootn-238- Vandaar dat zij in staat is 
anderenn in de Mysteriën in te wijden zonder enige erotiek voor haar pupillen te 
voelen.. Als dit juist is, betekent dit dat Plato ervan uitgaat dat ook vrouwen de 
hoogstee fase van erotische ontwikkeling kunnen bereiken. Strikt genomen zouden de 
vrouwen,, die het niveau van Diotima bereiken, een lesbische oriëntatie moeten 
hebben,, immers heteroseksuele vrouwen streven de 'lichamelijke' vorm van 

237R.. 45 lc-457b. Het voert te ver  om hier  in te gaan op de vraag in hoeverre Plato met zijn behandeling 
vann de vrouw in de Respublica en/of in het Symposium misogyn is. Vergelijk hiervoor  Kelsen (1942), 
Wenderr  (1973), Saxonhouse (1976), Annas (1976) en Vlastos (1989). 
**Smp.**Smp. 201 d3, vergelijk ook 208b8. 

230 0 



onsterfelijkheidd na. Heeft Plato misschien daarom Aristophanes de vrouwelijke 
homoseksualiteitt naar voren laten brengen, om de lezer voor te bereiden op de 
gedachtee dat ook vrouwen langs deze weg tot een intellectuele realisering van eros 
kunnenn komen? Wat in de rede van Aristophanes een bevreemdend effect heeft, en 
eenn omdraaiing is van het Atheense normenpatroon, valt in de rede van Diotima op 
zijnn plaats. Een en ander zou betekenen dat Plato Diotima voorstelt als iemand die 
afkomstigg is van een vrouwelijk geheel en dus een lesbische ontwikkeling achter de 
rugg heeft. 
Wanneerr we Pausanias' beschrijving van de Pandemische eros vergelijken met de 
eerstee categorie mannen die Diotima onderscheidt, valt op dat zij op geen enkele 
manierr de negatieve kwalificatie van hem overneemt, die hij toekent aan het object 
vann de Pandemische erastes, namelijk dat het de domsten zijn onder de mensen. Dit 
iss niet haar manier om de eerste categorie mannen te diskwalificeren.09 Het ligt aan 
hunn aard dat zij genoegen moeten nemen met de onsterfelijkheid via kroost. Zijzelf 
hebbenn niet de potentie zich intellectueel te ontwikkelen. Ook al spreekt zij niet vanuit 
hett perspectief van de vrouw, ze sluit nergens de mogelijkheid uit dat ook vrouwen 
middelss eros het niveau bereiken dat voor bepaalde mannen is weggelegd. Waarom 
heeftt zij (en Plato) dit perspectief gekozen? De denk dat we de reden moeten zoeken 
inn het feit dat Diotima het specifieke en generieke gebruik van eros op een en dezelfde 
manierr wil beschrijven, ten einde het verband tussen beide zichtbaar te maken: en 
voorall dat eros als streven naar wijsheid voortkomt uit eros als verlangen naar een 
mooiee jongen. Beide vormen van eros volgen hetzelfde patroon: zwanger zijn -
voortbrengenn - verwekken. Dit model is minder goed van toepassing op vrouwen dan 
opp mannen. Immers in het geval van vrouwen is zwangerschap niet een beginpunt en 
leidtt het baren niet tot verwekken. Plato heeft moedwillig een eigen 'code' van erotiek 
enn procreatie ingevoerd om de geheel eigen visie op de relatie tussen enerzijds 
erotiekk en vruchtbaarheid, en anderzijds de menselijke creativiteit op welk gebied 
dann ook te beschrijven. 
Eenn heel andere reden voor het perspectief van de man ligt op het dramatische vlak: 
hett heeft te maken met de persoon tot wie zij spreekt, namelijk Sokrates. Zoals ik in 
hett vervolg zal laten zien, wil ze heel nadrukkelijk met haar rede iets over de houding 
vann Sokrates zelf duidelijk maken en hiervoor is de focus op de man nodig. 

Mannenn en eros 
Dee eerste categorie mannen wordt gevormd door de mannen die overwegend 
heteroseksueell zijn. Diotima corrigeert Aristophanes door ook de seksualiteit en 
voortplantingg als een vorm van eros te beschouwen. Pausanias' formulering van de 
Pandemischee eros suggereert dat de eros voor vrouwen en jongens gelijkwaardig is. 
Datt Diotima dit niet zo overneemt en het ov>% nrrov... f\ (181b3) vervangt door uaXXov 
(208e3)) heeft te maken met het feit dat deze mannen hun geluk vinden in het 
verwekkenn van kinderen. Voor hen is er geen sterke drang om buiten dit product van 
hunn eros nog naar een andere realisering van hun onsterfelijkheid te zoeken. Het zijn 
dee mannen die uitsluitendd of voornamelijk lichamelijk zwanger zijn. Dit betekent dat 
ookk in hun eventueel 'erotische' contact met jongens seksualiteit voorop staat. Maar 
dezee seksualiteit leidt niet tot een product dat hun uiteindelijk enige vorm van 
onsterfelijkheidd kan bieden. De seksualiteit tussen mannen op zichzelf is dus geen 
wegg tot iemands geluk. Maar nergens blijkt uit haar rede dat deze seksualiteit 
onnatuurlijkk zou zijn. Bij de tweede categorie mensen nuanceert ze de mate waarin 

^Bovendienn kunnen we uit haar  betoog afleiden dat vrouwen door  een groep mannen als een KCCXÓV 
wordenn beschouwd. Wel is het opmerkelijk dat Plato haar  dit niet laat expliciteren. Door  het hele 
SymposiumSymposium dringt zich het beeld op dat de jongen bij  uitstek het KQXÓV in lichamelijk opzicht 
vertegenwoordigt.. In de hele dialoog wordt niet gesproken over  of gerefereerd aan de schoonheid van 
vrouwen.. Met oxóuaia in 209b4 en 210a6 worden geen vrouwen bedoeld. Cf. ook Lesky (1976) p. 99. 
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dezee mannen geestelijk zwanger zijn. Ook deze mannen kennen lichamelijke 
zwangerschap,, maar in mindere mate dan de andere vorm. Het is opmerkelijk dat ze 
geenn expliciete opmerkingen maakt over de seksuele identiteit van deze mannen. Uit 
hett vervolg blijkt het te gaan om mannen die gericht zijn op hun eigen geslacht. 
Nergenss blijkt uit het vervolg dat hun lichamelijk oriëntatie op vrouwen is gericht. 
Integendeel,, hun interesse voor lichamen betreft lichamen van jongens en het is in 
hunn natuur verankerd dat zij zich tot jongens/mannen aangetrokken voelen. 
Waarschijnlijkk komen de Ouranische erastes en deze tweede categorie op het punt 
vann de exclusiviteit overeen. Zowel in de Lagere als in de Hogere Mysteriën maakt 
Diotimaa duidelijk dat het homoseksuele contact voor deze mannen geen eindstation 
kann zijn om hun geluk te bereiken en zich onsterfelijk te maken. Er moet hiernaast 
eenn ander medium zijn waarmee zij een product creëren. 
Iss deze classificatie van Diotima allesomvattend? Een probleem vormen namelijk de 
dcKoXöatoii en wel de homosekuele dKoXdaroi, over wie Pausanias en Eryximachus 
haddenn gesproken. Ze behoren niet tot de tweede groep. Maar ze passen ook niet 
goedd in de eerste groep. Komen ze volgens Diotima niet voor of wil ze niet over hen 
praten?? Ik denk dat het laatste het geval is. Eros en onsterfelijkheid zijn in haar visie 
onlosmakelijkk met elkaar verbonden. Eros is het middel om onsterfelijkheid te 
bereiken.. Homoseksuele promiscuïteit als levensvorm is in haar ogen waarschijnlijk 
eenn leven zonder eros en zal nooit tot enige vorm van onsterfelijkheid leiden; deze laat 
geenn sporen na die hen uittillen boven de vergankelijkheid van het lichaam. 
Inn hoeverre is deze classificatie van de erastai tegelijk ook een typering van de 
eromenoi?? Is de eromenos op wie de mannen van de eerste categorie vallen van een 
anderr type dan die tot wie de mannen van de tweede categorie zich voelen 
aangetrokken?? Het heeft er alle schijn van dat dit zo is. De jongens die het object zijn 
vann de eros van de eerste categorie mannen hoeven uitsluitend lichamelijk aantrek
kelijkk voor hen te zijn. De 'andere' eromenos moet aan twee eisen voldoen: zijn 
lichaamm moet aantrekkelijk zijn, maar hij moet ook een ziel hebben die mooi, edel en 
welschapenn is.240 Het moet dus een jongen/jongeman zijn die op het mentale vlak veel 
inn zijn mars heeft. Hij moet ontvankelijk zijn voor datgene waarvan zijn erastes 
zwangerr is: de verschillende deugden. In zijn contact met de jongen brengt de erastes 
dezee vanuit zichzelf voort om vervolgens de jongen ermee te bevruchten. De jongen 
moett dus een ziel hebben waarin de deugden kunnen gedijen. 
Hett tweede kenmerk van de Ouranische eros, namelijk dat zij gericht is op een 
jongenn die mannelijker is en meer voüq heeft, wordt door Diotima niet op deze manier 
overgenomen.. In haar onderscheid speelt gender geen rol om een verschil aan te 
gevenn tussen de mannen van de eerste categorie en die van de tweede categorie, 
zoalss Pausanias had gedaan. Wel is er genderverschil tussen de erastes en eromenos. 
Dee erastes als de belichaming van Eros is bij uitstek mannelijk, de eromenos vertoont 
doorr zijn jeugd vrouwelijke trekken. Maar deze verschillen spelen in haar betoog 
geenn essentiële rol. Van beslissend belang is dat beiden van nature meer op het 
mentalee gericht zijn en meer belangstelling hebben voor de gedragsnormen en 
waardenn die in het leven van belang zijn. Hybris is dan ook bij hen uitgesloten. Het 
lijktt erop dat Diotima enigszins het ö îoiov-aspect toepast op de relatie tussen de 
erastess en de eromenos. Ze moeten in natuurlijke aanleg op elkaar lijken. De ziel van 
dee eromenos moet zich door die van de erastes laten voeden. Diotima werkt dit thema 
echterr niet uit, zoals Pausanias dat had gedaan. Zij is niet zo geïnteresseerd in de 
eromenos.. Uiteindelijk gaat het in haar visie om het product dat de erastes middels 
zijnn eromenos creëert. 
Wee dienen nog enkele opmerkingen te maken over de realisering van eros in de 
zogenaamdee Lagere Mysteriën. Ik geef een vertaling van de betreffende passage. 

™Smp.™Smp. 209b6. 
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Wanneerr  iemand op zijn beurt van jongs af aan van sophrosune en rechtvaardigheid zwanger  is 
watt  zijn ziel betreft, goddelijk als hij  is, en hij  als de leeftijd is gekomen, er  al naar  verlangt voort 
tee brengen en te verwekken, zoekt ook hij , denk ik, terwij l hij  rondgaat, het schone waarin hij  zou 
kunnenn verwekken;241 want nooit zal hij  in het lelijk e verwekken. Omdat hij  zwanger  is, 
verwelkomtt  hij  dus de mooie lichamen meer  dan de lelijke, en als hij  een mooie, echte en 
talentvollee ziel zal ontmoeten, verwelkomt hij  zeker  de combinatie van beide en tegenover  die 
persoonn heeft hij  meteen een overvloed aan woorden over  deugd en over  de vraag hoe de goede 
mann moet zijn en wat hij  moet beoefenen, en hij  probeert hem op te voeden. 
Wantt  terwij l hij , naar  ik meen, de mooie jongen aanraakt en met hem omgaat, brengt hij  voort en 
verwektt  hij  <die dingen>, waarvan hij  allang zwanger  was, zowel in zijn bijzij n als in zijn 
afwezigheidd eraan denkend, en hij  brengt datgene wat voortgebracht is gemeenschappelijk met 
hemm groot, zodat zulke mensen met elkaar  een veel grotere band hebben dan die welke voortkomt 
uitt  kinderen en een hechtere vriendschap, omdat zij  samen het bezit van mooiere en 
onsterfelijkeree kinderen delen.242 

Dee ontwikkelin g van de erastes die hier  wordt beschreven lijk t in twee fasen uiteen 
tee vallen: eerst een lichamelijk e oriëntatie en vervolgens, zodra de erastes een 
jongemann heeft gevonden die op het mentale bij  zijn eigen instelling en persoonlijk-
heidd aansluit, een vriendschap met deze persoon, die de basis vormt voor  zijn verdere 
ontwikkeling .. De lichamelijk e fase krijg t als afzonderlijk stadium niet veel aandacht, 
omdatt  ze direct geïncorporeerd wordt in de tweede fase. De tweede fase kenmerkt 
zichh niet als een fase waarin de erastes van het lichamelijk e is losgekomen. 
Integendeel,, de lichamelijk e eros heeft zich geïntegreerd met het mentale niveau. 
Immerss de erastes zoekt een persoon die zowel lichamelijk als geestelijk opvalt en 
voorr  hem aantrekkelij k is.241 Nergens wordt een aanwijzing gegeven over  de leeftijd 
vann de erastes. Van hem wordt uitsluitend gezegd dat hij  op een bepaalde leeftijd het 
verlangenn koestert zichzelf van datgene waarvan hij  zwanger  is te verlossen en 
daarmeee een ander  te bevruchten. De eromenos wordt aangeduid met het woord 
avOponcoqq in 209b7. Dat dit mannelijk moet worden geïnterpreteerd is evident op grond 
vann het aw$ (209c3), éiceivov (209c4) en TÖV dv8pa in 209c 1. Het gebruik van de term 
dvepoitoc,, is opmerkelijk - waarom spreekt Diotima met van een jtatq? Waarschijnlij k 
bedoeltt  ze dat het om een adolescent gaat die zich al enigszins heeft ontwikkeld . 
Immerss de erastes moet aanwijzingen hebben dat zijn vriend een goede instelling 
heeftt  en iemand is die zich deugdzaam gedraagt en zich hierin verder  wil vormen.244 

Dee vriendschap uit de Lagere Mysteriën is dus ook van toepassing op bijvoorbeeld de 
vriendschapp tussen Agathon en Pausanias. De asymmetrie in leeftijd tussen de 
erastess en eromenos zal dus gering zijn . De vriendschap kenmerkt zich door  vier 

2411 De interpunctie van Burnet is hier  ongelukkig. Het is beter  om na TJ6eo£ / Oeïoc, düv een komma te 
lezenn en niet na YUXT W en ^Xiiciac, . Verder  betwijfel ik of de conjectuur  ^9co<; (Parmentier), 
overgenomenn door  Bumet en Dover, juist is. Hug, Bury en Robin handhaven in hun edities de lezing 
vann de handschriften en de papyrus en lezen Beioc,. Morrison (1964) p. 53, n. 2 en Sier  (1997) pp. 259-
2600 volgen hen hierin. Dover  (19822) ad loc. vindt Oeïoc, problematisch. Het gebruik van 9eïo<; in 
206c66 lijk t mijns inziens geen aanleiding te geven om het hier  te veranderen. Immers het TOÜTO ... xó 
Tipöyuctt  sluit aan op het vervolg, namelijk T| tcunme, icat f| -yéwncnc,. In 209b 1 bereidt 8eto<; 
Sokrates/dee lezer  erop voor  dat de vorm van zwangerschap die deze erastes heeft, van een andere orde is 
dann de 'lichamelijke' zwangerschap van de heteroseksuele erastes. 
™Smp.™Smp. 209a8-209c7. 
^Cf .. Smp. 209b5-7: Kal av èvróxn YVXJ\ J«xA,fi K<A yewaiq icai ev^uet, ndvu 8f| dond^exai tö 
owcui+ÓTEpov.. Dit idee wordt ook verwoord in /?. 402c-e. 
2444 Daarom motiveert Pausanias zijn uitspraak (181d7-e3) dat er  een wet zou moeten komen die verbiedt 
amoureuzee verhoudingen aan te gaan met jonge jongens (natSec,), vanuit de gedachte dat van jonge 
jongenss nog onduidelijk is in welke richting  zij  zich ontwikkelen: Kcnri a of aperij  van ziel en lichaam. 
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aspecten:: 1. duurzaamheid; 2. gemeenschappelijkheid; 3. lichamelijk contact; 4. 
TtatSewji?.. Over elk van deze vier dient iets gezegd te worden. 
1.. Zoals we hebben gezien, loopt het ideaal van een langdurige verhouding als een 
rodee draad door het Symposium. In de redes van Phaidros, Pausanias en 
Aristophaness kwam dit duidelijk naar voren. De term ^itta komt in alle redevoeringen 
vóórr de bijdrage van Sokrates voor.245 Met name in de rede van Pausanias is dit 
begripp belangrijk en we vinden bij hem dan ook de combinatie van de termen Koivcovia 
enn <|>iX(a en die van $aict en pépaio .̂246 Diotima (Plato) wil ongetwijfeld een 
verwantschapp suggereren tussen de vriendschap die zij beschrijft en die Pausanias 
alss ideaal ziet.247 

Dee duurzaamheid van de band en de vriendschap tussen de erastes en zijn partner 
wordtt door Diotima zeer sterk benadrukt.248 Ze wordt gemotiveerd vanuit het feit dat 
zee mooiere en onsterfelijkere kinderen hebben dan er zijn in een relatie die gebaseerd 
iss op heteroseksualiteit. Kinderen vormen een bindende factor en hoe beter die 
kinderenn zijn, des te sterker is de band van de 'ouders'.249 De nadruk op de duurzaam
heidd van de relatie betekent dat we de term pederastie voor deze vorm van homo-
erotiekk nauwelijks kunnen toepassen. In de beginfase waarin de jtat8eu«nQ een 
centralee rol speelt, lijkt het om een pederastische relatie te gaan, maar wanneer ze 
eenn gemeenschappelijk product hebben en de partner van de erastes gerijpt is en in 
staatt zelf aan hun gemeenschappelijk doel bij te dragen, zal er van pederastie geen 
sprakee meer zijn.250 

Terwijll in deze passage zo'n belang wordt gehecht aan de duurzaamheid van de 
homo-erotischee vrienschap, krijgt deze in de verdere ontwikkeling van de erastes-
filosooff een ondergeschikte rol. In zijn derde levensfase dient de filosoof zich 
uitsluitendd op het niet-persoonlijke te richten. In de Phaedrus neemt Plato het 
standpuntt in dat de filosofische liefdespartners hun hele leven lang bij elkaar blijven.251 

Ookk het niet-filosofische paar, de pendant van de erastes en zijn partner uit de Lagere 
Mysteriënn in het Symposium, blijft in de Phaedrus als vriendenpaar gedurende hun 
helee leven bij elkaar.252 

2.. Terwijl in de visie van Pausanias de Ouranische vriendschap gebaseerd is op het 
do-ut-desdo-ut-des principe - de erastes geeft aan zijn vriend paideusis in ruil voor zijn 
seksuelee gunsten - speelt dit in de versie van Diotima geen rol. Zij benadrukt 
daarentegenn dat de erastes en zijn partner een gemeenschappelijk product hebben 
datt hen bindt, een gemeenschappelijk doel in het leven. Hun vriendschap vormt de 
voedingsbodemm voor het bereiken van dat gezamenlijke levensdoel. De erastes heeft 
mett het voortbrengen van zijn product, vormen van dpexiï, ook zijn eromenos 
bevrucht.. Op verschillende manieren onderstreept Diotima met haar woordkeuze dat 
hett homo-erotische paar samenwerkt aan een gemeenschappelijk doel.253 Terwijl ze 
dee zorg van dieren voor hun jongen omschrijft met de term éiccpé<freiv (207b5), gebruikt 

2455 In de rede van Phaidros: 179cl; in de rede van Pausanias: 182c3, 182c6 ($iXia pépaio;), 184b5, 
185a7;; in de rede van Eryximachos: 188dl; bij Aristophanes: 192b7; bij Agathon: 195c5. 
™>Smp.™>Smp. 182c3,en 182c6,184b3 
2477 Over de betekenis van de term ïcoivoma in deze passage, zie Fraisse (1974) p. 157, Plass (1978) p. 
53,, Price (1989) p. 28, n. 19. Voor het verband tussen Koivwvia en $iXia, vergelijk ook Gorgias 
507e3-508a4. . 
248Cf.. Smp. 209c5-7. 
249Vergelijkk de opmerking van Aristoteles in de Ethica Nicomachea VIII, 12, 7, waar hij spreekt over 
mensenn die wel en mensen die geen kinderen hebben: 'Kinderen die zij hebben schijnen een bindende 
factorr te zijn. Daarom gaan mensen die geen kinderen hebben sneller uit elkaar. Kinderen zijn namelijk 
voorr beiden een gemeenschappelijk goed, en wat gemeenschappelijk is, houdt hen bij elkaar.' 
250Dee denk dan ook dat Price (1989) p. 29 ongelijk heeft met zijn opvatting dat de jongen erastes wordt. 
™Phdr.™Phdr. 256a7-b3. 
™Phdr.™Phdr. 256c7 e.v. 
mmSmp.Smp. 209c4: qyyeicTpéfrei Koivfj uef éKeivov 
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zee hier nadrukkelijk oweKTpé^ei (209c4). In haar beschrijving van de erastes-fïlosoof 
hanteertt ze op het moment dat hij in zijn contact met de Vorm het Schone ware aretè 
heeftt voortgebracht, het verbum simplex xpé+eiv (212a6), daarmee aangevend dat de 
filosooff alléén, zonder een partner de ware aretè tot wasdom brengt. Er is niemand 
mett wie hij deze zorg kan delen. Het homo-erotische paar in de Lagere Mysteriën 
doorbreektt uiteindelijk de asymmetrie die hun relatie kenmerkt - het is namelijk de 
erastess die het initiatief neemt en door zijn eros aan zijn partner de drang tot creëren 
overdraagt.. Middels hun hechte vriendschapsband werken ze gezamenlijk aan de 
verbeteringg van hun gedrag jegens elkaar en anderen. Diotima benadrukt dus dat het 
productt dat de vriendschap voortbrengt, belangrijker is dan de vriendschap zelf. Ook 
all is de erastes aanvankelijk gericht op een eromenos, op den duur neemt het product 
dee plaats in van de eromenos. Diotima geeft deze verschuiving subtiel weer met de 
woorden:: 'zowel aanwezig als afwezig eraan denkend.'254 Het is nu hun 
gemeenschappelijkk doel waar de erastes met zijn gedachte altijd bij is. En de 
paideusispaideusis die hij de jongen geeft, zal deze erop voorbereiden hetzelfde te doen. In een 
homo-erotischee vriendschap staan dus niet zozeer de vrienden zelf en hun relatie 
centraal,, maar datgene wat ze samen voortbrengen, hun artistieke of politieke 
product.255 5 

3.. De vraag welke soort lichamelijk contact er in de visie van Diotima bestaat tussen 
dee erastes en eromenos, is een heet hangijzer. De visie dat Diotima middels het 
figuratievefiguratieve taalgebruik het onderscheid tussen de seksuele en reproductieve activiteit 
volledigg heeft afgeschaft, is, zoals we hebben gezien, onjuist.26 Laten we eerst de 
gegevenss op een rijtje zetten. Er wordt ontegenzeglijk lichamelijk contact 
gesuggereerd,, en wel door het volgende. 
a.. De erastai van de tweede categorie zijn niet alleen in hun ziel zwanger, maar ook in 
hunn lichaam. Op dit niveau willen ze xiicxevv xe KCH, yewav. 
b.. Er wordt daadwerkelijk gezegd dat de erastai gecharmeerd worden door mooie 
lichamen. . 
c.. Het werkwoord cbrceoeat duidt op lichamelijk contact. 
d.. Het werkwoord yewav duidt op de mannelijke rol in de seksualiteit, al dan niet 
figuurlijkfiguurlijk gebruikt. 
Welkee aard heeft dit contact? Suggereert het cmteoOai uitsluitend dat de erastes het 
lichaamm van zijn vriend aanraakt zonder tot een orgasme te komen en bestaat er 
tussenn de erastes en zijn vriend alleen een erotische spanning die niet tot ontlading 
komt?? De volgende gegevens wijzen in de richting dat het om een seksueel contact 
kann gaan: a. aTtteoGai kan een seksuele connotatie hebben. In het Symposium 175d5 
wordtt het woord in een seksuele context gebruikt. Sokrates zegt tegen Agathon: 

Agathon,, dat zou wat moois zijn, als wijsheid van dien aard was dat ze van het vollere, in dat wat 
legerr is kan stromen, als wij elkaar aanraken. 

Dee metafoor waarmee Sokrates zich tot Agathon richt is een seksuele metafoor.257 b. 
Dee termen óuiXelv en Kowcovia kunnen een eufemisme zijn voor seksuele omgang.258 c. 
yewóvv kan de suggestie van penetratie hebben. 

254Smp.. 209c3-4: Kai Ttapciw Kal ÖJKBV ueuvnjiévoc,. Het object is niet, zoals Dover vertaalt, de jongen, 
maarr het product dat de erastes heeft voortgebracht en waarmee hij zijn eromenos heeft bevrucht. Zo 
ookk Hug (1876), Robin (19586) ad bc. en Price (1989) p. 29. 
2533 De karakterisering die Neumann (1965/1) p. 41 geeft als zou Diotima een Narcissus-achtige liefde 
voorstaan,, is voor de Lagere Mysteriën te negatief geformuleerd. Het is juist dat er nauwelijks sprake is 
vann wederkerigheid in de relatie tussen de erastes en de eromenos. Maar het product waarop hun liefde 
uiteindelijkk is gericht, is iets gemeenschappelijks. 
^Zoo Halperin (1990) pp. 139 e.v. 
^Cf.. bijvoorbeeld ook R. 461e2. 
2588 Voor KOivwvict zie E. Ba. 1276, Lg. 784e3 (ïcoivcoveiv). 
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Hett is op grond van deze gegevens wel mogelijk om te raden, maar moeilijk om met 
zekerheidd uit te maken wat Diotima eigenlijk wil suggereren. De afwezigheid van de 
termenn xopi£eo6ai en róiovpYelv die in Pausanias1 beschrijving van de Ouranische eros 
eenn centrale rol spelen, hoeft er niet op te duiden dat seksualiteit hier is uitgesloten, 
zoalss velen hebben gesuggereerd.259 Diotima vermijdt deze termen om niet de indruk 
tee wekken dat het 'do-ut-des'-principe een rol speelt in dit ideaal van een homo-
erotischee relatie. Het is wellicht niet juist om exact vast te willen stellen wat Diotima 
bedoelt:: een erotische spanning of een seksuele verhouding. Zij maakt geen expliciete 
keuzee en het is daarom waarschijnlijk onjuist deze in de tekst te willen lezen ten einde 
eenn scherp onderscheid te maken tussen homo-erotiek en homoseksualiteit. Vanuit 
ditt perspectief zouden we de volgende interpretatielijn kunnen volgen. In Diotima's 
visiee is lichamelijk contact dat sterk erotisch geladen is tussen de erastes en zijn 
vriendd onvermijdelijk. Het is eigen aan de natuur van de erastes om dit contact te 
zoeken.. Het is verder niet wezenlijk of de erastes dit lichamelijke contact omzet in 
seksuelee bevrediging. Het hangt van de erastes en zijn vriend af of seksualiteit een rol 
speeltt in hun verhouding. Waar het uiteindelijk om gaat is dat hun vriendschap de 
voedingsbodemm is om in moreel opzicht optimaal te functioneren en hun inzichten om 
tee zetten in creativiteit. Lichamelijke intimiteit is voor deze vriendschap, volgens 
Diotima,, van groot belang, maar of deze intimiteit met seksualiteit gepaard gaat is 
afhankelijkk van de ^vct? van de vrienden en wellicht ook van hun leeftijd en de fase 
vann de ontwikkeling die zij doormaken. 
4.. Een expliciet verband tussen homo-erotiek en xaiSeuou; hebben we alleen bij 
Pausaniass aangetroffen. Bij Eryximachos en Aristophanes ontbrak de paideusis 
volledig.. Phaidros en Agathon (de laatste in sterkere mate) brengen homo-erotiek in 
verbandd met aretè, zonder dit echter als een centraal aspect te beschouwen van de 
relatiee tussen de man en een jongen/man. 
Wee hebben gezien dat de Ouranische eros gekenmerkt wordt doordat de erastes 
paideusis,paideusis, die samenvalt met 4>iXooo$La, aanbiedt in ruil voor seksuele diensten van de 
eromenos.. De paideusis heeft tot doel de jongen, die een mannelijk karakter heeft, 
gelijkk te maken aan de erastes. Wij hebben eerder al het probleem gesignaleerd (zie 
hoofdstukk 3.6) dat de beschrijving van de Ouranische eros, die ervan uitgaat dat de 
partnerss hun leven lang bij elkaar blijven, geen helder beeld geeft hoe dit te rijmen 
valtt met de verhouding tussen het pedagogische aspect en het seksuele aspect. 
Diotimaa lost dit probleem op. Paideusis is slechts een fase in de vriendschap tussen 
dee erastes en zijn partner. Door zijn contact met de erastes maakt de 
jongen/jongemann een ontwikkeling door, zodat hij in staat is op den duur zich te 
identificerenn met de morele houding van zijn vriend. Creativiteit op welk vlak dan ook 
iss niet een eenmalig proces, maar vindt steeds nieuwe wegen om zich te ontplooien. 
Waarschijnlijkk zorgt dit in de ogen van Diotima ervoor dat de vriendschap hecht 
wordtt en blijft voortduren. Vriendschap zonder meer is dus niet voldoende. Buiten de 
vriendschapp moet het vriendenstel delen in een gemeenschappelijke potentie om te 
creëren. . 
Diotimaa scheidt de filosofie van de praktische ethiek, die bij Pausanias samen één 
geheell vormden. Op het niveau van de Lagere Mysteriën delen de partners niet in 
eenn filosofisch inzicht of in een filosofische houding. Het gaat in hun geval om normen 
enn waarden en een praktisch inzicht hierin (^póvncu;). De term co^ia wordt in de 
Lageree Mysteriën niet genoemd. Hun ideaal beperkt zich tot de toewijding een goed 
persoonn en een goed burger te worden. 
Homo-erotiekk heeft in het verslag van Diotima, net als bij Agathon, een elitair 
karakter.. De partners in een dergelijke relatie zijn mensen die in potentie moreel 

2»Zoo bijv. Robin (19586) p. LXXXIX, Lesky (1976) p. 93, Pender (1992) p. 78, die spreekt over 
'spirituall sex'. Wippem (196S) pp. 136-137 meent zelfs dat de pederastie in deze passage stilzwijgend 
wordtt verworpen. Deze gedachte lijkt roe onjuist. 
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hoogstaandee mensen zijn en hun vriendschap in dienst stellen om dit morele ideaal te 
verwezenlijken,, of dit ideaal nu uitsluitend betrekking heeft op zichzelf of gericht is op 
anderen. . 

Opp het punt van het primaat van de homo-erotiek boven de heteroseksualiteit 
onderscheidtt Diotima's rede zich niet van die van Phaidros, Pausanias en 
Aristophanes.. De tweede categorie mannen - en eventueel vrouwen - verdienen in 
haarr ogen de voorkeur boven de mannen die overwegend heteroseksueel zijn. De 
redenenn zijn wel grotendeels anders dan die door de eerdere sprekers zijn gegeven. 
Hett betreft de volgende. 
a.. De ironiserende woorden ax; olovxai (208e4) geven aan dat Diotima afstand neemt 
vann de waarde van de onsterfelijkheid die deze mensen bereiken. Deze mensen 
denkenn wel onsterfelijk te worden, maar in vergelijking met de andere mogelijkheden 
vann de mens dit te bereiken is deze vorm bedriegelijk en schijn. 
b.. De tweede groep mannen wordt overwegend gekenmerkt door hun zwanger
schapp in de ziel. Het betoog van Diotima geeft duidelijk de voorkeur aan deze 
levenswijzee waarin de psychische, mentale en intellectuele waarden de overhand 
hebben. . 
c.. De band of vriendschap tussen twee mannen die een 'erotische' relatie met elkaar 
hebbenn is veel hechter (209c6), omdat hun kinderen mooier en onsterfelijker zijn. Hun 
bandd is op andere waarden gebaseerd en de hardnekkigheid van deze waarden om te 
overlevenn is groter dan die van mensenkinderen. 
Haarr motivatie voor het primaat van de homo-erotische liefde is dus op twee zaken 
terugg te voeren: zij leidt naar een onsterfelijkheid die in zijn discontinue variant de 
lichamelijkee vorm van onsterfelijkheid overtreft in het voortzetten van de discontinue 
reeks.. Zij bergt bovendien de mogelijkheid in zich om de discontinue onsterfelijkheid 
omm te zetten in een continue onsterfelijkheid. De andere reden is gelegen in de 
kwaliteitt van de band tussen de homofiele erastes en zijn partner. Deze vorm van 
eross heeft de potentie uit te groeien tot een intense vriendschap, gebaseerd op 
gemeenschappelijkee waarden en gemeenschappelijke handelingsdoelen.260 

15.. Homo-erotiek en de filosoof 

Homoseksualiteitt en homo-erotiek vormen in de ogen van Diotima een noodzakelijke 
stapp in de ontwikkeling van de erastes-filosoof. We hebben gezien dat de eerste twee 
fasenn van deze ontwikkeling gekenmerkt worden door een persoonlijk contact tussen 
dee erastes-filosoof en een jongen of man voor wie hij erotische gevoelens koestert. 
Dee erastes-filosoof behoort duidelijk tot de tweede categorie mensen die Diotima aan 
hett begin van de Lagere Mysteriën had onderscheiden. Dat betekent dat hij 
hoogstwaarschijnlijkk exclusief geïnteresseerd is in jongens/mannen en dat hij naast 
zijnn geestelijke zwangerschap ook in zijn lichaam zwanger is en dus ook op dat 
niveauu wil voortbrengen en verwekken.261 Diotima spreekt uitsluitend over de leeftijd 
vann de erastes. Hij moet jong beginnen met het contact maken met een mooie 
jongen.2622 Over de leeftijd van zijn eromenos geeft Diotima een aanwijzing in 210d2, 

260Anderss Kahn (1996) p. 261, die het onderscheid tussen ëpcoc, en tiXia te absoluut formuleert en 
vervolgenss stelt: In the Symposium, it is clear, the account of eros offered by Diotima does not claim to 
bee an account of friendship or affection between persons.' 
2611 Pace Sier (1997) p. 161, die meent dat seksualiteit bij de erastes-filosoof onmogelijk is omdat hij niet 
tott de eerste groep behoort van degenen die lichamelijk zwanger zijn. Ook de tweede groep is in zekere 
matee lichamelijk zwanger. 
2622 Sier (1997) p. 161 gaat ervan uit dat de eerste fase van de ópOcx; ëpoac, begint wanneer de erastes nog 
eenn kind is. Dit lijkt absurd. Een dergelijke uitholling van het begrip erastes wordt door Diotima (Plato) 
niett beoogd. Er wordt duidelijk gesproken over évöq oxftuatoc, èpav. 
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waarr zij spreekt over zowel de schoonheid van een juuSdpiov als die van een dvepcojtoq 
TIC,.TIC,. Waarschijnlijk bedoelt ze dat de eerste het object is van de eros van de minnaar in 
zijnn eerste fase, de tweede het object van zijn eros in zijn tweede fase, waarin hij 
belangstellingg heeft voor de ziel van de eromenos. De vraag is of de eromenos in de 
eerstee fase dezelfde is als die in de tweede fase. Dit lijkt niet noodzakelijk, omdat in de 
tweedee fase ervan sprake is dat zelfs een eromenos die lichamelijk niet mooi is 
volstaat,, als hij maar kwaliteiten bezit op het geestelijk niveau.263 Op zo'n eromenos 
zall de erastes in het begin van zijn 'erotische' ontwikkeling niet vallen. 
Err is een belangrijk verschilpunt met de voorstelling van de homo-erotiek in de 
Lageree Mysteriën. Homo-erotische vriendschap als basis voor een levenslange 
verbinteniss streeft de filosoof niet na. In dit opzicht staat de homo-erotiek in het leven 
vann de filosoof in schril contrast met die van de andere erastes. Voor de filosoof is 
homo-erotiekk wel een noodzakelijke stap en de eerste twee fasen zullen vele jaren in 
beslagg nemen, maar de relatie met zijn vrienden staat uiteindelijk in dienst van zijn 
intellectuelee ontwikkeling.264 En deze is alleen mogelijk als hij zich onthecht van zijn 
liefdee voor zijn vriend. De homo-erotiek in het leven van de erastes-filosoof heeft dus 
eenn paradoxaal aspect: door zijn vriend lief te hebben leert hij in te zien dat deze vorm 
vann liefde beperkt is en leert hij zijn vriend los te laten. Wat de homo-erotiek in de 
Lageree Mysteriën typeert is het gemeenschappelijke doel met het oog waarop de 
partnerss verenigd zijn. Homoseksualiteit is fundamenteel voor de creativiteit van de 
4>iXoti|ioi.. In de relatie tussen de filosoof en zijn vriend is het gemeenschappelijke 
productt afwezig, zeker in de tweede fase van zijn ontwikkeling. Er is geen sprake van 
paideusispaideusis die op één individu is gericht. De jongen is slechts een middel voor de 
filosoof-erastess om zelf tot inzicht te komen.265 De eromenos hoeft dus niet zelf een 
filosofischee natuur te hebben, omdat hij niet door de erastes tot het hoogste niveau 
wordtt meegenomen. Wanneer hijzelf een filosofische belangstelling heeft, begrijpt hij 
well beter waarom de erastes zich uiteindelijk van hem afwendt om zich geheel aan 
dee wetenschappen te wijden, en is zijn frustratie minder groot als dit gebeurt. De 
afwezigheidd van de paideusis voorkomt een sterke emotionele band. De paradox is 
dess te schrijnender, omdat volgens Diotima de gevoelens die de erastes-filosoof voor 
zijnn vriend koestert zeer sterk zijn.266 Het kost hem zeer veel moeite om op deze 
gevoelenss neer te kijken en ze als onbeduidend te beschouwen. Zelfs in de derde 
levensfasee worstelt hij nog hiermee. Dit interne conflict verdwijnt pas als hij via de 
filosofiee contact heeft gekregen met het goddelijke Schone. Dan pas is hij in staat zijn 
vroegeree ervaringen en emoties in het juiste perspectief te zien en maakt het geluk 
datt hij dan ondergaat hem immuun voor de schijnbare aantrekkelijkheid van het 
aardsee leven. 
Hett contact dat de erastes-filosoof met zijn eromenos heeft, is verre van afstandelijk. 
Diotimaa suggereert dat zijn houding ten opzichte van de eromenos slaafse vormen 
kann aannemen (IXOtö)™ Op grond hiervan mogen we dezelfde conclusie trekken 
mett betrekking tot de vraag of seksualiteit in de homo-erotische relatie van de 
filosoof-erastess een rol speelt. De intensiteit van de eros is van dien aard, dat dit in de 

2633 Ook Pausanias stelt dat de Ouranische erastes tevreden is met een eromenos die niet mooi is (182d7). 
264Comfordd (19672) p. 126 is van mening dat de erastes al in de eerste fase loskomt van een individu . 
Maarr  dit gebeurt pas in de tweede fase. Zo ook Ferrar i (1992) p. 258. 
26SDaaromm is er  mijns inziens niet een zekere incoherentie in 210c3, zoals Kahn (1996) p. 270, n. 15 
opmerkt,, die suggereert dat de woorden dvayKCcoOfi 9edoao6ai zouden moeten verwijzen naar  de 
jongenn die luistert en niet naar  de spreker. 
266Cf.. Smp. 210Ö5 TÓ o^óSpa xovto. Opmerkelij k is bovendien dat Diotima in het geval van de erastes-
filosooff  de term épöv zowel voor  zijn hartstocht voor  zijn eromenos uitsluitend in de eerste fase als in 
dee tweede fase gebruikt (210a7 en cl). De term komt niet voor  in de Lagere Mysteriën. 
2677 Dit aspect werd sterk door  Pausanias benadrukt, vergelijk Smp. 183a2 e.v. Diotima heeft deze 
houdingg ook al bij  de karakterisering van Eros aangestipt (203dl e.v.). 
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eerstee fase van zijn ontwikkeling heel goed mogelijk is.2" Maar het is geen vereiste. 
Hett zal onder meer van de aard van de betreffende erastes-filosoof afhangen of dit 
aspectt een onderdeel vormt van het contact met zijn vriend. In ieder geval maakt dit 
aspectt het innerlijk conflict van de erastes duidelijker. 
Diotimaa vat de wijze waarop de filosoof de weg van de persoonlijke eros volgt om 
eenn vorm van eros te bereiken, waarmee hij uiteindelijk aan de aardse sterfelijkheid 
kann ontsnappen, samen met de uitdrukking TÓ ópedóc, rauSepaoreïv (211b5). De term 
heeftt betrekking op de persoonlijke eros in de eerste twee levensfasen van de 
erastes-filosoof.2»» Plato had de term in het Symposium al eerder laten vallen, en wel in 
dee rede van Pausanias en in die van Aristophanes.270 Dit woord moet de eigentijdse 
lezerr zijn opgevallen. Het is een ongebruikelijke term. Buiten de dialogen van Plato 
komtt het substantivum in ons corpus Griekse teksten tot aan de eerste eeuw na 
Christuss slechts eenmaal voor in de komedies van Aristophanes.271 We kunnen dus 
niett zeggen dat Plato het woord heeft gemaakt, maar wel dat hij heeft geprobeerd de 
termm in te voeren.272 De uitzonderlijkheid van de term maakt het waarschijnlijk dat 
voorr de eigentijdse lezer de redes van Pausanias, Aristophanes en die van Diotima 
hett onderwerp van eros vanuit hetzelfde perspectief belichten. Het woordje öpBw; dat 
Diotimaa in 21 lb5 toevoegt aan het ncuSepaaieïv is veelbetekenend. In de passage van 
dee Hogere Mysteriën heeft ze herhaaldelijk onderstreept dat de juiste manier waarop 
dee ontwikkeling plaatsvindt van groot belang is (210a2, 4, 6, c3). Door de nadruk op 
óp9<Sqq oefent ze kritiek uit op de manier waarop Pausanias en Aristophanes, en via 
henn de Atheense maatschappij, de pederastie vormgeven. Maar in 211b5 en b7, 
voordatt ze de drie fasen samenvat, gebruikt ze ópecöq wederom. Waarom nog met 
zoveell nadruk aan het slot van haar betoog? 

