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HOOFDSTUKK  5 
DEE REDE VAN ARISTOPHANES 

1.. Aristophanes 

Aristophaness is de eerste spreker die wij goed kennen. Toch maakt dit gegeven het 
err niet gemakkelijker op zijn rede te interpreteren. Integendeel, juist zijn 
aanwezigheidd tijdens het symposion en zijn rol als vierde, de middelste spreker, 
makenn het moeilijk zijn woorden op zichzelf, maar ook als een schakel in de 
'dialectiek'' van het Symposium op juiste wijze in te schatten. De centrale vraag hierbij 
iss in hoeverre Plato zelf serieus is met deze rede. Suggereert hij met het optreden van 
Aristophaness dat de toehoorder en lezer alles wat hij zegt met een korreltje zout moet 
nemen?? We moeten hierbij een onderscheid maken tussen: 
a.. bespotting van de figuur van Aristophanes door Plato 
b.. bespotting van bepaalde theorieën, gedachten of personen via Aristophanes 

doorr Plato1 

c.. klucht-achtige vertelling met onschuldige grappen om de toehoorders te 
vermakenn zonder dat de humor een bespottend karakter heeft. Plato maakt van 
dee Aristophaneïsche humor gebruik om te variëren op de serieuze toon van de 
anderee redes.2 

Robinn benadrukt de eerste wijze van bespotting3 Hij wijst op de vijandigheid die er 
tussenn Plato en Aristophanes zou bestaan vanwege diens behandeling van Sokrates 
inn zijn komedies en met name in de Wolken*. Uit de wijze waarop Plato in de Apologie 
Aristophaness ervan beschuldigt Sokrates belachelijk te hebben gemaakt, blijkt dat 
Aristophaness een tegenstander is. Robin concludeert: 'En résumé, si Platon a fait 
danss Ie Banquet une place a Aristophane aux cötés de Socrate, ce n'est pas dans une 
autree esprit qui celui qui Tamme a son égard dans VApologie ou dans Ie Phédon.' 
Inn de Apologie (18a-19a) maakt Sokrates in het begin van zijn verdediging een 
onderscheidd tussen de aanklagers wier aanklacht nu de aanleiding vormt voor het 
process dat tegen hem wordt gevoerd en degenen die gedurende zijn optreden in 
Athenee jarenlang lasterpraatjes over hem hebben rondgestrooid. Deze mensen 
noemtt hij zijn eerste aanklagers. Ze zijn talrijk en al geruime tijd zijn ze bezig hem 
zwartt te maken. Ze zijn meer te vrezen dan de andere aanklagers. Immers, ze hebben 
dee juryleden beïnvloed toen dezen nog jong waren en dus juist zeer ontvankelijk voor 
ditt soort aantijgingen. Het is op een enkeling na een anonieme groep, waartegen men 
zichh moeilijk kan verdedigen.3 Deze lasterpraatjes betreffen: 1. het verrichten van 

