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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 ji j 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-XXV L 
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, lijk t 
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).l s 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 lijk t 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, lijk t 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 avrov̂  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 lijk t 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  lijk t 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 . Maar de term blijf t 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 a 
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 

aa in de sociale zin zien. Zeker in het geval van Achilleus gaat het uiteindelijk 
omm zijn eigen roem die hij nastreeft. Bij Alkestis lijk t 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. . 

*Zi ee 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 
lijk tt 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 vrijwilli g 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. 

.. 1,41: toü ^opriKo v ëveica. 
6JEenn duidelij k 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 onwrikbar e liefde voor  en verdriet over 
Eurydike,, maar  met zijn liefde voor  Kalaïs, de zoon van "Boreas. Vrouwen van de Bistonen doodden 
hem,, omdat, zo schrijf t 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). Buffièr e (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 interpretati e van de passage uit het 
SymposiumSymposium laat zien dat de 'homoseksuele' Orpheus terug zou kunnen gaan op een oudere traditi e dan 
dee Alexandrijnse Phanokles. 
"Oo kk 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 

ee 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, lijk t 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 overdrijf t 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 

24 4 



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 blijf t 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 lijk t hij in veel opzichten op een erastes, hij is en blijf t 
Patroklos'' eromenos. Phaidros' scherpe uitval tegen Aischylos is nu beter te 
begrijpen.. Omdat hijzelf Achilleus in erastes-termen beschrijft, lijk t 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,, lijk t 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 lijk t 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 lijk t 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 lijk t een 
vooruitwijzingg te bevatten naar de verhouding tussen Alkibiades en Sokrates (cf. 
216a8-c3). . 
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