16.. Homo-erotiek en Sokrates 

Err is één passage uit de bijdrage van Diotima die wij nog niet besproken hebben, 
maarr die van essentieel belang is voor de interpretatie van het Symposium. Nadat 
Diotimaa de fasen heeft samengevat, richt ze zich wederom tot Sokrates (211 dl). Ze 

^Moravcsikk (1972) meent dat in de eerste fase van de ontwikkeling van de erastes-filosoof seksualiteit 
niett aanwezig is. Volgens hem zou seksualiteit alleen een rol spelen in de ontwikkeling vóór de eerste 
fasee uit het verslag van Diotima. Dit is mijns inziens onjuist. Diotima suggereert nergens dat er aan de 
eerstee fase nog een ontwikkeling van de erastes voorafgaat. Bovendien vermeldt ze expliciet dat de 
erastess jong moet beginnen. Als er sprake is van seksualiteit in het leven van de erastes - en de sterke 
nadrukk op de onthechting van het erotische contact met een jongen maakt dit waarschijnlijk (pace Fisher 
(1992)) p. 460) - dan speelt zich dat af in de eerste fase die Diotima onderscheidt. Voor kritiek op 
Moravcsik,, zie Guthrie (1975) p. 393, n. 3 en Price (1989) p. 37-38. Ook Robin (19586) p. CIII gaat 
ervann uit dat kuisheid een noodzakelijke voorwaarde is om het spirituele niveau te bereiken. De filosoof 
moett mijns inziens weliswaar loskomen van zijn lichamelijke verlangens voor jongens, maar in 
aanvangg is onthouding van seksueel contact geen noodzakelijke voorwaarde. Anderen die seksualiteit in 
hett leven van de filosoof ontkennen zijn Kriiger (1939) p. 182, Songe-M0ller (1988) p. 29. Allen 
(1991)) p. 78 maakt het nog bonter door te zeggen dat het KCCAÓV bij de erastes 'provokes desire for 
procreationn through sexual intercourse', alsof de erastes-filosoof heteroseksueel zou zijn. 
a^Dee opmerking van Price (1989) p. 48 en p. 53 dat de manier waarop Diotima deze woorden in 21 lb5 
gebruikt,, zou aangeven dat 'right up at least to the beginning of the end of the ascent the lover is still, in a 
manner,, loving a boy', is mijns inziens onjuist. Diotima vat de hele route die de erastes-filosoof moet 
doorlopenn in één korte zin samen. De uitdrukking 5id TÓ ópGdx; rcaiSepctoreïv beschrijft een bepaald 
onderdeell van die route; het Grieks hoeft geenszins te suggereren dat de erastes tot aan het schouwen 
vann de Vorm het Schone, een erastes van jongens is. 
^naiSepaoréïvv Smp. 192bl;7iat8epaorn<;S/np. 192b4/b6; naiSepaoxta Smp. 181c7,184c8 
mmArist.Arist. Ach. 264. 
^Hijj gebruikt het werkwoord ook nog eenmaal in de Phaidrus (249a2). Verder komt het werkwoord 
voorr in Athen. Deipn. 602f; Plut. Solon cl, Mor. 761a, 972f; Luc. DDeor. 12. Het substantivum in Luc. 
Vit.Vit. Auct. cl5. Het adjecüvum JtaiSepaouicó; vinden we in Luc. Dom. c4. 
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noemtt hem bij zijn naam, hetgeen een belangrijk moment in haar betoog markeert.273 

Bovendienn voegt ze aan zijn naam het adjectief •tXo»; toe, dat ze eenmaal eerder in 
204b88 had gebruikt. Ze corrigeerde hem toen op het essentiële punt van zijn 
overtuigingg dat Eros niet degene is die bemind wordt, maar degene die bemint. 
Daaromm is Eros niet wat Sokrates dacht dat hij was, namelijk mooi. Ook in 211dl e.v. 
uitt Diotima kritiek op Sokrates. Een tweede formulering die de lezer (toehoorder) 
opmerkzaamm maakt, dat er iets komt wat van groot belang is, zijn de woorden f| 
MavxwiKTii ^évii, waarmee Diotima wordt aangeduid. Slechts eenmaal, namelijk 
wanneerr Sokrates Diotima introduceert, geeft hij aan dat ze een vrouw uit Mantinea 
iss (201d2). Verder noemt hij haar telkens bij haar naam Diotima (achtmaal274), en 
eenmaal,, direct na 204b8, de passage waarin zij hem bekritiseert, duidt hij haar aan 
mett é̂vn (204c7). 
Hett is opmerkelijk dat slechts een enkele commentator aandacht besteedt aan deze 
passage,, terwijl deze mijns inziens een sleutelrol speelt in de uiteindelijke interpretatie 
vann het hele betoog van Diotima.275 Wat houdt haar kritiek op Sokrates in? Ik geef een 
vertaling: : 

Inn die fase van het leven, mijn beste Sokrates, zei de vreemdelinge uit Mantinea, is het bij uitstek 
leefbaarr voor een mens, wanneer hij het Schone zelf aanschouwt. En wanneer jij dit eenmaal 
gezienn zult hebben, zal dit in jouw ogen niet vergelijkbaar zijn met een gouden voorwerp, kleding, 
mett mooie jongens en jongemannen, bij het zien van wie jij nu uit het veld geslagen bent en 
bereidd bent, zowel jij als vele anderen, om, zolang jullie maar je lievelingen zien en zo mogelijk 
steedss met hen samenbent, noch te eten of te drinken, maar uitsluitend naar hen te kijken en met 
henn samen te zijn. Wat moeten we ons dan wel voorstellen, zei ze, als bet iemand te beurt zou 
vallenn om het Schone zelf te zien, zuiver, rein, onvermengd, maar niet behept met menselijk vlees 
enn kleuren en veel andere sterfelijke onzin, maar als hij in staat zou zijn het goddelijke Schone zelf 
eenvormigg te aanschouwen? Denk je, zei ze, dat het een onbeduidend leven wordt, wanneer een 
menss daarheen kijkt en het met het daarvoor bestemde orgaan aanschouwt en ermee samen is?276 

Ditt is een curieuze passage. Diotima richt zich heel nadrukkelijk tot Sokrates en 
onderstreeptt het verschil tussen het leven van iemand die de vorm het Schone heeft 
aanschouwdd en dat van iemand die dat niet heeft. Maar tevens spreekt ze over 
Sokrates'' pederastische houding. Waarom doet ze dit zo nadrukkelijk? Ze wijst met 
eenn zeker dédain op twee zaken: a. Sokrates is geobsedeerd door mooie jongens en 
jongemannenn om hem heen; b. Sokrates toont in zijn pederastische gedrag een 
slaafsee houding; het enige wat hij wil is naar hen kijken en met hen samenzijn, 
desnoodss zonder te eten en te drinken. 
Dezee opmerking van Diotima is volledig ingebed in haar betoog over de levensfasen 
vann de erastes-filosoof. Ze heeft immers haar beschrijving hiervan nog niet helemaal 
afgerond.. Ze zal nog aangeven wat de filosoof verwekt in zijn contact met de Vorm 
hett Schone. We moeten deze opmerking dus binnen het kader van deze ontwikkeling 
interpreteren. . 

2733 Vanaf 206bl ziet Diotima min of meer af van de methode van vraag en antwoord en gaat over op 
langeree uiteenzettingen. In de passage 206b 1 t/m 212a7 noemt zij Sokrates acht keer bij zijn naam 
(206c2,, e2, 207a6, 208b2-3, c2, 209e5, 210e5, 21 ldl). In deze gevallen markeert het noemen van de 
naamm óf de overgang naar een volgende stap in haar betoog, óf, zoals in 206e2 en 208b2-3, de afronding 
vann een onderdeel van haar betoog. Vanaf de Lagere Mysteriën komt de naam dus slechts viermaal 
voor:: in 208c2 aan het begin van de Lagere Mysteriën, in 209e5 aan het begin van de Hogere Mysteriën 
enn in 210b/e5, wanneer de opgang zijn hoogtepunt heeft bereikt en zij openbaart hoe we ons het Schone 
zelff moeten voorstellen. 
™Smp.™Smp. 201e8, 202dl2,204a8, d5, 206b5,207c5,208b8,212bl. 
^Ookk Sier (1997) gaat in zijn uitgebreide analyse van de Diotima-passage hieraan voorbij. 
mmSmp.Smp. 211dl-212a2. 
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Wanneerr we deze beschrijving van Sokrates' pederastische houding vergelijken met 
dee drie fasen die Diotima heeft onderscheiden in het leven van de erastes-filosoof, 
moetenn we concluderen dat volgens haar Sokrates het derde niveau niet heeft 
bereikt.. Sokrates' eros is nog aan personen gekoppeld. Hij is nog reddeloos geboeid 
doorr de mooie jongens om hem heen. Hij toont zelfs een slaafse houding tegenover 
hen.. Zijn wijsgerige activiteit is nog afhankelijk van zijn contact met de jongens. 
Diotimaa suggereert dat Sokrates als erastes-filosoof op het tweede niveau opereert; 
hett niveau waarop de erastes-filosoof oog heeft voor het schone in de ziel van de 
jongens.. Hij probeert op grond van zijn interesse voor een individuele ziel tot 
algemenee uitspraken te komen over de manier waarop de jeugd zou moeten leven om 
vervolgenss zelf inzicht te verkrijgen in het karakter van redelijke handelingen en in 
watt het schone is op het terrein van normen voor het persoonlijke en openbare leven. 
Diotimaa uit dus kritiek op Sokrates' intellectuele houding. Hij heeft niet de stap 
gemaaktt om het particuliere los te laten en zich vervolgens uitsluitend met de 
wetenschappenn en kennis op zichzelf bezig te houden. Sokrates heeft de ervaring van 
hett aanschouwen van de Vorm van het Schone niet gekend, omdat hij niet definitief 
gebrokenn heeft met het schone in zijn omgeving. Diotima onderstreept dit door exact 
dezelfdee werkwoorden te gebruiken voor het contact van Sokrates met de jongens en 
eenn filosoof met het Schone zelf.277 

Dezee interpretatie is verstrekkend. Ze impliceert dat de beschrijving van de 
ontwikkelingg van de erastes-filosoof (de Hogere Mysteriën) ook tot doel heeft de 
positiee van Sokrates duidelijk te maken, te expliciteren tot welk punt de intellectuele 
aanpakk van Sokrates reikt en te verklaren waarom hij niet tot het schouwen van de 
Vormenn is gekomen. De twijfel die Diotima aan het begin van de Hogere Mysteriën 
uitspreekt,, of Sokrates wel in staat zal zijn deze te doorlopen (209e5-210a2), is dus 
niet,, zoals vaak wordt aangenomen, ironisch bedoeld.278 Sokrates heeft inderdaad niet 
dee héle weg doorlopen die de filosoof zou moeten afleggen om het Hoogste Mysterie 
tee ontwaren, maar is onderweg blijven steken. Verder blijkt nergens dat het verslag 
datt Sokrates op het symposion geeft van zijn contacten met Diotima uit een ver 
verledenn stammen. Plato heeft de lezer niet de indruk willen geven dat Diotima 
gesprokenn heeft tot een jeugdige Sokrates.279 Sokrates is in 416 53 jaar. Het enige dat 
Platoo suggereert over het contact tussen Sokrates en Diotima is a. dat Sokrates meer 
dann eenmaal met haar gesproken heeft of naar haar geluisterd heeft (206b5-6, 207a5-
6)2800 b. dat deze contacten 'op een bepaald ogenblik' (reóxe, 201d2, e3, 207a6) hebben 
plaatsgevonden.. Dit hoeft echter geenszins te betekenen dat het om een ver verleden 
gaat.2811 Het heeft er eerder alle schijn van dat Plato aan de hand van de rede van 
Diotimaa een algemeen onderscheid wil aangeven tussen de Sokratische benadering 

277Smp.. 211d7-8: 6eda6ai uóvov icai cruveivca, en 2I2al-2: étcetvo <5 Set Oecouévou K<zi awóvroq 
avap; ; 
mpaeempaee Taylor  (19485) p. 229, n. 1, die de twijfe l aan de ironie van deze opmerking bestempelt als 
'unfortunat ee nonsense'. Zo ook Sier  (1997) pp. 272-273. 
^Di tt  wordt wel gesuggereerd door  Gould (1963) p. 193, n. 828, Anton (1974) p. 281, Ferrari (1992) 
p.. 254. Ik zal in het volgende hoofdstuk aantonen dat het Symposium de continuïteit van Sokrates' 
gedragg tegenover  jongens onderstreept. Het verwijt dat Diotima Sokrates in het verleden heeft gemaakt, 
geldtt  evenzo voor  zijn contact met bijvoorbeeld Alkbiades en Agathon. Bovendien is het beeld dat 
Diotimaa van Sokrates' erotische houding geeft, consistent met dat uit andere dialogen. Ik kom op dit 
puntt  in hoofdstuk 9, par. S en in hoofdstuk 10 terug. 
280Dee woorden è5iSaoxé ue, ÓJtote wepi tav èpamiecw Xoyouq jiotoïxo zijn sterk iteratief. 
«'Taylorr  (1948s) p. 224, en in navolging van hem Anton (1974) pp. 278 en 282, koppelen de 
ontmoetingenn tussen Sokrates en Diotima aan de opmerking in 201d3-5, namelijk dat Diotima ervoor 
gezorgdd heeft dat de pest in Athene voor  tien jaar  werd uitgesteld. De ontmoetingen zouden volgens hen 
duss in 440 hebben plaatsgevonden. Het note van 201d3 hoeft absoluut niet hetzelfde tijdsti p aan te 
duidenn als het note van 201d2,201e3,207a6. 
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enn degene die uiteindelijk leidt tot het schouwen van de Vorm het Schone.282 Ik maak 
enkelee opmerkingen om deze visie te onderbouwen. 
1.. De conclusies die we in hoofdstuk 7 hebben getrokken ten aanzien van Sokrates en 
dee homo-erotiek in de dialogen vóór het Symposium stemmen overeen met deze 
interpretatiee van de Diotima-rede. We stelden dat Sokrates zeer gecharmeerd is door 
dee schoonheid van jongens. De paradox in zijn houding - zij hebben macht over hem, 
maarr toch behoudt hij op mentaal niveau zijn onafhankelijkheid - sluit aan bij de 
tweedee fase van de ontwikkeling van de erastes-filosoof. Het in de ban zijn wordt 
bevestigdd door de opmerking over de houding van Sokrates tegenover de jongens in 
211d3-88 en door de nadruk die Diotima legt op het feit dat de erastes zijn heftige 
gevoelenss voor het lichamelijke schoon moet leren minachten, maar dat dit niet 
gemakkelijkk is. De erastes-filosoof in de tweede fase kan zijn onafhankelijkheid in zijn 
denkenn bewaren, anders zou hij niet tot generaliseren op het terrein van de ethiek in 
staatt zijn. In hoofdstuk 7 stelden we dat Sokrates zijn filosofische activiteit gebruikt 
omm aan zijn interesse in de lichamelijke schoonheid voorbij te gaan en dat zijn 
filosofischee activiteit is gericht op het verbeteren van het gedrag. Sokrates als 
filosofischee erastes is een opvoeder, die zijn gespreks-partners dwingt inzicht te 
krijgenn in ethische begrippen en probeert de kwaliteit van hun handelen te 
verbeteren.. De pedagogische rol valt samen met de filosofische activiteit. Dit lijkt 
uitstekendd aan te sluiten bij de beschrijving van het tweede stadium van de erastes-
filosooffilosoof in de rede van Diotima. 
2.. Dat Sokrates gekarakteriseerd wordt als een filosoof die zich bezighoudt met de 
ziell (yiwi) en wiens filosofische analyse zich beperkt tot het ethische niveau, is een 
beeldd dat niet in strijd is met de manier waarop hij zich in het algemeen in de dialogen 
vóórr het Symposium manifesteert.283 

3.. Volgens deze interpretatie van de rede van Diotima heeft Sokrates zich niet met de 
é7uonijiai/M.a6Tina'caa beziggehouden. Doordat Diotima het meervoud van deze beide 
termenn gebruikt, en omdat ze de laatste stap zijn voor het schouwen van de Vormen, 
doeltt ze niet op algemene kennis die door definities is verkregen. Het betreft 
wetenschapsbeoefeningg als voorbereiding op het hoogste stadium dat de filosoof kan 
bereiken.. Zoals we hebben aangegeven, moeten we hierbij denken aan verschillende 
takkenn van mathematica (namelijk van getallen, geometrie, stereometrie, 
mathematischee astronomie en harmonie-leer).284 Algemeen wordt aangenomen dat 
Sokratess zich met deze wetenschappen niet intensief heeft beziggehouden.283 

4.. Zoals we hebben gezien, is het gebruik van het woord $iA.oao4>ia in 210d6 in twee 
opzichtenn opmerkelijk. Terwijl Diotima naar aanleiding van de mythe van de geboorte 
vann Eros zeer nadrukkelijk gesteld heeft dat Eros filosofeert gedurende zijn hele 
levenn (203d7-204b4), en herhaaldelijk heeft aangegeven dat Eros staat tussen 
onwetendheidd en wijsheid, gebruikt zij de term $iXoao$ia in de beschrijving van de 
Lageree en de Hogere Mysteriën slechts eenmaal, en wel in de derde fase van de 
ontwikkelingg van de erastes-filosoof. Ze wil hiermee het specifieke gebruik dat zij van 
dee term maakt onderstrepen. «DiXoaô ia duidt in haar verslag op de intellectuele 
activiteit,, nadat de erastes-filosoof de wetenschappen heeft bestudeerd. De erastes-
filosooffilosoof heeft dan een overzicht van de kennis die alle wetenschappen (in strikte zin) 

^Comfordd (19672) p. 125 e.v., Wellman (1969) pp. 150-151 en Markus (19712) p. 134 gaan ervan uit 
datt de erastes uit de Lagere Mysteriën gelijk is aan de historische Sokrates. De Hogere Mysteriën 
zoudenn een Platoonse toevoeging zijn. Dit lijkt me niet juist. Sokrates is een filosofische natuur. 
Bovendienn is de kritiek van Diotima op Sokrates geheel ingebed in de Hogere Mysteriën. Jaeger (1943) 
p.. 192 suggereert iets in de richting van mijn interpretatie, maar werkt zijn suggestie niet verder uit 
283Voorr Sokrates' zorg voorde ziel, zie Apologie 29d, 30a; cf. Guthrie (1971) pp. 147 e.v. Voor de 
opvattingg dat Sokrates als filosoof zich bij uitstek met morele vraagstukken bezighoudt, zie Vlastos 
(1991)) p. 47,53 en 237 n. 5. 
^Cf.. R. 522c e.v. en 524d e.v. 
^Ziee Vlastos (1991) p. 48, p. 107 e.v. 
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tezamenn opleveren. Filosofie lijkt ook niet gelijk te zijn aan dialectiek, zoals Plato deze 
termm in de Respublica gebruikt. Waarschijnlijk verwijst zij hiernaar met de woorden 
èjucroinTii tiict (210d7). Immers in de Respublica heeft dialectiek betrekking op de 
Vormen.2866 In de rede van Diotima leidt het contact met de filosofie uiteindelijk naar 
dee kennis van de Vormen.287 Haar gebruik van de term 'filosofie' hoeft dus niet in 
tegenspraakk te zijn met bijvoorbeeld het feit dat Sokrates in de Gorgias zichzelf 
voorsteltt als iemand die de filosofie belijdt, in tegenstelling tot de retoriek. In deze 
dialoogg heeft de term een ruimere betekenis, namelijk normatieve ethiek in 
tegenstellingg tot de 'waardevrije' retorika die zijn tegenstanders, Gorgias, Polos en 
Kallikles,, aanhangen. Diotima üjkt echter de term <friXoao<t>ia in een zeer specifieke zin 
tee gebruiken, om het contrast duidelijk te maken met de positie van Sokrates. Immers, 
dee elenchos waarin Sokrates Agathon doet inzien dat bepaalde centrale gedachten 
uitt zijn rede onjuist zijn, is in de visie van Diotima nog niet als $Oooo$ia in strikte zin te 
bestempelen. . 
5.. Sokrates zegt als reactie op het betoog van Diotima dat hij door haar woorden 
overtuigdd is en dat hij zijn best zal doen om ook de anderen hiervan te overtuigen.288 Ik 
denkk dat de woordkeuze van Plato veelzeggend is. Heeft Sokrates de Vorm het 
Schonee nu 'gezien'? Hebben de andere symposiasten en wij als lezer van de rede van 
Diotimaa nu de Vorm het Schone aanschouwd, en de ervaring gehad die zij beschrijft? 
Nee.. De rede van Diotima openbaart ons wel wat het mysterie inhoudt, maar dit 
maaktt nog niet dat degene aan wie deze mogelijkheid van openbaring is meegedeeld 
ookk daadwerkelijk contact heeft gehad met de Vorm het Schone. Nergens blijkt dat 
Platoo ons wil doen geloven dat Sokrates deze mystieke ervaring heeft gehad. Immers 
eenn noodzakelijke propedeuse voor deze ervaring is een intensieve bestudering van 
dee wetenschappen ten einde zich te trainen in abstract denken. Sokrates zegt alleen 
datt hij het betoog van Diotima overtuigend vindt en dat hij beseft dat eros andere 
dimensiess heeft dan hijzelf ervaart. Hij ziet in dat eros de kracht heeft mensen in 
contactt te brengen met een goddelijke wereld. Dat hij overtuigd is, heeft wellicht te 
makenn met het feit dat hijzelf heeft ervaren, dat eros hem verder heeft gebracht dan 
dee meeste mensen die door eros bevangen raken. Bovendien wil Plato zeggen dat 
watt Diotima ons voorspiegelt in het verlengde ligt van wat Sokrates denkt en doet. 
Maarr de laatste fase van de openbaring heeft hijzelf niet ondergaan. Hij begrijpt wel 
datdat een volkomen overgave aan eros die niet meer verbonden is met genegenheid 
voorr of intimiteit met personen, tot een goddelijke wereld van zuivere schoonheid kan 
leiden.. Sokrates zegt niet: ik heb het Schone zelf gezien of aanschouwd (ópav/xadopdv, 
6eav),, maar slechts: ik ben overtuigd van deze mogelijkheden van Eros.2*9 

6.. Deze interpretatie wordt bevestigd door de enscenering van de rede van Diotima. 
Sokratess geeft de theorie van Diotima, met wie hij in het verleden vaker contact heeft 
gehad,, niet weer alsof hij deze zich volledig eigen heeft gemaakt. Hij neemt er in 
zekeree zin afstand van, door de woorden van Diotima te citeren, en niet in zijn eigen 
woordenn te parafraseren. Deze vorm wekt de indruk alsof hij voor het eerst verslag 
doett van haar theorie. In ieder geval heeft Plato een scherpe markering aangebracht 
tussenn het gesprek van Sokrates met Agathon en zijn weergave van de theorie van 
Diotima.. Deze markering is dramatisch gezien zo opmerkelijk, dat hij verklaard moet 

«Cf.. R. 531d-534e en 537d-540b; vergelijk Adam (19632) n, pp. 168 e.v. 
^Striktt genomen vindt namelijk de ^iXooo+ta als het streven naar wijsheid zijn einde bij het 
aanschouwenn van de Vorm het Schone. De erastes is dan oô óc, geworden en hij bezit crcxfria. 
«Hett perfectum jtéjteiauai (212b2) geeft aan dat Sokrates deze overtuiging niet heeft gekregen nu hij 
verslagg doet van de opvattingen van Diotima, maar dat hij al in zijn eerdere contacten met haar tot het 
inzichtt is gekomen dat zij gelijk heeft. 
«Datt Sokrates het niet gezien heeft, wordt bevestigd door de woorden ö èóv noxe I8rjc, (21 ld3). Het 
betreftt hier een conjunctivus futuralis. Dus ook Diotima zelf gaat ervan uit dat Sokrates, ondanks haar 
gesprekkenn met hem in het verleden, de Vorm het Schone nog niet heeft gezien. Ze houdt wel de 
mogelijkheidd open dat hij deze wellicht zal aanschouwen. Immers hij is op de goede weg. 
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worden.. In het gesprek dat Sokrates met Agathon houdt, herkennen we de 
Sokratischee methode van de elenchos: hij weerlegt bepaalde centrale gedachten van 
Agathonn over Eros. Bovendien zullen we zien dat de elenchos ook nog een andere 
functiee heeft: Sokrates probeert indruk te maken op Agathon en hem aan zich te 
binden.. De elenchos heeft dus een erotische functie, zoals we die besproken hebben 
naarr aanleiding van de Charmides en Lysis. We zullen in hoofdstuk 9, par. 7 hierop 
verderr ingaan. Plato heeft dus aan het gesprek tussen Sokrates en Agathon 
kenmerkenn verbonden die lezers op grond van zijn eigen dialogen herkennen als 
typischh 'Sokratisch'. Het onderricht van Diotima, waarbij Sokrates zelf de leerling is, 
iss in 416 nog steeds een leer die Sokrates als de leer van de wijze vrouw uit Mantinea 
weergeeft.. Waarom? 1. Omdat het niet zijn leer is en Plato dit wil onderstrepen; 2. 
omdatt Diotima hem bekritiseert in zijn erotische en tevens intellectuele houding. 
7.. Door deze voorstelling van zaken bevestigt Plato dat de filosofische aanpak van 
Sokratess wel een belangrijke stap is in de richting van het uiteindelijk aanschouwen 
vann de Vorm. De filosofische activiteit van Sokrates is een noodzakelijke propedeuse 
omm kennis te krijgen van de Vormen. Zijn aanpak is een manifestatie van eros die, 
mitss op de juiste manier voortgezet, het contact verzekert met de Vorm van het 
Schone.. Het in de tweede fase bereikte niveau van abstractie en de gevormde 
belangstellingg voor algemene begrippen zouden de erastes-fïlosoof de stap moeten 
doenn maken naar de abstracte kennis van de wetenschappen. 
8.. Wanneer onze interpretatie van de Diotima-rede juist is, lijkt Aristoteles gelijk te 
krijgen,, omdat Plato hierr exact hetzelfde beweert als hij in de Metaphysical'. 

Maarr terwijl Sokrates de algemene begrippen en definities niet tot dingen maakte die een 
onafhankelijkk bestaan hebben, hebben anderen [de Platonisten] dat wel gedaan en gaven aan die 
categoriee van de dingen die zijn, de naam Vormen (iöéai). 

Ikk hoef hier niet de hele discussie weer te geven over de vraag of Aristoteles een 
betrouwbaree bron is met betrekking tot de historische Sokrates en met name tot het 
verschill tussen Sokrates en Plato.291 Als mijn analyse van 211dl-3 juist is, wordt zijn 
beweringg uit de Metaphysica door Plato zelf bevestigd. Ook Aristoteles' onmiddellijk 
hieraann voorafgaande opmerking dat Sokrates zich bezighoudt met de morele 
deugdenn (^eiicai dpetai) en de eerste was die zocht naar een algemene definitie 
hiervann {Met. 1078M7-19), lijkt aan te sluiten bij de intellectuele ontwikkeling van de 
erastes-filosooff in de tweede fase. We zullen ons geen illusies maken, dat Plato een 
objectieff beeld geeft van de historische Sokrates. We volgen in dezen Vlastos, 
namelijkk dat Plato zijn eigen Sokrates heeft gecreëerd, ook al gaat het wel om een 
herscheppingg van de historische Sokrates.292 We weten dat Aristoteles nog andere 
geschrevenn bronnen over Sokrates tot zijn beschikking had, zoals de Sokratische 
dialogenn van Aischines, Antisthenes en Aristippos, en dat het waarschijnlijk is dat hij 
mett andere mensen dan Plato heeft gesproken die Sokrates persoonlijk hadden 
gekend.2933 Opvallend is namelijk dat Aristoteles' opmerking dat Sokrates de algemene 
definitiess niet als onafhankelijke eeuwige entiteiten beschouwde, geen melding maakt 
vann Eros. Nergens doet Aristoteles een observatie over Sokrates in het kader van 
eros.. Het laat zich derhalve aanzien dat Aristoteles zijn informatie hieromtrent van 

^°Met.^°Met. 1078b30-2. Voor een bespreking van de uitspraken van Aristoteles over Sokrates en het verschil 
tussenn Sokrates en Plato verwijs ik naar hoofdstuk 3 in Vlastos (1991). 
^'Onlangss is door Kahn (1996) pp. 79 e.v. de betrouwbaarheid van Aristoteles als bron voor onze 
kenniss van de filosofische activiteit van Sokrates weer aangevochten. Zijn argumenten zijn echter niet 
overtuigend.. Overigens accepteert hij wel (p. 82) dat de theorie van de Vormen van Plato is en niet van 
Sokrates. . 
^Vlastoss (1991) p. 95. 
^Ziee Vlastos (1991) p. 97. 
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eenn andere bron heeft dan het Symposium. Dat Plato nu in het Symposium zo duidelijk 
enn expliciet heeft aangegeven dat Sokrates niet de laatste stappen van de 
ontwikkelingg heeft gemaakt die noodzakelijk zijn om de Vorm van het Schone te 
aanschouwen,, en Aristoteles ditzelfde vanuit een ander perspectief benadert en 
bevestigt,, maakt het waarschijnlijk dat we wat dit gegeven betreft in de buurt komen 
vann de opvattingen van de historische Sokrates. In ieder geval onderschrijft onze 
interpretatiee van de rede van Diotima de these van Vlastos dat er op het punt van de 
aannamee van Vormen een scherp onderscheid te maken valt tussen de Sokrates uit 
dee vroege dialogen en de Sokrates uit de midden-dialogen.294 

9.. Of Diotima nu historisch is of niet, zij staat niet voor de visie van Sokrates, maar 
voorr die van Plato. Achter het masker van deze 'priesteres' van de mysteriën van 
eross ontvouwt Plato zijn theorie over de kracht van eros en op welke niveaus deze 
werkzaamm is. Maar tegelijk met deze algemene theorie over de wijze waarop 
mensenn onsterfelijk kunnen worden, gebruikt Plato eros ook als invalshoek van 
waaruitt hij scherp het verschil tussen de filosofische activiteit van Sokrates en die van 
hemzelff kan aangeven. Sokrates is niet verder gekomen dan het zoeken naar 
definitiess op het terrein van de ethiek. Volgens Plato komt dat omdat Sokrates nooit is 
losgekomenn van zijn eros voor individuele jongens om hem heen. Vanuit deze 
interpretatiee van de Diotima-rede moeten we wellicht ook nog op een andere manier 
naarr deze scènes in de vroege Sokratische dialogen kijken. Het feit dat het erotische 
elementt daar zo sterk aanwezig is, komt in een ander licht te staan. Sokrates' 
methodischee aanpak hield in dat het vertrekpunt voor de analyse altijd het particuliere 
was.. De jongens reageerden vanuit hun eigen ervaringen, hun eigen leefwereld, en 
datt charmeerde Sokrates. Zijn filosofische gesprekken waren even zovele erotische 
ervaringen,, die hem ervan hebben afgehouden boven dit niveau uit te stijgen. Plato 
heeftt een verband willen aanbrengen tussen deze erotische vorm van filosofische 
analysee en het aporetische resultaat van dit soort dialogen. 

Omm het onderscheid duidelijk te maken tussen Sokrates en hemzelf, en om kritiek te 
gevenn op de Sokratische methode, koos Plato Diotima: het masker van iemand die 
enerzijdss een expert in erotische zaken was en door Sokrates als zodanig werd 
geaccepteerd,, maar anderzijds van iemand die onmogelijk de mannelijke eros kon 
belijden,, en dus onbevooroordeeld de positie van Sokrates in deze kon bepalen. Ze 
spreektt vanuit een hoger perspectief, omdat ze in staat is de hele route van eros te 
overzien.. Ze is een buitenstaander. Plato noemt haar op het moment dat ze de 
erotischee praktijk van Sokrates bekritiseert f| Mavrmicfi ï,évr\ (211dl-2). Diotima 
bestempeltt Sokrates als iemand die hierin zich niet anders gedraagt dan vele anderen 
(aXkoi(aXkoi itoUm 211d6): een echte Atheense man die zich sterk laat leiden door zijn 
voorliefdee voor jongens. De openbaring van Diotima is tegelijk een soort 'afscheid' 
vann de Sokrates die we kennen uit de vroege dialogen. Immers de openbaring van 
Diotimaa is de openbaring van de mogelijkheden van eros die wezenlijk verder reiken 
dann de eros die Sokrates in praktijk heeft gebracht. Als reactie op het betoog van 
Diotimaa zegt Sokrates dat hij door haar woorden overtuigd is, en dat hij zal trachten 
anderenn ervan te overtuigen. Hierin zouden we, met Vlastos, een overgang kunnen 
zienn van de 'Vroege Sokrates' naar de Sokrates uit de werken van Plato's midden
periode,, die een spreekbuis wordt van de visie van Plato zelf.295 

Platoo heeft de beperkingen van zijn aanpak scherp onder woorden gebracht. Nu dit 
gebeurdd is, is het moment aangebroken dat de leermeester alle lof wordt 
toegezwaaid. . 

2944 Vlastos (1991) p. 48 en pp. 53 e.v. 
2«Vlastos(1991)p.46. . 
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HOOFDSTUKK  9 
ALKIBIADE SS EN SOKRATES 

1.. Alkibiades 

Dee plotselinge komst van de dronken Alkibiades verstoort de esoterische rust en 
exclusiviteitt van het gesprek waarin Agathon en zijn gasten zijn verwikkeld. 
Ondersteundd door een fluitspeelster en anderen weet hij het huis van Agathon binnen 
tee dringen en tot het gezelschap toegelaten te worden. 
Inn verschillende opzichten vormt de komst van Alkibiades een breuk met het 
voorafgaande. . 
-- Aan het begin van het symposion had men de fluitspeelster weggestuurd. Alkibiades 
neemtt er een mee. 
-- De deelnemers aan het symposion hadden op instigatie van Eryximachos besloten 
aann iedereen zelf over te laten hoeveel hij tijdens de bijeenkomst zou drinken.1 

Alkibiadess dwingt hen tot dronkenschap. 
-- Terwijl er tijdens de redes nauwelijks sprake is geweest van een onaangename 
spanningg naar aanleiding van een competitie op het terrein van de erotiek, zorgt 
Alkibiadess ervoor dat Sokrates zich zeer ongemakkelijk gaat voelen, vooral ten 
aanzienn van Agathon. 
-- De redes die over Eros/eros zijn gehouden vóór de komst van Alkibiades, 
behandelenn het onderwerp - ieder op zijn eigen manier en in verschillende mate - in 
algemenee zin. Dat wil zeggen: elke spreker stelt - de ene meer dan de andere - eros 
alss een universele kracht voor. Alkibiades daarentegen spreekt over een individueel 
gevall van eros, namelijk die tussen hem en Sokrates. 

Alkibiadess was een van de bekendste Atheners uit zijn tijd. Als achtergrond bij onze 
interpretatiee van de betekenis van het optreden van Alkibiades tijdens het symposion 
moetenn we nagaan welke gegevens uit het leven van deze ambitieuze en briljante 
politicuss hierbij van belang zijn. Mijns inziens gaat het om drie zaken: het jaar 416, de 
beeldvormingg over de seksuele houding en moraal van Alkibiades, en zijn 
vriendschapp of verhouding met Sokrates.2 

Hett  jaar  416 
Inn dit jaar is Alkibiades op het toppunt van zijn macht, en vlak voor het moment dat hij 
mett de stad Athene in een slepend conflict geraakt. In 420 v. Chr. was hij tot strateeg 
gekozen.33 Deze positie was hij echter waarschijnlijk na het debacle bij Mantinea in 
4188 kwijtgeraakt.4 In 416 nam hij deel aan de Olympische Spelen met zeven wagens 
enn won de eerste, tweede en vierde plaats.5 Nog nooit had een individu met zo'n 
aantall wagens aan de Spelen deelgenomen. Bovendien regelde hij zijn verblijf in 
Olympiaa alsof hij een vorst was.6 De zoon van Alkibiades zegt over zijn vader: 

llSmp.Smp. 176e4e.v. 
2Alkibiadess stierf in 404. Men zou zich kunnen afvragen of de openingsscène van het Symposium op 
eenn of andere manier hiermee is verbonden. Maar zoals de edities van Hug (p. 6), Bury (p. LXTV) en 
Robinn (pp. XXI-XXII) overtuigend laten zien, moet het gesprek tussen ApoTlodoros en degene aan wie 
hijj zijn verslag doet van dit symposion ca. 400 hebben plaatsgevonden. Zie ook noot 5 van hfdst. 1. 
PacePace Nussbaum (1986) pp. 168-171. 
3Ziee Plu. Alc. 15. 
4Ziee Th. VI, 8 en Plu. Alc. 18. Zie Ellis (1989) pp. 40 e.v. 
5Th.. VI, 16. Isoc. XVI, 34 vermeldt dat hij de eerste, tweede en derde plaats behaalde. 
6Dee Ephesiërs bouwden alleen voor hem een paviljoen in Perzische trant, dat tweemaal zo groot was als 
hett officiële van Athene; de Lesbiërs moesten de wijn leveren en wat hij verder voor zijn verblijf nodig 
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Zijnn bijdrage op dit festival aan de offers en de andere uitgaven ten behoeve van de Spelen waren 
zoo royaal en groots, dat deze de totale bijdrage van anderen duidelijk overtrof. En toen hij zijn 
bezoekk aan de Spelen had beëindigd, had hij zoveel succes behaald dat de successen van zijn 
voorgangerss erbij in het niet vielen, dat de overwinningen van tijdgenoten geen jaloezie meer 
kondenn opwekken en de toekomstige fokkers van renpaarden geen kans meer hadden hem te 
overtreffen.7 7 

Inn de lente van 415 kwam Alkibiades terug in de generale staf, toen het Atheense 
gezantschapp uit Sicilië was teruggekeerd en de volksvergadering besloot om 
Alkibiades,, Nikias en Lamachos tot bevelhebbers met onbeperkte volmacht voor de 
expeditiee naar Sicilië te benoemen. Temidden van deze gebeurtenissen, zo schrijft 
Thoukydidess (VI, 27), werd van het grootste deel van de Hermeszuilen in één nacht 
hett gelaat (TÖ npóaama) verminkt. Plutarchus vermeldt dat rond diezelfde tijd de 
Adoniaa werden gehouden.8 Eén van degenen die van deze daad werd beschuldigd 
wass Alkibiades, omdat enkele in de stad wonende vreemdelingen en slaven 
getuigdenn dat Alkibiades en zijn vrienden in het verleden andere beelden hadden 
verminktt en binnenshuis de mysteriën (van Eleusis) hadden bespot.» Plutarchus 
vermeldtt dat een zekere Theodoras hierbij de rol van heraut had gespeeld, Poulytion 
diee van de toortsdrager, Alkibiades die van hogepriester en de andere vrienden die 
vann ingewijden. In de volks vergadering werd Alkibiades aangeklaagd wegens 
asebeiaasebeia jegens de godinnen van Eleusis.,0 Men ging zelfs zover te suggereren dat 
Alkibiadess en de zijnen erop uitwaren de democratie ten val te brengen. 
Tussenn de overwinning van Agathon op de Lenaia, een feest dat in de maand 
GamélionGamélion (januari/februari) werd gevierd, en de gebeurtenis met de Hermesbeelden 
zitt dus meer dan een jaar.11 Is het de bedoeling van Plato geweest om een verband 
aann te brengen tussen de verschijning van Alkibiades op het symposion en de 
gebeurtenissenn van een jaar later? Thoukydides laat duidelijk blijken dat Alkibiades 
weinigg te maken heeft gehad met de verminking van de Hermesbeelden. In de tekst 
vann het Symposium is geen enkele toespeling op Hermes of de Hermes-beelden,12 wel 

had;; de bewoners van Chios zorgden voor zijn offerdieren en voor het voer van zijn paarden; [Andoc.] 
4.30,, Plu. Alc 12. 
TIsoc.. XVI, 34. Over Alkibiades en zijn optreden tijdens de Olympische Spelen, zie verder Ch. Hupperts 
e.a.,, Olympische Spelen, sportbeoefening in de Griekse Oudheid, Leeuwarden, 1989: pp. 159-162. 
8Phi.. Alc. 18. Dit brengt Keuls (1985) pp. 31-32 en p. 391 op de gedachte dat het vrouwen waren die de 
phcdloiphcdloi (!) van de Hermesbeelden hebben afgehakt. Voor een goed overzicht van deze gebeurtenis, zie 
Furleyy (1996) pp. 13-17. 
99PUx.AIc.PUx.AIc. 19. 
10Ditt was des te pijnlijker omdat de familie van zijn vrouw Hipparete, met wie hij ca. 420 in het 
huwelijkk was getreden, een speciale verbintenis had met deze Mysteriën. Zie Davies (1971) pp. 159-
260.. Alkibiades' godslasterlijke houding was wellicht een van de redenen waarom zijn vrouw van hem 
wildee scheiden. 
"Datt Agathon zijn overwinning op de Lenaia behaalde, weten we uit A then. Deipn. V, 217a. Robin 
betwijfeltt of Athenaios gelijk heeft met de Lenaia. Volgens hem heeft hij dit afgeleid uit de opmerking 
inn 223c dat de nachten lang waren. In 175c daarentegen wordt gezegd dat er meer dan 30.000 mensen 
tijdenss het festival aanwezig waren. Dit betekent, volgens Robin, dat Agathon zijn overwinning op de 
Grotee Dionysia in maart heeft behaald. Ik denk echter dat Robin ongelijk heeft. Immers het laat zich 
aanzienn dat het getal van 30.000 een overdrijving is, aangezien het Dionysos-theater hoogstens ca. 
17.0000 bezoekers kan bevatten. Overigens plaatst Robin de gebeurtenissen met de Hermesbeelden 
abusievelijkk in 416 in plaats van 415. 
l2Nussbaumm (1986) p. 171 meent dat Plato hoogstwaarschijnlijk geloofde dat Alkibiades hieraan 
schuldigg was. Dit lijkt me een slag in de lucht. Plato had ongetwijfeld Thoukydides gelezen, wiens 
verslagg duidelijk maakt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Alkibiades hieraan schuldig is. Nussbaum 
ziett op het punt van de roekeloosheid van Alkibiades een verband tussen zijn rol inzake de verminking 
enn die in het Symposium. Dit verband wordt mijns inziens nergens duidelijk gesuggereerd. Het volgende 
verbandd dat zij aanbrengt, lijkt ook een slag in de lucht: 'when Alcibiades says, "There is no truce 
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opp Eleusis. Diotima gebruikt voor haar openbaring over de opgang naar de Vorm het 
Schonee termen die verwijzen naar de Eleusinische mysteriën. Het is opvallend dat 
Alkibiadess pas binnenkomt, nadat Sokrates klaar is met zijn verslag over wat hij van 
Diotimaa heeft geleerd. Alkibiades hoort er niets van en er zal verder ook niet in het 
bijzijnn van hem hierover gesproken worden. De naam van Diotima valt niet meer en 
niemandd van het gezelschap verwijst naar wat Sokrates net heeft verteld. Ook het 
onderwerpp van gesprek tussen Sokrates, Agathon en Aristophanes, die tot in de 
vroegee uurtjes hun discussie voortzetten, behelst niet wat men geleerd heeft van 
Diotima.,3 3 

Dee verschijning van Alkibiades vormt ook in dit opzicht dus een breuk, temeer daar 
dee woorden van Diotima van een dergelijke moeilijkheidsgraad zijn en een dergelijke 
impactt hebben, dat ze de andere aanwezigen op het symposion, zoals ook blijkt uit de 
reactiee van Aristophanes (212c4-6), (en de lezer) aan het denken hebben gezet. Het 
iss mogelijk dat Plato met deze verwijzing naar de Eleusinische mysteriën 
gecombineerdd met de breuk die Alkibiades in de reeks van redes vormt, de 
godslasterendee houding van Alkibiades tegenover de godinnen van Eleusis in 
herinneringg wil roepen. De openbarende woorden van Diotima zijn aan hem niet 
besteed,, of scherper: ze zijn niet voor zijn oren geschikt. Plato zou dan met deze 
indirectee toespeling op de asebeia van Alkibiades aangeven dat met de komst van 
Alkibiadess op het symposion iemand uit een andere wereld, met een geheel andere 
context,, zich aan het gezelschap opdringt. 