'Zoo Bury (19322) pp. XXXI-XXXIV , die meent dat de rede van Aristophanes een karikatuur is van 
fysiologischee opvattingen over de verklaring van sexe-differentiatie, zoals deze naar voren worden 
gebrachtt in Via. 28 e.v. Bovendien zouden bepaalde opvattingen van Empedokles door Aristophanes op 
dee hak worden genomen. Anderson (1993) pp. 40 e.v. ziet in de rede van Aristophanes niet alleen een 
satiree op wat Eryximachos heeft gezegd, maar op het hele Empedokleïsche masker dat de arts draagt. 
2Zoo Clay (1975/2). 
'Robinn (1958«) pp. LVH e.v. Cf. ook p. LI. Zo ook Brochard (1926). 
*Ookk Dover (19822) p. 9 is zeer negatief over de verhouding tussen Plato en Aristophanes. In zijn 
besprekingg van de vraag in hoeverre het symposion zoals Plato het heeft beschreven een historische 
basiss heeft, zegt hij: 'Aristophanes, as author of the Clouds, may possibly have been so hostile to 
Socratess that even the most self-confident of hosts would have thought twice about inviting them to the 
samee party; but it would be going far beyond the evidence to say that Agathon did not invite them.' 
5Err zijn drie komedies bekend waarin Sokrates wordt bespot. De Wolken van Aristophanes (423 v. 
Chr.),, Connus van Ameipsias (423 v. Chr.) en Kolakes van Eupolis (421 v. Chr.). Zie Burnet (1924) 
pp.. 78-79. Guthrie (1971) p. 40 noemt ook nog Kallias en Telekleides. Cf. Dover (1968) p. XLVII en 
Vanderr Waerdt (1994) p. 52, n. 16. 
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onderzoekk naar wat er onder de grond en in de hemel gebeurt; 2. het laten triomferen 
vann het zwakste argument over het sterkste;6 3. het onderrichten van anderen in 
diezelfdee kunsten. Vervolgens verwijst Sokrates naar de Wolken en distantieert zich 
vann het beeld dat Aristophanes daar van hem geeft. De strekking van Sokrates' 
verwijzingg naar de Wolken is dat Aristophanes ook de door anderen verbreide 
beschuldigingenn onder woorden bracht7. 
Inn de Phaedo zijn de toespelingen op de Wolken minder verstrekkend. In 64b betoogt 
Sokratess dat iemand die zich tijdens zijn leven met filosofie heeft beziggehouden, vol 
vertrouwenn is wanneer hij gaat sterven. Filosofie betekent immers betrokken zijn op 
hett sterven en op de dood. Sokrates brengt met deze uitspraak Simmias aan het 
lachen,, omdat deze bij hem de gedachte oproept dat zij die zich met filosofie inlaten 
doodzoekerss zijn. Dit zou een verwijzing kunnen zijn naar de Wolken waarin (vers 
1033 en 504) Aristophanes de leerlingen van Sokrates uitmaakt voor 'halve doden'.8 

Dee toespeling in Phaedo 70b/c betreft de praatzucht van Sokrates (dSoXeoxia) en het 
feitt dat hij over dingen spreekt die hem niets aangaan. De naam van Aristophanes 
valtt niet, maar de vermelding van de term 'komediedichter' is voldoende om de 
WolkenWolken in herinnering te roepen». 
Dee wijze waarop Aristophanes in het Symposium wordt voorgesteld laat geen enkele 
vijandigheidd zien.10 Dat hij wordt afgeschilderd als iemand die zich aan drank te buiten 
kann gaan (cf. 176b) of als een grappenmaker (189a, 213c), is op zich geen negatieve 
kwalificatie.. Ook de hikpassage is mijns inziens niet bedoeld als een ernstige 
bespottingg van de persoon van Aristophanes11. Ook na de rede van Aristophanes aan 
hett einde van het Symposium is de houding jegens hem verre van vijandig. Hij wordt 
duidelijkk met de anderen op één lijn gesteld: in 212c5-6 noemt Alkibiades hem als een 
vann degenen die gedeeld heeft in de 'filosofische waanzin en vervoering'. De volgende 
ochtend,, als Aristodemos wakker wordt en de hanen al kraaien, ziet hij dat de 
meestenn nog slapen of al vertrokken zijn. Alleen Agathon, Aristophanes en Sokrates 
zittenn nog te drinken uit een grote drinkschaal en discussiëren over de vraag of een 
komediedichterr ook in staat moet zijn een tragedie te schrijven en vice versa. Ook uit 
dezee passage spreekt geen enkele vijandigheid, maar eerder een sfeer van 
vriendschappelijkheidd en vertrouwdheid. Dat Aristophanes in 212c5-6 op Sokrates' 

