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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 
lijk tt 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 blijf t 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, lijk t 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 lijk t 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' lijk t 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 blijf t 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 lijk t 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 lijk t 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 lijk t 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 lijk t 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 lijk t 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 lijk t 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 lijk t 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 lijk t 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: APXAIOAOriK H 
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 (rcXeove îa) 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, 
blijk tt daarentegen een eros te zijn waarvan de verschillende componenten uit balans 
zijn.. Het principe 'het gelijke wordt door het gelijke aangetrokken' lijk t 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. Noŵ  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 virilitei t 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 blijf t 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 lijk t 
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 lijfelij k 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 vrijwilli g 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 
vrijwilli gg is, deze niet als schandelijk en kruiperig wordt gezien78. Toch is hier een 
ongelijkheid.. Pausanias stelt het voor, dat bij de erastes de vrijwillighei d 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, xoviov̂  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' vrijwilli g 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 
vrijwillig ee 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 lijk t 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 lijk t 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 lij n met (frpóvrtmc,. Filosofie lijk t 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 , 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 

qq (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 xctpî 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. 

.. 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 lijk t 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 lijk t 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 
lijk tt 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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