Alkibiades''  seksuele gedrag en moraal 
Hett seksuele aspect van het roerige leven van Alkibiades lijkt relevant voor de 
manierr waarop we de plaats van de Athener in het Symposium moeten beoordelen. 
Hett gaat om de beeldvorming van zijn seksuele gedrag en zijn moraal en niet om de 
vraagg of wat de bronnen ons hierover meedelen op waarheid berust. Talrijke roddels 
doenn over hem in dit aspect de ronde. We zullen de anekdotes kort weergeven: eerst 
degenee die betrekking hebben op zijn heteroseksuele contacten, vervolgens degene 
waaruitt hij als eromenos of erastes naar voren komt. 

Heteroseksuelee contacten 
Pseudo-Andocidess {Tegen Alcibiades 14-15) en Plutarchus (Alcibiades 8) vertellen 
hett verhaal van de poging van Hipparete, de echtgenote van Alkibiades en afkomstig 
uitt een van de rijkste families van Athene, om van haar man te scheiden.14 Bij zijn 
huwelijkk ontving hij een geweldige bruidsschat, namelijk tien talenten en na de 
geboortee van hun eerste kind nog eens tien talenten. Hij bracht van dit geld hetairen 
naarr het echtelijk huis, zowel slavinnen als vrije vrouwen.13 Zij nam hieraan aanstoot, 
verliett het huis en ging bij haar broer wonen. Alkibiades veranderde zijn gedrag niet, 
hetgeenn haar uiteindelijk deed besluiten van hem te scheiden. Toen zij voor de 
echtscheidingg in het openbaar verscheen op de agora, nam Alkibiades haar met 
geweldd mee naar huis.16 Niet lang na deze gebeurtenis zou zij gestorven zijn. 
Bekendd is verder het verhaal dat hij in Sparta Timaia, de vrouw van koning Agis, 
verleiddee en haar zwanger maakte. Hun zoon zou Leotychidas heten en Alkibiades 
zouu naar het verslag van Plutarchus gezegd hebben dat hij haar niet verleid had uit 

betweenn me and you, but Til get my revenge on you some other time" (213Ó7-8), we are surely meant 
too think of another time and of an assault made against the stone genitals and the 'wonderful head' (cf. 
213e2)) of Hermes, god of luck.' 
l3Ziee hfdst. 10. 
l4Overr de familie van Hipparete, zie Ellis (1989) pp. 32-34. 
l5Pseudo-Andocidess vat dit gedrag samen met de woorden: ovtooq tippum^ fjv (14). 
l6Hett is niet helemaal duidelijk of Alkibiades met deze actie zijn minachting voor de magistraten, de 
wettenn en zijn medeburgers tentoonspreidde (zo pseudo-Andocides) of dat hij hiermee een bepaald 
gebruikk volgde (zo Plutarchus). Zie Ellis (1989) p. 33. 
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hybrishybris of om de lust, maarr om ervoor te zorgen dat zijn afstammelingen koningen van 
Spartaa zouden zijn. Zijn wens kwam niet uit, want Agis werd door zijn vrouw op de 
hoogtee gesteld en aan Leotychidas werd als bastaard het recht op de troon ontnomen. 
Bovendienn zou Alkibiades met dit voorval definitief Agis' sympathie verspeeld 
hebben,, waardoor er een grote verwijdering tussen de Athener en de Spartanen 
ontstond,, zodat hij genoodzaakt was Sparta te verlaten.17 

Alkibiadess was verder verliefd geworden op Medontis uit Abydos en toen hij met zijn 
oomm Axiochos naar de Hellespont voer, deelde hij haar met hem. Later werd een 
dochterr geboren, maar ze konden niet zeggen wie de vader was. Toen dit meisje 
seksueell rijp was, sliepen zij om de beurt met haar. Als ze bij Alkibiades verbleef, zei 
dezee dat ze de dochter van Axiochos was; als ze bij Axiochos verbleef, zei hij dat ze 
dee dochter van Alkibiades was.18 We kennen nog andere namen van hetairen met wie 
Alkibiadess verkeerde, zoals Damasandra (=Timandra) en Theodote.19 

Ookk zijn er enkele toespelingen op incestueuze verhoudingen van Alkibiades. In zijn 
CyrusCyrus beschuldigt Antisthenes hem van overspel met vrouwen en van incest met zijn 
moeder,, dochter en zuster, op de manier van de Perzen.20 Van een zuster van 
Alkibiadess horen we echter verder niets. In de redevoering van Lysias tegen de zoon 
vann Alkibiades karakteriseert Lysias het type mens waartoe de zoon, maar ook zijn 
vaderr behoort als volgt: 

hebbenn de meesten van hen zich niet geprostitueerd, terwijl sommigen met hun zusters hebben 
geslapenn en anderen bij hun dochters kinderen hebben verwekt; anderen hebben de mysteriën 
opgevoerd,, de Hennen verminkt en tegenover alle goden asebeia gepleegd en zich ten opzichte 
vann de hele stad misdragen ...721 

Verscheidenee van deze anekdotes over het heteroseksuele gedrag van Alkibiades 
zijnn vermoedelijk niet meer dan roddels, door zijn politieke vijanden verzonnen om 
hemm zwart te maken. Ze laten in elk geval zien dat Alkibiades verbonden werd met 
eenn promiscue houding. In de beeldvorming komt hij zonder meer naar voren komt 
alss dtcóXaaxoq en als iemand die op het seksuele terrein roekeloos, baatzuchtig en 
meedogenlooss is. 

17Plu.. Alc. 23,7 e.v., vergelijk ook Athen. Deipn, 574d en 535b. In zijn Axiochus noemt Aischines hem 
eenn dronkaard en een jager op andermans vrouwen (Athen. 220c). Ook is er een versie over zijn dood, 
diee te maken heeft met het verleiden van een vrouw uit een bekende familie (Plu. Alc. 39.5). 
l8Athen.. Deipn. 534f-535a en 574e, die voor deze informatie verwijst naar een ons niet overgeleverde 
redevoeringg van Lysias. 
"Athen.. Deipn. 535c en 574e. Vergelijk ook Plu. Alc 36.2. Ook wordt verteld dat Alkibiades na de 
veroveringg van Melos een Melische vrouw had gekocht en bij haar een zoon verwekte, die hij opvoedde, 
ziee Ps. And. Tegen Alcibiades 22-23 en Plu. Aïcibiades 16,5. 
20Geciteerdd in Athen. Deipn. 220c; vergelijk ook 535e. Ook Plutarchus (Alc. 23.5) vermeldt dat 
'Alkibiadess in zijn omgang met Tissaphemes de Perzische royale levenshouding overtrof in pracht en 
verkwisting.'' Het zou kunnen zijn dat ook Plutarchus hiermee refereert aan de incestueuze 
huwelijksgewoontess van de Perzen. Cf. Littman (1970) p. 270. 
21Ly.. XIV, 41-42. 
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Homoseksuelee contacten 
Alkibiadess stond in Athene bekend om zijn schoonheid.22 Er wordt in de bronnen dan 
ookk melding gemaakt dat hij verscheidene erastai had.23 De anekdotes die over zijn 
relatiess met zijn erastai worden verteld, karakteriseren hem als een zeer arrogante 
jongen,, die geen rekening houdt met de gevoelens van zijn minnaars, maar zoveel 
mogelijkk voordeel voor zichzelf nastreeft. Plutarchus levert ons enkele fragmenten 
overr uit een redevoering tegen Alkibiades op naam van Antiphon.24 Alkibiades zou 
eenss als jongen (itaü;) van huis zijn weggelopen naar Demokrates, zijn erastes. In die 
tijdd stond hij onder voogdijschap van Perikles en diens broer Ariphron. Deze laatste 
wildee van dit incident een openlijk schandaal maken, maar Perikles stond dit niet toe. 
Ookk zou Alkibiades in de palaistra van Sibyrtios een lastige bewonderaar met een 
knuppell hebben gedood. Plutarchus vindt deze verhalen ongeloofwaardig, omdat ze 
afkomstigg zijn van iemand die Alkibiades haatte. 
Eenn andere erastes van Alkibiades was Anytos, Sokrates' aanklager. Toen Anytos 
voorr zijn vrienden een diner organiseerde, nodigde hij Alkibiades ook uit. Deze sloeg 
dee uitnodiging af, maar nadat hij zich thuis aan de drank had overgegeven, ging hij 
tochh met enkele vrienden naar het huis van Anytos. Hij bleef in de deuropening staan 
enn bekeek de tafels, die beladen waren met gouden en zilveren bekers. Vervolgens 
bevall hij zijn slaven de helft ervan mee te nemen en naar zijn huis te brengen. Hierna 
vertrokk hij. Anytos suste de verontwaardiging van de andere gasten met de woorden: 
'Hijj heeft de helft laten staan, hij had alles kunnen meenemen.'25 Plutarchus merkt op 
datt Alkibiades de rest van zijn erastai op dezelfde manier behandelde, maar vertelt 
vervolgenss een verhaal dat hierop een uitzondering vormt. Een zekere metoik die zijn 
erastess was, verkocht alles wat hij had en bood een bedrag van 100 staters aan 
Alkibiadess aan. Deze nodigde hem uit voor een groot diner, toonde zich zeer 
vriendelijkk jegens hem en gaf hem zijn goud terug. Vervolgens hielp Alkibiades hem 
omm de pachters van de belastingen te slim af te zijn en hun een talent te ontnemen.26 

Inn de levensbeschrijving van Bion door Diogenes Laërtius vinden we de volgende 
uitspraak,, die het seksuele gedrag van Alkibiades goed samenvat: 

alss jongen haalde hij de mannen weg bij de vrouwen, zodra hij een jongeman was geworden de 
vrouwenn bij hun mannen.27 

Bionn zou met deze uitspraak kunnen suggereren dat Alkibiades als jongen de 
vrouwenroll en als jongeman de mannenrol in de seksualiteit heeft vervuld.28 Dat hij 
doorr komediedichters als een pathicus werd afgeschilderd, suggereert een scholiast 
opp de Achamenses van Aristophanes: zij bespotten Alkibiades, zoon van Kleinias, als 
iemandd met een 'wijde aars'.29 Wellicht kunnen we dit beeld in verband brengen met 
eenn opmerking van Plutarchus. Hij deelt mee dat Alkibiades naast zijn actieve leven 

MXen.. Mem. I, II, 24; Plu. Alc. 1.3,4.1; Ael. V.H. XII, 14; Nepos Alc. 1; Athen. Deipn. 534c, 566d, 
574d. . 
"Plu.Afc.. 3.1,4.1-2,4.4,5.1,6.1-2. 
MPlu.. Alc. 3 en Athen. Deipn. 525b. 
^Plu.. Alc. 4.5 en Athen. Deipn. 534e, die Sateros citeert en een iets andere versie van het verhaal geeft. 
Cf.. ook Plu. Eroticus 762c. 
26Plu.. Alc. 5. Littman (1970) p. 269 meent dat de betreffende metoik Poulytion was, die deelnam aan de 
bespottingg van de Mysteriën. 
"Diog.. Laèrt. IV, 49: xöv ' AXtaPidSnv ueu^óuevo^ ëXeyev éc, véoq uèv <ov TO-Ü̂  av5paq dnaydyoi 
tcövv yuvauc<5v, veavicncoq 5è Yevóuevoc, taq ywaïKa<; ww dvépóv. Cf. Suetonius, Julius Caesar 52 
enn Cicero, Verr. 2, 78. 
^Hett fragment van Eupolis (Koek 1.300) uit de Vleiers (= Athen. Deipn. 535a-b) en het fragment van 
Pherekratess (Koek 1.194 = Athen. Deipn. 535b) hebben waarschijnlijk geen betrekking op 
homoseksueell gedrag, maar op Alkibiades als minnaar van vrouwen, pace Littman (1970) p. 267. 
^Scholiënn V Achamenses 716:' AA.KiPid8iiv TÖV KXeiviov éq Kaxajcvyova Kcouxj)5oóknv. 
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inn de politiek en zijn slimheid zich overgaf aan een grote weelde in zijn manier van 
leven,, aan buitensporigheid in drank en liefde en aan verwijfdheid in kleren. Deze 
warenn van purper gemaakt en sleepten over de grond wanneer hij over de agora 
liep.300 Blijkbaar was een vrouwelijk imago niet helemaal vreemd aan Alkibiades. 
Wee kunnen deze beschrijving van de beeldvorming van het seksuele gedrag en de 
seksuelee moraal van Alkibiades afsluiten met de conclusie dat hij bekend stond als 
iemandd die zijn seksuele lusten zowel in heteroseksuele als homoseksuele contacten 
botvierdee en dat hij een promiscue leven leidde. Hij werd geassocieerd met incest en 
eenn enkele maal ook met het gedrag dat past bij een pathicus. Waarschijnlijk heeft 
Thoukydidess deze houding voor ogen als hij spreekt over de algemene angst voor 
Alkibiades' ' 

grotee buitensporigheid in zijn privé-leven en zijn instelling/gezindheid die hij in elke 
omstandigheidd waarin hij geraakte, aan de dag legde.31 

2.. Alkibiades en Sokrates 

Zoalss we hebben gezien, zijn er naast het Symposium drie dialogen waarin Plato 
meldingg maakt van het contact tussen Alkibiades en Sokrates: Protagoras, Gorgias 
enn Alcibiades L32 De Protagoras bevat een raamvertelling: Sokrates vertelt aan een 
vriendd die hij later op de dag ontmoet over het gesprek dat hij met Protagoras in het 
bijzijnn van onder anderen Alkibiades en Kritias heeft gevoerd. Terwijl Alkibiades 
verderr nauwelijks een rol speelt in de Protagoras, opent de dialoog met een 
toespelingg op de verliefdheid van Sokrates op Alkibiades: 'Sokrates heeft zeker jacht 
gemaaktt op de jeugdige schoonheid van Alkibiades.' Maar Alkibiades is geen neut; 
meer,, want volgens de vriend, die hem onlangs heeft gezien, heeft Alkibiades een 
vollee baard. Alkibiades moet dus zo'n 20 jaar zijn.33 Sokrates stoort zich hier niet aan 
enn citeert een vers uit Homeros waarin gezegd wordt dat juist de leeftijd van de 
eerstee baard de beminnelijkste leeftijd is. Sokrates laat blijken dat Alkibiades hem die 
dagg niet ongenegen was, want tijdens de discussie koos hij Sokrates' partij.34 Dat 
Alkibiadess dit doet, wijst op zijn vriendschap met de filosoof, en welücht op het feit dat 
hunn gevoelens wederzijds zijn. Anderzijds geeft de vraag van de vriend 'hoe is de 
jongemann tegenover u gestemd?' aan dat Alkibiades' houding tegenover Sokrates 
wisselendd kan zijn. Plato plaatst vervolgens lichamelijke schoonheid tegenover 
schoonheidd die in wijsheid is gelegen: Alkibiades als het prototype van de eerste 
vormm van schoonheid, Protagoras van de tweede. Sokrates heeft in het bijzijn van 
Protagorass geen oog gehad voor Alkibiades en hij was hem zelfs herhaaldelijk 
vergeten.. Zowel Sokrates zelf als de vriend geven aan dat dit zeer ongebruikelijk is. 
Dee vriend kan alleen concluderen dat er iemand aanwezig was die nog mooier was 
dann Alkibiades. Sokrates wordt getypeerd als iemand die door beide vormen van het 
KOXÓVV gebiologeerd is. Maar uiteindelijk wint bij hem de 'geestelijke' schoonheid het 

^Plu.. Alc. 16. Ook Athenaios (534c) vermeldt dat hij in opvallende kleding liep, maar Plutarchus is de 
enigee die deze gewoonte van hem als vrouwelijk bestempelt. 
3'Th.. VI, 15, 4: $o$r\Qèvze<; yap amoü oi itoXXoi xó uéYe8o<; xii<; re Katd TÓ éctvcoü acöua 
itctpavouia;; èq TTIV öiavcav Kal rf^ Siavoia? <5v Ka9* êv EKCKTTOV èv ÖTCÖ yiyv01'10 ênpaaaev,... 
Vergelijkk Xen. Mem. I, II, 12, waarin hij gekarakteriseerd wordt als TÜJV év TTJ ÖTiuoKpcmo; jidvxwv 
dicpatéoTacóc,, te Kal üppiaióraToc, tcai ptaiórata;. 
32Dcc laat Alcibiades II buiten beschouwing, gezien de algemene twijfel over de authenticiteit van de 
dialoog.. Overigens biedt deze dialoog geen enkele informatie over het persoonlijke contact tussen 
Sokratess en Alkibiades. 
33Dee dramatische datum van de dialoog wordt daarom traditioneel gesteld op ca. 435-433. Zie Guthrie 
(1975)) p. 214. 
^f .. Prt. 336b-den348b. 
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vann de lichamelijke schoonheid, ook al doet deze laatste zich in zijn perfectie aan hem 
voor.. De toespeling op de hartstocht van Sokrates voor de lichamelijke schoonheid is 
niett ironisch: Sokrates is daadwerkelijk in de war van de schoonheid van 
Alkibiades.333 De Gorgias (481d-482a) bevestigt dit beeld: Sokrates beschouwt 
Alkibiadess naast de filosofie ook als zijn paidika. Sokrates moet bekennen dat hij 
verliefdd is op de impulsieve, onstandvastige Alkibiades, die het ene moment dit en het 
anderee moment dat zegt.36 We zullen zien dat deze karakterisering van Alkibiades 
zeerr goed aansluit bij de manier waarop hij in het Symposium wordt voorgesteld. 

Dee Alcibiades van Plato {Alcibiades I) 
Ookk in de Alcibiades I beschouwt Sokrates zichzelf als de erastes van Alkibiades 
(104e-105a).. Maar in deze dialoog treffen we wel een ongebruikelijke wending aan in 
dee verhouding tussen Sokrates en Alkibiades.37 Het raamwerk van deze dialoog 
betreftt de 'erotiek' tussen Sokrates en Alkibiades: in het begin van de dialoog is 
Sokratess de erastes van Alkibiades en aan het slot ervan zijn de rollen omgedraaid en 
kondigtt Alkibiades aan dat hij Sokrates als een paidagogos achterna zal lopen, zoals 
Sokratess dat met hem heeft gedaan. Hoe heeft Sokrates deze rolomdraaiing voor 
elkaarr gekregen? We zien in de Alcibiades hetzelfde patroon als in de Charmides en 
dee Lysis. Middels het filosofische gesprek met de jongen, dat verder geen betrekking 
heeftt op hun verhouding, versterkt Sokrates als het ware de vriendschap met de 
jongen.. Deze raakt geboeid door wat Sokrates te berde brengt en door zijn 
vasthoudendee analyses. In de Alcibiades speelt Sokrates een zeer zelfverzekerde rol, 
diee we uit de andere 'erotische' dialogen van hem niet kennen. Hij gaat recht op zijn 
doell af, weet precies waarover hij spreekt en laat het gesprek niet in een aporie 
eindigen. . 
Watt in de Alcibiades gebeurt is daarom ongewoon. Alkibiades is niet alleen geboeid 
doorr Sokrates' analytisch vermogen, maar raakt ook overtuigd van de centrale 
stellingg van Sokrates' advies, namelijk dat hij zorg moet besteden aan zijn ziel. Hoe 
weett Sokrates dit voor elkaar te krijgen? 
Aann het begin van de dialoog maakt Sokrates globaal aan Alkibiades duidelijk dat 
hijzelff zich van de andere erastai onderscheidt: dezen hebben tot vervelens toe 
contactt met hem gezocht, maar Sokrates had, zolang Alkibiades jong, mooi en 
aantrekkelijkk was, gezwegen, ook al was hij wel steeds in zijn buurt (103a4). Zijn 
daimoniondaimonion had hem weerhouden. Bovendien verschilt Sokrates ook hierin van de 
anderee erastai, dat hij Alkibiades niet in de steek laat (103a2-3). Het is in deze fase 
vann het gesprek nog niet duidelijk hoe dit verschil is te verklaren. Pas tegen het einde 
vann het gesprek (13 ld e.v.) geeft Sokrates een verklaring voor zijn gedrag. 
Sokratess karakteriseert Alkibiades als een jongeman met een zeer groot zelfbe
wustzijn,, die zich verheven acht boven zijn minnaars. Hij heeft niemand nodig. En dit 
lijktt terecht, want hij heeft grote kwaliteiten en verworvenheden. Hij is mooi, begaafd 
enn afkomstig van Atheense topfamilies.38 Verder is Alkibiades een uiterst ambitieus 
persoon,, die erop uit is niet alleen in Athene of in Griekenland, maar ook over de 
grenzenn van Griekenland macht en faam te verwerven. Hij wenst de hoogste positie 
enn met minder neemt hij geen genoegen. Zeer onverwacht, maar met grote stelligheid 
beweertt Sokrates nu dat hij onmisbaar is voor Alkibiades' ondernemingen. Hij kan 

33lnn Prt. 316a4-5 is eerder sprake van ironie als Sokrates van Alkibiades zegt ó KOXÓC,. éq 4rf|C, <"> K a i 

èya>> iteiOoum. 
^Voorr een bespreking van deze passage, zie hfdst. 7, par. 5.1. 
37Dcc zal me hier niet inlaten met de discussie of de Alcibiades I wel of niet authentiek is. In de oudheid 
werdd niet aan de authenticiteit getwijfeld. Voor een overzicht van de opvattingen hieromtrent, zie Vink 
(1939),, de Strycker (1942) en Bos (1970), wiens onderzoek de authenticiteit onwaarschijnlijk maakt 
38Alkibiadess stamde van moederszijde af van de Alkmaioniden, een van de meest invloedrijke Atheense 
families,, en van vaderszijde van de Kleinias-familie. Voor informatie over deze families, zie Ellis 
(1989)) pp. 1 e.v. en pp. 99 e.v. 
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voorr hem van de allergrootste waarde zijn. En dat is de reden waarom Sokrates tot 
nuu toe heeft gezwegen. In een eerder stadium zouden zijn woorden verspilde moeite 
zijnn geweest, omdat Alkibiades te jong ervoor was. Nu zal hij wel naar hem luisteren 
(105de.v.). . 
Maarr zal Sokrates hetzelfde lot beschoren zijn als de andere erastai? Sokrates is een 
gewaarschuwdd man. Hij heeft Alkibiades jarenlang geobserveerd en kent zijn 
karakterr door en door. Sokrates past daarom zelf het advies toe dat hij in de Lysis aan 
Hippothaless geeft (210e), namelijk dat de erastes zijn paidika moet kleineren en 
vernederen.. Hij draait de rollen om. Alkibiades krijgt niet de kans Sokrates als erastes 
tete minachten. Midden in zijn gesprek met hem bekritiseert hij Alkibiades in de keuze 
vann zijn tegenstanders. Hij moet zich niet meten met degenen die hij in het Atheense 
politiekee bedrijf tegenkomt, maar met de besten, en dat zijn de Spartaanse en 
Perzischee koningen. Op het punt van afkomst - hun geslacht is dat van koningen - van 
opvoeding,, van rijkdom en van moraal in het geval van de Spartanen, delft Alkibiades 
onmiskenbaarr het onderspit. Hij moet dus niet zo'n hoge dunk van zichzelf hebben, 
wantt in vergelijking met deze koningen stelt hij nog niets voor. Maar hoe kan hij zich 
dann tegen hen verweren? Alleen door émjiéXeia en téxvn- Nu heeft Sokrates 
Alkibiadess waar hij hem wil hebben. De jongen wil zo volmaakt mogelijk worden en 
iss bereid met Sokrates te onderzoeken hoe hij dit kan realiseren. 
Centraall in het daaropvolgende gesprek staat de zorg voor de ziel (èjiinëAcia xf\«; 
y\>XTte).. Volgens Sokrates moeten we een onderscheid maken tussen 'zorgen voor het 
dingg zelf en 'zorgen voor iets dat daartoe behoort.' Zorgen voor je eigen zaken is iets 
anderss dan zorgen voor jezelf. Zaken als rijkdom en reputatie, die voor Alkibiades 
zulkee belangrijke waarden zijn, zijn dingen die bij ons horen; hieraan aandacht 
bestedenn is niet hetzelfde als aandacht besteden aan jezelf. Ook is het lichaam geen 
onderdeell van de persoon zelf. Het lichaam is een instrument voor de ziel, het is 
datgenee wat behoort tot de ziel. Als iemand verliefd is op het lichaam van Alkibiades, 
houdtt hij dus niet van Alkibiades zelf, maar van iets dat aan de persoon van 
Alkibiadess toebehoort. Nu wordt het verschil duidelijk tussen Sokrates en andere 
erastaii van Alkibiades. Deze laatsten zijn op zijn lichaam verliefd. Maar zodra zijn 
schoonheidd is verdwenen, zijn zij ook verdwenen. Sokrates is de enige die echt 
verliefdd is op Alkibiades, omdat hij op diens ziel verliefd is. Daarom blijft Sokrates ook 
aann hem trouw, ook al verwelkt diens schoonheid (131c e.v.). Sokrates kan zich er 
duss op beroemen, de enige minnaar van Alkibiades te zijn, want de anderen zijn 
verliefdd op iets van Alkibiades en niet op Alkibiades zelf. 
Will de mens zorg kunnen besteden aan zijn ziel, dan zal hij, zo redeneert Sokrates 
vervolgens,, eerst moeten weten wat de ziel is. Een mens moet dus streven naar 
zelfkenniss en deze zelfkennis noemt Sokrates oo^ia. Zelfkennis betekent weten wat 
dee functie is van de ziel. Maar de functie van de menselijke ziel is, aldus Sokrates, 
onlosmakelijkk verbonden met deugdelijk handelen en dus met de deugd. Zelfkennis is 
duss gelijk aan het kennen van de deugden, weten welke handelingen rechtvaardig, 
moedig,, etc. zijn. Zelfkennis betekent dus kennis hebben van die deugden die iemand 
tott een goed mens maken. Zelfkennis is bij uitstek datgene waardoor wij zorg 
bestedenn aan onze eigen ziel. 
Zelfkenniss is ook een noodzakelijke voorwaarde om te onderscheiden wat van 
onszelff is en wat bij ons hoort, en in dit laatste te onderscheiden wat goed en niet goed 
is.. En deze kennis is weer noodzakelijk om te weten wat van iemand anders is, en dus 
ookk om de belangen van de staat te kunnen behartigen. Alkibiades laat zich ervan 
overtuigenn dat zelfkennis de focus moet worden van zijn leven en dat dit de weg is om 
gelukkigg te worden. 
Alkibiadess begrijpt dat hij Sokrates nodig heeft. Hij zal voortdurend in de buurt van 
Sokratess moeten zijn om zijn weg op het pad van de deugd en van zelfkennis te 
vervolgen. . 
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Err is een kans dat we van rol zullen wisselen en dat ik de jouwe en jij de mijne zult nemen. Want 
vanaff deze dag kan ik niet anders dan je als een paidagogos te begeleiden en dat jij door mij 
begeleidd zult worden.39 

Alkibiadess neemt het gedrag van de erastes over. Hij is aangestoken door Sokrates' 
woordenn en wil zijn meester volgen waar hij maar kan. Het is echter niet Alkibiades 
diee de rollen omdraait, maar Sokrates. Hij is erin geslaagd bij Alkibiades 
belangstellingg te wekken voor de juiste levenswijze. Door hem eerst neer te halen en 
doorr afbreuk te doen aan diens zelfbewustzijn, heeft hij hem nu op de knieën. Wat 
Alkibiadess gewend was te doen met zijn erastai, heeft Sokrates nu op hem 
toegepast.400 De opmerking die Sokrates maakt als reactie op de gedachte van de 
rolomdraaiingg is opvallend: 

Dann zal er geen enkel verschil zijn, mijn beste, tussen mijn eros en een ooievaar, als zij bij jou een 
gevleugeldee eros heeft uitgebroed en mijn liefde op haar beurt vervolgens door deze verzorgd zal 
worden.41 1 

Volgenss een legende werden oude ooievaars gevoed door de jongen die zij hadden 
uitgebroed.. De eros van de erastes wekt bij de eromenos eros op, dat wil zeggen: de 
eromenoss ontwikkelt zelf het streven naar filosofisch inzicht. Zijn eros is gevleugeld, 
nett als een vogel, een beeld dat wellicht geïnspireerd is door de mythe in de Phaedrus. 
Dee eromenos wordt dus zelf <t>iXóoô o<; en begint de rol van de erastes op zich te 
nemen.. Sokrates heeft niet alleen vanuit zichzelf inzicht voortgebracht (xUxew), maar 
ookk bij een ander verwekt (yewdv). Eros werkt aanstekelijk en de omgang met een 
erastess als Sokrates, maakt de eromenos zelf tot een erastes. We zullen zien dat ook 
dee Alkibiades-scène in het Symposium een dergelijke voorstelling van zaken geeft. In 
dee rede van Diotima is de zorg van de erastes gericht op zijn product, en koesteren de 
erastess en eromenos geen nadrukkelijke zorg voor elkaar. In de Alcibiades I maakt 
Sokratess geen bezwaar dat hij vanaf nu alle aandacht van Alkibiades zal krijgen, 
maarr dan wel in de eerste plaats omwille van de psuchè van de jongen zelf. Sokrates 
heeftt hem van zichzelf afhankelijk gemaakt, zodat Alkibiades zich aan Sokrates wil 
onderwerpen.. Sokrates twijfelt echter of Alkibiades het zal volhouden. Niet omdat hij 
dee bekwaamheid zou missen om te leren wat Sokrates te bieden heeft, maar omdat 
dee macht (pcóun.) van de stad Athene wellicht sterker is dan Alkibiades en Sokrates.42 

Watt Sokrates hiermee bedoelt in het geval van Alkibiades, is duidelijk. Het leven in de 
stadd - op politiek niveau of privé - is zo indringend en meeslepend dat Alkibiades 
hierdoorr van het pad van de deugd zal afwijken en voor de normen en waarden van 
dee stad zal bezwijken. 
Dee manier waarop het thema van de 'erotiek' tussen Sokrates en Alkibiades in de 
AlcibiadesAlcibiades I gestalte krijgt, komt in verscheidene opzichten overeen met de 

3939Alc.Alc. 1,135d7-10: Kal npcx; tovtou; uévrot xóSe \èy(o, öxi Kivöuvewouev uexapaXetv tö axfiua, <5 
ZcÓKpaxeq,, xó uev aöv èyó, ai) 5è xoü|ióv OV ydp ëaxiv ÖTCÜX; oü 71016070071100) ae ÖJtö xfjaSe xfjq 
nuépaq,, aü 5" iwt éuoti TcaiSaycaŷ an. 
'"'Platoo ironiseert nog op een andere manier de houding van Alkibiades. Direct voor het slot van deze 
dialoogg worden als afsluiting van het gesprek over zelfkennis en deugd deze begrippen gekoppeld aan 
datgenee 'wat past bij een vrij man' en aan 'wat past bij een slaaf (135c2 e.v.). De staat waarin Alkibiades 
nuu verkeert, is nog die van een slaaf en de weg van de deugd past bij een vrij man. De nieuwe rol die 
Alkibiadess zichzelf toeeigent is die van een paidagogos, dat is een slaaf die de jongen begeleidt van huis 
naarr school en weer terug! Om zijn slaafsheid te ontvluchten, dient hij eerst als een slaaf zijn meester 
overall achterna te lopen! 
AlAlAlc.Alc. 1,135el-3: "Cl Yewdie, TteXapyoü öpa ó èuöc, êpooq oüöèv 8ioiaei, ei rcapa ooi éweorteuoa? 
ëpaxaa tireórcrepov vm.6 xouxov rcdXiv OepoTCEÜoexai. 
*2Afc.. / 135e7-8. 
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voorstellingg van zaken in de dialogen die wij op dit punt in hoofdstuk 7 hebben 
geanalyseerd.. Toch zijn er zeer gewichtige verschillen aan te geven. De noem er drie. 
1.. We hebben gezien hoe Plato in de Charmides, Euthydemus en de Lysis de homo-
erotiekk gebruikt in de dramatisering van de dialoog tussen Sokrates en zijn pupillen. 
Hijj brengt door bepaalde opmerkingen en toespelingen een erotische spanning aan 
tussenn Sokrates en de mooie jongens. Dit aspect is in de Alcibiades I geheel afwezig. 
Hett gesprek dat Sokrates met Alkibiades voert is wel omsloten door het thema van 
dee homo-erotiek, maar deze wordt niet aangewend om de ernst van het gesprek te 
doorbrekenn en de lezer erop te wijzen dat het een erastes is die zich onderhoudt met 
zijnn eromenos. Hierdoor functioneert het filosofische gesprek ook niet als een soort 
panaceee voor de hartstocht die Sokrates voor Alkibiades voelt. Alleen op structureel 
niveauu herkennen we wat bijvoorbeeld ook in de Lysis gebeurt: het filosofische 
gesprekk versterkt in zekere zin de intimiteit tussen Alkibiades en Sokrates. Immers, 
dee jongen geeft zich over en wenst nu zelf Sokrates te achtervolgen. 
2.. Terwijl Sokrates in de andere genoemde dialogen gedreven wordt door zijn 
hartstochtt voor de lichamelijke schoonheid van jongens en deze voor Sokrates een 
drijfveerr vormt om voortdurend in hun omgeving te vertoeven, is de lichamelijke eros 
inn de Sokrates-figuur in de Alcibiades 1 volslagen afwezig. Nergens blijkt dat 
Sokratess vanuit een lichamelijke belangstelling voor Alkibiades met hem omgaat. 
Viermaall verwijst Sokrates naar zijn schoonheid (104a4-5, 119c2-3, 123e4, 135c 13), 
maarr zonder persoonlijke betrokkenheid. De motivering voor het feit dat Sokrates al 
diee jaren Alkibiades heeft achternagelopen wordt niet geëxpliciteerd. Nergens blijkt 
datt hij dit gedaan heeft, omdat hij zo door zijn schoonheid werd aangetrokken.43 

3.. Alkibiades in de Alcibiades I is een andere Alkibiades dan degene die we uit het 
SymposiumSymposium kennen. Het is een brave jongen, die zich wel erg snel door Sokrates op 
hett pad van de deugd laat brengen. Deze Alkibiades gelijkt veel meer op een jongen 
alss Charmides dan op de Alkibiades uit het Symposium. In de Alcibiades I wordt hij 
weliswaarr gekarakteriseerd als iemand die aan een grote zelfoverschatting lijdt en 
hieraann uitdrukking geeft, maar zijn volgzaamheid jegens Sokrates is daarom des te 
opvallender.44 4 

Eenn ander belangrijk verschilpunt is dat in het Symposium Alkibiades zelf de 
schoonheidd van zijn lichaam als een ruilmiddel ziet en als zodanig wenst te gebruiken, 
terwijll de Alkibiades uit de Alcibiades I de bloem van zijn jeugd niet in het spel brengt 
omm Sokrates zover te krijgen dat hij zijn erastes wordt. Alkibiades lijkt minder 
doortraptt en minder 'Atheens' dan we hem kennen uit het Symposium.*5 

43Littma nn (1970) p. 274 merkt op dat,.hoewel de passage uit de Alcibiades I over  het onderscheid tussen 
dee twee soorten erastai, duidelij k maakt dat de erastai van Alkibiades' lichaam geen minnaars van zijn 
ziell  waren, er  niet wordt gesuggereerd dat Sokrates alleen de ziel van Alkibiades liefhad. Eerder  zou 
volgenss hem het tegenovergestelde worden gesuggereerd. Hij  concludeert: 'these passages in the 
Gorgias,Gorgias, Protagoras and Alcibiades I  strongly suggest that Alcibiades and Socrates were more than 
spirituall  lovers.'  Op p. 275 maakt hij  dit concreter  en spreekt op basis van deze teksten van een fysieke 
relatiee tussen Sokrates en Alkibiades. Twee opmerkingen hierover: de Alcibiades I onderscheidt zich 
juistt  van andere dialogen doordat de Sokratesfiguur  verstoken is van lichamelijke eros. Bovendien is het 
problematischh om op grond van de dialogen van Plato conclusies te trekken over  de relatie tussen 
Alkibiadess en Sokrates. 
44Off  we dit verschil met zijn gedrag in het Symposium kunnen verklaren vanuit het leeftijds-verschil (de 
Alkibiadess in de Alcibiades / is ca. 18 jaar, die in het Symposium 35 jaar), of vanuit zijn dronken staat in 
hett  Symposium, is moeilijk te beantwoorden. 
45Dee verschilpunten die ik hier  heb aangegeven enerzijds tussen de Alcibiades l en de dialogen 
Charmides,Charmides, Euthydemus en Lysis en anderzijds tussen de Alcibiades I en het Symposium lijken mij  van 
dienn aard dat het zeer  onwaarschijnlij k is dat, indien de Alcibiades / van de hand van Plato is, zij  vóór  of 
vlakk nd het Symposium is geschreven. De afwezigheid van enige erotiek als dramatisch middel maakt 
datt  de dialoog onmogelijk stamt uit dezelfde jaren als de 'erotische' dialogen. Bos (1970) p. 112 
concludeertt  op basis van onder  meer  een vergelijkin g tussen de Meidiasrede van Demosthenes en de 
AlcibiadesAlcibiades / dat de dialoog geschreven moet zijn ca. 346 v. Chr. en dus niet van de hand van Plato is. 
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Err zijn nog twee behandelingen van de verhouding tussen Sokrates en Alkibiades die 
voorr onze bespreking van de Alkibiades-passage van belang kunnen zijn: die door 
Aischiness van Sphettos en die door Xenophon in de Memorabilia. 

Dee Alcibiades van Aischines 
Dee dialoog Alcibiades van Aischines van Sphettos, waarvan een lang fragment en 
enkelee korte fragmenten bewaard zijn, schetst een beeld van de relatie en interactie 
tussenn Sokrates en Alkibiades dat in veel opzichten sterk doet denken aan de 
voorstellingg hiervan die we die kennen uit de dialogen van Plato.46 Sokrates doet 
verslagg van een conversatie die hij in een gymnasion met Alkibiades heeft gehad. Uit 
hett lange fragment blijkt dat Alkibiades jaloers was op Themistokles, maar tegelijk 
kritiekk op hem uitte, waarschijnlijk ter bevestiging van het vertrouwen in zijn eigen 
superioriteit.. Sokrates bespreekt vervolgens uitvoerig op welke wijze Themistokles 
hett klaarspeelde om aan de Grote Koning weerstand te bieden en zijn meerdere 
werd.. Maar vervolgens wist Themistokles na zijn verbanning beloond te worden door 
Xerxess en verkreeg de heerschappij over Magnesia. Dus Themistokles kan 
beschouwdd worden als de meest bekwame politicus van zijn tijd. Toch, zo houdt 
Sokratess Alkibiades voor, werd hij verbannen uit zijn vaderstad. 'En hoe zit het dan 
mett de gewone mensen die geen zorg aan zichzelf besteden?' De boodschap is dus 
datt zelfs iemand als Themistokles, die Alkibiades in voortreffelijkheid meent te 
kunnenn overtroeven, ondanks zijn succes in de politiek uiteindelijk toch niet over de 
waree ënio-Tiiuii beschikte en de juiste vorming had ondergaan.47 Zijn intellectuele 
vermogenss waren groot, maar niet voldoende om zijn leven tot een moreel succes te 
maken.488 Dat Sokrates waarschijnlijk met deze desavouering van de kwaliteiten van 
Themistokless het jeugdige zelfvertrouwen van Alkibiades wil kraken, kunnen we 
opmakenn uit fragment 9: 'huilend legde hij in wanhoop zijn hoofd op mijn knieën.' 
Alkibiadess is gebroken en geeft zich over. 
Ditt lijkt heel sterk op de gang van zaken in de Alkibiades I. Bovendien herkennen we 
hett advies dat Sokrates in de Lysis aan Hippothales heeft gegeven: de eromenos 
moett je kleineren en niet opblazen.49 Dat Aischines Sokrates ook voorstelt als erastes 
vann Alkibiades blijkt uit fragment 11: 

a.. Als ik gemeend had dat ik hem door  een of andere vaardigheid (léxvn) kon bevoordelen, zou 
ikk  me schuldig gemaakt hebben aan een grote dwaasheid. Maar  in feite dacht ik dat dit mij  door 
goddelijkee beschikking (0euc uoipa) gegeven was en dat er  niets in deze was waarover  men zich 
moett  verbazen. 

b.. Want vele zieke mensen worden beter  gemaakt door  menselijke vaardigheid, maar  anderen 
doorr  goddelijke beschikking. De eerste groep wordt genezen door  artsen, bij  de tweede groep is 
hett  hun verlangen dat hen tot genezing brengt. Zij  voelen een drang om over  te geven, wanneer 
zijj  hierbij  baat hebben, en zij  verlangen ernaar  te gaan jagen, wanneer  het voor  hen goed is om 
hunn lichaam te oefenen. 