6Dezee beschuldiging verwijst duidelij k naar  de Wolken 112, maar  ook naar  de discussie tussen de 
Sterkeree en de Zwakkere Logos van 889 e.v. Deze passage bespreek ik in par. 8 van dit hoofdstuk. 
7Zoo ook Hug (1876) p. XLVI , Burnet (1924) p. 75 en Guthri e (1971) p. 55. Hug meent dat de 
vermeldingg van Aristophanes op opvallend milde wijze plaatsvindt. Zo ook Bumet (1924) p. 79: 'I t is 
nott  likely that Socrates would take the Clouds more seriously than it was intended (nl. 'attacks in fun') ' 
VergelijkVergelijk  eveneens Daux (1942) p. 257. Ook Guthri e (1971) p. 55 suggereert dat de Wolken niet heeft 
geleidd tot een grote vijandigheid tussen Sokrates en Aristophanes. Hij  voert twee argumenten aan om dit 
tee onderbouwen: de Wolken zijn opgevoerd in 423 en in die tij d had niemand nog aan een proces tegen 
Sokratess gedacht. Hij  verwijst naar  de anekdote die Plutarchus geeft {De lib. educ. 10c): Sokrates zou op 
dee vraag of hij  niet boos was op Aristophanes vanwege de Wolken geantwoord hebben: 'Er  zijn grappen 
overr  mij  gemaakt in het theater  zoals bij  een groot symposion.'  Het tweede argument van Guthri e is dat 
dee Wolken van Aristophanes in de Apologie niet beschouwd wordt als datgene wat de aantijgingen in 
gangg heeft gezet. De zwartmakerij  gaat tot ver  vóór  de opvoering van de Wolken terug. Frese (1926) p. 
3866 e.v. betoogt dat Plato strik t genomen Aristophanes in de Apologie niet rekent tot degenen die zich 
doorr  4>9óvoq en SiapoXfj  hebben laten leiden en dat hij  dus niet behoort tot de eigenlijke gevaarlijke 
aanklagerss van de eerste groep. Volgens hem zouden de Atheners in 399 de komedie van Aristophanes 
zoo goed als vergeten zijn. 
«Cf.. Burnet (191 l)orffcc . 
'Ookk kan men gedacht hebben aan Eupolis (fr . 352 Koek) die gekscheert met Sokrates' praatziekte. Zie 
Burnett  (1911) ad loc., Guthri e (1971) p. 54 en Rowe (1993) ad loc. Rowe ziet in de bespreking van de 
wetenschapp in Phd. 96a-99c eerder  een verwijzing naar  de Wolken. 
10Tott  deze conclusie komen ook Frese (1926) pp. 387-388 en Daux (1942) pp. 239 e.v. 
nnPacePace Robin (19586) p. Li : 'Socrate, il est vrai, n'est pas un moins grand buveur; mais ce doit être chez 
Aristophane,, Ie bouffon, que se manifesteront les effects ridicules de 1'excès de boisson: coup de boutoir 
èè 1'homme detestable qui, en calomniant Socrate, a contribué a exciter  les haines qui 1'ont perdu.' 
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rederede wil reageren, is begrijpelijk, omdat Sokrates de centrale gedachte uit diens rede 
lijk tt te bekritiseren. Maar Aristophanes krijgt hiertoe geen kans, omdat op dat 
momentt Alkibiades komt binnenstormen. Zo wordt hem de mond inderdaad 
gesnoerd,, maar niet op een beledigende manier. Het is niet zo dat Sokrates weigert 
mett hem te discussiëren. Tenslotte is er nog een toespeling op de Wolken. In 221b3 
citeertt Alkibiades een versregel uit de Wolken (362) om de scherpzinnigheid van 
Sokratess aan te geven. Alkibiades hanteert de komische kunstgreep van de 
omdraaiing:: terwijl in de Wolken de woorden zijn bedoeld om Sokrates belachelijk te 
maken,, duiden ze hier een positieve eigenschap aan. Aristophanes wordt zo enigszins 
opp zijn nummer gezet Afgezien dus van wellicht dit laatste voorbeeld is volgens mij 
dee wijze waarop Aristophanes zowel vóór als na*  zijn rede gekarakteriseerd wordt 
niett vijandig. Er is dus geen reden om de bijdrage van Aristophanes vanuit zijn rol in 
hett Symposium te interpreteren als een ernstige aanklacht tegen deze 
komediedichter.. De ben het met mensen als Burnet en Guthrie (zie noot 7) eens dat 
ookk in de Apologie nauwelijks sprake is van een sfeer van vijandigheid tussen 
Sokratess en Aristophanes. Hij is een spreekbuis geweest voor de lasterpraatjes die 
allangg over Sokrates de ronde deden. Een juridische vervolging van Sokrates speelde 
inn die tijd nog niet. Het lijk t me dus onjuist op grond van met name de Apologie te 
concluderenn dat de rede van Aristophanes in het Symposium niet serieus genomen 
moett worden. 
Tochh heeft Aristophanes in de Wolken de draak met Sokrates gestoken. Hij heeft 
hemm allerlei dingen in de mond gelegd waarvan Sokrates in de Apologie duidelijk 
maaktt dat dit ten onrechte is.12 Ik zal laten zien dat Plato in het Symposium met de 
persoonn van Aristophanes hetzelfde doet als wat Aristophanes met Sokrates heeft 
gedaan,, dat wil zeggen: de spot met hem drijven door hem dingen te laten zeggen die 
eenn omdraaiing zijn van wat hij gewoonlijk over bepaalde zaken beweert. Dus geen 
grotee vijandigheid, maar een subtiel spel van spot en zelfspot. Maar dit is niet de enige 
functiee van de rede. De zal aantonen dat de rede ondanks haar humoristische karakter 
eenn serieuze bijdrage is aan de discussie, bepaalde belangrijke aspecten van eros 
belichtt en verheldert en een eerste stap is in de richting van de analyse door 
Diotima/Sokrates.13 3 