«Ziee Dittmar  (1912), Taylor  (1934), Berry (1950), Ehlers (1966), Gaiser  (1969), Döring (1984), Kahn 
(1994),(1994), Kahn (1996) pp. 19-23. 
47Cf.. Gorgias 503c-d, 515d e.v., waar  Sokrates tegenover  Kallikle s laat zien dat Perikles, Kimon, 
Miltiadess en Themistokles, hoe groot hun faam ook is, uiteindelijk gefaald hebben, omdat de burgers 
onderr  hun leiderschap niet beter, maar  eerder  slechter  zijn geworden, immers ze hebben hun leiders 
kwaadd gedaan. Zo hebben de Atheners Perikles wegens diefstal veroordeeld en het scheelde niet veel of 
zee hadden een doodsvonnis tegen hem uitgesproken. 
«Zoo ook Taylor  (1934) p. 16. 
49Ziee hfdst. 7, par. 4 en 5.3. 
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c.. Mijn hartstocht (ëpocj voor Alkibiades was te vergelijken met de ervaring van de Bakchanten. 
Wantt wanneer dezen door de god bezeten zijn, kunnen zij melk en honing uit de bronnen 
tevoorschijnn halen, terwijl anderen er nog geen water uit kunnen putten. Ik heb geen kennis 
(uaOnua)) tot mijn beschikking die ik aan een ander zou kunnen onderrichten om hem te helpen; 
tochh dacht ik dat ik hem beter zou kunnen maken door met hem om te gaan vanwege mijn 
hartstochtt (5t& tó épdv). 

Watt kunnen we uit deze drie passages afleiden? 
1.. Sokrates ontkent dat hij kennis (uaenua) of vaardigheid (téxvri) bezit, zodat hij niet 
alss een gewone leraar Alkibiades kan onderrichten teneinde datgene wat hij weet of 
kann aan hem over te dragen.30 

2.. Sokrates stelt dat er twee manieren kunnen zijn waarop iemand beter wordt: door 
dee vaardigheid van een ander of door goddelijke beschikking. Uit het voorbeeld van 
dee zieke mensen blijkt dat in het laatste geval de neiging en het inzicht om zich te 
verbeterenn uit de persoon zelf voortkomen. Dus Sokrates kan geen leraar voor 
Alkibiadess zijn, de morele ontwikkeling moet uit hemzelf voortkomen, Toch is er een 
eigenaardigheidd wanneer we tekst a. en b. naast elkaar leggen. In tekst b. wordt de 
goddelijkee beschikking aangevoerd als verklaring voor het feit dat sommige zieke 
mensenn een natuurlijke neiging hebben aan hun gezondheid te werken. In tekst a. 
wordtt de goddelijke beschikking aangevoerd als verklaring voor het feit dat Sokrates 
Alkibiadess zou kunnen bevoordelen. Wanneer we hierbij wat er in passage c. gezegd 
wordtt betrekken, kunnen we dit als volgt uitleggen: de goddelijke beschikking bestaat 
eruitt dat Sokrates bevangen is door eros. Net zoals de Bakchanten melk en honing uit 
eenn bijna uitgedroogde bron kunnen halen, wanneer ze onder invloed staan van 
Dionysos,, zo zal hij Alkibiades beter kunnen maken door toedoen van zijn eros.51 De 
vergelijkingg benadrukt wellicht verder enerzijds de kracht van eros, anderzijds de 
slechte,, bijna onvruchtbare staat van de ziel van Alkibiades. 
3.. Sokrates is verliefd op Alkibiades. Hij koestert eros voor hem. We kunnen uit de 
overgeleverdee fragmenten niet opmaken in welk opzicht Alkibiades bij Sokrates deze 
eross opwekt: is het zijn schoonheid, zijn \|ruxn of beide? In ieder geval wordt Sokrates 
doorr zijn eros gedreven om met hem om te gaan en wellicht voor langere tijd, immers 
zijnn omgang is de voorwaarde voor de morele vorming van Alkibiades. Ik denk dat 
Alkibiadess geen nal<; meer is, want hij spiegelt zich aan een politieke leider en heeft 
duss duidelijk de leeftijd bereikt waarop hij politieke aspiraties heeft. 
Hett wordt niet duidelijk op welke manier Sokrates zijn eros aanwendt om Alkibiades 
beterr te maken. Mogelijk is dat de eros Sokrates ertoe aanzet voortdurend in zijn 
omgevingg te zijn, zodat hij hem duidelijk kan maken waaruit zorg voor de ziel bestaat. 
Doorr voortdurende omgang zou Alkibiades Sokrates kunnen leren kennen en zich 
aann hem kunnen spiegelen in plaats van aan politieke leiders. Kahn suggereert dat de 
woordenn 5id TÓ épdv dubbelzinnig zijn en ook betrekking kunnen hebben op eros van 
Alkibiadess voor Sokrates.52 Dit lijkt me niet juist. Het Grieks is niet dubbelzinnig: 
subjectt van TÓ épdv is dezelfde als het subject van 'het beter kunnen maken' en van 
hett omgaan, dus Sokrates. Ik denk dus niet dat Aischines doelt op een rolomdraaiing 
zoalss Plato die beschrijft in het Symposium. Uit de passage b. blijkt wel dat Alkibiades 

S0Dezee voorstelling van zaken doet sterk denken aan de 'vroedvrouw-passage' uit de Theaetetus, waarin 
Sokratess verklaart dat hij  geen oo^ia kan verwekken. Cf. Appendix L 
5,I kk  ben het met Vlastos (1991) pp. 247-248 eens dat we uit deze passage strik t genomen niet kunnen 
afleidenn dat Aischines de eros van Sokrates voorstelt als een 'bezetenheid' of èvOouoiaouó*;. Hieri n ligt 
niett  de vergelijkin g met de Bakchanten. Het gaat om het vermogen om een goed resultaat te bereiken 
zonderr  de hulp van Téxvn, (.pace Taylor  en Eh Iers). Vergelijk de Ion 534a waar  Plato exact hetzelfde 
beeldd gebruikt van de Bakchanten die in hun bezetenheid honig en melk uit de stromen scheppen. Hier 
zijnn het de lyrische dichters die met de Bakchanten worden vergeleken, en wel op het punt van de 
bevangenheidd door  de god. 
«Kahnn (1994) p. 94 en (1996) p. 23. 
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inn staat zou kunnen zijn zichzelf te verbeteren, maar of dit gepaard gaat met erotische 
verlangenss voor Sokrates, wordt door de fragmenten niet gesuggereerd.53 

Xenophon n 
Dee bespreking door Xenophon van het contact tussen Sokrates en Alkibiades staat in 
hett kader van zijn verdediging van de persoon Sokrates tegen de aanklacht dat hij de 
jeugdd bedorven zou hebben. Uit het feit dat Xenophon de relatie van Sokrates met 
Alkibiadess en Kritias in dit kader bespreekt, wijst erop dat men inderdaad Sokrates 
dee omgang met prominente aristocratische Atheners aanwreef en hem een 
ondemocratischee houding toedichtte. Xenophon wil aantonen dat het wangedrag van 
liedenn als Alkibiades en Kritias op geen enkele manier aan Sokrates te verwijten is. 
Hett meest opvallende aan Xenophons karakterisering van de relatie tussen Sokrates 
enn Alkibiades, is de afwezigheid van eros. Nergens doet Xenophon het voorkomen 
datt Sokrates contact heeft gezocht met Alkibiades vanwege zijn schoonheid. Hij 
vermeldtt eenmaal diens schoonheid, maar om elke verdenking aan het adres van 
Sokratess de kop in te drukken, schrijft hij dat 'door vele aanzienlijke vrouwen op 
Alkibiadess vanwege zijn schoonheid jacht werd gemaakt.'54 Een eigenaardige 
opmerking,, die niet appelleert aan onze kennis over de verhouding tussen mannen en 
vrouwenn in Athene.55 

Eenn andere opmerking van Xenophon laat zien hoe hij zijn best doet Sokrates te 
vrijwarenn van elke schuld. Sokrates, aldus Xenophon, voelde eigenlijk weinig 
sympathiee voor Alkibiades en Kritias.56 Zij waren het die met Sokrates contact 
zochtenn en niet andersom. Bovendien had Sokrates door, zo lijkt Xenophon te 
suggereren,, wat voor jongens het waren en wat hun eigenlijke motivatie was om met 
hemm om te gaan. Ze wilden niet worden zoals Sokrates, een man die van zeer weinig 
middelenn leefde, volledig onafhankelijk was en zich ten opzichte van alle vormen van 
genott zeer goed kon beheersen. Sokrates gaf het goede voorbeeld, maar dit haalde bij 
henn niets uit. Zodra zij zich van hem hadden losgemaakt, waren ze niet opgewassen 
tegenn het verderf en de corruptie om hen heen. Zolang ze echter onder zijn hoede 
warenn in hun jonge jaren, hield hij ze op het juiste pad en was hij hun bondgenoot in 
dee beheersing van hun verlangens. Xenophon karakteriseert Alkibiades en Kritias als 
ambitieuzee mannen die ernaar streefden alle touwtjes in handen te krijgen en alle 
faamm naar zich toe te trekken. Alkibiades blonk tijdens de democratie uit in gebrek 
aann zelfbeheersing, in Sppiq en in geweldpleging.57 Alkibiades en Sokrates waren 
eikaarss tegenpolen en met dit scherpe contrast tussen beide karakters wil Xenophon 
hett onwaarschijnlijk maken dat Sokrates iets heeft bijgedragen aan de negatieve kant 
vann Alkibiades' aard en handelswijze. 
Zijnn motieven en die van Kritias om met Sokrates om te gaan hadden niets te maken 
mett het verbeteren van hun morele houding. Ze ergerden zich immers juist aan zijn 
methodee van de elenchos. Xenophon herhaalt dat er aan hun omgang met Sokrates 
politiekee motieven ten grondslag lagen.58 Hij suggereert namelijk dat zij meenden van 

53Ikk waag me niet aan een antwoord op de vraag of Aischines' Alcibiades vóór of na" het Symposium van 
Platoo is geschreven. Taylor (1934) p. 14 acht het mogelijk dat Aischines na het Symposium zijn 
AlcibiadesAlcibiades heeft geschreven. Kahn (1994) p. 94 meent dat 'there is a good reason to think that Aischines 
wass the initiator* (van het thema van de erotische verhouding tussen Sokrates en Alkibiades). 
*hfem.*hfem. I, II, 24:' AXKipidSTK 6" cru Sia jièv icdXXoc, wió noJ&wv icaï oenveüv yuvaiKÖv eT)p(Dfievo<;. 
Dee aandacht die Alkibiades van mannen krijgt, wordt alleen gemotiveerd vanuit zijn machtspositie in de 
stadd en onder haar bondgenoten. Elke erotische connotatie is hier afwezig. 
"Misschienn was het in de hoogste kringen wel bon ton dat burgeressen het initiatief namen en mannen 
versierden.. Maar voor zover ik weet, staat deze opmerking van Xenophon op zichzelf en wordt niet 
doorr andere bronnen bevestigd. 
XMem.XMem. 1,11,39 en 47. 
5151Mem.Mem. I, II, 12, zie noot 31. 
*Mem.*Mem. 1,11, 16,39,47. 
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Sokratess dingen te kunnen leren die zij voor hun politieke carrière konden gebruiken. 
Enn zodra zij het gevoel hadden dat ze anderen met wie ze omgingen de baas waren, 
verlietenn ze Sokrates voor de politiek.» 
Duss geen eros van de kant van Sokrates, en geen intentie zich moreel te verbeteren 
vann de kant van Alkibiades. Xenophons beschrijving van het contact tussen beiden 
staatt in dienst van zijn retorische bedoeling om aan te tonen dat Sokrates onschuldig 
iss aan de wandaden van Alkibiades. We zullen ons bij de bestudering van de 
Alkibiades-passagee in het Symposium afvragen of ook Plato vanuit dit perspectief het 
contactt tussen beiden heeft beschreven. 

3.. De structuur  en de inhoud van Alkibiades' rede 

Ondankss zijn dronkenschap is de lofrede die Alkibiades houdt op Sokrates redelijk 
gestructureerd.. Zo is hij 'in staat' tot een ringcompositie: hij begint met de vergelijking 
tussenn Sokrates en de silenenbeeldjes en eindigt ermee. Verder laat hij tamelijk 
systematischh verschillende eigenschappen van Sokrates de revue passeren. Zijn 
bijdragee over Eros bestaat uit een relaas over een specifieke liefdesrelatie, over eros 
tussenn twee individuen. Ze is geen poging eros te definiëren of algemene uitspraken te 
doenn over eros als universele kracht. *° Alkibiades heeft niet de bedoeling de ideale 
eromenoss en ideale erastes te karakteriseren, laat staan aan te geven welke plaats 
eross in het menselijk leven of in de kosmos inneemt. Het contrast met het 
voorafgaandee is dus zeer groot, juist omdat Alkibiades binnenkomt nadat Sokrates 
heeftt gesproken. Tegenover elkaar staan een eros die de erastes uiteindelijk in 
contactt brengt met de goddelijke wereld, en een eros die wordt gekenmerkt door 
frustratie,, ontgoocheling en üppic,; een eros die uiteindelijk onafhankelijk is van het 
lichamelijkee en het persoonlijke, tegenover een eros waarin de lichamelijke 
verlangenss een sleutelrol vervullen. 
Inn het begin van de rede kondigt Alkibiades aan wat de rode draad zal zijn: hij houdt 
eenn lofrede en hij zal dit doen aan de hand van beelden, hetgeen zijn manier is om de 
waarheidd over Sokrates te zeggen, en het is niet zijn bedoeling om hem te bespotten.61 

Sokratess lijkt op silenenbeeldjes en de sater Marsyas. Zijn rede is een uitwerking van 
dezee twee vergelijkingen en hij begint met de laatste. 
1.. In zijn uiterlijk lijkt hij op beiden. Maar verder lijkt hij op de sater, en wel in het 
volgende: : 
a.. Sokrates is een üpptornc,. 
b.. Hij is een fluitspeler. Zonder instrumenten betovert hij met zijn woorden de mensen 
diee naar hem luisteren. Er is een groot verschil tussen het effect dat de woorden van 
dee andere redenaars hebben en dat van de woorden van Sokrates. Deze laatste 
hebbenn zo'n indringende werking, dat hij, Alkibiades, zich schaamt dat hij niet in staat 
iss gehoor te geven aan wat hij met Sokrates heeft afgesproken. Hij weet niet goed 
hoee hij zich tegenover die man een houding moet geven (215b4-216c5). 
2.. Uitwerking van de vergelijking tussen Sokrates en de silenenbeeldjes (216c5-
222a6). . 

^Mem.^Mem. I, n, 16. Xenophon herhaalt deze gedachte in par. 47, maar  hier  vervangt hij  'degenen met wie 
zee omgingen' door  'degenen die politiek actief waren'. Overigens onderhielden ze reeds tijdens hun 
omgangg met Sokrates contacten met prominente politici . Zo geeft Xenophon een voorbeeld van een 
gesprekk dat Alkibiades met zijn voogd Perikles gehad zou hebben over  wetten (I, II , 41 e.v.). 
Alkibiades,, die nog geen twinti g jaar  oud is, betoont zich bijdehand en probeert Perikles te slim af te 
zijn. . 
'"Di tt  aspect wordt sterk benadrukt en uitgewerkt door  Nussbaum (1986) p. 185 e.v. 
611 Alkibiades zegt aan het begin dat hij  Sokrates zal prijzen, maar  zijn rede is niet in alle opzichten een 
lofrede.. Hij  maakt ook kritische opmerkingen over  Sokrates, zoals hij  ook zelf toegeeft in zijn epiloog 
(222a88 e.v.). 
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a.. Sokrates' aco+poa\>vT| (216c5-219d2). Aan de buitenkant doet Sokrates zich voor als 
iemandd die verliefd is op wat mooi is, maar van binnen is hij een en al ingetogenheid. 
Hijj veracht het als iemand mooi, rijk, of op een andere manier geëerd wordt door het 
volk(216c5-217a2). . 
Vervolgenss vertelt Alkibiades uitgebreid over zijn pogingen Sokrates te verleiden: hij 
trokk veel met hem op, voerde gesprekken met hem, trainde samen met hem en 
nodigdee hem uit om te komen dineren. Het lukte hem Sokrates ertoe over te halen de 
nachtt bij hem door te brengen (217a2-217el). 
Alkibiadess onderbreekt zijn verhaal en laat merken hoeveel moeite hij heeft om zijn 
relaass af te maken. Maar wijn en waarheid gaan samen. Hij is gebeten door de 
filosofie,, en ten overstaan van degenen die dezelfde ervaring hebben durft hij verder 
tee vertellen. Zijn woorden zijn alleen geschikt voor ingewijden (217el-218b7). 
Hijj vervolgt zijn verhaal over de verleiding. Hij geeft Sokrates te kennen dat 
uitsluitendd hij een waardige erastes voor hem is. Hij bekent dat hij door Sokrates 
geholpenn wil worden om zich te verbeteren en biedt zich hiervoor in ruil aan. Sokrates 
geeftt geen krimp, zelfs niet als Alkibiades zich naast hem neerlegt, ieder onder een 
eigenn mantel (218b8-219d2). 
b.. De lofprijzing van andere eigenschappen van Sokrates, zoals zijn dvSpeia, xapxepia 
enn $póvii<n<; (219d3-222a6). Alkibiades doet dit vooral aan de hand van Sokrates' 
gedragg tijdens veldtochten waaraan hij heeft deelgenomen (Poteidaia, 219e5-220a6, 
enn Delion, 220e7-221cl). De eigenschap bij uitstek waarin Sokrates zich 
onderscheidtt van iedereen, is wel zijn dxojcia, zijn excentriciteit (221c2-d6). 
c.. Ook zijn woorden lijken op silenenbeeldjes. Aan de buitenkant lijken ze 
lachwekkend,, maar als ze geopend worden zijn dit de enige woorden die zin hebben. 
Zee zijn zeer goddelijk, bevatten talrijke beelden van deugd en hebben een zeer wijde 
strekkingg (221d7-222a6). 
Epiloog:: Alkibiades voelt zich door Sokrates beledigd, omdat deze zich eerder als een 
paidikapaidika dan als een erastes ten opzichte van hem heeft gedragen. Hij waarschuwt 
Agathon:: als hij niet oppast zal hij hetzelfde ondergaan (222a7-b7). 

4.. Een lofrede op Sokrates 

Inn de Diotima-passage heeft Plato benadrukt dat Sokrates als erastes-filosoof de 
tweedee ontwikkelingsfase heeft bereikt, maar dat hij niet is losgekomen van de 
schoonheidd van individuele jongens om zich heen. Hij heeft het particuliere niet 
definitieff de rug toegekeerd om zich geheel te wijden aan het schone dat de 
wetenschappenn te bieden hebben. 
Wee hebben ons de vraag gesteld, of Plato de lezer de indruk wil geven dat deze 
observatiee over de ontwikkeling van Sokrates betrekking heeft op een bepaalde 
periodee uit het leven van Sokrates of dat hij in het algemeen spreekt en zijn 
vaststellingg als een algemene karakterisering van Sokrates' filosofische aanpak heeft 
bedoeld.. We hebben aangegeven dat de laatste mogelijkheid ons het meest 
waarschijnlijkk lijkt. Naar aanleiding van de Alkibiades-scène zullen we ons deze 
vraagg opnieuw stellen en bekijken of Plato Alkibiades een ander beeld laat schetsen 
vann Sokrates dan het beeld dat we zijn tegengekomen in de rede van Diotima. We 
zullenn hierop eerst de rede van Alkibiades als lofrede onderzoeken en vervolgens het 
relaass over de erotische verhouding tussen Alkibiades en Sokrates en de erotische 
spanningenn die er tussen hen heersen. 
Alkibiadess laat zich zowel in lovende als in kritische bewoordingen uit over Sokrates 
enn geeft tegelijk een portret van deze in zijn ogen zo wonderlijke man. Dit portret is 
natuurlijkk zeer gekleurd. Dat maakt de Alkibiades-scène dramatisch gezien tot zo'n 
meesterlijkee afsluiting van het Symposium. We zien Sokrates door de ogen van 
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iemandd die een haat-liefde verhouding met hem had en eigenlijk nog steeds heeft. We 
krijgenn een Sokrates te zien, niet binnen het kader van een beschouwing over de 
ontwikkelingsfasenn die een erastes-filosoof moet doormaken, maar geobserveerd 
doorr een Athener die jarenlang met hem is opgetrokken, zowel in de gymnasia als op 
hett slagveld. Het beeld dat Alkibiades geeft, is complex, omdat zijn verhouding met 
Sokratess complex is en omdat zijn Atheens burgerschap allerlei patronen op het 
gebiedd van politiek, sociale omgang en seksualiteit met zich mee brengt. Het portret 
vann Sokrates is tegelijk een portret van Alkibiades. 

Dee woorden van Sokrates 
Dee woorden van Sokrates hebben een geweldige indruk gemaakt op Alkibiades. 
Tweemaall in zijn rede wijst hij hierop. In zijn vergelijking tussen Sokrates en de sater 
Marsyass bespreekt hij de betoverende werking van Sokrates' woorden (215c6 e.v.). 
Bovendienn past hij aan het slot van zijn rede de beeldspraak van de silenenbeeldjes 
toee op Sokrates' woorden (221 d6). 
Sokratess heeft geen instrumenten nodig zoals Marsyas; zijn woorden betoveren de 
mensenn met hun eigen kracht. Aan de buitenkant lijken ze belachelijk: ze gaan over 
pakezels,, over smeden, schoenmakers en leerlooiers, en steeds lijken ze over 
hetzelfdee te gaan.62 Een onervaren iemand weet er niet mee om te gaan en vindt ze 
onzinnig.. Maar het zijn, volgens Alkibiades, juist de enige woorden die zin hebben, ze 
zijnn zeer goddelijk en bevatten talrijke beelden van deugd en hebben betrekking op 
alless waarop iemand behoort te letten die 'een goed mens in de ware zin de woords 
will worden' (222a2-6). 
Sokratess sprak blijkbaar met Alkibiades over deugd en over de manier waarop 
iemandd een goed persoon kan worden. Dit sluit aan bij het beeld dat we hebben van 
dee gesprekken die Sokrates in de dialogen van Plato voert met jongens als 
Charmides,, Euthyphron, Lysis, Kallikles en met Alkibiades zelf (in de Alcibiades ƒ). 
Doorr inzicht te verwerven in wat de specifieke deugden zijn, hoopt Sokrates de 
jongenss met wie hij de analyse uitvoert op het pad van het deugdzaam handelen te 
brengen,, immers inzicht in wat bijvoorbeeld rechtvaardigheid en zelfbeheersing is, 
gaatt in zijn ogen samen met rechtvaardig gedrag en zelfbeheersing. De formulering 

off liever ze hebben betrekking op alles waarop iemand behoort te letten, die een goed mens in de 
waree zin des woords wil worden.63 

doett denken aan de woorden in de Lagere Mysteriën, waarmee Dioüma beschijft hoe 
dee erastes zich op dat niveau gedraagt: 

wanneerr hij een mooie, echte en talentvolle ziel heeft ontmoet, verwelkomt hij zeker de 
combinatiee van beide en tegenover die persoon heeft hij meteen een overvloed aan woorden over 
deugdd en over de vraag hoe de goede man moet zijn en wat hij moet beoefenen, en hij probeert 
hemm op te voeden.M 

Terwijll de aandacht van de erastes in de Lagere Mysteriën op één jongen is gericht, 
diee hij aan zich probeert te binden, spreekt de tweede ontwikkelingsfase van de 
erastes-filosooff in de Hogere Mysteriën in algemenere termen, doordat de erastes 
'zoektt naar woorden die de jeugd beter zal maken.' Deze woorden spreken over 

62Ditt is precies de reactie van Kallikles in de Gorgias tegen Sokrates (490c-49la). Kallikles verwijt 
Sokratess dat hij altijd maar praat over schoenmakers, wolkammers, bakkers en dokters. Bovendien 
vindtt hij dat Sokrates zich voortdurend herhaalt. De Kallikles-figuur uit de Gorgias lijkt overigens ook 
nogg in andere opzichten op Alkibiades, zie het vervolg van deze paragraaf. 
aaSmp.Smp. 222a5-6. 
»Smp.»Smp. 209b5-c2. 
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hetzelfdee als de woorden van Alkibiades aan het slot van zijn rede.63 En dit is mijns 
inzienss geen toeval, omdat volgens onze interpretatie van het verslag van Diotima 
Sokratess een voorbeeld is van een erastes-filosoof die zich op het tweede niveau 
bevindt.. Eén belangrijk verschil tussen de woorden van Diotima en die van Alkibiades 
iss dat ze uitgesproken zijn door mensen die ieder in een volslagen andere relatie tot 
Sokratess staan. Diotima is degene die hem onderricht in de onbegrensde 
mogelijkhedenn van eros. Vanuit een meta-niveau becommentarieert zij zijn gedrag. 
Alkibiadess is Sokrates' leerling geweest, en ook al is hij dat nu niet meer, toch 
bewondertt hij Sokrates nog steeds, en is hij nog steeds verliefd op hem, ook al is hij 
doorr hem afgewezen. Hij kijkt tegen hem op, en ziet in, nu hij op het toppunt van zijn 
maatschappelijkk aanzien is, hoe ver zijn levenswijze en zijn geluksopvatting afstaan 
vann die van Sokrates. Hij beseft dat Sokrates heel andere normen en waarden 
nastreeftt dan hij. Vandaar dat hij spreekt over Sokrates' woorden 'als de goddelijkste 
woordenn die de meeste beelden van deugd in zich bevatten.' 
Alkibiades'' houding doet sterk denken aan de levensvisie van Kallikles in de Gorgias. 
Beidenn zijn aanhangers van het 'praktische' leven, waarin een politieke carrière 
centraall staat. Ze zijn gericht op de bevrediging van hun persoonlijke behoeftes en 
verlangens.. Kallikles gaat zover dat hij een radicaal hedonisme verkondigt: alles wat 
goedd is, is aangenaam en andersom. We kennen geen expliciete verwijzing naar een 
dergelijkee stellingname van Alkibiades, maar gezien onze gegevens over zijn leven 
lijktt zo'n levenshouding zeker bij hem te passen. Beiden worden gekenmerkt door een 
wispelturigee houding (cf. Gorgias 481c e.v.). Ze hanteren in hun gedrag geen 
bepaaldee vaste normen, maar laten zich op opportunistische wijze leiden door wat 
anderenn vinden en wat de situatie ingeeft. Het verschil echter tussen Alkibiades en 
Kallikless is dat de laatste sterker tegen de filosofie gekant is dan Alkibiades. Kallikles 
vindtt dat een volwassen man zich belachelijk maakt en wereldvreemd wordt als hij 
zichh met filosofie bezighoudt. Filosoferen is uitsluitend nuttig voor de jeugd als een 
vormingg van de geest. Alkibiades lijkt meer open te staan voor de filosofie, want hij is 
erdoorr geraakt en gebeten. Als hij met Sokrates samen is, luistert hij werkelijk naar 
hem,, in tegenstelling tot Kallikles, die niet geneigd is om met Sokrates een werkelijke 
dialoogg te voeren. Hun visies zijn onverzoenlijk. Sokrates betoogt in de Gorgias dat 
hett maatgevende criterium voor de waarde van de mens niet gelegen is in zijn 
carrière,, de sociale waardering (tiufi) die hij geniet, of de positie die hij binnen de 
gemeenschapp inneemt, maar in de toestand van zijn ziel, zijn innerlijke waarde. De 
filosofiee leert iemand zich op zijn eigen ziel en die van anderen te richten en ervoor te 
zorgenn dat de verschillende delen ervan in harmonie met elkaar komen. Dit houdt in 
datt de ziel deugden ontwikkelt zoals rechtvaardigheid en zelfbeheersing. Het beeld 
datt Alkibiades in het Symposium van Sokrates en Sokrates' opvattingen schetst is 
hiermeee in overeenstemming. Alkibiades is bereid naar Sokrates te luisteren en raakt 
onderr de indruk van zijn woorden, maar uiteindelijk is er ook tussen zijn 
levenshoudingg en degene die Sokrates hem opdraagt een kloof die voor Alkibiades 
onoverbrugbaarr is. Telkens als hij zich niet in het gezelschap van Sokrates bevindt, 
zwichtt hij voor het aanzien dat hij in de stad geniet.66 Hij is niet in staat uit te voeren 
watt hij met Sokrates had afgesproken, en vervalt in het patroon waarin 
maatschappelijkk succes centraal staat. Vanuit het perspectief van dit leven voelt hij er 
nietss voor om zittend naast Sokrates oud te worden. Dat is geen leven voor iemand 
diee een politieke carrière nastreeft Dezelfde gedachte vinden we ook verwoord door 
Kallikles.. Hij vindt dat volwassenen die aan filosofie doen, zich onmannelijk gedragen. 

"Ookk in 218e 1, de passage waarin Alkibiades over de verleiding vertelt, bevestigt Sokrates dat hij het 
vermogenn heeft waardoor Alkibiades beter zou kunnen worden. 
«S/np.. 216b5. 
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Wantt zo iemand ontvlucht het hart van de stad en de samenkomsten waar mannen 
zichh onderscheiden.67 

Uitt Alkibiades' relaas kunnen we nog een ander aspect van de gesprekken tussen 
Sokratess en Alkibiades destilleren. Dit aspect betreft de tactiek van Sokrates een 
jongenn als Alkibiades aan zich te binden en hem afhankelijk van hem te maken. Het is 
eenn aspect van de communicatie tussen een erastes en eromenos. Alkibiades is en 
wass een jongen met een hoge zelfdunk. Dit blijkt uit verschillende momenten in zijn 
verhaal.. Zo vertelt hij dat hij een verbazend hoge dunk had van zijn eigen schoonheid 
(217a5-6).. Hij vindt van zichzelf dat hij niet zonder talent is (218a6). Ook de manier 
waaropp hij het symposion verstoort, zich in het gezelschap weet te dringen, en de 
leidingg van het drinken op zich neemt, getuigt van zelfverzekerdheid en eigendunk. 
Hoee is het mogelijk dat Sokrates deze jongen zo aan zich heeft weten te binden en 
zo'nn indruk op deze jongen heeft weten te maken dat deze in tranen uitbarst als hij 
Sokratess hoort praten (215e2)?« Het kan niet anders of Sokrates heeft de methode 
gevolgdd die hij in verschillende dialogen, zoals we hebben gezien, heeft 
gedemonstreerdd en die hij zelf aan Hippothales in de Lysis aanraadt in zijn omgang 
mett lastige eromenoi: je moet ze kleineren en vernederen. Verscheidene 
opmerkingenn van Alkibiades suggereren dat Sokrates hem inderdaad flink onder 
handenn heeft genomen. Zo vertelt Alkibiades dat hij door Sokrates ervan overtuigd 
wass dat het leven in de toestand waarin hij verkeerde voor hem niet meer mogelijk 
was.. Sokrates heeft hem duidelijk gemaakt dat de waarden waarop hij zijn leven 
baseerde,, van weinig betekenis waren.69 Hij heeft de grondvesten van Alkibiades' 
levenn onderuit gehaald; hij dwingt hem te erkennen dat hij 'zeer behoeftig is' en 
zichzelff verwaarloost (216a4-6). Het is een paradox dat een bevoorrechte en 
welvarendee jongen als Alkibiades met zo'n sterk materialistische instelling erkent dat 
hijj heel veel mist en dus gebrek lijdt. Dit betekent twee dingen: Alkibiades kijkt neer 
opp de manier waarop hij zijn leven inrichtte, maar bovendien heeft hij oog voor de 
waardenn die Sokrates belangrijk vindt. Het feit dat hij zich realiseert dat hij zichzelf 
verwaarloostt (euavrou dueX© 216a5-6), laat zien dat hij in ieder geval tot op zekere 
hoogtee doorheeft wat de basis is voor de Sokratische vorm van leven: zorg voor 
jezelf,, de vorming van de ziel, dat wil zeggen: de vorming van de deugden in de ziel.™ 
Sokratess dwingt Alkibiades zich op innerlijke waarden te concentreren en zichzelf zo 
tee verbeteren. Dat Sokrates al enige invloed op Alkibiades heeft kunnen uitoefenen, 
blijktt uit het innerlijke conflict waarin Alkibiades terecht is gekomen: enerzijds vindt 
hijj dat hij moet doen wat Sokrates zegt en wat ze zijn overeengekomen, anderzijds 
loktt de andere wereld hem weg van Sokrates. Hij is bang dat hij zo in de ban van 
Sokratess is geraakt dat hij niet meer van hem loskomt. Hij moet geweld gebruiken om 
aann deze man te ontkomen. Verder toont hij schaamtegevoel, iets dat volgens hem 
well niemand bij hem zou veronderstellen (216b 1-2). Alkibiades vertelt dat hij, 
wanneerr hij naar Sokrates luistert, opgewonden raakt en tranen vergiet, en dat 
anderenn hetzelfde overkomt (215e 1-4). Het feit dat hun zelfvertrouwen wordt 
afgebrokenn en hun zekerheden onderuit worden gehaald doet hen wanhopen en 
maaktt hen hulpeloos. Zo worden ze afhankelijk van Sokrates, omdat hij tevens 
klaarstaatt met een alternatief dat zij maar al te graag wensen te volgen. 
Wee kunnen dus stellen dat het beeld dat Plato geeft van de omgang van Sokrates met 
Alkibiadess in het Symposium in overeenstemming is met de manier waarop Sokrates 
mett andere jongens omgaat, zoals we die zijn tegengekomen in andere dialogen. Er is 
duss duidelijk continuïteit in Plato's beeldvorming van Sokrates. 

^Gorgias^Gorgias 485d-e. 
^f .. ook de tekst van Aischines Socr. fr.  9 en 10. Ook daar  wordt het huilen van Alkibiades als reactie 
opp de woorden van Sokrates in verband gebracht met het besef van zijn slechte situatie. Zie par. 2. 
«Vergelijkk  ook 216d8-e4. 
'''Cf .. ook de Ap. 29d, 30a; Phd. 115b en Alc. 1. 
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Sokratess ais persoon 
Alss meest belangrijke eigenschap in de lofprijzing van Alkibiades op Sokrates komt 
zijnn oxa^poown naar voren. Dit is te verklaren doordat Alkibiades gevraagd is een rede 
overr Eros te houden en hij ervoor kiest deze toe te spitsen op zijn 'erotische' 
ervaringenn met Sokrates. Bovendien brengt Plato op deze manier het grootst 
mogeujkee contrast aan tussen leerling en leermeester: Sokrates als de belichaming 
vann ao)$po<ri)VTi tegenover Alkibiades die juist bekend staat als iemand die zijn lusten 
enn luimen botviert; hij schildert zichzelf in zijn openhartige verslag over zijn poging 
Sokratess te verleiden dan ook niet af als het toonbeeld van de ingetogen eromenos.71 

Dezee nadruk op de zelfbeheersing heeft dus ook een sterk dramatische functie. Uit de 
vergelijkingg met de silenenbeeldjes blijkt dat in de ogen van Alkibiades Sokrates als 
hett ware een gespleten natuur heeft:72 aan de buitenkant gedraagt hij zich als iemand 
diee gehoor geeft aan zijn erotische gevoelens door voortdurend het gezelschap van 
mooiee jongens op te zoeken en in sterke mate door hen gecharmeerd te zijn. Dit 
gedragg is voor iedereen waarneembaar. Maar er is nog een andere Sokrates, die zich 
niett gemakkelijk openbaart en zichzelf verborgen houdt73 Die weet zich te beheersen 
enn heeft verachting voor uiterlijk schoon. Het is opvallend dat Alkibiades in één adem 
Sokrates'' obsessie voor de jongens noemt en zijn onwetendheid.74 Het kan niet 
anderss of beide aspecten van Sokrates' uiterlijk gedrag hebben met elkaar te maken. 
Wee hebben in ons hoofdstuk over Sokrates en de pederastie (hoofdstuk 7) gezien 
welkee functie de onwetendheid van Sokrates op het erotische vlak vervult. Doordat 
Sokratess zelf onwetend is, of zich in ieder geval zo voordoet, sluit hij uit direct 
antwoordenn te kunnen geven op problemen die hijzelf in zijn contact met de jongens 
opwerpt.. Zo lokt hij langdurige gesprekken uit waarin hij de jongens dwingt zelf over 
dee vraagstukken na te denken en een poging te ondernemen het voorgelegde begrip 
samenn te definiëren. En deze filosofische gesprekken (dialectiek) hebben 
onmiskenbaarr een erotische functie: Sokrates probeert aan de hand hiervan met de 
jongenss een band te creëren of te versterken. 
Maarr net zoals Sokrates volgens Alkibiades op het gebied van de erotiek twee totaal 
verschillendee houdingen laat zien, zo toont hij ook twee kanten ten aanzien van het 
bezitt van kennis. Alkibiades is ervan overtuigd dat die andere Sokrates wel kennis 
bezit.. Zo zegt hij: 

Inn de mening dat hij gebrand was op mijn schoonheid beschouwde ik het als een buitenkansje en 
eenn ongewoon geluk dat het mij te beurt viel om na Sokrates terwille te zijn geweest, alles, maar 
dann ook alles te horen wat hij wist.79 

Datt Plato beide aspecten, zelfbeheersing en kennis, in de persoon van Sokrates met 
elkaarr in verband brengt, komt natuurlijk voort uit de dubbele betekenis van de term 
ooĵ pooSivTi,, maar ook uit de Sokratische gedachte dat deugd en deugdzaam gedrag 
samenvallenn met kennis. Dat Sokrates beschikt over zelfbeheersing betekent dat hij 
ookk over kennis beschikt van wat zelfbeheersing is. Alkibiades wil deze kennis aan 
zijnn leermeester ontlokken. Ter adstruering van de mate waarin Sokrates over 

7lOverr de erotische aspecten van de relatie tussen Sokrates en Alkibiades kom ik in de volgende 
paragraaff te spreken. 
72Bcc zie geen enkele seksuele symboliek achter de vergelijking met de silenenbeeldjes, zoals Nussbaum 
(1986)) pp. 189-190. 
73Ookk Vlastos (1991) p. 37 onderstreept deze functie van de vergelijking tussen Sokrates en de 
silenenbeeldjes. . 1A1ASmp.Smp. 2l6d2-4: ópdxe Y<*P ön Ifoicpcmy; épomicó*; Sidtceixai x«v KOXÓV KCA dei nepi TOVTOIX; 
éatll Kai ètcnéj&nicTai, Kal a$ dyvoeï navxa <av ov>5èv olSev. Robin plaatst na éiejiénXnKTai een 
hogee punt. Maar dit maakt het verband tussen beide opmerkingen niet minderr nauw. 
75Smp.. 217a2-5. 
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zelfbeheersingg beschikt, vertelt Alkibiades over zijn mislukte poging om de filosoof te 
verleiden.. Alkibiades heeft daardoor een dubbele houding tegenover de zelfbe
heersingg van Sokrates. Hij prijst Sokrates erom en vergelijkt de eigenschap met een 
gouden,, schitterend godenbeeld; aan de andere kant is het juist Sokrates' zelfbe
heersingg die zijn schoonheid heeft kunnen weerstaan en hem heeft afgewezen. Bij 
Alkibiadess lijken beide kanten van zijn persoonlijkheid, zijn leergierigheid en zijn 
eerzucht,, zich anders ten opzichte van elkaar te verhouden dan bij Sokrates. Bij de 
filosooff gaat het om het gedrag ten opzichte van anderen (de uiterlijke kant) en zijn 
innerlijkee activiteit, die elkaar aanvullen, ook al lijken ze aan elkaar tegengesteld. Ze 
werkenn samen om een waarachtig en deugdzaam leven te leiden en anderen te 
stimulerenn dezelfde weg te kiezen. Alkibiades daarentegen is wispelturig. Beide 
kantenn van zijn persoon werken elkaar tegen. Het hangt van de invloed en de druk af 
diee op hem worden uitgeoefend, welke aspecten van zijn karakter de overhand 
hebben.» » 
Naa het verhaal over zijn mislukte verleiding van Sokrates, en na het meest 
dramatischee punt van zijn rede, het moment waarop Alkibiades de afwijzing door 
Sokratess onder woorden brengt, gaat hij onverwachts over op een nieuwe fase in zijn 
lofrede:: hij vermeldt naast de zelfbeheersing nog andere deugden van deze 
bijzonderee man, ten einde duidelijk te maken waarom hij na zo'n gruwelijke ervaring 
tochh niet elk contact met hem verbroken heeft Hij spreekt over Sokrates' hele 
persoon,, zijn dapperheid, inzicht en zijn standvastigheid.77 Alkibiades lijkt nu andere 
aspectenn van Sokrates' karakter bloot te leggen, maar zoals door enkele commen
tatorenn is gesuggereerd, is het noemen van de eigenschappen 'inzicht' en 'standvas
tigheid'' niet meer dan het ontleden van de twee bestanddelen van het begrip 
oü̂ pcxnivti.788 De voorbeelden die hij geeft van het optimaal functioneren van Sokrates 
inn verschillende situaties, adstrueren eigenlijk niets anders dan zijn zelfbeheersing en 
zijnn inzicht in wat hem overkomt.79 Hierbij staat het aspect van de standvastigheid wel 
voorop.800 De term ̂ póvnotq zijn we overigens in de rede van Diotima tegengekomen in 
dee Lagere Mysteriën (209a3 en aó). Ook daar was het gekoppeld aan inzicht op het 
niveauu van gedrag. Uit de voorbeelden die Alkibiades geeft, blijkt dat hij met 
Sokrates'' inzicht geen filosofische wijsheid bedoelt, maar praktisch inzicht dat het 
handelenn begeleidt. 
Platoo heeft in het Symposium de continuïteit van het gedrag en van het karakter van 
Sokratess benadrukt door verschillende eigenschappen van Sokrates zowel in het 
beginn van het Symposium vóór de redevoeringen, als in de Alkibiades-scène aan bod 
tee laten komen. Wanneer aan het begin van het Symposium Pausanias de vraag stelt 
opp welke manier de aanwezigen het gemakkelijkst zullen drinken, maakt 
Eryximachoss duidelijk dat Sokrates de enige van het gezelschap is met wie ze 
eigenlijkk geen rekening hoeven te houden.81 Sokrates' constitutie is van dien aard dat 
hijj veel kan drinken zonder zijn zelfbeheersing te verliezen. Ook Alkibiades spreekt in 
zijnn relaas over de veldtocht tegen Poteidaia vol lof over Sokrates' drinkvermogen 
(220all e.v.). Hij kan drinken als geen ander, maar niemand heeft hem ooit dronken 
gezien.. De manier waarop het Symposium afloopt is hiervan het bewijs. Sokrates, 
Aristophaness en Agathon zijn de enigen van het gezelschap die nog aan het praten en 

T6Sokratess klaagt in de Gorgias niet voor  niets dat Alkibiades nu eens dit en dan weer  dat zegt (Grg. 
482a). . 
"Snip."Snip.  219d4-7: +<xn$, dvSpeia, ^póvnou^ Kctptepia. 
^Cf .. Rettig bij  Bury ad loc. en Schmelzer  &  Harder  (19152) ad loc. 
"Vergelij kk  ook de woorden xê ëu^pcov elven. (221 bl) , waarmee zijn gedrag bij  de vlucht bij  Delion 
wordtt  gekaraktiseerd. 
"Cf .. Hug pp. 182-183. De term werd enkele malen door  Alkibiades herhaald: Smp. 220a 1, a6, c2. 
8,5/np.. 176a5e.v. 
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drinkenn zijn. Maar zijn uithoudingsvermogen slaat alles en iedereen. Wat betreft 
Kctprepiaa en ow p̂oown. is hij de uiteindelijke overwinnaar. 
Eenn ander voorbeeld waarmee Plato de 'continuïteit' van Sokrates' persoonlijkheid 
onderstreept,, is zijn gewoonte om zich zonder duidelijke reden als het ware van de 
buitenwereldd af te sluiten en een tijdlang te staan nadenken.82 Terwijl Sokrates 
Aristodemoss overhaalt om mee te gaan naar Agathon, ook al is hij niet uitgenodigd, 
blijftt Sokrates onderweg achter, in gedachten verzonken (174d4 e.v.). Hij stond in het 
voorhoff van de buren van Agathon. Aristodemos ontraadt Agathon Sokrates te 
storenn en hem te gaan halen. Hij maakt hem duidelijk dat het zijn gewoonte is om dat 
tee doen (175b 1-2). Ook Alkibiades geeft een voorbeeld van deze bijzondere 
eigenschapp van Sokrates tijdens de veldtocht bij Poteidaia. Een hele dag en nacht 
stondd hij buiten na te denken om een probleem op te lossen. Nergens in andere 
dialogenn vermeldt Plato dit gedrag van Sokrates.83 Plato laat de twee voorbeelden van 
ditt eigenaardige gedrag van Sokrates in het Symposium op twee verschillende 
momentenn in zijn leven plaatsvinden: tussen 432-430 (het beleg van Poteidaia) en 
416.. Hiermee onderstreept hij dat het gaat om een algemene karakteristiek van 
Sokrates.. Het is een onderdeel van zijn axo^ia, zijn excentriciteit die hem van alle 
anderee mensen doet verschillen, en waarin hij overeenkomt met de silenen en de 
saters.844 In zijn inleiding in zijn editie van het Symposium interpreteert Robin dit 
gedragg alsof Sokrates in deze extase contact heeft met een andere wereld: Sokrates 
alss de daimon, de 'trait d'union' tussen het goddelijke en de mensheid.81 Er is mijns 
inzienss echter geen aanleiding voor deze interpretatie. Met name de manier waarop 
Alkibiadess het voorbeeld tijdens de veldtocht tegen Poteidaia beschrijft (220c3 e.v.), 
doett vermoeden dat Sokrates tijdens deze momenten van overpeinzing geen 
mystiekee ervaring ondergaat zoals het contact met de goddelijke wereld van de 
Vormen,, op de mogelijkheid waarvan Diotima hem wijst. Geen van de werkwoorden 
waarmeee Alkibiades het intellectuele proces beschrijft, wordt door Diotima gebruikt 
voorr het contact met de Vorm het Schone.8* Alkibiades suggereert dat Sokrates een 
probleemm waar hij niet uit kan komen, probeert op te lossen. De reactie van Agathon 
opp Sokrates, toen deze zich eindelijk naast hem aan de maaltijd had neergezet, geeft 
aann dat hij Sokrates' gedrag ook op deze manier interpreteert. Hij gaat er namelijk 
vann uit dat Sokrates iets gevonden heeft, een probleem heeft opgelost.87 

Velee commentatoren hebben opgemerkt dat wat Alkibiades over Sokrates' woorden 
zegt,, aansluit bij de rede van Diotima.88 Het feit dat Alkibiades zijn woorden goddelijk 

82Err  zijn nog andere voorbeelden van de 'continuïteit '  van de persoon van Sokrates, maar  deze bespreek 
ikk  in par. 8. 
83Alleenn in het begin van de Protagoras doet zich iets soortgelijks voor. Wanneer  Sokrates en 
Hippokratess op weg gaan naar  het huis van Kallias, waar  Protagoras logeert, blijven ze in het voorhof 
staann om eerst een kwestie af te handelen, waarover  ze onderweg toevallig kwamen te spreken. Toen ze 
hett  met elkaar  eens waren geworden, klopten ze pas op de deur  van het huis van Kallias (Prt. 314c). 
^Cf .. Smp. 221d2-6; vergelijk ook 2I5a2en 175al0, waar  de term direct gekoppeld is aan Sokrates' 
nadenkenn in het voorportaal van de buren. 
«Robint^SS^p.CVI . . 
86Voorr  het denkproces gebruikt hij  de termen ouvvoiïoaq, OKOTCCBV, oii npox>%d>pe.i, £TITC5V (Smp. 
220c3-5).. Het laatste werkwoord gebruikt Diotima voor  het zoeken van de woorden die de jeugd beter 
zullenn maken (210c2). Het lijk t me niet nodig de woorden Kat Cntetv te atheteren, zoals Ast, Bury en 
Doverr  voorstellen of het KCÜ voor  Cirteïv, zodat Tucreiv hiervan afhangt. De reden waarom maak ik 
duidelij kk  in par. 5 van dit hoofdstuk. 
mmSmp.Smp. 175dl-2: 5fjXov ydp öu r)upe<; avró Kal ëxei<;*  oii vdp av jcpoarcéa-nv;. Dat het peinzend 
stilstaann van Sokrates op deze manier  moet worden geïnterpreteerd, wordt bevestigd door  de passage uit 
dee Protagoras. 
wVeIee commentatoren zien in Sokrates de ideale erastes, hetgeen ik niet onderschrijf. Ik geef enkele 
namen::  Ficino VII , 2, 105-108, Gilbert (1909) p. 61,, Friedlander  I9602 pp. 26-27, Bury (19322) pp. XL, 
LII  en LXV , Taylor  (19485) pp. 232-233, Roller  (1948) p. 28 e.v., Robin (19586) pp. CHI  e.v., Wippem 
(1965)) p. 127 en n. 26, Wellman (1969) pp. 141 e.v., Lesky (1976) p. 93, Gagarin (1977) p. 29; 
Nussbaumm (1986) pp. 186 e.v. meent dat Sokrates in zijn contact met Alkibiades handelt als iemand die 

266 6 



noemtt zou bevestigen dat Sokrates over goddelijke dingen gesproken heeft en dat 
moetenn wel dezelfde dingen zijn die Diotima als goddelijk beschouwt, namelijk de 
Vormen.. Alkibiades gebruikt de term 'goddelijk' ook, wanneer hij over Sokrates' 
ingetogenheidd spreekt. Aan de buitenkant lijkt Sokrates grote belangstelling te 
koesterenn voor mooie jongens, maar van binnen is hij vol zelfbeheersing. 

Iss hij echter ernstig en is hij geopend ... ik weet niet of iemand ooit de godenbeelden binnen in 
hemm heeft gezien. Maar ik heb ze al eens gezien en ze schenen mij zo goddelijk, van goud, 
volmaaktt schoon en wonderbaarlijk te zijn, dat ik kort en goed moest doen wat Sokrates mij 
opdroeg.89 9 

Alkibiadess heeft volgens eigen zeggen het ware karakter van Sokrates gezien. Diens 
eigenschappenn en woorden komen bij Alkibiades als goddelijk over. Bedoelt Plato dat 
hett deugdelijke gedrag dat Sokrates aan de dag legt, gebaseerd is op het inzicht in de 
Vormenn van de deugden, en dat de woorden en daden van Sokrates voor Alkibiades 
inn die zin een goddelijk karakter hebben? Is Sokrates de belichaming van de ideale 
wijsgeerr die Diotima in zijn ontwikkeling beschrijft? Ik geloof het niet. Voor 
Alkibiadess heeft Sokrates stellig iets goddelijks en is hij gelijk aan een daimon 
(219cl).. Plato probeert echter onmiskenbaar een sterk contrast aan te brengen 
tussenn de persoon van Alkibiades en die van Sokrates. Maar we zien Sokrates 
slechtss met de ogen van Alkibiades. Vanuit het perspectief van Alkibiades is Sokrates 
inderdaadd iemand van een andere wereld. Zijn woorden en eigenschappen zijn voor 
hemm goddelijk, dat wil zeggen: onverklaarbaar, intrigerend en aantrekkelijk. Beperkt 
alss hij is door zijn eigen instelling, zijn hang naar succes, zijn carrière-zucht en zijn 
beperktee morele bewustzijn, ziet hij de instelling van Sokrates als iets dat tot een 
volslagenn andere wereld behoort. Maar dat geldt voor alle jongemannen die net als 
Alkibiadess een politieke carrière ambiëren, waarbij competitie, macht en rijkdom 
centraall staan. Het feit dat zij hem als zodanig afschilderen, betekent nog niet dat 
Platoo zijn lezers ervan wil overtuigen dat Sokrates ook werkelijk de belichaming is 
vann het ideaal van Diotima. Nergens wordt in de Alkibiadesscène expliciet 
aangegevenn dat Sokrates inzicht heeft in de wereld van de Vormen. Nergens 
functioneertt in het erotische streven van Sokrates en in het erotisch contact tussen 
hemm en Alkibiades het KaXóv als Vorm. Alkibiades prijst Sokrates hogelijk, maar de 
eigenschappenn die hij Sokrates toedicht, geven geen aanleiding te veronderstellen dat 
Sokratess de erastes-filosoof bij uitstek is, die alle fasen van ontwikkeling heeft 
doorgemaakt.. Opvallend bijvoorbeeld is dat Plato in de hele Alkibiades-scène 
insisteertt op Sokrates' oa^poaüvn, maar de term oo^ia vermijdt. Verder gebruikt 
Alkibiadess slechts eenmaal het woord <|H.Xoao4>ia (218a5), maar de betekenis die deze 
termm in deze context heeft, wordt bepaald door Alkibiades' ervaringen met Sokrates, 
niett door wat de lezer bij Diotima heeft geleerd als de hoogste vorm van de 
intellectueleintellectuele ontwikkeling. 
Onzee conclusie is dat Plato de Alkibiadesscène niet heeft gebruikt om Sokrates af te 
schilderenn als iemand die datgene wat hij van Diotima heeft geleerd, in zijn erotisch-
pedagogischee contacten met Alkibiades in praktijk brengt. Wie hiervan uitgaat, moet 
aannemenn dat de contacten tussen Sokrates en Diotima vooraf zijn gegaan aan de 
ervaringenn waarover Alkibiades vertelt. Nergens suggereert Plato dat dit in deze 
volgordee heeft plaatsgevonden. De laatste openbaring van Diotima heeft geen functie 

hett hoogste niveau van de ontwikkeling van de filosoof uit Diotima's betoog heeft bereikt, dat wil 
zeggen:: hij heeft deductieve, wetenschappelijke kennis. Ze oppert zelfs (p. 195) dat Sokrates zelf Vorm 
iss geworden. Verder ook Anderson (1993) pp. 101 e.v. De enigen die, voor zover ik de secundaire 
literatuurr kan overzien, mijns inziens terecht het ideale beeld van Sokrates in de rede van Alkibiades 
bestrijden,, zijn Neumann (1965/1) p. 58 en Anton (1974). 
*>Smp.*>Smp. 216e5-217a2. 
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gekregenn in Sokrates' omgang met Alkibiades. De structuur van het Symposium, de 
tekstt die ons deze informatie had moeten geven, geeft daarentegen aan dat het 
uitgeslotenn is dat Alkibiades hoe dan ook bewust zou aansluiten bij Diotima. Dat is 
niett Plato's bedoeling: hij laat Alkibiades pas binnenkomen nadat Sokrates zijn 
verslagg heeft voltooid. Plato schildert Sokrates bij monde van Alkibiades af als 
iemandd die zich in zijn gedrag voorbeeldig gedraagt; de deugden die een mens tot een 
goedd mens (ïcaXöq KdYaöóq) maken, manifesteren zich in hem. De beschouwingen 
waarinn zijn pedagogische eros tot uitdrukking komt, hebben betrekking op het gedrag 
vann mensen. Sokrates belichaamt dus in woord en daad, ook in de Alkibiadesscène, 
dee tweede fase van de erastes-filosoof van Diotima.90 

5.. De eros van Sokrates 

Sokratess is naar eigen zeggen verliefd geweest op Alkibiades (213c7-dl). Dat is geen 
verzinsell van Alkibiades. Sokrates is bevangen geweest door eros voor Alkibiades -
enn stellig is deze hartstocht tijdens het symposion nog niet helemaal verdwenen. 
Platoo geeft enkele aanwijzingen. De vergelijking die Alkibiades maakt tussen 
Sokratess en de silenen en saters onderstreept dat Sokrates zelf niet mooi is, maar 
altijdd een erotische belangstelling heeft voor mooie jongens (216d2), dus, in termen 
vann Diotima, een belager is van wat mooi is (203d4). Ook de reactie van Alkibiades, 
directt nadat hij gezien heeft dat Sokrates naast hem aanligt, namelijk alsof Sokrates in 
eenn hinderlaag ligt en telkens plotseling opdoemt op plaatsen waar Alkibiades 
Sokratess helemaal niet verwachtte, bevestigt dit beeld van Sokrates. 
Alss een van de eigenschappen die Eros van zijn moeder heeft geërfd, noemt Diotima 
hemm 'zonder vaste woonplaats' (203dl). Het feit dat Sokrates hele dagen met zijn 
eromenoss optrekt en zonder problemen ook op de uitnodiging van hem ingaat om 
samenn met hem sport te bedrijven (213b3 e.v.), lijkt een verwijzing naar deze 
eigenschapp van Eros.91 Een van de deugden waarin Sokrates volgens Alkibiades 
uitblinktt is dapperheid (219d5). Ook Eros is dapper (203d5), een eigenschap die zich 
manifesteertt in de energieke, roekeloze manier waarop hij op zijn doel afgaat en zijn 
prooi,, het object van zijn verlangen, wil vangen. De dapperheid van Sokrates werkt 
doorr op het erotische gebied. Immers hij is altijd in de buurt van mooie jongens, 
spreektt ze aan, praat met hen en probeert hen zover te krijgen dat ze in hem 
geïnteresseerdd raken.92 

Sokratess heeft het, volgens Alkibiades, klaargespeeld dat hij in het gezelschap van 
mooiee jongens altijd alle aandacht naar zich toetrekt en het een ander onmogelijk 
maaktt om vat op hen te krijgen (223a6-9). Hier gebruikt Alkibiades de term evnópwc,, 

"Wijj gaan ervan uit dat de manier waarop Sokrates filosofie en erotiek met elkaar verbindt wel een 
noodzakelijkee stap is in de opgang naar de laatste fase van de ontwikkeling van een erastes-filosoof, 
waarinn hij na lange inspanning en studie contact krijgt met het werkelijke Schone. De houding die aan 
Sokratess eigen is, is dus een goede basis om uiteindelijk het hoogste niveau dat Diotima ons voorhoudt 
tee bereiken. 
91Pass als Alkibiades Sokrates bij zich thuis uitnodigt, aarzelt Sokrates. Blijkbaar was het niet zonder 
meerr gepast dat een erastes op uitnodiging van zijn eromenos diens huis bezocht Misschien wil Plato 
datt we ook de uiterlijke kenmerken van Eros 'zonder schoeisel' en 'slaapt zonder deken' (203dl-2) in 
verbandd brengen met Sokrates. Uit het begin van het Symposium weten we dat Sokrates maar zelden 
slipperss aanheeft (174a4 en 220b6). Zijn mantel, Tpip<ov, is een versleten mantel en is eigenlijk 
nauwelijkss meer een mantel te noemen. Daarom legt Alkibiades zijn eigen mantel over Sokrates heen 
(219b6,, vergelijk ook 220b5-6). 
92Uitt de Alkibiadesrede blijkt dat het SictXéyeodai een erotische connotatie kan hebben. Wanneer een 
erastess praat met zijn eromenos, zat dit een functie hebben in het ritueel van de verleiding. Vergelijk ook 
Smp.Smp. 183c en 217b; cf. ook Phdr. 232a-b. Voor de erotische connotatie van SiaXé-yeoGat, vergelijk LSJ 
Siatéyojj BS; uit de plaatsen die zij geven, blijkt dat de term zelfs als een eufemisme gebruikt kan 
wordenn voor cruvowndCeiv. 
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waarmeee Diotima Poros, de vader van Eros, heeft gekarakteriseerd (204b6). We 
zoudenn hierbij aan de sluwheid kunnen denken, waarmee Sokrates tot ergernis van 
Alkibiadess het voor elkaar krijgt dat Agathon bij hem komt zitten (cf. ook 213c5). 
Dee 'onwetendheid' van Sokrates, die Alkibiades, zoals we hebben gezien, direct 
koppeltt aan diens erotische belangstelling voor mooie jongens, zou ook een 
verwijzingg naar de 'erotische' staat van Sokrates kunnen zijn (216d3-4). Immers Eros 
wordt,, aldus Diotima, zowel gekenmerkt door de staat van zijn moeder, onwetend
heid,, als door die van zijn vader, wijsheid. Alkibiades gelooft dat Sokrates ook de 
laatstee eigenschap in zich heeft (217a4-5). Alkibiades is gebeten door de woorden 
vann de filosofie. En dit waren de woorden van Sokrates (218a5 en b3). 
Opp het hoogtepunt van zijn verhaal over zijn mislukte verleiding, waarin Alkibiades 
beschrijftt hoe hij naast Sokrates gaat liggen, ieder onder een eigen mantel, en zijn 
handenn om hem heen slaat, noemt hij Sokrates 'die werkelijk daimonische en 
wonderlijkee man' (219b7-cl). Voor Alkibiades is Sokrates een daimon, en behoort hij, 
inn termen van Diotima, tot de daimonische wereld (203a6-8). Hij noemt Sokrates op 
datt moment waarschijnlijk zo, omdat hij hem niet begrijpt. De man reageert niet zoals 
Alkibiadess verwacht dat iedere normale erastes zou reageren, wanneer zo'n mooie 
eromenoss zich uit zichzelf naakt aanbiedt. In de rede van Diotima vervult Eros een 
brugfunctie.. De daimon is een verbindende factor tussen de wereld van de 
stervelingenn en die van de goden. Eros is de drijfveer in de mens om onsterfelijkheid 
tee realiseren. Moeten we de rol van Sokrates in de ogen van Alkibiades ook zó 
interpreteren?? Waarschijnlijk wel. Sokrates als erastes is voor hem degene die hem 
kann leiden naar een 'goddelijk' bestaan, waarvan deugd de pijler is. Het daimonische 
karakterr van Sokrates wordt door Alkibiades ook onderstreept door hem gelijk te 
stellenn aan de sater Marsyas. Ook deze sater is op te vatten als een daimon die staat 
tussenn stervelingen en de god Dionysos. Zijn klanken hebben net als de woorden van 
Sokratess een betoverende werking op mensen.»3 Ook de silenenbeeldjes hebben een 
'daimonische'' functie, doordat ze binnenin godenbeeldjes bevatten.94 Voor Alkibiades 
bevatt Sokrates zelf iets goddelijks dat hem zozeer aantrekt dat hij, koste wat 't kost, 
hieraann deel wil hebben. In die zin is Sokrates voor Alkibiades een ware erastes en 
belichaamtt deze mysterieuze, wonderlijke man voor hem Eros. 
Alkibiadess heeft de rede van Diotima niet gehoord, en vertelt zijn eigen verhaal. De 
anderee aanwezigen op het symposion die naar hem luisteren (en de lezer), hebben 
wéll kennis genomen van Diotima's woorden en we moeten ons daarom afvragen in 
hoeverree zij de erotische houding van Sokrates als erastes van Alkibiades hebben 
opgevatt als aansluitend bij haar betoog over de verschillende vormen van eros. 
Sokrates'' eros voor Alkibiades is een homo-erotische eros. Dit betekent in termen 
vann Diotima dat Sokrates, gedreven door eros, zijn geluk en onsterfelijkheid 
voornamelijkk probeert te realiseren in een geestelijk product. Alkibiades is Sokrates' 
KOXÓVV waarin hij wil verwekken. Sokrates als erastes is zelf zwanger en zijn contact 
mett Alkibiades (of andere mooie jongens) prikkelt hem om een product voort te 
brengen.. Wat is Sokrates' product volgens het verslag van Alkibiades? Alkibiades 
benadruktt twee aspecten van Sokrates die indruk op hem maken: zijn woorden en 
zijnn gedrag. Hij zegt tegen de anderen: 'niemand van jullie kent hem.' Aan de 
buitenkantt is hij verliefd op mooie jongens; jullie zien dat hij voortdurend in hun buurt 

93Ditt beeld kunnen we niet anders zien dan als een ironisering door Plato van Alkibiades' toestand. 
Immerss Sokrates als daimon leidt hem naar een leven van deugd en met name aco$pocruvT|. Door 
Sokratess te vergelijken met een sater en daardoor het 'goddelijke' dat Sokrates te bieden heeft op één lijn 
steltt met de trawanten van Dionysische dronkenschap, formuleert hij zonder het te beseffen een 
grappigee paradox. 
MAndersonn (1993) pp. 104-105 meent dat het de beeldjes van de god Dionysos zijn die in de 
silenenbeeldjess zijn opgesloten. Hij trekt hieruit de conclusie dat Silenos, de leraar van Dionysos, 
zwangerr is van zijn leerling, en dat Sokrates dus zwanger is van zijn leerling en hem ter wereld brengt! 
Ditt is onjuist, gezien 215b3, waar gesproken wordt van dyoXuaia 6e<öv. Dus ook de conclusie vervalt. 
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iss en hij is in alles onwetend en weet niets. Maar van binnen is Sokrates vol van 
aa+poovvT).. Dat is zijn ware aard. Alkibiades geeft vervolgens voorbeelden om 
duidelijkk te maken dat Sokrates in zijn handelingen inderdaad deze deugd en andere 
deugdenn in praktijk brengt.95 Ook zijn woorden hebben, zoals we hebben gezien, 
betrekkingg op deugdzaam handelen. 
Enkelee zaken aan Sokrates' eros zijn opmerkelijk. Enerzijds valt hij op mooie jongens 
(216d2).. Sokrates bevestigt dit zelf ook. Hij bekent tegenover Agathon dat sinds hij op 
Alkibiadess verliefd is geworden 

hett voor mij niet meer mogelijk is een mooie jongen aan te kijken of met hem een gesprek te 
voeren,, ja, met geen enkele meer, of hij wordt jaloers en afgunstig en begint wonderlijke dingen 
tee doen en te schelden en kan zijn handen nauwelijks thuishouden.96 

Anderzijdss is Alkibiades' frustratie nu juist dat Sokrates zijn schoonheid heeft 
afgewezen.. Alkibiades spreekt uit ervaring: Sokrates minacht uiterlijke schoonheid. 
Enn niet alleen koestert Sokrates minachting voor een mooi lichaam, maar ook voor 
anderee 'bezittingen', zoals geld en eer (216e 1-2). Is Sokrates dan verliefd op 
Alkibiades'' ziel (vyxW Nergens in de hele rede van Alkibiades blijkt dit expliciet. Het 
enigee dat we uit zijn verhaal kunnen afleiden, is dat Sokrates graag in zijn omgeving 
is,, graag met hem dingen onderneemt en dat hij met Alkibiades gesprekken houdt. 
Tochh vindt hij dat Alkibiades zichzelf verwaarloost, hetgeen betekent dat diens ziel 
verbeteringg behoeft. In hoeverre kan zo'n verwaarloosde ziel object zijn van de eros 
vann Sokrates? 
Omm Sokrates' houding te begrijpen moeten terug naar de rede van Diotima. Aan het 
eindee van de eerste fase is de erastes een erastes van alle mooie lichamen geworden, 
waarbijj hij zijn heftige hartstocht voor een bepaalde individu heeft losgelaten en zelfs 
minachtt en geringschat (210b4-6). Dit is precies wat er met Sokrates aan de hand is. 
Sokratess is de erastes van alle mooie lichamen. Hij is gecharmeerd door alle jongens 
diee mooi zijn. Ook al gaat hij met Alkibiades om, hij blijft belangstelling koesteren voor 
anderee mooie jongens. Maar hij is niet geïnteresseerd in hun schoonheid als 
schoonheidd van het lijf dat bij dat specifieke individu hoort, maar in de lichamelijke 
schoonheidd als zodanig, los van een bepaald individu. Sokrates is verliefd op 
Alkibiades,, maar niet vanwege zijn specifieke schoonheid, het mooie lijf van 
Alkibiadess als individu. Sokrates is echter ook niet verliefd op het algemene begrip 
vann de lichamelijke schoonheid en raakt niet van de kook door een begripsmatige 
voorstellingg ervan. Dan zou hij niet steeds het contact hoeven te zoeken met mooie 
jongens.. De zinsnede uit de rede van Diotima 

enn het is nodig dat hij die heftige hartstocht voor één lichaam loslaat door deze te minachten en te 
geringschatten97 7 

beschrijftt exact de houding van Sokrates tegenover het lichaam van Alkibiades. 
Sokratess is in staat om dat specifieke mooie lichaam te minachten en af te wijzen, ook 
all koestert hij eros voor Alkibiades' schoonheid. Sokrates' eros heeft zich bevrijd van 
eenn belangstelling voor individuele lichamelijke schoonheid, maar niet voor 
lichamelijkee schoonheid in het algemeen. De schoonheid die boeit blijft echter 
'persoonlijk',, is aan personen, aan jongens gebonden.98 

"Merkk op hoezeer de voorbeelden van Sokrates' gedrag doen denken aan de eerste rede, die van 
Phaidros.. Waarschijnlijk heeft Plato opzettelijk deze ringcompositie aangebracht. 
KSmp.KSmp. 213dl-4. 
"Smp."Smp. 210b5-6. 
"Vergelijkk de opmerking van Diotima 'en als het nodig is uiterlijke schoonheid na te jagen, dan zou het 
heell dwaas zijn om niet de schoonheid aan alle lichamen als één en hetzelfde te beschouwen.' Nu 
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Dee eras van Sokrates heeft nog een ander aspect. Sokrates wil niet alleen vanwege 
Alkibiades'' fysieke schoonheid met hem omgaan, maar ook vanuit een verlangen om 
hemm beter te maken. Eros op dit niveau houdt in het geval van Sokrates in dat hij de 
ziell van Alkibiades beter wil maken. Dit sluit nauw aan bij wat Diotima zegt over de 
houdingg van de erastes-filosoof in de tweede fase. 'Epdv wordt daar direct gekoppeld 
aann Ki$eo6ai en het voeren van gesprekken. De erastes dient in zijn contact met zijn 
eromenoss te zoeken naar de juiste woorden die de jongens beter zullen maken. De 
termm 'zoeken' (Cnxeïv) lijkt gekozen te zijn om Sokrates' houding te karakteriseren. 
Sokratess heeft geen pasklare antwoorden, maar zijn filosofische gesprekken worden 
juistt gekenmerkt door een zoeken naar definities van ethische begrippen. Hij zoekt 
naarr een omschrijving van het schone in handelingen en normen/wetten." Maar is 
Sokratess gekomen tot een allesomvattend begrip van hett schone op moreel niveau?100 

Hijj doet er moeite voor en heeft er duidelijk een vaag idee van, maar hij is, althans in 
dee voorstelling van Plato, uiteindelijk niet in staat een duidelijke beschrijving te geven 
vann dit KOÜLÓV. Bovendien staat het Diotima voor ogen dat de erastes in de tweede fase 
uiteindelijkk dit KOXÓV als zijn eromenos neemt. Sokrates is echter niet losgekomen van 
zijnn persoonlijke eromenos. Zijn methode blijft inductief, vertrekt vanuit particularia 
(individuelee zielen van mooie jongens en hun denkbeelden en ervaringen) om tot 
algemenee uitspraken over morele eigenschappen te komen. Sokrates' eros is gericht 
opp de zorg voor de zielen van deze eromenoi. Sokrates is dus wel tot op zekere hoogte 
dee belichaming van Eros. Hij is voor Alkbiades een ware erastes, die hem op het pad 
vann de filosofie kan brengen. Vanuit de visie van Diotima (Plato) is hij echter (nog) 
niett de erastes-filosoof par excellence, omdat hij zich niet volledig onthecht heeft aan 
hett lichamelijke niveau en daardoor niet kan doordringen tot het intellectuele niveau. 

6.. De eros van Alkibiades 

Wee hebben gezien dat de beeldvorming in de oudheid over de seksuele houding en 
moraall van Alkibiades ongunstig is. Hij komt naar voren als iemand die zich niet 
matigtt in zijn seksuele gedrag, promiscuïteit betracht en alle mogelijke vormen van 
seksualiteitt heeft beoefend. Welk imago kent Plato nu toe aan Alkibiades? 
Ikk heb in het begin van dit hoofdstuk duidelijk gemaakt dat Alkibiades in verschillende 
opzichtenn een breuk vormt met het voorafgaande. Mijn stellige indruk is dat Plato de 
plotselingee verschijning van Alkibiades koppelt aan de Atheense levensstijl, waarvan 
hett gezelschap zich door de rede van Sokrates definitief had losgemaakt. Het is niet 
alleenn Alkibiades, maar ook de Atheense praktijk die de esoterische rust van dit 
symposion,, waar drank en seksualiteit afwezig zijn, verstoort. Even 'plotseling' als het 
inzichtt in de Vorm het Schone zich voordoet, net zo 'plotseling' worden de 
symposiastenn geconfronteerd met de concrete Atheense realiteit.101 Van alle sprekers 
vóórr Alkibiades was het Pausanias die, zoals we hebben gezien, de stellige indruk 
wektee over de Atheense (homo)seksuele praktijk te spreken. 
Hett is dan ook opvallend dat verscheidene termen die Alkibiades gebruikt en 
gedachtenn die hij onder woorden brengt, teruggaan op de rede van Pausanias. De 
overeenkomstenn zijn in bepaalde opzichten zo frappant dat we genoodzaakt zijn de 

kunnenn we pas die wat ongeduldige toon van deze woorden begrijpen: voor  Diotima zelf is dit stadium 
eigenlijkk  een eerste fase die men achter  zich moet laten, wil men hogerop komen. Maar  omwille van 
Sokrates''  erotische houding geeft ze deze vorm van eros een plaats, ook al is het met enige aarzeling en 
reserve. . 
"Smp."Smp. 210c3-4: xó èv tol? émTnSeiiuaoi Kai xoïq vóuou; KOXÓV. 
l<al<aSmp.Smp. 210c4: Kai xow tSéiv öxi növ aüzb avrqi ovyyevé̂  éonv. 
1011 In 210e4 wordt é^atyvnc, gebruikt voor  de openbaring van het Schone en in 212c6 en 223b2 voor  de 
invasiee van de komasten. 
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onderscheidingenn die Pausanias heeft gemaakt en zijn opmerkingen over het juiste 
homoseksuelee gedrag en de juiste morele code als kader te gebruiken voor de 
interpretatiee van de Alkibiadesscène.102 Er is met name één term die de lezer 
onmiddellijkk op dit spoor moet zetten, namelijk xapiCeoöca.103 Deze term is in het 
verslagg van Pausanias een sleutelterm in de homoseksuele moraal in Athene. Het 
betreftt de seksuele overgave van de eromenos aan de erastes en impliceert de 
gedachtee van wederkerigheid: 'voor wat hoort wat'. We hebben gezien dat 
Eryximachoss vanuit zijn specifieke vakbekwaamheid de grenzen van deze moraal 
bespreekt.. Vervolgens wordt de term xapi£eo9ai door de andere sprekers niet meer 
gebruikt,, waarbij de afwezigheid ervan zowel in het geval van Aristophanes als in de 
redee van Diotima opmerkelijk is, aangezien zij vormen van homoseksuele relaties 
bespreken.. Pas in de beschrijving van zijn contacten met Sokrates hanteert 
Alkibiadess de term. Alkibiades' gedrag lijkt in grote lijnen aan te sluiten bij het beeld 
datt Pausanias heeft geschetst van de ideale eromenos.10* Ik geef de belangrijkste 
punten: : 
-- Alkibiades heeft respect voor zijn erastes Sokrates. Hij geeft toe dat hij zelf aioxóvn 

voelt,, maar dan wel alleen voor hem. Hij is bang voor Sokrates' oordeel over hem. 
Hijj vreest niet aan de eisen die Sokrates stelt te kunnen voldoen. 

-- Alkibiades is gebeten door de filosofie. Hij is betoverd door de woorden van 
Sokratess en wil niets liever dan zich in dit opzicht laten leiden. Hij wil zijn leven in 
dienstt stellen van dpexii, ook al komt hij hierdoor in conflict met zijn 'andere' 
levensstijl. . 

-- Alkibiades is als eromenos van Sokrates niet erg jong meer, omdat hij in het kader 
vann zijn omgang met Sokrates spreekt over het feit dat hij zich inzet voor de 
belangenn van de stad (216a6) en Ttu,iï geniet bij het volk (216b5).105 

-- Uiteindelijk besluit hij Sokrates terwille te zijn (xapiCeadai), maar wél vanuit de 
overtuigingg dat Sokrates hem beter kan maken. 

-- Hij schept allerlei gelegenheden die Sokrates zou kunnen aangrijpen om hem te 
verleiden.. Hij zorgt ervoor dat ze met zijn tweeën alleen zijn in de hoop dat 
Sokratess hem het hof zal maken. Vervolgens traint hij regelmatig met hem en 
tenslottee nodigt hij Sokrates bij hem thuis uit om samen met hem te eten.106 Door 
dezee maatregelen helpt hij zijn erastes als het ware een handje. Zo sterk is hij 
gemotiveerdd te krijgen wat Sokrates te bieden heeft. Het laat zich aanzien dat het 
motieff dat Alkibiades hiertoe brengt, maakt dat hij beantwoordt aan de ideale 
eromenoss van Pausanias. 

102Buryy (19322) pp. LX-LXTV heeft er al op gewezen dat in de Alkibiadesscène allerlei reminiscenties te 
vindenn zijn naar voorafgaande redes. Zo concludeert hij dat het encomium op Sokrates 'is a very 
carefullyy wrought piece of work in which every phrase has its significance, every term of expression its 
bearingg on the literary effect of the dialogue as a whole.' In grote lijnen is dit waar, maar Bury benadert 
mijnss inziens de overeenkomsten tussen de Alkibiadesscène en de rede van Pausanias vanuit een te 
beperktt perspectief (Alkibiades als erastes) en maakt geen onderscheid tussen speelse, literaire 
verwijzingenn en functionele verwijzingen. Hierdoor heeft hij het belang van de reminiscenties aan de 
redee van Pausanias onderschat. Ook Mason (1979-80) p. 129 merkt op dat de rede van Pausanias de 
achtergrondd biedt voor de interpretatie van Alkibiades' gedrag als eromenos, maar werkt dit verder niet 
systematischh uit. 
'«Dee term wordt in het Symposium gebruikt in 177c6,182a2, b3, dl, 183d7, 184a2, d2, d4, e4, 185al, 
a6,, b5,186b9, c3,187d6,217a4,218cl0,d4, 5. 
1044 Voor een kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van de Ouranische eros, zie hfdst. 3, par. 9. 
loss Vergelijk ook het begin van de Protagoras, waar gezegd wordt dat Alkibiades al een volle baard heeft 
(Prt.(Prt. 309a4-5). 
1066 Bury (p. LXIV) ziet in de stadia van de verleiding door Alkibiades (ouvowria, ovyy^vaoio, 
o\)v8euiveivv en het avyiceïoOai) op een of andere manier een karikaturale verwijzing naar de övoSoc, in 
dee rede van Diotima. Dit lijkt me vergezocht. De stadia geven de verschillende mogelijkheden weer 
voorr een Atheense erastes om zijn eromenos op een deugdzame wijze te verleiden. Merk op dat ook de 
redee van Pausanias een verband legt tussen sportbeoefening en pederastie (182b7-cl). 
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-- De gesprekken die Alkibiades en Sokrates gewoonlijk voerden, vonden plaats 
terwijll er een slaaf als oppasser aanwezig was. 

-- Alkibiades vindt het prettig om de hele dag met zijn erastes op te trekken. 
-- Alkibiades biedt zich niet echt als een hoerenjongen aan Sokrates aan. Hij dekt 

immerss Sokrates toe met zijn eigen mantel en gaat zelf onder die van Sokrates 
liggen.. Hoewel hij zijn armen om hem heenslaat, liggen ze gescheiden, ieder onder 
eenn eigen mantel. 

-- Alkibiades hanteert een moraal waaruit blijkt dat hij vindt dat pederastie eigen is 
aann ontwikkelde mensen, de elite. Hij zegt namelijk dat hij 

zichh veel eerder zou schamen voor de elite, wanneer hij niet aan zo'n man terwille zou zijn, dan hij 
zichh zou schamen voor de massa, de dwaze mensen, als hij dat wel zou doen.im 

-- Alkibiades voelt zich een slaaf van Sokrates. Hij vindt dat hij moet uitvoeren wat 
Sokratess hem opdraagt (215e6-7, 2l7al-2, 219e3-5).108 Ook volgens Pausanias is 
err één mogelijke manier voor een eromenos om zich vrijwillig als een slaaf aan een 
erastess over te geven, en dat is de slavernij in dienst van de wens om beter te 
wordenn (aperij 184c2-3). 

Err zijn nog andere eigenschappen van Alkibiades als eromenos die hem niet tot een 
slechtee eromenos maken, maar die niet expliciet in de rede van Pausanias zijn terug 
tee vinden. Zo heeft Alkibiades een hoge dunk van zijn eigen schoonheid (217a5-6). Dit 
geeftt hem het zelfvertrouwen en de overtuiging dat hij werkelijk iets te bieden heeft 
datt voor Sokrates interessant is in ruil voor diens wijsheid. Nergens blijkt uit de rede 
vann Pausanias dat een eromenos er verkeerd aan doet zijn schoonheid zo te 
beoordelenn en te gebruiken. Integendeel, zolang het motief het juiste motief is, is dit 
zijnn middel om de erastes voor zich te winnen. 
Alkibiadess verwachtte als eromenos dat zijn erastes het initiatief zou nemen. Zo 
verteltt hij: 

Ikk bleef dus, mannen, helemaal met hem alleen en ik verwachtte dat hij meteen met mij zou gaan 
pratenn over juist die dingen waarover een minnaar met zijn lieveling zou kunnen praten op een 
stillee plek, en ik keek er met plezier naar uit.109 

Dezee verwachting van een eromenos strookt met de rol die Pausanias aan de erastes 
toedicht.. Alkibiades wordt dus door Plato voorgesteld als iemand die beantwoordt 
aann de hoge eisen die Pausanias aan de Ouranische eromenos stelt.110 Alkibiades 
manifesteertt zich in het Symposium als een typische Atheense eromenos, afkomstig 
uitt de elite en met een in intellectueel en moreel opzicht veelbelovende houding.1" 

mmSmp.Smp. 218d3-5. 
loss Vergelijk Smp. 216b5, waar Alkibiades zegt dat hij van Sokrates als een slaaf wegrende 
(Sparcsxeueiv) ) 
'»5mp.. 217b3-5. 
"°Markuss (1971) p. 140 meent dat de eros zoals Aristophanes deze heeft gedefinieerd de eros zou zijn 
diee Alkibiades voor Sokrates voelt. Omdat Alkibiades door het contact met Sokrates beter wil worden, 
denkk ik, dat Plato niet de Aristophaneïsche eros als achtergrond bij de Alkibiadesscène heeft bedoeld, 
immerss bij Aristophanes ontbreekt elke pedagogische functie van eros. 
1111 Het feit dat Alkibiades een krans van klimop en viooltjes draagt, maakt hem niet tot een eromenos; zo 
Andersonn (1993) p. 101. Een krans was een gebruikelijk attribuut op symposia voor zowel de erastes 
alss de eromenos, zoals de vaasafbeeldingen laten zien. De klimop is een Dionysisch attribuut en geeft 
aann dat Alkibiades zich vóór hij aankomt bij het huis van Agathon aan de wijn te goed heeft gedaan. Ik 
benn niet geneigd ervan uit te gaan dat de klimop alle associaties oproept die Nussbaum (1986) pp. 194-
1955 aan Alkibiades koppelt (mannelijk én vrouwelijk voorkomen, tragisch én komisch, niet self-
sufficient).. Ze wijst er verder op dat de viooltjes, die als onderdeel van een krans opvallen, een teken zijn 
vann Aphrodite, maar ook het symbool zijn van de Atheense stadstaat en democratie. De democratische 
symboliekk van de krans op het hoofd van Alkibiades lijkt mij vergezocht. Voor de krans met viooltjes 
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Err is nog een andere overeenkomst. Plato wil aangeven dat de woorden van Sokrates 
Alkibiadess ertoe gebracht hebben het verlangen te koesteren door Sokrates beter 
gemaaktt te worden. Op de achtergrond hiervan speelt de gedachtegang mee dat 
Alkibiadess aan Sokrates gelijk probeert te worden. Het thema van het öuoiov duikt 
weerr op. Zoals we hebben geconstateerd, komt dit thema in de rede van Pausanias 
naarr voren in de verhouding tussen de erastes en de eromenos: de Ouranische 
erastess valt op een jongen die hij aan zichzelf gelijk kan maken, en de eromenos wil 
wordenn zoals zijn erastes. Deze gedachte vinden we ook terug in de verhouding 
tussenn Alkibiades en Sokrates. Hij wil net als zijn leermeester filosoof worden en zich 
dee filosofische levenswijze eigen maken. Alkibiades neemt opzettelijk een 
'Sokratische'' pose aan. Hij doet voortdurend een beroep op de waarheid of zegt dat 
hijj de waarheid vertelt; alsof we Sokrates zelf horen praten. Ook het gebruik van 
termenn als êXeyxoc. (220a6) en é̂ eXéyxetv (217b3) doen aan de Sokratische methode 
denken.. Dus Sokrates beïnvloedt het gedrag en het denken van zijn eromenos, 
zodanigg dat de jongen zich met zijn leermeester identificeert.112 

Err zijn nu twee aanwijzingen dat Plato Alkibiades in zijn omgang met Sokrates 
idealiseert.. Allereerst hebben we gezien dat de Ouranische eros, zoals Pausanias 
dezee karakteriseert, nauwelijks in enig opzicht een referentie inhoudt naar de praktijk 
vann homoseksueel gedrag in de vierde eeuw. Plato doet het blijkbaar voorkomen dat 
dee generatie van Sokrates en wellicht het milieu waarin hij verkeerde op het gebied 
vann homoseksualiteit een sterk moreel bewustzijn hanteerde, en seksualiteit tussen 
mannenn en jongens uitsluitend op grond van eervolle motieven goedkeurde. Verder 
distantieertt Plato zich nadrukkelijk van de algemene beeldvorming over het wilde 
seksuelee gedrag van deze vooraanstaande Athener. Alkibiades zag in Sokrates een 
vriend,, een opvoeder, en een minnaar, die de schoonheid van zijn lichaam adoreerde. 
Err wordt in het Symposium niet gesuggereerd dat hij naast, vóór of na" Sokrates nog 
anderee minnaars had, zich aan vrouwen te buiten ging, etc. Niets van dit alles. Voor 
eenn eigentijdse lezer van het Symposium moet dit toch een vreemde indruk hebben 
gegeven.. Alkibiades, die een reputatie genoot van een seksuele omnivoor, wordt 
voorgesteldd als een jongen die zijn lichaam uitsluitend onder het mom van de 
verbeteringg van zijn psyche aanbiedt. De overeenkomsten tussen de inhoud van de 
redee van Pausanias en deze houding van Alkibiades zijn zo frappant dat de conclusie 
haastt onvermijdelijk lijkt dat Plato de rede van Pausanias geschreven heeft met het 
oogg op de beeldvorming van Alkibiades en het contact tussen hem en Sokrates. En 
hett is niet onwaarschijnlijk dat Pausanias daarom met zijn karakterisering van de 
Ouranischee eros zich van de homoseksuele praktijk distantieert en een ideaal beeld 
ervann construeert. 
Naastt deze duidelijke verwijzingen naar de Pausaniasrede zijn er in de figuur van 
Alkibiadess ook enkele opvallende reminiscenties te vinden aan de rede van 
Aristophanes,, die de idealiserende tendens van Alkibiades bevestigen. Zo suggereert 
Aristophaness dat jongens die van een mannelijk geheel afkomstig zijn, eigenschap
penn bezitten als zelfvertrouwen, moed en mannelijkheid (192a4-5). Deze jongens 
blijkenn als ze volwassen geworden zijn bij uitstek politici (192a6-7). Bovendien is het 
eigenn aan hun natuur om zich naast hun minnaar te leggen en hem te omarmen 

inn het kader van erotische poëzie en symposia, vergelijk Theognis 250 (zie het commentaar van van 
Groningenn ad loc.), 1304,1332,1383. 
ll2Nogg op een andere manier komt het öuoiov-thema in de Alkibiadesscène terug. Alkibiades zegt dat 
Sokratess zeer gelijkt op siienenbeeldjes en op Marsyas, figuren uit de Dionysische wereld, (óuoiórcrtov 
215a7,, éoiicévcu 215Ö4, öuoio<; 215b5). Alkibiades is zelf bezield door Dionysos, immers hij 
verschijntt zeer dronken op het symposion. Hij is een volgeling van Dionysos en denkt derhalve in 
Dionysischee beelden. Als hij Sokrates tot een Dionysische daimon maakt, brengt hij ook op deze 
manierr een verband aan tussen hem en zijn meester ze ressorteren beiden onder dezelfde god. De rol 
diee het öuotov-principe speelt in de verhouding tussen Sokrates en Alkibiades is mijns inziens ook 
voorbereidd door de rede van Agathon, zie par. 8, punt b van dit hoofdstuk. 
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(191e7-9),, een opmerking die sterk doet denken aan het handelen van Alkibiades."3 

Dezee jongens zijn de beste jongens en jongemannen. Ze handelen niet uit schaamte
loosheid,, waarbij ze datgene wat op hen lijkt begroeten (192a3-5). 
Wee moeten echter bij deze idealiserende beeldvorming wel enkele kanttekeningen 
plaatsen.. Alkibiades is niet alleen de ideale eromenos, maar ook de jongen die het lef 
heeftt om het initiatief in de relatie te nemen. Hij stelt zichzelf op één lijn met jongens 
alss Charmides en Euthydemos en anderen en doet het voorkomen alsof Sokrates ook 
hetzelfdee met hem heeft uitgehaald (222b 1-3), maar of zij ook daadwerkelijk zo ver 
zijnn gegaan als hij, is de vraag. Op grond van het beeld dat wij uit de Charmides van 
Charmidess krijgen, lijkt ons dit zeer twijfelachtig.114 Het laat zich aanzien dat juist het 
karakterr van Alkibiades bepalend is geweest voor het feit dat hij zich de rol van 
erastess heeft durven aanmeten. Het wispelturige aspect van Alkibiades' karakter, 
waaroverr Sokrates in de Gorgias klaagt, lijkt ook in het Symposium aanwezig. Hij 
aarzeltt en is niet standvastig in zijn keuze. Want al wil hij Sokrates volgen, toch is hij 
niett in staat zich aan zijn beloftes tegenover de filosoof te houden en wordt hij door 
hett stadsleven en ambitie meegesleurd. 

7.. De rolomdraaiin g 

Hett is eros die ervoor zorgt dat er tussen Sokrates en Alkibiades spanningen 
ontstaan.. Geen politiek geschil of iets anders, maar erotiek. Dit is het onderwerp van 
hunn confrontatie. Voordat we scherp onder woorden kunnen brengen wat Plato 
uiteindelijkk met deze confrontatie tussen Sokrates en Alkibiades wil aangeven, zullen 
wee eerst nog enkele aspecten van deze confrontatie moeten bespreken, zoals de 
vraagg hoe de rolomdraaiing tot stand is gekomen, en op welke manier beiden zich 
gedragenn in hun nieuwe rol. 
Wanneerr begint Alkibiades zich als een erastes te gedragen? Het was volgens 
Pausaniass in het algemeen gepaster om openlijk lief te hebben dan in het geheim 
(182d6).. Dit is een aanwijzing voor het moment waar het in de omgang tussen 
Alkibiadess en Sokrates misgaat, namelijk toen hij zonder begeleider het gezelschap 
vann Sokrates opzocht en helemaal met hem alleen was. Dit was het tijdstip waarop 
Sokratess in de beleving van Alkibiades verleidende woorden had moeten spreken, 
zoalss een erastes doet, wanneer hij alleen is op een stille plek met zijn eromenos. Dit 
iss het eerste moment dat Alkibiades zich volgens de norm te directief gedraagt en een 
situatiee creëert die niet helemaal gepast is.113 Vervolgens gaat Alkibiades door en 
begintt steeds meer als een erastes te denken, totdat hij langzamerhand, tot wanhoop 
gedrevenn door de erotische desinteresse van Sokrates, besluit definitief het heft in 
handenn te nemen: 

Aangezienn ik op die manier helemaal geen succes had, besloot ik in een directe confrontatie die 
mann aan te pakken en het niet op te geven, nu ik eenmaal begonnen was: ik moest tenslotte te 
wetenn komen wat er achter stak.'16 

"ïpiatoo gebruikt in de Aristophanesrede de woorden ovyKataiceiuevoi Kal avujieïtXeyuévoi (191e8-
9),, in het geval van Alkibiades rcepifkzXóv xo> x£ïp& en Kaxetceiunv (219b7-cl). 
"4Euthydemos,, zoon van Diokles, kennen we verder alleen uit Xen., Mem. I, II, 29-30 en IV, II, 1-40. 
Xenophonn lijkt in IV, n, 40 te suggereren dat Euthydemos zich door de houding van Sokrates niet heeft 
latenn afschrikken en hem voor langere tijd heeft gevolgd, in tegenstelling tot Alkibiades en Charmides. 
llsDoorr het woordgebruik (anep av èpaorfic, nai5iicoï<; èv epnuiq SiaXexÖein 217b4-5) wijst Plato 
err op dat het gaat om een situatie van een erastes en eromenos en dat de erastes degene zou moeten zijn 
diee het initiatief neemt 
"" 66Smp.Smp. 217c4-6. 
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Err is één lange zin aan het einde van de rede van Pausanias die naadloos lijkt aan te 
sluitenn op de situatie waarover Alkibiades vertelt: 

Wantt wanneer een erastes en zijn paidika met elkaar samenkomen, waarbij ieder van hen zich aan 
zijnn eigen principe (vóuoq) houdt, de een ervan uitgaande dat hij, wanneer hij zijn paidika die hem 
terwillee is geweest, dient, hem terecht in elk opzicht zou dienen, en de ander ervan uitgaande dat 
hij,, wanneer hij degene die hem wijs en goed maakt een dienst bewijst, hem terecht in elk opzicht 
eenn dienst bewijst, en de een in staat is bij te dragen aan inzicht en de andere vormen van deugd, 
terwijll de ander met betrekking tot ontwikkeling en de andere vormen van wijsheid verlangt deze 
tee verwerven, dan, maar ook dan alleen, wanneer die principes op één punt samenkomen, treft het 
datt het gepast is dat de paidika de erastes terwille is, maar anders nooit.117 

Ikk citeer deze hele zin om te laten zien dat zij precies op de situatie van Alkibiades en 
Sokratess van toepassing is. Ze vormt als het ware het scenario voor hun ontmoeting. 
Inn de letterlijke en de figuurlijke zin komen zij samen. Alkibiades wil als paidika zijn 
erastess terwille zijn en Sokrates is degene die zijn eromenos wijs en goed wil maken. 
Hijj lijkt in staat een bijdrage te leveren aan Alkibiades' intellectuele en morele 
ontwikkelingg en Alkibiades heeft er behoefte aan om zich aan zijn ontplooiing te 
wijdenn en hiervoor een beroep te doen op Sokrates. De houding van beiden lijkt aan 
dee ideale pederastische relatie te beantwoorden. Toch gaat het tussen Sokrates en 
Alkibiadess mis. Alkibiades neemt geleidelijk de rol van erastes op zich en Sokrates 
gedraagtt zich als een paidika. Plato maakt zeer duidelijk dat we de gedrags
veranderingg van beiden op deze manier moeten interpreteren. Alkibiades' klacht en 
waarschuwingg aan het adres van Agathon, waarmee hij zijn rede afsluit, liegt er niet 
om: : 

ditt heeft hij evenwel niet alleen mij aangedaan, maar ook Charmides, de zoon van Glaukon, en 
Euthydemos,, de zoon van Diokles, en zeer vele anderen, die hij bedriegt door zich meer als een 
paidikapaidika dan als een erastes te gedragen. '1S 

Ookk op een andere manier maakt Plato deze rolomdraaiing duidelijk: als Alkibiades 
binnenkomtt bekent Sokrates aan Agathon dat zijn liefde (ëpc*;) voor die man geen 
gemakkelijkee zaak is. Als Alkibiades is uitgesproken schrijft Plato: 

toenn Alkibiades deze dingen gezegd had, werd er gelachen om zijn openhartigheid, omdat hij nog 
steedss verliefd scheen te zijn op Sokrates.119 

Duss de rede van Alkibiades is ingebed door twee opmerkingen over eros: aan het 
beginn is Sokrates degene die door eros is bevangen, aan het slot Alkibiades. Het is 
duidelijkk dat Plato de lezer wil voorhouden dat de rolomdraaiing een belangrijk aspect 
iss van de verhouding tussen Sokrates en Alkibiades. Het blijft niet bij deze 
opmerkingen.. Ook in de rede van Alkibiades zijn er subtiele woordspelingen die 
Sokratess en Alkibiades respectievelijk aan de eromenos- en erastesrol koppelen. Zo 
verteltt Alkibiades dat Sokrates hem dwingt te erkennen dat hij zeer 'behoeftig' is 
(évSeiïi;; 216a5). Dit is, zoals we hebben gezien, de meest kenmerkende eigenschap 
vann Eros. Maar het is wel Sokrates die hem ertoe dwingt toe te geven dat hij aan veel 
dingenn gebrek üjdt. Sokrates noodzaakt de jongen te beseffen dat de staat waarin hij 
verkeertt van dien aard is dat hij initiatieven moet ontplooien om zijn innerlijk te 
verbeteren.. Omdat hij degene is die dit advies geeft en tegelijk de indruk wekt dat hij 

ll"Smp."Smp. 184d3-e4. 
mmSmp.Smp. 222a8-b4. 
n9n9Smp.Smp. 222cl-3. 
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well beschikt over datgene wat Alkibiades mist, richten de erotische gevoelens van 
Alkibiadess zich op Sokrates. Eros is 

eenn belager  van wat mooi en goed is, hij  is dapper, vermetel, energiek en een geducht jager, altij d 
bepaaldee listen bedenkend, begerig naar  inzicht en vindingrijk , 'filosoferend' gedurende zijn hele 
leven.120 0 

Alkibiadess beantwoordt in zijn gedrag ten opzichte van Sokrates in veel opzichten 
aann deze beschrijving. In zijn ogen beschikt Sokrates over grote schoonheid. Hierop 
iss hij uit Tot tweemaal toe gebruikt Plato het werkwoord èmpouteveiv (217c8, d3), om 
dee intenties van Alkibiades ten opzichte van Sokrates duidelijk te maken, hetzelfde 
woordd dat hij van Eros zegt ('belager').121 Alkibiades gaat recht op zijn doel af, 
namelijkk het verwerven van de kennis waarvan hij denkt dat Sokrates die bezit. Hij 
geeftt toe dat hij gebeten is door de filosofie, dat wil zeggen: hij streeft naar wat in zijn 
ogenn wijsheid is, en onderneemt daadwerkelijk concrete stappen om Sokrates te 
versieren.. Als dat op een fiasco uitloopt, overweegt hij ten einde raad Sokrates geld 
aann te bieden,122 maar hij realiseert zich dat Sokrates nog ongevoeliger voor geld is 
dann Ajax voor het ijzer van wapens (219e 1-3). Alkibiades overweegt dus even om 
Sokratess als het ware tot een pontos in geestelijke waar te maken, maar hij weet dat 
Sokratess zich nooit tot zo iets zou verlagen. Verder voelt Alkibiades zich, zoals een 
waree erastes, slaaf van het object van zijn eros (215e6-7, 216b5-6, 217al-2, 219e3-
5).. Diotima benadrukt dat de erastes los moet komen van zijn slaafse afhankelijkheid 
vann een individuele jongen of gedragspatroon (210dl-3). Ook Pausanias komt te 
sprekenn over het thema van de 'slavernij' van de erastes. Zolang deze vrijwillig is en 
edelee doelen nastreeft, is zij niet verwerpelijk (183a6 e.v., 184b7 e.v.). 
Wee kunnen wel ongeveer aangeven, wanneer Alkibiades de rol van erastes op zich 
begintt te nemen, maar beide rollen lopen verder voortdurend door elkaar heen. 
Hiermeee onderstreept Plato de verwarring waarin de jongen verkeert. Hij reageert in 
eerstee instantie zoals een fatsoenlijke eromenos mag reageren, maar neemt 
geleidelijkk meer initiatieven en besluit uiteindelijk het heft in handen te nemen (217c4 
e.v.).. Maar ook dan nog lijkt het erop dat Alkibiades hoopt dat Sokrates zich als een 
erastess gedraagt. Op de bewuste avond van de verleiding, als de lamp is uitgegaan en 
Sokratess al bijna in slaap is gevallen, maakt hij hem wakker en zegt: 

ikk  vind jou de enige erastes die mij  waardig is, en toch wek je bij  mij  de indruk te aarzelen met 
mijj  erover  te spreken.m 

Ditt is duidelijk een voorbeeld van de manier waarop beide rollen volledig door elkaar 
lopen.. Het feit dat hij Sokrates erop wijst dat hij de enige persoon is die het verdient 
zijnn erastes te zijn, geeft blijk van lef en maakt zijn belangstelling voor Sokrates 
duidelijk.. Maar tegelijk geeft hij uiting aan zijn hoop dat Sokrates misschien toch nog 
hett initiatief neemt. Ook het beeld van Alkibiades die zijn pijlen op Sokrates heeft 
afgeschotenn en ervan uitgaat dat hij gewond is (219b3-4), is een versmelting van 
beidee rollen. Alkibiades is het zinnebeeld van Eros die zijn pijlen afschiet. Maar 

™Smp.™Smp. 203d4-7. 
1211 Dezelfde term gebruikte Plato ook in de mythe van de geboorte van Eros. Het was zijn moeder  Penia 
diee erop zinde (eftipouXeuowra 203b7) een kind van Poros te krijgen en gaat naast hem liggen (zie 
hfdst.. 8, par. 3.3.). « e es 
1222 Vergelijk ook het aanbod van zijn bezit of dat van zijn vrienden (218c 10-11). In deze passage staat in 
éénn zin naast elkaar  zijn gedrag als eromenos en dat als erastes: 'ik meen dat het heel dwaas is om jou 
ookk hierin niet terwill e te zijn (xapi£eo6ai) of in iets anders datje zou wensen van mijn bezit of dat van 
mijnn vrienden.' 
mmSmp.Smp. 218c7-8. Deze woorden zijn tevens een mooi voorbeeld van geoorloofde tcoXaiceia, waarover 
Pausaniass in 184c6-7 spreekt 
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tegelijkk hoopt hij dat Sokrates verliefd op hem is geworden en zich dus als een erastes 
zall gedragen. 

Sokratess als eromenos 
Ookk Sokrates beantwoordt in zijn rol van eromenos in bepaalde opzichten aan het 
ideaall van Pausanias. Zo geeft Sokrates niet snel gehoor aan Alkibiades' uitnodiging 
omm bij hem te komen dineren (217c8-dl), een beslissende stap in het verleidings
ritueel.ritueel. Volgens Pausanias is het schandelijk als een eromenos zich snel laat vangen 
(184a5-6).. Ook is Sokrates niet te paaien met geld of andere bezittingen. Sokrates is 
icaXöqq en wel doordat hij over deugden beschikt en met name o-axfrpociivn. Een 
eromenoss die bij uitstek deugdzaam is! Mooier kan het niet. 

8.. De confrontatie tussen Sokrates en Alkibiades 

Alkibiadess laat nu hun ruzie voorkomen voor een jury. De andere leden van het 
gezelschapp moeten beslissen of Sokrates werkelijk schuldig is aan aanmatigend 
gedrag.1244 Sokrates staat terecht en de aanklacht luidt üppu;. Alkibiades zal als 
aanklagerr de waarheid en niets dan de waarheid spreken en Sokrates mag 
interrumperenn als hij denkt dat de aanklager de gang van zaken niet juist 
weergeeft.1255 Doet de jury een uitspraak? Nee, want ze krijgt hiertoe eigenlijk niet de 
gelegenheid,, immers de spanningen tussen beiden lopen te hoog op, zodra Alkibiades 
iss uitgesproken.l26 De lezers van het Symposium zullen daarom zelf de jury moeten 
zijn.. Naast deze persoonlijke ruzie wil Plato echter met deze confrontatie ook 
uitstijgenn boven het niveau van het persoonlijke: hij wil met dit conflict tussen twee 
markantee Atheners een algemene stellingname over eros en over het verband tussen 
eross en filosofie duidelijk maken. De confrontatie tussen Alkibiades en Sokrates is 
ookk een confrontatie tussen de Atheense seksuele moraal en het Sokratische ideaal 
opp het gebied van erotiek. Het is verder een botsing tussen de levenswijze die 
gebaseerdd is op de tiXotijila en de levenswijze die uitgaat van de Sokratische 
opvattingg van de filosofie.127 

Err zijn nog meer facetten aan de Alkibiadesscène. Zo heeft Plato met deze scène 
enerzijdss voor Sokrates zijn waardering en bewondering willen uitspreken, maar 
anderzijdss ook zijn leermeester willen bekritiseren. Dezelfde dualiteit is aanwezig met 
betrekkingg tot de persoon van Alkibiades. Al wordt hij gelijkgesteld aan de 
Ouranischee eromenos, ook hij komt er niet zonder kleerscheuren van af. De manier 
waaropp beiden op elkaar reageren en elkaar verwijten maken, geeft aan dat we, aan 
hett einde van het Symposium, terechtgekomen zijn in de dagelijkse realiteit van eros: 
zee wrijven elkaar jaloezie aan, en verwijten elkaar dat ze hun handen niet thuis 
kunnenn houden. Er is geen verzoening tussen hen mogelijk. De emoties lopen hoog 
op.. In ieder geval bij Alkibiades die met krachtige termen uiting geeft aan zijn 
teleurstellingg en zijn gekwetste gevoelens. Sokrates heeft hem beledigd (\>ppi£eiv, 
219c5,, 222a9, 215b7), veracht (Kata^poveiv, 216d8, 219c4) en bespot (KaxayeXöv, 
219c4).. Hij spreekt over Sokrates' aanmatigend gedrag (\mepiy|>avia, 219c6, cf. 217e5) 
enn voelt zich bedrogen (è̂ aïcaxav, 222b3,5). Sokrates heeft hem zelfs beroofd van zijn 
xiunn (duuó;eiv, 219d4).,2S Ook al is Sokrates het toonbeeld van zelfbeheersing, toch 

™Smp.™Smp. 219c5 e.v. 
1235mp.. 214el0 e.v. 
™Smp.™Smp. 222cl e.v. 
127Dee discrepantie tussen deze twee groepen is al aangestipt door Apollodoros in 173c2 e.v. 
1288 Anderson (1993) p. 119 stelt zelfs dat Alkibiades Sokrates op een gegeven moment als vijand 
beschouwt.. Dit is, denk ik, niet correct. Plato suggereert juist dat Alkibiades in de tijd van zijn omgang 
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wordtt hij zenuwachtig van de emoties en dreigementen van Alkibiades. Alkibiades is 
volgenss hem 'bezeten, agressief en kan zijn gevoelens niet beheersen.129 Ook de 
reactiee van Sokrates na afloop van het encomium van Alkibiades geeft blijk van de 
argwaann die er tussen beiden is ontstaan. Sokrates gaat ervan uit dat Alkibiades met 
zijnn hele verhaal slechts één bedoeling had, namelijk tussen hem en Agathon een wig 
tee slaan en zo Agathon van hem in te pikken. Alkibiades delft uiteindelijk het onderspit 
enn verwijt Sokrates dat, zolang hij ergens aanwezig is, anderen bij mooie jongens 
geenn kans krijgen. Het beeld dat ze beiden door deze reacties van elkaar creëren, is 
niett erg gunstig en steekt af tegen de manier waarop Alkibiades zowel Sokrates als 
zichzelff karakteriseert in het verhaal over hun vroegere liefdesverwikkelingen. 
Watt is er misgegaan? Hoe komt het dat met name Alkibiades gefrustreerd is in zijn 
contactt met Sokrates en dat Sokrates zich ongemakkelijk voelt in zijn aanwezigheid? 
Hett is niet mogelijk om een eenduidig antwoord op deze vragen te formuleren. De 
Alkibiadesscènee laat zich niet eenduidig analyseren. Het Symposium biedt zelf 
verschillendee kaders om de confrontatie tussen Alkibiades en Sokrates te 
interpreteren:: aan de ene kant de rede van Pausanias, en in bepaalde opzichten ook 
dee andere redes die over een persoonlijke eros hebben gesproken: die van Phaidros, 
Aristophaness en Agathon, en aan de andere kant die van Diotima. Hun conflict valt 
duss te verklaren vanuit twee uiteenlopende visies over de wijze waarop aan erotische 
gevoelenss gehoor moet worden gegeven, en over de rol die eros in het menselijk 
levenn speelt. We geven eerst een analyse van het conflict vanuit de eerste groep 
redes,, waarbij het kader dat Pausanias aanreikt het belangrijkste is. Maar zelfs dit 
kaderr biedt verschillende kanten, en laat zien dat er verschillende problemen ten 
grondslagg liggen aan hun confrontatie. 
a.. Sokrates vermijdt seksueel contact met de jongen, en ook al geeft hij toe eros voor 
hemm te voelen en beschikt de jongen over een prachtig lichaam, toch weet hij zijn 
lustgevoelenss in bedwang te houden. Alkibiades daarentegen is een Atheense jongen 
inn hart en nieren en is bereid te handelen volgens het vigerende normenstelsel dat 
pastt bij de juiste vorm van pederastie. Hij is bereid zijn lichaam aan te bieden maar 
alss ruilmiddel. Vanuit zijn 'Atheense' bewustzijn verwacht hij dat Sokrates van de 
schoonheidd van zijn lichaam zal genieten, hetgeen hem recht zal geven op het tcaXóv 
vann Sokrates. Uit de lange zin uit de rede van Pausanias, waarin de principes van 
beidee partijen geformuleerd worden, blijkt dat, wanneer het moment eenmaal daar is, 
dee jongen de eerste moet zijn die geeft en vervolgens de erastes.130 Vandaar dat 
Alkibiadess er zeer op gebrand is dat Sokrates zijn schoonheid consumeert, immers 
dann is Sokrates verplicht een tegenprestatie te leveren. Nu Sokrates het seksueel 
contactt afwijst, betekent dit voor Alkibiades dat hij met Sokrates geen verhouding 
kann opbouwen als voedingsbodem voor zijn ontwikkeling. Er is niets dat de filosoof 
vann hem wil aannemen, hetgeen in zijn ogen een voorwaarde is voor het ontvangen 
vann het icaXöv van zijn minnaar. Alkibiades wil dus een homoseksuele vriendschap 
mett Sokrates, Sokrates een aseksuele, erotische vriendschap. Die gaan niet samen. 
b.. Beiden doorbreken het traditionele rollenpatroon. Sokrates hoort in de verleiding 
hett initiatief te nemen, Alkibiades niet. Alkibiades hoort als eromenos niet openlijk te 
latenn zien dat hij graag wil dat Sokrates zijn schoonheid consumeert. Ook mag hij niet 
snell aan de verleidingspogingen van de erastes toegeven. Sokrates dient als erastes 
well openlijk zijn belangstelling voor de fysieke schoonheid te tonen en er snel werk 
vann te maken. Hierbij mag hij van allerlei middelen en gedrag gebruik maken die in 
eenn andere situatie niet van een volwassen man geaccepteerd zouden worden.131 

mett  hem ondanks zijn frustrati e bewondering en affectie voor  Sokrates bleef koesteren. Ook in 416 is 
hijj  nog in staat een lofrede op Sokrates af te steken. 
l2*Dee term ^iXepaoria (213d6) wordt ook door  Aristophanes eenmaal gebruikt (^oXepaonfe 192b4). 
l30Ditt  blijk t uit de aoristus van xapioauévou; in 184d4. Vergelijk ook 217a2-5. 
l3,ZieSmp-182ele.v. . 
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Sokrates'' gedrag ten opzichte van Alkibiades is zeer paradoxaal. Hij geeft stellig de 
indrukk dat hij belangstelling koestert voor Alkibiades. Er is geen reden om aan te 
nemenn dat het Alkibiades niet ter ore was gekomen dat Sokrates verliefd op hem 
was.. Bovendien zegt Alkibiades zelf dat Sokrates serieus in zijn schoonheid was 
geïnteresseerdd (217a2-3). Niet voor niets brengt Sokrates hele dagen met hem door, 
gaatt op allerlei uitnodigingen van Alkibiades in en gaat regelmatig met hem trainen. 
Alkibiadess krijgt hierdoor terecht de indruk dat Sokrates het prettig vindt om met hem 
omm te gaan. Gecombineerd met opmerkingen over zijn schoonheid moet deze 
houdingg van Sokrates Alkibiades onvermijdelijk tot de overtuiging hebben gebracht 
datt hij iets met hem wil. Aan de andere kant neemt Sokrates een afwachtende 
houdingg aan. Hij is geen echte erastes en zijn gedrag toont niet de kenmerken die een 
Atheensee eromenos van een erastes verwacht Sokrates is dus dubbel in zijn houding 
tegenoverr Alkibiades en de paradox wordt des te scherper en pijnlijker als Sokrates 
hett zover laat komen dat hij ingaat op de uitnodiging bij de jongen thuis te gaan 
dineren.. De intimiteit brengt Alkibiades ertoe tegenover Sokrates toe te geven dat 
dezee de enige is die zijn erastes kan zijn. en hij is bereid zijn lichamelijke schoonheid 
inn te ruilen tegen de zedelijke schoonheid van Sokrates. De principes van beiden 
komenn samen, die van de eromenos en die van de erastes. Alkibiades, overtuigd dat 
Sokratess hem kan vormen, wil Sokrates terwille zijn en staat open voor zijn wijsheid. 
Maarr Sokrates weigert de fysieke schoonheid van Alkibiades te consumeren en dit 
doorkruistt Alkibiades' verwachtingen. 
Dezee paradoxale houding van Sokrates is duidelijk voorbereid door de rede van 
Agathon.. Eros bij Agathon was niet alleen gericht op dat wat mooi is, maar was ook 
zelff mooi. Eros kon zowel staan voor de erastesrol als voor de eromenosrol. 
Bovendienn is in zijn visie het öjioiov-principe van toepassing op de erastes-
eromenosrelatie,, waardoor de asymmetrie tussen beide rollen vervaagt.132 Deze 
grensvervagingg wordt dus niet alleen door Agathon, maar ook door Sokrates in 
zekeree zin belichaamd. 
Eenn ander aspect van Sokrates' houding dat Alkibiades in de richting van de erastes
roll heeft gedreven, is de elenchos. De welvarende en zelfbewuste Alkibiades is door 
Sokratess ervan doordrongen dat zijn levensstijl de verkeerde is en 'dat het leven voor 
hemm eigenlijk in de toestand waarin hij verkeert niet mogelijk is' (216a 1-2). Sokrates 
heeftt Alkibiades op de knieën gekregen en hem van hem afhankelijk gemaakt, zoals 
dee jongen zelf toegeeft (215e6-7). Sokrates lijkt te kunnen bieden wat Alkibiades 
nodigg heeft. Alkibiades wordt verliefd op Sokrates. En om deze eros te versterken 
suggereertt de filosoof dat hij inderdaad een schoonheid te bieden heeft en dat deze 
schoonheidd veel waardevoller is dan wat Alkibiades Sokrates zou kunnen bieden. 
Sokratess biedt ethisch goud en speelt met de jongen door hem iets voor te houden 
watt deze dolgraag wil hebben, zonder duidelijk te maken dat hijzelf geen 
belangstellingg heeft voor datgene wat Alkibiades als tegenprestatie heeft aan te 
bieden.. Dus ook in dit opzicht is de manier waarop Sokrates zich tegenover 
Alkibiadess gedraagt een verklarende factor voor het feit dat de jongen van rol wisselt, 
enn dat hij het gedrag van Sokrates als dat van een eromenos ervaart. 
c.. Er ontstaat geen echte vriendschap tussen hen. Als Ouranische eromenos is 
Alkibiadess uit op een duurzame relatie met Sokrates. Dan alleen kan deze 
vriendschapp vruchtbaar zijn voor zijn ontwikkeling. Maar hij ziet in dat Sokrates niet 
naarr een solide vriendschap met hem streeft. Alkibiades ziet geen mogelijkheid 
Sokratess voor zich te winnen; er kan dus geen echte vriendschap en intimiteit tussen 
henn ontstaan. 
d.. Sokrates heeft in zijn pedagogische rol gefaald. Alkibiades verwachtte dat 
Sokratess hem beter zou maken. Het enige echter dat werkelijk op Alkibiades invloed 

132Ziee hfdst. 6, par. 4 en 5. 
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heeftt gehad, is de elenchos, en wel vooral de destructieve kant van de elenchos. Het 
enigee inzicht dat Alkibiades heeft verworven is dat de manier zoals hij dacht en 
handeldee niet juist was. De elenchos heeft Alkibiades zo vernederd en gebroken, dat 
hijhij in ieder geval de wens koesterde aan zichzelf te werken. Dit is het begin van het 
positievee effect van de elenchos. Maar hiervoor had hij in zijn ogen wel Sokrates 
nodig. . 
Wass Sokrates echter überhaupt wel in staat tot de pedagogische rol die Alkibiades 
vann hem verwachtte? Had Sokrates wel iets te bieden in ruil voor de fysieke 
schoonheidd van Alkibiades? Voor Alkibiades wel: het vooruitzicht een beter mens te 
worden.. En hij gelooft daadwerkelijk dat Sokrates hem deze vorming zal geven, als 
hijj maar als eerste over de brug komt met zijn waar. Opvallend is echter dat Sokrates 
zegt,, nadat hij eerst zijn eigen waar heeft aangeprezen: 

Maar,, mijn beste, kijk eens beter uit je ogen. Misschien is het zo dat ik zonder dat je het ziet niets 
waardd ben. Want de blik van onze geest begint scherp te zien, wanneer die van de ogen aan 
scherptee gaat verliezen. En daar ben jij nog ver van.133 

Dezee uitval lijkt Alkibiades niet echt in de war te brengen, omdat hij waarschijnlijk 
denktt dat hij zijn doel bijna bereikt heeft. Hij laat weten dat hij gezegd heeft wat hij 
wildee zeggen en dat Sokrates maar moet overwegen wat voor beiden het beste is. 
Sokratess gaat hiermee accoord. Alkibiades interpreteert vervolgens verkeerd wat 
Sokratess verstaat onder 'wat voor ons beiden het beste is', en legt zich daarna naast 
Sokratess neer. 
Alkibiadess krijgt niet wat hij wilde hebben. Voor hem lijkt het alsof Sokrates iets 
achterhoudtt en iets wat hij heeft niet geeft. Maar Alkibiades is blind, hij ziet iets wat 
err niet is en ziet niet wat er wel is. Hij dacht dat een erastes kennis kon geven, net 
zoalss hij zijn lichaam kon aanbieden. Hij ziet echter niet wat Sokrates hem al heeft 
gegeven:: het inzicht dat hij zichzelf verwaarloost en dat hij zichzelf in moreel opzicht 
moett veranderen. Dit inzicht is vanuit de Sokratische visie fundamenteel en is een 
eerstee stap in de goede richting. Dus Sokrates heeft Alkibiades vanuit dit perspectief 
gezienn niet bedrogen.134 Dat Alkibiades zich bedrogen voelt, is te wijten aan zijn eigen 
onwetendheid.. Sokrates is dus geen üppiorric,. Hij heeft juist geprobeerd de jongen op 
hett pad van ow+poown. te brengen, de weg die Alkibiades zelf had willen inslaan. Met 
hett niet consumeren van zijn lichamelijke schoonheid, wilde Sokrates de ogen van 
Alkibiadess openen. Maar tevergeefs. Het lijkt erop dat Alkibiades niet heeft ingezien 
datt de manier waarop Sokrates oco^poaiivn. in praktijk brengt, zijn manier van 
paideusispaideusis is. Alkibiades is in staat de aoxfrpocróvn. van Sokrates in geuren en kleuren te 
beschrijven,, maar hij is blind: hij ziet niet in dat Sokrates juist door middel van zijn 
gedrag,, in de stad of op het slagveld, aan Alkibiades' vorming had willen bijdragen.133 

e.. Er is nog een andere parallel tussen de confrontatie tussen Alkibiades en Sokrates 
enn de Pausanias-passage. Deze parallel vinden we in termen als KctTcryekav, èfyauxxav 
enn vppiq, die in beide passages worden gebruikt.136 Alkibiades voelt zich door Sokrates 

™Smp.™Smp. 219al-4. 
l34Hiermeee sluit mijn interpretatie aan bij die van Vlastos (1991) pp. 33 e.v., die betoogt dat Sokrates 
geenn bedrieger is, maar dat Alkibiades zichzelf bedriegt. Vlastos laat derhalve zien dat de term 
eipwveuóuevoqq in 216e4 niet betekent 'bedriegend' of 'onwetendheid voorwendend', maar als een 
complexee vorm van ironie is uit te leggen. 
l3JDcc denk dus niet dat Anderson (1993) p. 116 gelijk heeft als hij zegt dat het probleem hierin gelegen is 
datt Alkibiades alleen maar wil luisteren (ÖKOÜcai) naar wat Sokrates te zeggen heeft en dus in deze zin 
dee dialectiek van Sokrates niet goed begrijpt. 
'̂ KaccryeXav:: 181d67219c4; e^cmatav: 181d5, 184e5, 6, 185al, 186a7/222b3, 5; vfoiq/vfoiCpxv; 
181c4/215b7,219c5,221e3-4,222a8.. De term Kora^poveïv komt wel in beide passages voor, maar in 
dee rede van Pausanias wordt het gezegd van de eromenos (184b3), die geld of succes op het politieke 

281 1 



bespot,, bedrogen en beledigd. In de rede van Pausanias wordt het bedrog van de 
eromenoss door de erastes op twee manieren uitgelegd. De Pandemische erastes 
gebruiktt de eromenos, maar ruilt hem spoedig voor een ander in. Hij bespot de 
argelozee jongen, omdat hij genoeg van hem heeft en rent vervolgens naar een ander. 
Verderr kan de erastes zich anders voordoen dan hij is. Hij pretendeert rijk te zijn en 
probeertt de jongen te verleiden door hem geld in het vooruitzicht te stellen. De jongen 
komtt bedrogen uit, als zijn vriend nauwelijks een cent blijkt te bezitten. De jongen is in 
ditt geval niets te verwijten, want hij heeft van zichzelf laten zien dat hij ernaar 
streefdee beter te worden. 
Inn de ogen van Alkibiades pleegt Sokrates jegens hem hybris, gek genoeg juist door 
zijnn oaxh>o<rwn.137 Alkibiades benadrukt echter ook dat Sokrates geïnteresseerd is in 
zeerr veel andere jongens (222b2-4). Sokrates pleegt hybris tegenover Alkibiades 
doorr zijn schoonheid te bespotten en hem in te ruilen voor andere jongens.138 In die zin 
steltt hij Sokrates gelijk aan een Pandemische erastes, omdat hij hem ontrouw is. De 
hybrishybris van Sokrates heeft een ironische ondertoon. We hebben bij onze bespreking 
vann de hybris van de Pandemische erastes betoogd dat deze term vaak op het 
seksuelee gedrag betrekking heeft, en wel op verkrachting. Sokrates handelt jegens 
Alkibiadess juist in tegenovergestelde zin. 
Maarr ook op de tweede manier waarop een Pandemische erastes zijn eromenos kan 
bedriegen,, bedriegt in de ogen van Alkibiades Sokrates hem: hij krijgt niet wat hem in 
hett vooruitzicht was gesteld.139 Het bedrog van Sokrates is gelegen in zijn 
onvermogenn zich als een ware erastes te gedragen. Sokrates, een volwassen man, 
betoontt zich een paidika. Het bedrog lijkt fundamenteler dan het bedrog dat andere 
Atheensee (Pandemische) erastai hun geliefden aandoen. 

Wee hebben tot dusver problemen gesignaleerd tussen Sokrates en Alkibiades vanuit 
hett perspectief van vooral Alkibiades als Atheense eromenos. Diotima's visie op eros 
werptt een ander licht op de verhouding tussen Sokrates en Alkibiades en de manier 
waaropp eros zich manifesteert. Ik geef de belangrijkste punten, 
a.. Diotima heeft duidelijk gemaakt dat eros product-gericht is en dat de erastes de 
persoonlijkee eromenos als zijn KC&ÓV moet gebruiken om zijn eigen product voort te 
brengen.. Het contact met de persoonlijke eromenos is slechts een middel voor de 
ontwikkelingg van de erastes. Volgens haar model is Sokrates een filosofische natuur 
diee eros en de filosofische activiteit met elkaar verbindt. Alkibiades begrijpt dit 
helemaall niet; hij denkt dat Sokrates denkt en handelt volgens het xapiCeo9ai-
systeem.. Bovendien interpreteert hij de erastes-rol die hem door Sokrates' houding 
wordtt opgedrongen verkeerd. Sokrates is in zijn eros meer gericht op zijn product dan 
hett icaXóv waarin hij voortbrengt. Sokrates koestert meer belangstelling voor de 
inhoudd van de gesprekken die hij samen met Alkibiades of iedere andere mooie 
jongenn voert, dan voor Alkibiades of zijn schoonheid. Sokrates probeert Alkibiades 
tott een 'Sokratische' erastes te maken, dat wil zeggen: hij zou zich onafhankelijk 
moetenn maken van de persoon van zijn 'eromenos' en zich voornamelijk op het 
productt dat hij in het contact met hem voortbrengt moeten concentreren. Alkibiades 
daarentegenn is erop gericht Sokrates aan zich te binden en een relatie met hem aan te 

vlakk met verachting moet afwijzen en in de Alkibiadesscène van de erastes (Sokrates), die zijn 
eromenoss veracht (216d8 en 219c4). 
I37Fisherr (1992) p. 462 formuleert aldus: de centrale oxymoron van Alkibiades' rede is dat Sokrates' 
extremee aax̂ pooiJVTi een vorm van hybris is. Zie ook Gagarin (1977) p. 32. 
I38lnn 215b7 en 221e3-4 wordt de u|3piq van Sokrates door Alkibiades gekoppeld aan het gedrag van 
saters.. In die zin sluit de Pandemische üppic, goed aan bij de manier waarop Alkibiades de üppic, van 
Sokratess ervaart. Voor de üppi? van Sokrates, gekoppeld aan het gedrag van saters, zie Fisher (1992) p. 
462. . 
139Pacee Allen (1991) p. 104 die meent dat het in feite Alkibiades is die schuldig is aan hybris. Dat 
Sokratess met Alkibiades niet naar bed ging, is een teken dat Sokrates de ware erastes is. 
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gaann en zoveel van hem te leren dat hij aan hem gelijk wordt. Hij had het KaXóv dat 
Sokratess te bieden heeft, het voorbeeld van diens gedrag en karakter moeten 
gebruikenn om zelf kennis te verwerven van de deugden. Maar hiervoor had hij zich 
uiteindelijkk van Sokrates in ieder geval emotioneel moeten losmaken.140 

b.. De bewering van Sokrates zelf, dat hij in alles onwetend is (216d3-4) en misschien 
well zonder dat Alkibiades het doorheeft niets waard is (219a 1-2), verliest vanuit het 
standpuntt van Diotima zijn ironische connotatie. Voor Diotima (en Plato) beschikt 
Sokratess inderdaad niet over echte kennis, of we deze nu opvatten als kennis van de 
wetenschappenn of de kennis die het aanschouwen van de Vorm het schone biedt. In 
hethet Symposium laat Plato dus zien dat Sokrates gelijk heeft door zich onwetend voor 
tee doen. Zijn houding is in dit opzicht juist en ook bewonderenswaardig: hij wil de 
jongenn geen schijnkennis verkopen. Wat hij kan doen is hem doen inzien dat hij 
evenalss Sokrates onwetend is en zich niet moet vastklampen aan schijnkennis; 
vervolgenss kan Sokrates met zijn ingetogen en moedig gedrag en intellectuele 
houdingg een voorbeeld zijn. Maar dit heeft weinig te maken met wat Diotima onder 
werkelijkee kennis verstaat. De opmerking die Sokrates tegenover Alkibiades maakt, 
namelijkk dat pas wanneer het zicht van de ogen aan scherpte gaat verliezen, het zicht 
vann het verstand scherp begint te zien, maar dat Alkibiades nog scherp met zijn ogen 
kann zien, heeft een scherpe rand. Immers Sokrates kijkt zelf nog maar al te graag 
naarr de mooie jongens. Zijn Siavoia heeft zich derhalve nog niet volledig ontwikkeld. 
c.. Aan het begin van het verslag van de woorden van Diotima moet Sokrates 
toegevenn dat hij ongeveer dezelfde opvattingen over Eros koesterde als Agathon, 
namelijkk dat Eros een grote god was, die enerzijds zelf mooi is, maar anderzijds 
gerichtt is op wat mooi is (201e3-7). Diotima moet niets van de grensvervaging tussen 
eenn erastes en een eromenos hebben. Zij maakt glashelder dat een erastes, degene 
diee door eros bevangen is, een heel ander karakter heeft dan een eromenos, het 
«caXóv.. Ze kunnen in haar visie onmogelijk samenvallen. In zijn houding tegenover 
Alkibiadess toont Sokrates het gedrag dat Diotima gekritiseerd had: hij speelt zowel de 
erastess als de eromenos. Plato wil deze dualiteit in het karakter van Sokrates, die door 
dee rede van Agathon was voorbereid, openbaren en bekritiseren. Sokrates is te 
weinigg erastes. Dat betekent in de visie van Diotima niet dat Sokrates voortdurend 
achterr Alkibiades zou moeten aanlopen en het initiatief tot contact zou moeten 
nemen;; integendeel, hij zou na een fase van aandacht Alkibiades de rug moeten 
toekerenn en hem verlaten en inruilen voor het schone dat de wetenschappen te 
biedenn hebben. Sokrates wijst Alkibiades' lichaam wel af, maar niet Alkibiades zelf. 
Hijj heeft de jongen juist van zich afhankelijk gemaakt en krijgt daardoor zelf last van 
hem.. In Diotima's terminologie: omdat Sokrates het particuliere niet loslaat, laat het 
particulieree hem niet los. Sokrates blijft steken in het verbeteren van de jeugd en 
probeertt via gesprekken met hen de waarheid te vinden. Dit is de paradox in 
Sokrates'' pedagogische houding: zijn pedagogische eros houdt hem uiteindelijk af een 
werkelijkee bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de ware wijsbegeerte. Als 
erastes-filosooff neemt hij de rol van eromenos aan en daardoor stoot hij zijn paidika 
af.. Zijn vorm van filosoferen bereikt in de ogen van Diotima/Plato niet het uiteindelijke 

140Antonn (1974) meent ook dat Sokrates gefaald heeft in zijn houding tegenover Alkibiades. Maar 
volgenss hem komt dit falen voort uit het feit dat Sokrates te vroeg is gaan onderrichten. In 440 zou hij 
dee theorie van Diotima vernomen hebben, maar toen hij vanaf ca. 432 met Alkibiades omging, had hij 
dezee theorie nog niet geheel begrepen. Sokrates bereikte te laat het niveau vanwaaruit hij Alkibiades voor 
dee filosofie had kunnen redden. Sokrates' hybris is dat hij dus te vroeg en dus te stoutmoedig zich als 
opvoederr uitgaf. Er zijn verschillende bezwaren tegen deze interpretatie in te brengen. Zo heeft Sokrates 
err wel erg lang over gedaan de doctrine van Diotima tee vatten. Verder blijkt het mijns inziens nergens uit 
datt Sokrates in 416 wel de Vormen heeft gezien en tot het inzicht is gekomen wat het Schone zelf 
inhoudtt Plato koppelt de intellectuele ontwikkeling aan de ontwikkeling op het erotische vlak. In 416 is 
dee erotische houding van Sokrates in wezen niets veranderd ten opzichte van zijn eerdere gedrag jegens 
Alkibiades. . 
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doel,, aangezien noch de erastes, noch de eromenos op deze manier tot de waarheid 
kann geraken. Volgens de visie van Diotima zouden we Sokrates te altruïstisch kunnen 
noemen.. Hij had veel meer aan zijn eigen ontwikkeling moeten denken en de jongens 
uitsluitendd moeten gebruiken als een fase in het verrijken van zijn eigen 
intellectualiteit t 
d.. Plato wil evenwel niet alleen Sokrates bekritiseren. Door middel van de 
Alkibiadesscènee trekt Plato ook van leer tegen de seksuele moraal in Athene. Vanuit 
hunn achtergrond en seksuele moraal hebben de Atheense jongens Sokrates' eros niet 
goedd begrepen. Ze beseften niet wat hij bedoelde als hij zei: 'ik ben verliefd op jullie.' 
Zee realiseerden zich niet dat hij niet in hen persoonlijk was geïnteresseerd, maar 
slechtss in hen in zoverre ze mooi waren en een potentieel van intellectuele en morele 
deugdd vertoonden. Met hun onbegrip hebben ze Sokrates gefrustreerd en hem teveel 
geconfronteerdd met hun schoonheid in particuliere zin. Ze hebben hem nooit 
losgelatenn en hem soms ermee zelfs in de war gebracht (denk aan Charmides). In die 
zinn hebben ze een remmende werking op de ontwikkeling van Sokrates gehad. 
Blijkenss het verslag van Alkibiades probeert Sokrates de xapi£e<*9<*i-c°cle in de 
Atheensee homoseksuele moraal te doorbreken. In ieder geval heeft hij met zijn 
houdingg de zwakke kanten van deze structuur blootgelegd. De Atheense eromenos is 
niett in staat zijn contact met de erastes los te zien van het seksuele aspect, het 
lichamelijkee niveau. Zodra de erastes hierin niet is geïnteresseerd, raakt de eromenos 
inn de war, verliest zijn oriëntatie en wordt agressief.141 

Aann de hand van het voorbeeld van Alkibiades laat Plato zien hoe sterk de greep is 
diee het sociale en politieke leven in Athene op begaafde jongens heeft. De 
Sokratischee eros is daar uiteindelijk niet tegen opgewassen, ook al zullen er onder de 
jongenss die Sokrates ontmoette enkelen, zoals Plato, geweest zijn die een filosofische 
aanlegg of natuur hadden en zich op die basis wél ontwikkelden. 
Inn dit kader moeten we, denk ik, het ons door andere bronnen overgeleverde 
promiscuee gedrag van Alkibiades betrekken. Al doet Alkibiades zich voor als een 
Ouranischee eromenos, voor wie omgang met zijn erastes in dienst staat van morele 
enn intellectuele ontwikkeling, toch blijkt hij uit een heel ander hout gesneden te zijn 
dann hij zich voordoet. Haalt Plato het zogenaamde hoogstaande ideaal dat Pausanias 
vann de seksuele moraal in Athene schetst, hiermee niet onderuit? Mijns inziens doet 
hijj dat, en wil hij dat ook. Door Alkibiades als voorbeeld te nemen laat Plato zien dat 
dezee eros op een dubbele moraal is gebaseerd: hoe edel de motieven ook zijn die aan 
dezee eros ten grondslag liggen, ze worden in de praktijk niet waargemaakt, omdat 
degenenn die deze eros belijden ze niet waar kunnen maken. 

Wee hebben nog steeds een brandende vraag niet direct beantwoord, namelijk: 
waaromm is Sokrates eigenlijk niet op Alkibiades' verleiding ingegaan?142 Aan de 
motievenn die aan dit gedrag ten grondslag liggen, kunnen we twee kanten 
onderscheiden,, die elkaar niet hoeven uit te sluiten: a. Sokrates' gedrag is ten 

1411 Daarom sluit dat wat Alkibiades nastreeft in zijn contact met Sokrates niet aan bij wat Diotima in de 
Lageree Mysteriën uiteenzet. Daar hebben erastes en eromenos als het ware een gezamenlijk doel, ze 
delenn in hetzelfde. In de Atheense moraal is het niet zozeer iets gemeenschappelijks dat de erastes en 
eromenoss bij elkaar brengt, maar het feit dat beiden elkaar iets ongelijksoortigs te bieden hebben. 
142Andersonn (1993) p. 123 meent dat Sokrates Alkibiades eigenlijk niet afwijst. Hij gooit hem namelijk 
niett uit het bed of hij verlaat zelf het bed niet. Als Sokrates Alkibiades werkelijk had afgewezen, had hij 
latenn zien dat hij zich toch tot Alkibiades aangetrokken voelde en tegen zijn gevoelens vocht. Toch denk 
ikk dat Sokrates' houding een afwijzing impliceert. In ieder geval ervaart Alkibiades dit zelf zo. Hij 
spreektt van de vfynq van Sokrates. Vanuit Atheense patronen op het gebied van de erastes-eromenos-
relatiee is Alkibiades' reactie zeerr begrijpelijk. Sokrates' houding is een gedeeltelijke afwijzing, omdat hij 
well het genot dat het lichaam van Alkibiades kan bieden afwijst, maar niet de omgang en vriendschap 
mett hem. 
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behoevee van zichzelf of komt voort uit zijn eigen karakter of ontwikkeling; b. zijn 
gedragg is ten behoeve van Alkibiades. In het eerste geval liggen de volgende twee 
verklaringenn mijns inziens het meest voor de hand: 
1.. Bij Sokrates vallen eros en filosofische activiteit samen. Hij heeft zijn erotische 

natuurr in die mate ontwikkeld dat hij tot het inzicht is gekomen dat de yiixn van 
groteree waarde is dan het lichaam. Hij weet dat hij geen belangstelling voor 
lichamelijkk contact (meer) moet hebben en dus ook niet voor het lichaam van 
Alkibiades. . 

2.. Sokrates weet van zichzelf dat hij gevoelig is voor het lichamelijk schoon dat 
jongenss te bieden hebben. De Charmides-passage maakt dit onmiskenbaar 
duidelijk.. Diotima heeft laten zien hoe sterk deze gevoelens, zelfs in iemand met 
eenn filosofische natuur, aanwezig zijn. Telkens dient de erastes-filosoof hiertegen 
tee vechten. Sokrates heeft geen seks met Alkibiades, omdat hij zichzelf 
beschermtt tegen zijn eigen erotische gevoelens.143 

Diotimaa heeft duidelijk gemaakt dat beide houdingen met elkaar te verenigen zijn: ook 
all weet men dat onthechting van het lichamelijke de juiste houding is voor zijn 
ontwikkelingg als filosoof, toch is dit proces bijzonder moeilijk en zal men tegen zijn 
verlangenss naar het lichamelijke moeten verzetten. Daarom denk ik dat we beide 
moetenn combineren als verklaring voor Sokrates' weigering om op de avances van 
Alkibiadess in te gaan. 
Maarr de houding van Sokrates houdt wellicht tegelijk een boodschap in voor 
Alkibiades.. Het is namelijk Sokrates' bedoeling Alkibiades tot een ^ikóao+oq te maken, 
datt betekent dat ook Alkibiades zich de erastes-rol moet aanmeten. Zou Sokrates 
ingegaann zijn op Alkibiades' avances, dan had hij juist Alkibiades als eromenos 
benaderd.. Verder wil Sokrates aan Alkibiades het voorbeeld geven hoe een erastes 
zichh dient te gedragen. Een erastes moet zich losmaken van zijn behoefte aan 
seksueell contact. Een erastes moet zich niet hechten aan een bepaald lichaam. 
Dergelijkee gevoelens vormen een belemmering voor zijn ontwikkeling als filosoof. 
Dee geldigheid van dit motief staat of valt met de vraag of Sokrates er werkelijk van 
overtuigdd was dat Alkibiades een filosofische natuur had, en dat zijn demonstratie van 
sophrosunesophrosune het gewenste effect zou hebben.144 

Hett moet de lezer zijn opgevallen dat ik niet als verklaring heb opgevoerd dat 
Sokratess seksualiteit met een jongen onnatuurlijk zou vinden. Dit wordt mijns inziens 
nergenss in het Symposium, ook niet door Diotima, gesuggereerd. Zo is er niets in de 
woordenn van Diotima dat de veronderstelling weerspreekt dat Sokrates als erastes-
filosooff in zijn eerste fase van zijn ontwikkeling, toen hij jonger was, een seksuele 
relatiee met zijn eromenos heeft gehad.14S Maar op het moment dat hij met Alkibiades 
omgaatt heeft hij reeds het niveau bereikt van een 'erastes van alle mooie jongens.' 
Wee hebben nog een motief voor de afwijzende houding van Sokrates tegenover de 
fysiekee schoonheid onvermeld gelaten, omdat het niet zozeer een motief is van 
Sokrates,, maar van Plato om zijn leermeester in een gunstiger daglicht te stellen. Het 
motieff sluit aan bij de manier waarop wij de nogal extreme visie van de houding van 

143Dee denk daarom niet dat het juist is om van Sokrates te zeggen dat hij van steen is (Nussbaum (1986) 
p.. 195). Diotima heeft laten zien hoe moeilijk het is om van de lichamelijke eros los te komen. 
144Volgenss Anderson (1993) p. 124 is hét antwoord op de vraag waarom Sokrates niet ingaat op 
Alkibiades'' avances gelegen in de gedachte dat Sokrates vindt dat wat hij te bieden heeft van veel grotere 
waardee is dan wat Alkibiades kan teruggeven. Het is geen eerlijke ruil. Hij weigert Alkibiades' aanbod 
aann te nemen, want anders zou hij de indruk wekken dat fysiek genot echte waarde heeft. Dit antwoord 
lijktt me te beperkt. Bovendien gaat het in de visie van Sokrates niet zozeer om de eerlijkheid van de ruil, 
maarr om de gedachte dat de juiste vorm van eros geen kwestie is van ruilen. Sokrates wil het Atheense 
patroonn van het geven en nemen als basis voor de realisering van eros doorbreken. 
145Cf.. de opmerking van de Suidas over Sokrates: yeyovévai 5è avtoü < ' ApxeXdou> Kat natSticd, 
o^oSpótatovv te rept td d^poSiaia, dXXd dSiKTJuaToq x<öpi? (vergelijk F. Wehrli, Die Schule des 
Aristoteles,Aristoteles, Heft II, Basel (1945) p. 24, fr. 52b; zie ook fr. 54a, 54b). 
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Sokratess ten aanzien van homoseksualiteit verklaard hebben in relatie tot de praktijk 
inn Athene. De voorstelling die Plato geeft van wat er tussen Sokrates en Alkibiades is 
gebeurd,, moet een impliciete verwijzing inhouden naar de aanklacht tegen Sokrates, 
datt hij de jeugd zou verleiden (Sia^öeipeiv TOXX; véoû , zie hfdst. 7, par. 8). Zelfs in het 
extremee geval dat de allerverleidelijkste eromenos zich aanbiedt heeft Sokrates zijn 
handenn kunnen thuishouden.146 Elke seksuele connotatie die eventueel aan het 
Sia^eeipeww gegeven zou kunnen worden, wordt door Plato met dit verhaal ontkend. 
Bovendienn laat hij zien, zoals velen hebben opgemerkt, dat Sokrates wel met 
Alkibiadess banden heeft gehad, maar dat deze banden al vóór 416 min of meer 
verbrokenn zijn. De verzoening, waarvan Sokrates hoopt dat deze nog tot stand 
gebrachtt kan worden (213d4-5), blijkt onmogelijk, aangezien Sokrates Alkibiades als 
eenn bedreiging ziet voor zijn contact met Agathon, en Alkibiades te diep gekwetst is 
(213d7-8).. Wat Alkibiades later ook zal doen, Sokrates wast zijn handen in onschuld. 
Sokratess is niet degene die zich werkelijk schuldig heeft gemaakt aan hybris, maar 
hett is Alkibiades die hybris zal plegen. 

Alss afsluiting van deze bespreking van de Alkibiadesscène wil ik nog een belangrijke 
parallell behandelen tussen deze scène en de rede van Diotima. Er is een zinsnede die 
inn beide passages voorkomt. Zo zegt Diotima tegen Sokrates aan het einde van haar 
rede: : 

opp dat punt van het leven, zo ergens, is het voor een mens leefbaar (fiiwóc,), wanneer hij het 
Schonee zelf aanschouwt.147 

Ookk Alkibiades gebruikt soortgelijke woorden, wanneer hij uitlegt wat hij van 
Sokratess heeft geleerd: 

doorr die Marsyas was ik dikwijls in zo'n toestand terecht gekomen, dat ik meende dat het leven 
voorr mij niet mogelijk was (Ptowó )̂ in de situatie waarin ik verkeerde.148 

Duss zoals Diotima aan Sokrates duidelijk heeft gemaakt dat zijn manier van leven 
niett de juiste is OcróJux; pto?, 21 le4) en dat eigenlijk alleen het perspectief dat zij biedt 
hett leven leefbaar maakt, zo heeft Sokrates dat gedaan bij Alkibiades. Ook al is er een 
verschill tussen de betekenis van 'wat het leven leefbaar maakt,' toch kunnen we 
stellenn dat wat Diotima is voor Sokrates, Sokrates in zekere zin is voor Alkibiades. 
Beidenn houden hun discipel/eromenos voor wat de verkeerde en wat de juiste manier 
iss om het leven in te richten. Bij beiden staat het woord 4>iXoao$la voor de juiste 
levenshouding,, die echter in beide gevallen een andere inhoud krijgt. Maar tevens 
geldtt dat beide leerlingen niet hebben kunnen beantwoorden aan het ideaal van hun 
leermeester.. Door de Alkibiadesscène krijgen we een nog scherper beeld van de rol 
vann Diotima. Ze is in drievoudige zin een buitenstaander. 1. Ze komt niet uit Athene, 
maarr uit Arkadië. Zij spreekt als een kritische outsider over de Atheense homo
seksuelee moraal. 2. Ze is geen man. Dit maakt begrijpelijk dat een leraar of begeleider 
zonderr enige erotiek zijn eromenos-discipel kan onderrichten. Zij is een ingewijde en 
heeftt haar eros veel verder ontwikkeld dan Sokrates. Zoals zij Sokrates onderricht, zo 
kann Sokrates Alkibiades niet onderrichten.149 Doordat Plato een vrouw heeft 

1466 Alkibiades en Sokrates verwijten elkaar dat ze zo jaloers zijn dat ze hun handen niet thuis kunnen 
houdenn (213d3-4,214d3-4). Gaat het om de erotiek, dan blijkt dat Alkibiades zijn handen niet thuis kan 
houden,, Sokrates wel. 
147Smp.. 21 ldl-3. 
™Smp.™Smp. 215e7-d2. 
149Gagarinn (1977) p. 36 meent dat Diotima en Sokrates hetzelfde niveau hebben, dat wil zeggen: dat 
Sokratess de laatste inwijding heeft doorgemaakt. Toch vindt hij dat Diotima een perfecte leraar is, maar 
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genomenn voor de rol van Diotima, is het voor de eigentijdse lezer gemakkelijker te 
accepterenn dat het mogelijk is om zonder enige erotiek met een leerling om te gaan. 
Sokratess kan dit niet. Dus met een verschil in de ontplooiing van eros gaat een 
verschill in filosofisch inzicht gepaard. In de ogen van Diotima is Sokrates iemand met 
eenn beperkte houding op het gebied van eros. Dat is volgens haar de reden dat hij 
nooitt tot echte kennis is gekomen. Eros en de filosofie zijn onlosmakelijk aan elkaar 
gekoppeld.. En hiermee komen we op het derde punt waarin Diotima een 
buitenstaanderr is: 3. zij behoort niet tot de Sokratische kring, maar is een ingewijde in 
dee mysteriën die ze Sokrates probeert uit te leggen. In deze hoedanigheid kan ze 
Sokratess bekritiseren: ze is een autoriteit van buiten en kan aangeven in welk opzicht 
dee filosofische activiteit van Sokrates te beperkt is. Deze koppeling van eros en 
filosofiefilosofie en haar visie op de ontwikkeling van Sokrates is van groot belang voor de 
interpretatiee van andere dialogen van Plato, met name de erotische dialogen. Ook 
daarr bleek dat filosofie bedrijven voor Sokrates gelijk was aan erotiek. Maar nu we 
vann een buitenstaander horen dat Sokrates in erotische zin teveel op de jongens om 
hemm heen gericht was, en dat dit een remmende werking heeft gehad op zijn 
filosofischefilosofische ontwikkeling, geeft dit een ander beeld van de Sokratische filosofische 
activiteitt Uit respect voor zijn leermeester heeft Plato zich achter het masker van 
Diotimaa verborgen, om te voorkomen dat hij de rolverdeling tussen leerling en leraar 
hadd moeten omdraaien. 

Sokratess niet. Niemand wordt door  hem overtuigd of leert iets van hem. Gagarin maakt mijns inziens 
niett  duidelij k waardoor  het komt dat Sokrates faalt. Hij  merkt wel op dat de leerlingen van Diotima 
gewilligerr  zijn dan die van Sokrates, maar  dit kan nooit een voldoende verklarin g zijn voor  het falen van 
Sokratess als opvoeder. 
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HOOFDSTUKK  10 
SOKRATESS EN AGATHO N 

Alss Alkibiades is uitgesproken en op de valreep de anderen voor Sokrates heeft 
gewaarschuwd,, protesteert Sokrates eigenlijk helemaal niet tegen datgene wat 
Alkibiadess over hem heeft gezegd. Alkibiades had hem op verscheidene momenten in 
zijnn relaas aangespoord te reageren, als deze vond dat hij de onwaarheid sprak. Maar 
blijkbaarr schaamt Sokrates zich niet voor wat Alkibiades over hem te berde heeft 
gebracht.. Uit de afwezigheid van het protest mogen we opmaken dat het verhaal 
waarr is. Het enige waarover Sokrates zich druk maakt is de poging van Alkibiades 
tussenn hem en Agathon een wig te slaan en Agathon van hem af te pakken. Als een 
stierr op een rode lap vliegt Sokrates af op Alkibiades' opmerking dat Agathon ervoor 
moett oppassen dat hem hetzelfde zal overkomen van de kant van Sokrates als hijzelf 
enn vele anderen hebben ondervonden, namelijk dat Sokrates zich wel gedraagt alsof 
hijj de minnaar is, maar in feite meer de rol speelt van eromenos dan van erastes. 
Sokratess neemt deze aantijging serieus en zorgt ervoor dat Agathon van plaats 
verandertt en rechts van hem komt te liggen, zodat Alkibiades en Agathon ge
scheidenn zijn. Blijkbaar wil Plato de erotische spanning tussen Agathon en Sokrates 
enn de avances van de filosoof veel nadruk geven. Immers, de pogingen van Sokrates 
Agathonn het hof te maken en zijn avances jegens de dichter lopen als een rode draad 
doorr het hele Symposium heen.1 Zo wordt in het begin van het Symposium al 
gesuggereerdd dat Sokrates een bijzondere erotische belangstelling koestert voor 
Agathon.. Hij heeft zich, hetgeen zeer ongebruikelijk is, gewassen om als een mooi 
iemandd naar een mooi iemand te gaan (174a9). Verder noemt Sokrates Agathon véoq 
(175e5)) en neipdiaov (223al), terwijl deze waarschijnlijk ca. 31-34 jaar oud is.2 

Sokratess vleit Agathon ook door zijn kennis te roemen. De tragediedichter beschikt 
overr veel en waardevolle wijsheid die onder het oog van meer dan 30.000 Grieken 
heeftt gestraald. Zijn eigen kennis stelt daarentegen niet veel voor en aan het bestaan 
ervann kan getwijfeld worden net zoals aan een droom (175el e.v.). Vóór en n£ de 
redevoeringg van Agathon wordt hij door Sokrates overladen met complimenten. Zo 
spreektt Sokrates de verwachting uit dat Agathon goed zal spreken (194a3), hij roemt 
zijnn dapperheid en zelfvertrouwen, waarmee hij zo'n talrijk publiek in de ogen heeft 
durvenn kijken, toen hij samen met de acteurs het platform betrad (194a8 e.v.). In 
Agathonn zou zich geen greintje ongecultiveerdheid bevinden, maar wel een passend 
gevoell van schaamte (194cl e.v.). Phaidros heeft in de gaten dat Sokrates Agathon 
tott een discussie uitlokt en dat hij zo probeert te voorkomen dat hij een lofrede op eros 
moett houden. Sokrates discussieert namelijk graag en speciaal wanneer hij dat kan 
doenn met een mooi iemand (194d4). Hij heeft dus door wat er tussen Sokrates en 
Agathonn gaande is. Na de rede van Agathon is Sokrates vol lof over de kwaliteit 
ervan,, vooral over die van de stijl. Zijn reactie is vol ironie en erop gericht zijn eigen 
schijnbaarr benarde positie te onderstrepen. Maar deze reactie heeft natuurlijk ook 
eenn dramatische functie binnen het kader van de hofmakerij. Vervolgens voert 
Sokratess een discussie met Agathon op de voor ons vertrouwde manier, waarin hij 
mett zijn elenchos de basis van de rede van Agathon onderuit haalt; anderzijds prijst 
hijj Agathon om diens indeling van de rede. Als Alkibiades stomdronken de rust van 
hett gezelschap komt verstoren en de aanwezigheid van Sokrates heeft ontdekt, is het 
Agathonn aan wie Sokrates vraagt om hem tegen Alkibiades in bescherming te nemen 

LIkk denk dan ook niet dat de avances van Sokrates ten opzichte van Agathon slechts 'verbal play' zijn, 
pacepace Gagarin (1977) p. 28. 
2Ziehfdst.. 6.1. 
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(213c66 e.v.). Samen delen ze vervolgens in het eerbetoon van de bekransing door 
Alkibiades. . 
Wee herkennen verschillende typisch Sokratische manieren van hofmakerij. De 
bewonderingg voor het uiterlijk en het innerlijk van de ander, en de loochening van zijn 
eigenn kennis tegenover die van de ander. Anderzijds dient de filosofische discussie 
waarinn hij Agathon onderuit haalt - en Agathon is de enige met wie Sokrates dit doet 
-- een erotisch doel: hij probeert zo de band tussen hen te verstevigen. Een van de 
middelenn die hij hierbij hanteert is zijn intrigerende suggestie dat hij in zijn opvattingen 
opp Agathon leek: vóór zijn contact met Diotima dacht hij op dezelfde manier over 
Eross als Agathon. Verder lijkt hij de rollen tussen hem en Agathon te willen 
omdraaien,, wanneer hij Agathon vraagt om hem te beschermen tegen het geweld en 
dee mania van Alkibiades.3 Na de rede van Alkibiades maakt Sokrates duidelijk dat hij 
Agathonn wil bezingen (évicouidaai 223a2), net zoals de verliefde Alkibiades met 
Sokratess heeft gedaan. In de ochtend blijken Agathon en Sokrates de langste adem te 
hebben.. Waar halen zij de kracht vandaan het zolang vol te houden? Is het Eros die 
Dionysoss verslaat? 
Dee erotische spanning tussen Sokrates en Agathon onderstreept de continuïteit van 
Sokrates'' erotische gedrag. Het bijzondere van het Symposium is dat het ons een 
beeldd geeft van Sokrates uit heel verschillende fasen van zijn leven. Ik geef de 
verschillendee momenten: 
-- de mislukte verleiding van Sokrates door Alkibiades (ca. 433?);4 

-- Sokrates en Alkibiades vertoeven samen in Poteidaia (431/430); 
-- Alkibiades ontmoet Sokrates bij de terugtrekking bij Delion (424); 
-- het symposion (416); 
-- het contact tussen Apollodoros en Sokrates kort voor Sokrates' dood (401/400?). 
Wee missen in dit overzicht de contacten met Diotima. Wanneer deze precies hebben 
plaatsgevonden,, houdt Plato in het vage (noxe). Het enige dat we met zekerheid 
weten,, is dat ze vóór 416 hebben plaatsgevonden.5 Waarschijnlijk heeft Plato het 
tijdstipp ervan met opzet vaag gehouden, omdat het er niet toe doet en de 
ontmoetingenn wellicht nooit hebben plaatsgevonden, en heeft hij niet gewild dat de 
redee van Diotima geïnterpreteerd zou worden, alsof Sokrates door haar inzichten van 
houdingg ten opzichte van mooie jongens is veranderd en daadwerkelijk ware kennis 
iss gaan zoeken. Dit onderstreept Plato door telkens dezelfde erotische houding van 
Sokratess op verschillende momenten in zijn leven naar voren te laten komen: in zijn 
contactt met Alkibiades, als verwijt van de kant van Diotima, in zijn contact met 
Agathonn in 416 en in zijn omgang met iemand als Apollodoros. Sokrates verandert 
niet.. Dit wordt benadrukt door de opmerking van Alkibiades dat Sokrates veel andere 
jongenss heeft bedrogen op de manier zoals hij Alkibiades bedriegt (222a8-b4). 
Alkibiadess waarschuwt Agathon. Hij moet ervoor oppassen dat hem niet hetzelfde 
overkomtt in zijn omgang met Sokrates. En deze waarschuwing is terecht. Sokrates 
gedraagtt zich immers niet veel anders ten opzichte van Agathon dan tegenover 
Alkibiades.. De manier waarop Apollodoros over Sokrates vertelt, wekt dezelfde 
indruk.. Deze trekt dag na dag met hem op en bewondert hem mateloos. Apollodoros 
brengtt onder woorden dat zijn vroegere levenswijze niets voorstelde in verhouding 
mett de filosofie. Sokrates is eigenlijk de enige die in zijn ogen echt gelukkig is. Het lijkt 

'Misschienn duidt hierop ook het feit dat Sokrates zich 'mooi' heeft gemaakt vóór hij naar Agathon gaat. 
Aann de andere kant lijken de woorden ïva Kakbq napd KOXÓV ÏCO (174a9) aan te geven dat Sokrates 
vanuitt het perspectief van de erotische rolverdeling als een gelijke Agathon wil bezoeken. Tevergeefs 
probeertt hij niet in zijn oude fout te vervallen. 
4Uitt 219e5 weten we dat de mislukte verleiding zich afspeelde vóór de veldtocht tegen Poteidaia. 
Alkibiadess is in 450 geboren. Alkibiades wordt nog begeleid door een ÖKOXOIJÖO<; (217a7-8), aan de 
anderee kant begint hij politieke ambitie te ontwikkelen. 
55 Vergelijk de paragrafen 2 en 16 van hfdst. 8. 
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well of we de verliefde Alkibiades horen spreken. Naast het afstand scheppen tussen 
lezerr en datgene wat er tijdens het symposion over eros wordt verteld (zie hoofdstuk 
1)) heeft de ingewikkelde inbedding van de vertelling de functie de persoon van 
Sokratess op verschillende momenten te belichten en de lezer ervan te overtuigen dat 
Sokratess de filosofie altijd bedreven heeft in zijn omgang met anderen, en liefst met 
mooiee jongens. 
Alss Sokrates op het punt staat zijn lofrede op Agathon af te steken, dringt een groot 
aantall komasten het huis binnen - de deuren stonden toevallig open, omdat iemand 
nett naar buiten ging.6 Het hele huis druist van rumoer en ze zetten hun drinkgelag 
voortt onder het genot van grote hoeveelheden wijn. Van Alkibiades horen we niets 
meer,, omdat hij helemaal opgaat in dit Dionysisch gedruis. De arts, die duidelijk had 
gemaaktt dat het stellen van grenzen aan het genot noodzakelijk is om niet te vervallen 
inn akolasia, vertrekt samen met zijn vriend Phaidros. Het 'Dionysisch geweld' dat de 
rustt van de besloten kring waarin het symposion werd gehouden, definitief heeft 
verstoord,, staat voor de buitenwereld en voor de verloedering van die buitenwereld, 
datt wil zeggen: de Atheense maatschappij. Sokrates blijft zichzelf en praat 
onverstoorbaarr met Aristophanes en Agathon onder meer over hun technè: hij weet 
zee te overtuigen dat wie een tragedie kan schrijven ook een komedie kan dichten; een 
vakkundigg tragediedichter is ook een vakkundig komediedichter. Toen Sokrates aan 
hett begin van het symposion Agathon het hof maakte door zijn wijsheid op te 
hemelenn en te twijfelen aan zijn eigen wijsheid, had Agathon hem uitgemaakt voor 
lïpptorrte,, een aartsspotter. Hij stelt voor de beslissing hierover uit te stellen, met 
Dionysoss als scheidsrechter (175e8). Nu, aan het slot van het Symposium, zal de god 
zijnn oordeel vellen; en wel niet zozeer Dionysos als god van de wijn, maar als god van 
hett drama. In het kader van de eerste functie moeten we constateren dat het 
uithoudingsvermogenn van Agathon ongekend is. Maar toch wordt hij hierin nog door 
Sokratess overtroffen. Bij het ochtendgloren valt hij uiteindelijk in slaap, terwijl 
Sokratess samen met Aristodemos het huis van Agathon verlaat en naar het Lykeion 
gaat. . 
Maarr hoe zit het met de andere functie van de god Dionysos? Agathon had 
gesuggereerdd dat hij door Sokrates, de wijze, aan te raken, zelf van diens wijsheid 
zouu kunnen profiteren. Sokrates had hierop gereageerd: 

Datt  zou mooi zijn, Agathon, als het met wijsheid zo gesteld zou zijn dat ze uit het vollere van ons 
stroomtt  naar  het legere als wij  elkaar  aanraken, zoals het water  in drinkbekers door  een wollen 
draadd van het vollere naar  het legere stroomt.7 

Dezee woorden hebben ook een functie in het erotische spel. Agathon maakt in feite 
dezelfdee fout als Alkibiades: hij denkt dat hij door Sokrates aan te raken diens 
wijsheidd kan verkrijgen. Ook Agathon gaat er dus vanuit dat Sokrates wijsheid bezit 
enn dat hij door lichamelijk contact deze kan bemachtigen. Ook nu weer wijst 
Sokratess deze vorm van overdracht van de hand. Maar vervolgens probeert Sokrates 
eenn rolomdraaiing teweeg te brengen: hijzelf bezit geen wijsheid, maar het is 
Agathonn die wijs is. 
Maarr wie heeft nu gelijk? En wanneer wordt dit twistpunt beslecht? Gedurende het 
verloopp van het symposion zelf, of pas aan het einde van het feest? Indien Plato 
bedoeltt dat Dionysos, aan wie heel het symposion is gewijd, tijdens het feest laat zien 
wiee gelijk heeft, dan is het duidelijk dat Agathon gelijk heeft gekregen. Immers 
Sokrates'' bijdrage beschouwt de waarheid en Sokrates weerlegt in een tweegesprek 
Agathonss centrale uitgangspunt van zijn karakterbeschrijving van Eros. De 

6Lett  op het gebruik van het woord è£atyvn,q (213b2) dat de overgang naar  een nieuwe situatie en een 
confrontatiee met een andere wereld aangeeft. 
77Smp.Smp. 175d3-7. 
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filosofischee bijdrage wint het van die van de tragediedichter (en ook die van de 
komediedichter),, omdat zij streeft naar de waarheid. Misschien heeft Plato met het 
doorr Agathon gegeven beeld over het verkrijgen van wijsheid ook willen verwijzen 
naarr zijn contact met Sokrates middels de elenchische methode, waarbij we het 
dxxeoeaii figuurlijk moeten opvatten. Deze interpretatie stemt overeen met de 
gedachtee dat voor Sokrates filosofische activiteit een vorm is van erotiek. 
Aann het einde van het Symposium wordt gesteld dat beide dichters door Sokrates 
gedwongenn worden te erkennen dat één en dezelfde persoon beide genres kan 
beheersen.88 Zinspeelt Plato hiermee op het feit dat de filosofie de meerdere is van de 
tweee vormen van poëzie? Zo wordt althans deze opmerking gewoonlijk 
geïnterpreteerd.. Toch wil ik in dit verband twee opmerkingen maken: 
a.. Sokrates zegt niet noodzakelijk dat het een filosoof is die zowel een tragedie als een 
komediee moet kunnen schrijven, maar dat één en dezelfde in staat moet zijn beide 
genress te beoefenen, dat wil zeggen: een tragediedichter moet ook komedies kunnen 
schrijvenn en vice versa.» 
b.. Als Plato toch doelt op de filosoof, spreekt hij niet zozeer over Sokrates, maar over 
zichzelf.100 Sokrates heeft nooit geschreven. In dat geval moet deze passage op Plato's 
creatiee van het Symposium zelf betrekking hebben: in het Symposium toont Plato zijn 
meesterschapp in het schrijven, doordat hij in staat is de komedie en de tragedie na te 
bootsen.111 Het is Plato die hiertoe in staat is en niet Sokrates. 
Tochh denk ik dat Plato met deze passage ook iets over Sokrates wil zeggen. 
Allereerstt is deze in staat ongestoord temidden van het Dionysisch gedruis met 
anderenn een serieuze discussie te voeren. De woorden 'gedwongen te worden te 
erkennen'' zijn exact dezelfde woorden die Alkibiades gebruikt voor het effect van de 
gesprekkenn die hij met Sokrates heeft gevoerd.12 Het kan niet anders of deze 
woordenn wijzen erop dat Sokrates de elenckos heeft gebruikt om de dichters tot dit 
inzichtt te brengen. Is het dus wel zo'n hoogdravende discussie geweest en heeft hij 
ietss geleerd van het verhaal van Diotima dat hij zelf met verve aan de anderen heeft 
doorverteld?? De opmerking van Sokrates dat één persoon in staat moet zijn om zowel 
eenn tragedie als een komedie te schrijven, toont dat hij nagedacht heeft wat deze 
genress gemeenschappelijk hebben en dat hij tot het inzicht is gekomen dat het xaXóv 
vann een komedie verwant is (dSeA4óv) aan het icaXóv van een tragedie. En omdat het in 
feitee om één KOLXÓV gaat, volstaat één vakman. De kan deze passage niet anders lezen 
dann dat Plato erop wil wijzen dat Sokrates, gedreven door zijn erotische gevoelens 
voorr Agathon, zich met zaken bezighoudt die in wezen niets anders zijn dan 
generalisatiess van persoonlijke ervaringen en inzichten en dat hij dus niet boven het 
tweedee niveau uitstijgt. Niets wijst erop dat hij door het inzicht in het Schone zelf 
langss de weg van deductie tot deze conclusie is gekomen. In zijn gesprek met 
Agathonn en Aristophanes herkennen we de vertrouwde Sokrates. Hij is niet 
veranderd.. Maar de blik van de lezer wel. Diotima heeft ons inzicht verschaft in de 
onbegrensdee mogelijkheden van eros. Hiermee heeft ze ons tevens duidelijk gemaakt 
hoee de Sokratische eros functioneert en wat de zwakke en goede kanten ervan zijn. 
Inn ieder geval moeten we een voorbeeld nemen aan de erotische houding van 

8Hett is opvallend dat in R. 395a deze stelling wordt ontkend; vergelijk ook Ion 534c. 
'Zeilerr (zie het commentaar van Hug ad loc.) maakt duidelijk hoe de redenering gelopen zou kunnen 
hebben:: met de kennis van het goede en het juiste is ook de kennis van het slechte gegeven; daarom zal 
eenn tragediedichter die mensen in hun grootheid weergeeft, ook als komediedichter hun fouten kunnen 
weergeven.. De geef een iets andere reconstructie van de argumentatie. 
l0Zoo ook bijvoorbeeld Hug (1876) ad loc. en Clay (1975) p. 252; pace Guthrie (1975) p. 380 n.1, die de 
opmerkingg uitsluitend op Sokrates betrekt. 
11 'Vergelijk ook het commentaar van Sokrates op de rede van Alkibiades: 'maar ik heb je wel door, dat 
saterspell en silenenspel van jou is glashelder' (222d3-4). 
,2Cf.. Smp. 216a4-5, waar Alkibiades aangeeft dat Sokrates hem gedwongen heeft te erkennen dat hij te 
kortschiett en zichzelf verwaarloost, maar zich daarentegen wel inzet voor de belangen van de Atheners. 
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Sokrates,, want als we hem daarin navolgen, dan weten we zeker dat we een heel 
eindd op de goede weg zijn. 
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APPENDIX X 

DEE BIOLOGISCH E TERMINOLOGI E 

Naarr  aanleiding van het belang van het gebruik van de biologische terminologie in de rede van Diotima 
bekijkk  ik in deze appendix de manier  waarop de relevante termen in het corpus van Plato worden 
toegepastt  De belangrijkste termen in dit kader  zijn: UKxeiv, yewav, Kueiv en de substantieven TÓKOC^ 
yéwT|Oi<̂ ^  Kunoi£, véveaic, en het adjectief eyiciujuov.'  Van deze groep zijn de termen Kiiei v en icunoiq 
hett  duidelijkst . Buiten het Symposium komen de termen twaalf maal voor.2 In de meeste gevallen 
wordenn ze niet metaforisch gebruikt, maar  hebben betrekking op de zwangerschap van de vrouw. 
Eenmaall  wordt van de aarde gezegd dat ze zwanger  is.3 In de Theaetetus worden de termen driemaal in 
metaforischee zin gebruikt: tweemaal van Theaitetos zelf, die zwanger  is van kennis, en eenmaal spreekt 
Sokratess in de wij-vorm. 4 In het laatste voorbeeld en eenmaal in het geval van Theaitetos zelf wordt de 
metafoorr  onderstreept doordat de 'zwangerschap' leidt tot 'barensweeën' (ctöiveiv).3 

Dee term xiiereiv komt bij  Plato naast het gebruik in het Symposium 33 keer  voor  en heeft meestal 
betrekkingg op het ter  wereld brengen van kinderen door  vrouwen. Een enkele keer  wordt het gezegd van 
beidee ouders.6 In ongeveer  éénderde van de gevallen is de term metaforisch gebruikt7 In de meeste van 
dezee gevallen past de betekenis 'voortbrengen' en is het niet noodzakelijk de betekenis 'verwekken' te 
veronderstellen.. Van de 33 gevallen tel ik er  slechts twee waarbij  een man subject is, eenmaal 
metaforisch,, eenmaal niet-metaforisch. In dit laatste voorbeeld, dat in de Wetten voorkomt, betekent 
tiicxeivv verwekken.8 

Hett  woord xÓKoq komt veel minder  vaak voor  in de dialogen van Plato dan tiicxetv. Naast het gebruik 
inn het Symposium (driemaal) slechts vijfmaal. 9 Het kan bij  Plato betrekking hebben op het verwekken en 
dee bevalling, al dan niet metaforisch gebruikt zoals in de Theaetetus (160e6), waar  Sokrates zegt dat ze 
(hijj  en Theaitetos) na de bevalling de amphidromie moeten houden (een rondgang om het vuur  vij f 
dagenn na de geboorte, waarbij  het kind zijn naam kreeg). Ook kan de term het kroost zelf aanduiden ( TL 
86c7).10 0 

'TÏKteiv ::  206c4, d5, 209b3, c3, 210c3, d5, 212a4, 6; yevvdv: 206d5, 7, 207a9, 209b3, 4, 5, c3, 4, c2, 
210a8;;  Kveïv: 206cl, d4, 8, 209al, 2, b5, c3; TÓKOC,: 206b7, c6, e5; yéwnotc.: 206c8, e5, 6, 209d8; 
yéveau;::  206d3, 207d3; Kvnaic,: 206c8; èynróficav: 208c2, 209b 1. Verder  gebruikt ze eenmaal de substantiva 
vevvn/taopp (209a5), TO yevóuevov (207b3), ÉKyova (209d3), ctöïvec. (206el), tó rónjia  (206d7). 
*Mx.*Mx.  238a5, R. 461c5 (Kiiiuia) , Tht. 149b6, c6, 151b8, 184bl, 210b4, Pit. 274a2. Lg. 789al0, el, 792e6, 
Epin.Epin. 973d4. 
3A#xx 238a5. 
*Tht.*Tht.  lSlb8, 184bl, 210b4. Sommigen hebben erop gewezen dat het metaforische gebruik van icuéiv liever 
niett  vertaald moet worden met 'zwanger  zijn' , maar  bijvoorbeeld met 'vruchtbaar  zijn' (Stokes (1986) p. 
162)) of 'verwekkingsdrang hebben' (Philipp (1980) p. 82). Omdat het gebruik metaforisch is, zie ik geen 
enkell  bezwaar  om het beeld dat Plato suggereert te handhaven. Ik zal dus in het vervolg blijven spreken 
overr  zwangerschap van de erastes. Morrison (1964) p. 54 meent dat de opvattingen van Plato over  de rol 
vann de man en die van de vrouw bij  het verwekken en voortbrengen van kinderen in de Timaeus 
verhelderenn waarom Plato bij  monde van Diotima ook van de man kan zeggen dat hij  in staat is tot rueïv. 
Hijj  verwijst naar  Timaeus 73b e.v., 86b en 91c-d en concludeert 'that both the male and female sexual 
organss have a similar  function as receptacle and in due course outlet for  this seed.'  Verder  onderschrijft hij 
Taylorss commentaar  {ad loc. 9ld) dat het geheel van het lichaam van het kind van de vader  afkomstig is 
enn dat alles wat de moeder  moet doen niet meer  is dan het leveren van een tijdelijk e voedingsbodem 
('receptacle')) waarin het kan groeien. Dit verklaart , volgens hem, waarom Plato het voortbrengen van het 
kindd door  de man en vrouw in het Symposium in gelijke termen beschrijft (nl. Kueïv). Ik denk echter  dat de 
roll  van de man en die van de vrouw zover  uit elkaar  liggen dat we juist niet de biologische theorieën uit 
dee Timaeus moeten betrekken bij  de metaforische taal in het Symposium. Nergens zegt Plato in zijn werk 
inn de letterlijk e zin dat mannen zwanger  zijn alsof zij  het kind in zich dragen. 
55Tht.Tht. 151b8,210b4. 
66R.R. 467bl, 574c8, Lg. 775d8. 
77R.R. 547a4, 517c3 (de Vorm het Goede), Epist. 315c5 (T|oovV|, Xwrij) , PU. 291dl0 (staatsvormen), Tht. 150bl 
(vrouwenn brengen eïStaXa voort), 150b8 (zielen van vrouwen), 150c2 (f| Sidvoia), Lg. 673d3-5 (het 
menselijkee wezen), 744d6 (armoede, rijkdom),  Phdr. 274e8 (mensen in het algemeen). 
'Metaforisch::  Tht. 150d8 (leerlingen van Sokrates); niet-metaforisch: Lg. 929a7. In dit laatste geval is het 
TtKTeww van een zoon door  de vader, gekoppeld aan etexpe^eoOai 'grootbrengen'. 
99R.R. 451d7 (honden), Pit. 268a8 (runderen, verbonden met Xoxeia), Sph. 242èl (basisprincipes bij 
natuurfilosofen),, Ti. 86c7 (man die zeer  veel zaad in zijn ruggemerg heeft, bedoeld is zijn kroost) en Tht. 
160có. . 
10Dcc denk dan ook dat TOKOC, in 206c5 meer  is dan alleen mannelijke ejaculatie, pace Pender  (1992) p. 75. 
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Hett werkwoord yevvctv wordt door Plato zeer vaak gebruikt: buiten het Symposium 119 maal. De 
basisbetekeniss is het verwekken door de man,11 en wanneer het werkwoord in de passieve vorm wordt 
toegepast,, is het kind/kroost grammaticaal onderwerp van de zin.12 Ook wordt het verbum gebruikt 
voorr het 'voortbrengen' door beide ouders.13 Uitsluitend in twee gevallen in de Wetten wordt yewav 
echterr gebruikt in de betekenis van het specifieke 'baren', 'ter wereld brengen' door vrouwen.14 In iets 
meerr dan de helft van de gevallen wordt yewav 'metaforisch' gebruikt, waarbij we twee soorten 
gebruikswijzenn kunnen onderscheiden: a het subject is een persoon, maar het object niet;15 b. het subject 
iss geen persoon.16 Het substantivum yéwnai? komt naast de vier gevallen in het Symposium nog acht 
keerr voor in de dialogen van Plato. Het gebruik van deze term loopt echter niet helemaal parallel aan 
yewav.. In twee gevallen wordt de term in één adem genoemd met de zwangerschap van vrouwen.17 

Slechtss eenmaal heeft het expliciet betrekking op het verwekken door mannen.1S In de meeste gevallen 
iss het algemeen gebruikt, maar wel in de biologische zin.19 

Dee commentatoren die zich met de Diotima-passage in het Symposium hebben beziggehouden, zijn 
zonderr uitzondering van mening dat de woorden xiicxeiv, yewav, TÓKOC, en yéwnaic, dezelfde betekenis 
hebben,, en dat we geen onderscheid moeten maken tussen de mannelijke rol en de vrouwelijke rol in het 
process dat tot geboorte leidt. Aan de manier waarop Diotima deze termen gebruikt vallen echter enkele 
zakenn op. 
a.. De biologische uiteenzetting begint in de passage vanaf 206c 1. In haar eerste beschrijving van dit 
process gebruikt ze woorden die expliciet naar de vrouwelijke rol in dit proces kunnen verwijzen. Pas in 
206d55 verschijnt voor het eerst yewav. 
b.. De combinatie tiKxeiv xe icai yewav is zeer opmerkelijk. Als beide werkwoorden hetzelfde zouden 
aanduiden,, is het toch op zijn minst vreemd dat Plato beide woorden tot driemaal toe in deze volgorde 
naastt elkaar zet en niet gewoon één term gebruikt. 
c.. Telkens wanneer er sprake is van zwangerschap en er wordt aangegeven hoe het proces zich vervolgt, 
wordtt daarna eerst liicxew gebruikt en pas daarna eventueel yewav.20 Nergens in de dialogen wordt 
overigenss het yewav als het vervolg van de zwangerschap gezien. 
d.. Als beide termen voorkomen wordt yewav altijd né xtKietv genoemd en de volgorde is nooit 
andersom. . 
e.. In de beschrijving van de drie levensfasen van de erastes-filosoof, waarin de woordkeuze zeer precies 
enn genuanceerd is, wordt uitsluitend in de eerste fase yevvctv gebruikt (210a7); vervolgens hanteert 
Diotimaa voor het creatieve proces viermaal Tucteiv (210cl, d5, 212a3,5). 
Dee combinatie van "cticteiv met yevvctv is in de andere dialogen van Plato zeer ongebruikelijk. Er zijn 
vijff passages waarin min of meer in dezelfde zin beide werkwoorden voorkomen.21 In al deze passages 
iss er mijns inziens een onderscheid in betekenis tussen beide verba. In de Respublica (460e6 e.v.) wordt 
hett tiicreiv expliciet aan de vrouw gekoppeld en het yewav aan de man.22 Wanneer er in de Wetten 
wordtt gesproken over de muziek en de bewegingen van de reidans beweert de Athener dat de oorsprong 
vann deze vorm van ontspanning gelegen is in het feit dat elk levend wezen de natuurlijke gewoonte bezit 
omm te gaan huppelen. 

111 Voor het verwekken door de man, zie R. 459al0, b4 (fokken van dieren door een eigenaar), 460e6, 
461b4,, 569al; Ti. 37c7, 41a5, 68c4, 91b4; Tht. 113c3, e7; Pit. 269d9 (6eóc), 274a7 (?); Lg. 775d3, 776al, 
b2,, 784el, 930b7, 958c8. 
i2i2R.R. 415bl, 46la6, 620a6; Mx. 237e5, 238b7; Pit. 269b3, 271a3, 5; Lg. 775c2, 4, d7, 840d5, 868e5, 872e8, 
875c4,, 930d3, 5, 958c7. 
lili R.R. 461b9, d8, 496a2. 538a3, 546b2; Criti. 113d2, 116c6; Epist. IX, 358a4; Lg. 717cl, 775d5, 784e4, 
869a3,, 878e2. 930e6. 
HHLg.Lg. 785b8, 930e2. 
l5l5R.R. 391d6, 490b5, 496a6, 575c7; Ti. 34a7,34b9, 41d2; Tht. 159c8, el, 160e5; Epist. VII, 336b7. 
l6l6R.R. 508bl3, 568e4, 569bl, 603b4; Ti. 32cl, 55b4, 5; Tht. 153a8. 156dl, 4, 159al4, cl4, I60a2, 3; Cri. 
50d2,, 51c8; Epist. IH, 315c4, 317d3; Mx. 237d6, e6; Sph. 265c7; Chrm. 157e4; Phlb. 25e8; Lg. 746d6, 747d4, 
754b4,, 5, 775c4, 889c2, dl, 3, 4, 908e4. In de volgende gevallen staat het werkwoord in het passivum: Ti. 
37a2,, 38e5, b6, c4, 48d2; Tht. 153a9, I56b2, dl; Pit. 256e2, 310d7, el; Cra. 157e4; Lg. 957bl, 960b7; Ax. 
371e8. . 
"Mx."Mx. 238a5; Pit. llAdl. 
ltltR.R. 461a4. 
1919R.R. 436all; Pit. 310b5; Lg. 631d7, 636c4 (in dit geval worden mannen en vrouwen expliciet genoemd). In 
dee Def. 413d6 gaat het om een metaforisch gebruik. 
20Smp.. 206c 1-3, 208e5-209a3, 209b 1, 2, c3. Eenmaal {Smp. 206cc7-8) gebruikt Diotima de formulering f| 
KÜnoi;; Kal f[ yéwnaic. Maar zoals we hebben gezien, kan yévvnmc, betrekking hebben op het 'baren' door 
vrouwen. . 
2l2lR.R. 460e6-4óïb9; Mx. 237c2 e.v.; Lg. 673d3-5, 775c2-d8; Epist. in, 315c4-5. 
22Sokratess spreekt vervolgens over de man en gebruikt het verbum ^iTueiv (461a5), en tweemaal een vorm 
vann yewav (46la6, b4). In 461b9 spreekt bij over beide geslachten en gebruikt dan één term: yewav. Dit 
iss begrijpelijk: oi av8pe<; is het woord dat het laatst genoemd is en bovendien is het in het Grieks gewoon 
omm de mannelijke 'vorm' te gebruiken, wanneer het over mannen en vrouwen gaat. 
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Hett  menselijk wezen nu, zoals we zeiden, heeft eerst het gevoel van ritm e verkregen en vervolgens 
hett  dansen verwekt en voortgebracht.23 

Dee opeenvolging van de vormen éyéwnoev en ËTEKEV onderstreept het verschil tussen de dispositie of 
vermogenn om te dansen en het daadwerkelijk uitvoeren van de dans. In het hoofdstuk over  de 
huwelijkswetgevingg in de Wetten schrijf t de Athener  voor  dat de man en de vrouw zich zoveel mogelijk 
moetenn onthouden van de wijn , dit met het oog op het verwekken van kinderen. Dit wordt eerst met het 
werkwoordd yewav aangeduid, dat kennelijk betrekking heeft op het verwekken van kinderen (775c4, 
d3,, S). Speciaal in de periode van de voortplanting moeten de ouders zich goed in acht nemen niets te 
doenn wat ziekten kan verwekken, of waar  uppt£ of óSttda mee gemoeid gaan. Want al zulke fouten 
latenn onvermijdelij k een afdruk achter  in de ziel en het lichaam van kinderen.24 De woorden XIKXEI V 
navtn,, ^auXórepa in de laatste zin wijst op het resultaat van de fouten die de ouders kunnen maken 
tijdenss de periode van de voortplanting. 
Inn het begin van de derde brief, gericht aan Dionysios, uit Plato kritie k op de manier  waarop Dionysios 
dee god in Delphi begroet zou hebben: 'gegroet en verzeker  een vorst van een genoeglijk bestaan.'  Plato 
achtt  het niet raadzaam zo een god aan te roepen, immers een god verblijf t ver  van genot en pijn . Maar 
ookk een mens moet niet zo aangeroepen worden: 

Omdatt  genot en pijn meestal schade verwekken door  in de ziel hardleersheid, vergetelheid, 
dwaasheidd en overmoed voort te brengen.25 

Hett  verschil tussen yewav en TIKTCI V heeft hier  niet te maken met het feit dat het ene verbum een 
mannelijkee en het andere een vrouwelijk e associatie heeft. Het tiKxei v duidt mijn s inziens op het 
daadwerkelijkk  voortbrengen en dus op het aanwezig zijn van de verschillende ondeugden in de ziel, 
hetgeenn de kiem vormt (yewg) voor  schade die mensen hiervan kunnen ondergaan. 
Eenn interessante passage voor  het gebruik van tiictei v en y e w av is de grafrede van Aspasia die 
Sokratess in de Menexenus weergeeft (236d4 e.v.) Hierin houdt zij  een loflied op Attika , de grond waarin 
dee gestorvenen liggen, voor  wie de grafrede is bedoeld. Attik a had het geluk door  de goden te worden 
bemind,, en verdient lof, doordat deze landstreek in het verre verleden, toen de aarde op andere plaatsen 
allerleii  monsters voortbracht, daarvan vrijbleef . Zi j  koos voor  zichzelf de mens uit: hem bracht zij  ter 
wereldd en voedde hem op. Zij  was namelijk de eerste die als voedsel voor  de mens de vrucht van tarwe 
enn gerst voortbracht Vervolgens heeft ze de goden gevraagd om als leiders en leermeesters voor  haar 
kinderenn op te treden. In deze passage komen naast de werkwoorden óvcröiSovai en +üeiv ook xucretv 
enn yewav naast elkaar  voor.w Ter  ondersteuning van haar  bewering dat de Atheners autochtoon zijn en 
datt  Attik a de voorouders van de Atheners zelf heeft voortgebracht, voert Aspasia aan dat ook een vrouw 
diee gebaard heeft, de bronnen bezit om het kind te voeden; ze gebruikt dan driemaal achter  elkaar  het 
werkwoordd xiiereiv (237c3-4), hetgeen in overenstemming is met de basisbetekenis van dit werkwoord. 
Verderr  lijk t er  geen scherp betekenisonderscheid te zijn tussen xiiccetv en yewav. Toch denk ik dat het 
gebruikk  van beide werkwoorden bewust gekozen is. Aspasia wil aangeven dat Attik a in het 
voortbrengenn van de eerste Atheners self-sufficient was. Er  is geen ander  (mannelijk wezen) aan te pas 
gekomen.. Pas later  als de eerste kinderen zijn geboren roept ze de hulp in van de goden om hen te 
onderrichten. . 
Tott  slot de bekende 'vroedvrouw-passage' in de Theaetetus, die in meerdere opzichten met de rede van 
Diotimaa vergelijkbaar  is.27 Na het mislukken van een eerste poging van Theaitetos om aan de hand van 
dee ondervraging door  Sokrates 'kennis' te definiëren, spreekt Sokrates de jongen moed in. Hi j  is 
'zwanger''  en verkeert in barensnood. Sokrates is bereid de rol van vroedvrouw te vervullen, net als zijn 
moederr  Phainarete. Sokrates weidt vervolgens uit over  het beroep van vroedvrouwen: hij  bespreekt 
welkee vrouwen dit beroep uitoefenen en wat hun functie is. Zi j  zijn in staat te herkennen welke vrouw 
zwangerr  is en welke niet, ze weten weeën op te roepen en de pij n te verzachten; ze brengen lastige 
bevallingenn tot een goed eind en helpen, als het mis dreigt te gaan, een vrouw bij  abortus. Verder  zijn ze 
gewiekstee huwelijksmakelaars en wagen zich soms aan bemiddeling bij  prostitutie: een verkeerde vorm 
vann koppelen. Vervolgens vergelijkt hij  zijn verloskunst met die van de vroedvrouwen. Er  zijn ' 

2i2iLg.Lg. 673dl-3: tó 5è aveprójnvov, «bc, è^auev, atoen.oiv XafSóv tot» p-uSaoü éyéwnoev TE Öpxnmv Kai 
ëteicev,... . 
uuLg.Lg. 775d7-9: eic, ydp TOC, larv yewmuévcuv yoxat; Kal acóuaca avayicaïov e^ouopyvuuevov éKtwioüoöai 
Katt  ximeiv navtn. ^auXóxepa -
^Epist.^Epist. Ill , 315c3-5: avOptfaup Sé, ÖTI ra noXXa fftdpii v i\Sovi\ Kai kx>Kr\ yew$, ovouaOeiav «ai toiörrv  Kai 
a^pooTivnyy Kai üppw riKTouoaév rij  \|n>xfi. 
26xiKteiv ::  Mx. 237c2, el, 3, 4; yewav: Mx 237d6, e5, 6, 7, 238a3, b7; Kiinoi q Kai yéwriaic; Mx. 238a5. 
2121Tht.Tht. I48e7-151d5. Voor  commentaar  op het verband tussen deze passage en de rede van Sokrates in het 
Symposium,Symposium, zie Wippern (1965) p. 137, Fraisse (1974) p. 159, Guthri e (1975) p. 387, n. 3, Burnyeat (1977) 
enn Sier  (1997) p. 120. 
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verschillen::  hij  helpt mannen verlossen en niet vrouwen, en zijn kunst houdt toezicht op zielen en niet op 
lichamen.. Het belangrijkste van zijn vak is dat hij  uitmaakt of de geest van de jongen onwaarheid 
voortbrengtt  of iets leefbaars en waarachtigs. Sokrates is zelf onvruchtbaar. Hi j  kan geen oo+ict 
verwekken.. Men verwij t hem terecht, dat hij  uitsluitend vragen stelt en over  geen enkel probleem enige 
ophelderingg kan verstrekken. Anderen leren niets van hem, ze doen zelf mooie ontdekkingen en brengen 
diee ter  wereld. Men richt  zich tot Sokrates, omdat men weeën heeft en in nood verkeert, meer  nog dan 
zwangeree vrouwen. Hij  verstaat de kunst om weeën op te roepen of tot bedaren te brengen. Sommige 
jongenss zijn nog niet zwanger. Deze stuurt hij  eerst naar  anderen, zoals Prodikos, om van hen iets te 
leren.. Sokrates vermoedt dat Theaitetos wel zwanger  is en daarom moet deze zich aan hem 
toevertrouwen. . 
Inn deze hele passage, waarin de biologische terminologie in letterlijk e en metaforische zin wordt 
gebruikt ,, komen allerlei termen voor  die we ook in de rede van Diotima aantreffen: cueïv, xiicxeiv, 
ëSiveivv tpé^eiv, éyKÜiicov, eruvetvai, licyovoc,. Sokrates is zeer  consistent in het gebruik van het 
werkwoordd xiicxeiv. Hij  gebruikt het acht keer, zowel voor  het baren van de vrouwen als van zijn 
leerlingen.288 Toch verschijnt in deze hele passage eenmaal het werkwoord yewav (150c8): de oorzaak 
vann Sokrates' 'onvruchtbaarheid' is dat de god hem dwingt vroedvrouw te zijn, en dat deze hem het 
yewavv heeft ontzegd.29 Hoe kunnen we het gebruik van yewav hier  verklaren? De denk dat yewöv hier 
niett  dezelfde betekenis heeft als xiicxeiv 'iets voortbrengen'. De tegenstelling is: hij  moet anderen helpen 
bijj  het baren, maar  zelf kan hij  niet verwekken, dat wil zeggen: als leraar  kan hij  in zijn contact met 
anderen,, hen niet, zoals onder  anderen Prodikos, met zijn kennis bevruchten, want die heeft hij  niet. 
Dezee bespreking van de passage waar  xiicxeiv en yevvdv elkaar  afwisselen, maakt mijn s inziens 
duidelij kk  dat er  alle reden is om een onderscheid in betekenis te vermoeden, wanneer  beide termen naast 
elkaarr  voorkomen. Zo vinden we beide termen ook naast elkaar  in de mythe van het ontstaan van de 
menss in de rede van Aristophanes. Voordat Zeus de mens doormidden had laten snijden, bevonden de 
geslachtsdelenn zich aan de buitenkant van de mens 

enn zij  waren gewoon niet in elkaar  te verwekken en te baren, maar  in de aarde, als krekels.30 

Dee mensen stortten hun zaad in de aarde (de prepositie eic, impliceert dat het zaad in de aarde dringt ) en 
dee foetus groeide in de aarde.31 

Inn de Diotima-passage in het Symposium gaat het om de biologische betekenis van deze termen. Ook al 
wordenn de termen in de beschrijving van de Lagere en Hogere Mysteriën in metaforische zin gebruikt, 
tochh zijn ze ingebed in een biologische context Dit maakt dat we voor  de betekenis van de woorden in 
hett  Symposium moeten afgaan op het biologische gebruik van de termen bij  Plato. Dit houdt in dat 
xiicxeivv in principe duidt op de vrouwelijk e bijdrage en yewav op de mannelijke bijdrage aan het proces 
vann de totstandkoming van kinderen. In de gevallen waarin de werkwoorden metaforisch worden 
gebruikt ,, is er  inderdaad vaak geen onderscheid aan te brengen, maar  dit geldt niet voor  het biologische 
gebruik.322 Verder  is het zo dat de termen véwTtotc, en yéveoic, (207d2-3) bij  Plato een vagere connotatie 
hebbenn dan yewav, en dus op één lij n kunnen staan met icónmc,. 
Tott  slot nog een opmerking over  de uitdrukkinge n TÓKOC, èv (xq>) icaAxp (206b7-8, e5), yéwnou; èv x<ï> 
KaXcpp (206e5), xiicxeiv év xqi KOXÜÏ (206c4-5, 210d5-6) en yewav èv tq> KaXti i (20%3). De constructie 
mett  de prepositie év in het geval van deze termen is in Plato zeer  ongebruikelijk . We vinden in de 
dialogenn buiten het Symposium slechts éénmaal de uitdrukkin g xiicxeiv èv en éénmaal yewav év.33 Aan 
hett  einde van de Respublica wordt in de mythe van Er  de zielsverhuizing besproken. Als voorbeeld van 
hett  gegeven dat de zielen de keuze van een volgend leven doorgaans lieten bepalen door  hun vorige 
leven,, vertelt Er  dat de ziel van Orpheus het leven van een zwaan uitkoos, uit haat tegen al wat vrouw 
was. . 

Omdatt  vrouwen hem gedood hadden, wilde hij  niet, verwekt in een vrouw, geboren worden.34 

MMThLThL  149b6, d2, 8, 150bl, 8, c2 (dnoxiicxeiv), d8, 151a6. 
^ l a s ss (1978) p. 54, n. 15 meent dat de verklarin g voor  het feit dat Sokrates niet zwanger  is, erin gelegen 
iss dat hij  te oud is. Ik betwijfel of dit een juiste observatie is. 
*>Smp.*>Smp. 191b7-9. 
3lDee opmerking van Dover  (19822) p. 117 'Both yevvdv and tiKtei v are used both of begetting and of 
bearing''  lijk t me dus niet juist. 
32Hoewell  LSJ opgeeft dat xiKxew niet minder  vaak gezegd wordt van de vader  dan van de moeder, geldt 
ditt  dus niet voor  Plato, pace Burnyeat (1977) p. 14, n. 5. 
33tiKTei vv év in R. 517c3 en yewav èv in R. 620a6. 
UUR.R. 620a5-6: OÜK èÖéXouoav èv yuvaiKi yewnöeïaav yevéoöai. 
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Hett  werkwoord yevvdv moet hier  wel 'verwekken' betekenen. We kunnen ons afvragen of deze 
woordenn voor  een eigentijdse lezer  de suggestie van penetratie bevatten.33 In elk geval lijk t deze 
suggestiee in de Aristophanespassage sterk aanwezig, wanneer  Aristophanes vertelt dat Zeus de 
geslachtsdelenn van de mens naar  voren plaatste en 

daardoorr  bewerkte dat de bevruchting/verwekking in elkaar  plaatsvond, door  bet mannelijke in het 
vrouwelijke.36 6 

Hierr  wordt het woord yeveaic, gebruikt in plaats van vewav, maar  de prepositie év duidt op penetratie. 
Inn de dri e andere uitdrukkinge n is het, mijn s inziens, niet Plato's bedoeling dit te suggereren. In 206c 1, 
waarr  Diotima begint met haar  uiteenzetting dat alle mensen zowel in hun lichaam als in hun ziel 
zwangerr  zijn, kan het tiictei v dat daarop volgt niets anders dan 'voortbrengen', 'baren' betekenen. In de 
volgendee zin (206c4) herhaalt ze Tiicteiv, maar  nu in de combinatie van tiicteiv èv. Deze uitdrukkin g 
kann niet betekenen 'baren in het schone'. Er  zijn nu twee mogelijkheden: de uitdrukkin g tiKtei v èv TÜJ 
KaX<aa betekent 'baren en zo verwekken in het schone', of de prepositie èv heeft een vager  gebruik en 
betekentt  'in de omgeving van'. De denk niet dat tiictei v èv leaXtp een verkorte vorm is voor  xiicceiv te 
Kall  yewav èv KCtAd>, omdat het werkwoord yewav is nog niet gevallen. Verder  hebben we gezien dat 
ÜKTEI VV bij  Plato in principe voor  de vrouwelijk e bijdrage staat aan het geboorte-proces. Het heeft er  dus 
allee schijn van dat in de uitdrukkinge n xitcceiv/TÓKCK^Yéwriai q év (xa>) «xka> de woorden èv ia) KOJUO 
'i nn de omgeving van het schone' betekenen.37 Het schone prikkel t de erastes om te verwekken. De 
nabijheidnabijheid van het schone doet hem voortbrengen. 
Mijn ss inziens gebruikt Plato deze wat vagere formulering , omdat hij  met deze uitdrukking  zeer 
uiteenlopendee zaken onder  één noemer wil brengen: a. de rol van de man en die van de vrouw inzake de 
voortplanting;;  b. de rol van de actieve partner  en die van de passieve partner  in de seksualiteit; c. 
heteroseksualiteitt  en homoseksualiteit/ homo-erotiek; d. lichamelijke eros en geestelijke eros. 

33Zoo opgevat door  Stokes (1986) pp. 163, 165, Pender  (1992) p. 75. Waarschijnlij k interpreteert Taylor 
(19485)) p. 227 deze woorden ook als penetratie; hij  spreekt immers over  'procreation in the beautiful'  en 
omschrijftt  Eros als 'desire to impregnate it' . Maar  deze auteurs maken geen onderscheid tussen enerzijds 
yewavv èv ta> ica>xp en bijvoorbeeld TIKTEI V èv T<p KaXoj). Er  zijn ook auteurs die de associatie van 
penetratiee willen vermijden en in alle gevallen de prepositie év weergeven met 'in de aanwezigheid met'. 
Zoo bijv . Bury (19322) p. XLIII , Wellman (1969) pp. 144-145, Guthri e (1975) p. 387. 
^Smp.^Smp. 191c3-4: Sia toütoov if|v yéveoiv év dXXT|Xoi(; énovnoev, 5id xoö dppevoq èv np OfjXei,... Zie ook 
hfdstt  5, par. 4. 
"Pric ee (1989) p. 15 brengt ook een onderscheid aan in de uitdrukkin g 'generation in beauty': het kan 
volgenss hem betekenen 'begetting upon a beauty' en 'bearing or  bringing to birt h in the presence of beauty'. 
Inn de andere passage waar  de uitdrukkin g ÜKieiv èv voorkomt, namelijk in de Grotvergelijking (517c3), is 
zijj  mijns inziens losser  gebruikt. Het subject is de Vorm van het Goede, die 'in het zichtbare het licht en 
dee heer  en meester  hiervan heeft voortgebracht/verwekt.'  Dat het XIKTEI V hier  niet strikt de betekenis van 
'terr  wereld brengen' heeft, laat een andere plaats, in de Zonvergelijking in de Staat 508bl3, zien: hier 
wordtt  hetzelfde uitgedrukt , maar  nu met behulp van het werkwoord yewav (zonder  év). Toch is er  een 
genderverschill  tussen riicceiv en yewav: wanneer  f) toü dyaBoü i5èa(R. 517b8-cl) subject is, gebruikt 
Platoo TiKteiv , wanneer  xdyaOov (R. 508b 13) subject is yewav. 
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SUMMARY Y 

Generallyy speaking, our analysis of the Symposium by Plato tries to combine the two 
mainn themes of the dialogue: eras and Socrates. There is not one leading thought, as is 
oftenn argued, but there are two, which, in my view, together form its scope. Eros is the 
centrall issue of all speeches. Every speaker analyses in his own way the concept or 
thee essence of the god/daimon and contributes to the understanding of him. Eros 
meanss in particular homosexual love and Plato wants to stimulate his reader to reflect 
onn the place and function of eros in human life. He faces his reader with issues such 
as: : 

Whichh form of sexuality is preferred? 
Whatt explanation can be given for sexual identity? 
Whatt is the ideal of a sexual or erotic relationship? 
Inn what way can eros contribute to human happiness? 
Iss sexuality a threat for human happiness? 
Iss promiscuity acceptable? 
Iss sexuality necessary for the fulfilling of eros? 

Butt the Symposium also wants to characterize the personality of Socrates. He is very 
muchh present in the dialogue. The Symposium shows three aspects of the philosopher: 

Somee peculiarities of his behaviour and character, for example his habit to wash 
seldomm and not to wear sandals, his self-control and the magical power of his 
words. . 
Hiss typical companionship with young men. We learn from Apollodorus about his 
contactt with Socrates and during the symposion the philosopher pays a lot of 
attentionn to Agathon. Impressive is the erotic confrontation between Socrates 
andd Alcibiades. 
Hiss philosophical approach. In his conversation with Agathon he practises the 
elenchus.elenchus. Moreover, he is a pupil of Diotima who initiates him in the secrets of 
eros. . 

Thee first five speeches also prepare the reader for understanding the erotic attitude of 
Socratess and thus form a contribution to Plato's integration of both themes: eros and 
Socrates. . 

Thee first speech, by Phaedrus, has a double function. It is an introduction to the 
subjectt of Eros by touching upon several issues that are elaborated in the other 
speeches.. At the same time Phaedrus takes a strong position: he puts forward a 
ratherr elitist form of eros. In his view eros is closely connected to morality and will 
leadd to aretè. Eros is combined with a pedagogical element. Besides, it is remarkable 
thatt his contribution, the first speech of the Symposium, is an ode to homoerotic love. 
Hee speaks of the problem of the right relation between an erastes and an eromenos. 
Inn his view, Achilles is the ideal eromenos, because he has chosen to die for his friend. 
Pausanias,, the second speaker, distinguishes two kinds of eros, one bad, the 
Pandemicc eros, and the other one good, the Ouranic eros. The bad lover is more 
concernedd with the body of his friend than with his soul, the good lover the other way 
around.. The good lovers therefore fall for the good character of their sweethearts, 
whoo in their turn will put themselves at their lover's disposal, as pupils of aretè. It 
lookss as if Pausanias' story about the morals of the good lover and the reservation of 
thee eromenos to offer his body to his friend is a true account of the homosexual 
practicee in Athens. But as I show the contrary is true: Plato composes Pausanias' 
speechh to break with the sexual practice of his own time. With the concept of the 
Ouranicc eros he wants to criticize the Athenian way of homosexual love in order to 
showw his readers other possibilities of homosexual eros, as partly practiced in the past 
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byy the aristocratic circle around Socrates. At the same time Pausanias' speech offers 
aa framework for the interpretation of the erotic encounter between Socrates and 
Alcibiades. . 
Next,, Eryximachus, the doctor, announces that he will bring to completionn Pausanias' 
contrastt between the good and the bad eros, and he does this by describing eros as a 
cosmicc principle of balance and imbalance in everything: medicine, music, 
meteorologyy and religion. In spite of the wide range of his concept, there is in fact no 
placee for human eros. Moreover, his notion of harmonia lacks cohesion. We think that 
thee function of his contribution is analogous to that of the so-called autobiographical 
passagee about Socrates in Phaedo. Plato uses the speech of Eryximachus in order to 
showw that the traditional approach of natural philosophy is unable to give a 
satisfactoryy explanation of the phenomenon of eros in all its forms. 
Thee speech of Aristophanes forms a break in several ways with Pausanias' and 
Eryximachus'' scheme of things. He tells a tale in which love is a search for 
wholeness,, for our other half. Eros means the healing of the wound of being 
incomplete.. His myth is an explanation for the three kinds of sexual identity, but also 
forr things like promiscuity, the function of sexuality, the feeling that eros is more than 
justt sex, and the feeling of attraction from equal to equal. Aristophanes also talks 
aboutt eros as a force regulating human life. He differs from his predecessors in 
consideringg Eros a single aspiration: there is no good or bad love. Aristophanes' 
speechh is, in agreement with Phaedrus and Pausanias, in the first place a defense of 
homosexuall love; a rather strange position for someone who usually gives a very 
negativee picture of homosexuality in his comedies. We make clear that in the 
SymposiumSymposium Aristophanes is ridiculing himself. The things he says in the Symposium 
aree the opposite of his own ideas. In fact Plato treats Aristophanes in the same way as 
Aristophaness treats Socrates in the Clouds. 
Thee speech of Agathon, the tragedian, forms a vital link between Aristophanes' and 
Socrates'' contribution. Eros is a single power and, without any restriction, a good one. 
Soo we are prepared for the view that there is a close connection between Eros and 
thee good (Diotima). Agathon provides Eros with a paradoxical character. The reason 
iss that Eros can play both the role of the erastes and of the eromenos. Eros himself is 
beautifull and at the same time he is directed towards the beautiful, he is in love with 
thee beautiful. Eros can practise the active as well as the passive sexual role. Agathon 
providess eros with feminine features. These are also characteristic of the person that 
iss overcome by eros. Eros seems to be a mirror image of Agathon himself. 
Beforee we discuss the contribution of Socrates/Diotima, we study, in chapter 7, the 
picturee of Socrates' erotic interest in boys, as given in those dialogues that Plato wrote 
beforee the Symposium, especially in Charmides, Lysis and Euthydemus. He describes 
Socratess as a man who is erotic with heart and soul. He is attracted by beautiful 
youngg boys and enjoys their company. He has no feeling of embarrassment 
whatsoever.. Homosexuality is never repudiated by him, only the kinaidos. 
Socrates'' attitude towards beautiful boys is paradoxical. They have power over him, 
hee is not able to offer any resistance to them, and he behaves more like an eromenos 
thann an erastes. This is true for the erotic side of his contact with them. But at the 
samee time he points the way in his discussions with them, and keeps his independence 
ass a thinker. 
Socratess is in love with philosophy and for him the activity of philosophizing is a form 
off eroticism. On the other hand philosophy is a remedy for the physical attraction he 
experiencess when talking with beautiful youths. Philosophy makes him concentrate 
onn an intellectual activity. Yet, there is more to it. While philosophizing, he tries to 
impresss the boys and to win their favor. Eros serves philia. In Charmides Socrates 
usess the elenchus in order to make the boy dependent on him. Lysis shows that the 
philosophicall discussion aims at intensifying the intimacy with the boy. The 
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homoeroticismm of Socrates is connected with education. The boy has to acquire 
knowledge,, because knowledge is a sufficient condition to improve his behaviour. The 
philosophicall erastes is also an educator and Socrates embodies both. 
Itt is striking that both Plato and Xenophon describe Socrates' homoerotic attitude in 
ideall terms, and that this aspect of Socrates' appearance is greatly emphazised in the 
workss of both authors. The Memorabilia of Xenophon show that contemporaries of 
Socratess have interpreted the words 5ia$6eipeiv roix; véovq (one of the charges at his 
trial)) in the sense that Socrates seduced the boys in his company and led them astray. 
Itt is obvious that Plato and Xenophon want to clear his name. 
Chapterr 8 is concerned with the contribution of Socrates and Diotima in the 
Symposium.Symposium. We discuss extensively and step by step the chain of thoughts and have 
triedd to elucidate the complicated text. One of the main conclusions is that Socrates is 
nott portrayed by Diotima/Plato as an ideal philosopher who had reached the highest 
levell of intellectual spirit. By criticizing his erotic attitude she criticizes his intellectual 
attitude.. Socrates' eros is still dependent on individuals. He is still in the grip of 
beautifull boys. Therefore, his philosophical activity is still depending on his 
companionshipp with them. In terms of Diotima, Socrates has not freed himself from 
thee particular and has not moved to the study of science and knowledge itself. He has 
nott seen the Form of Beauty, the Beautiful itself, because he has not broken definitely 
withh the 'beautiful' surrounding him. So the description of the scala amoris also aims at 
makingg explicit the position of Socrates and at explaining why he has not reached the 
levell of contemplating the Beautiful. 
Platoo chooses to use the mask of Diotima to criticize his master; she is an outsider 
whoo speaks from a higher level. She is an expert in erotics and in this role accepted by 
Socrates.. As a woman she is able to define Socrates' position without prejudice. 
Diotima'ss revelation is at the same time a sort of farewell to the Socrates we know 
fromm Plato's early dialogues. She has revealed possibilities of eros that go beyond the 
eross practised by Socrates. 
Thee passionate confrontation between Alcibiades and Socrates is very complicated 
andd it is not easy to give a simple answer to the question what went wrong between 
thesee two Athenians. Plato had given himself in the Symposium two frameworks for 
thee interpretation of this erotic conflict: the speech of Pausanias (and in some respects 
alsoo those of Phaedrus, Aristophanes and Agathon), and the words of Diotima. They 
givee a completely different perspective from which we have to face the problems of 
thiss confrontation. 
Alcibiadess is an true-born Athenian youth and consequently acts according to the 
currentt norms for the right form of pederasty, as Pausanias had made clear. He is 
willingg to offer his body in exchange of the KCMV of Socrates. But Socrates refuses. 
Thiss means for the youth that he is not able to build up a relationship as a basis for his 
development. . 
Neitherr of them conforms to the traditional sex roles. Socrates should have taken the 
initiative,, not Alcibiades. He should not yield too eagerly to the advances of the 
erastes.. Socrates' behaviour is very paradoxical: he gives the impression of being 
reallyy interested in Alcibiades' beauty, but on the other hand he is not a real erastes. 
Hee does not act as vigorously as an eromenos would expect, and in fact he behaves 
ratherr like an eromenos. This paradoxical attitude is prepared by the speech of 
Agathon.. It was the elenchus of Socrates that made Alcibiades realize that his 
lifestylee is wrong and that he has to change his ways, but in order to do this he is 
dependentt on Socrates. The philosopher suggests he can offer a beauty of much more 
valuee than Alcibiades could offer Socrates. This attitude of Socrates explains why the 
youthh takes the role of erastes. 
Socratess failed in his role of tutor. Alcibiades needed him for his development, but 
Socratess had told him that he, Socrates, might be worth nothing. Alcibiades is 
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confusedd and does not get what he wants. It is as if Socrates is withholding something 
andd does not give what he possesses. But Alcibiades is blind: he sees what is not and 
doess not see what is there. He does not see what Socrates has already given him: the 
awarenesss that he does not pay enough attention to himself and that he has to change 
hiss moral attitude. This insight is fundamental from Socrates' point of view and in this 
respectt Socrates does not deceive the youth, although the latter thinks so. It is his 
ignorancee that is to blame, not Socrates, who is no üppiony;. 
Diotimaa teaches Socrates that the contact with the eromenos is only a means to 
developp the erastes. Socrates has a philosophical nature that links eros and 
philosophicall activity. Alcibiades does not understand this: in his mind Socrates thinks 
andd acts according to the %apiC,zaQ<xx-code. Besides, as an erastes in the sense of 
Diotima,, Socrates shows more interest in the conversations with the youth than in the 
youthh himself. In this line Socrates tries to make an erastes of Alcibiades, meaning 
thatt the youth should become independent of him and should fix his attention more on 
thee outcome of their contact. 
Thee remark by Socrates that he is ignorant in everything and perhaps worth nothing, 
losess its ironyy from Diotima's point of view. In her opinion Socrates does not have real 
knowledgee at his disposal. In this respect he is honest, because he does not want to 
selll pseudo-knowledge. Diotima is very clear about the role of the erastes and that of 
thee eromenos. There is a sharp distinction between them. They cannot, in her view, 
coincide.. Socrates, on the other hand, confuses both roles. Towards Alcibiades the 
philosopherr behaves like an erastes and an eromenos at the same time. Plato want to 
criticizee this duality in Socrates' character. He should have turned his back on 
Alcibiadess and exchange him for the KC&ÓV of the sciences. Socrates repudiates his 
body,, but not his person. On the contrary, he has made Alcibiades dependent on him. 
Becausee Socrates did not give up the particular, the particular did not give him up. 
Withh the Alcibiades-passage Plato also sharply wants to criticise the sexual morals in 
Athens.. In the first place, Athenian boys were unable to understand the eros of 
Socrates,, in the sense that he did not follow the xapt;eo6ai-code. Besides, the ideal of 
thee Ouranic eros of Pausanias has been unmasked by the example of Alcibiades. This 
erass is based upon a double standard: the noble motives are not realised by those who 
havee the pretention to follow its rules. 
Finally,, in chapter 10, we discuss Socrates' erotic play with Agathon, as depicted in 
thee Symposium. We see that he has not changed in his erotic attitude towards the 
poet.. He makes the same mistake as he had done with Alcibiades. He has not learnt 
anythingg from Diotima's wise lessons. There is nothing that proves he has seen the 
Formm of Beauty itself. In his conversation with Agathon and Aristophanes at the end 
off the Symposium we recognise the Socrates we know. He has not changed. But the 
vieww of the reader has changed. Diotima has taught us the weak and the strong sides 
off Socratic eros. Nevertheless, we have to imitate him in his erotic disposition, for 
thenn we know, for sure, that we are on the right track. 
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