2.. De structuur  en de inhoud van de rede 

Dee rede van Aristophanes is als volgt gestructureerd: 
1.. Inleiding: het vermogen (5üvau.i<;) van de god Eros is te weinig onderkend. Hij is 
namelijkk de meest mensvriendelijke god. Hij helpt de mensen en hij is genezer. In die 
functiee biedt hij de mensen de kans op het grootste geluk (eiiSaiuovia). De rede bevat 
eenn ringcompositie, doordat Aristophanes aan het einde van zijn rede deze gedachte 
wederomm formuleert, maar nu begrijpt zijn toehoorder (de lezer) in welk opzicht Eros 
eenn genezer is en hoe deze god de mens gelukkig kan maken (189c2-d6). 
2a.. Het begin van de mythe. Er waren ooit drie geslachten: het mannelijke, het 
vrouwelijkee en het androgyne geslacht. De mensen waren rondachtig, hadden vier 
armenn en vier benen, twee gezichten, maar één schedel, vier oren en twee 

12Misschienn mogen we Diogenes Laërtius (n, 36) citeren om ons een indruk te vormen op welke manier 
Sokratess met deze bespotting omging: 'toen iemand hem vroeg of hij  de bespotting niet vreselijk vond, 
zouu hij  gezegd hebben dat het geen zin had zich bloot te stellen aan de spot van de komediedichters, 
immerss als ze één van onze fouten bekritiseren, zullen ze ons daarmee een dienst bewijzen, zo niet, dan 
raaktt  hun kritie k ons in het geheel niet.' 
13Ookk Clay (1975/2) p. 248 gaat ervan uit dat Aristophanes een serieuze bijdrage levert Hij  schrijft : 'i t is 
temptingg to say that Aristophanes was playfull y serious.' 
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geslachtsdelen.144 Verder geeft Aristophanes een beschrijving van de manier waarop 
zijj  zich voortbewegen en van hun oorsprong (189d6-190b5). 
2b.. De hybris van de mensen. Zij proberen de goden te verslaan. Zeus straft ze en 
snijdtt ze doormidden om hun kracht te breken. Apollo draait hun gezicht en 
fatsoeneertt de huid. De rimpels worden zo goed mogelijk gladgestreken. De helften 
zoekenn elkaar op, maar sterven van onder meer honger en ten gevolge van andere 
vormenn van gebrek aan daadkracht. Zeus krijgt medelijden en verplaatst de 
geslachtsdelenn naar de andere kant van het lichaam (190b5-191c8). 
Ia.. Eros is het verlangen naar de wederhelft. Aristophanes legt uit hoe de mythe een 
verklaringg geeft voor de drie vormen van seksuele geaardheid: de mannen die 
afkomstigg zijn van een mannelijk geheel zijn homoseksueel, en de vrouwen die 
afkomstigg zijn van een vrouwelijk geheel zijn meer gericht op vrouwen; de mannen 
diee tot een man-vrouw-geheel behoorden, voelen zich aangetrokken tot het andere 
geslacht.. Hij geeft vervolgens bij elke vorm een toelichting op welke wijze deze zich 
manifesteertt (191c8-192b5). 
3b.. Vervolgens geeft hij een nadere bespreking van wat eros inhoudt. Ook al zijn 
mensenn bevangen door eros, ze zijn niet in staat onder woorden te brengen wat eros 
eigenlijkk is. Hephaistos zou hun duidelijk kunnen maken wat het verlangen, dat zij 
voelen,, inhoudt: definitieve eenwording met de wederhelft en herstel van de oude 
natuur.. We moeten als mens oppassen ons opnieuw tegen de goden te verzetten of 
henn te beledigen. Zeus zal ons dan nogmaals doorsnijden. Iedereen moet Eros te 
vriendd houden, want dan zal hij zijn ware geliefde vinden. In die zin is Eros een 
genezer:: hij herstelt onze oude natuur en maakt ons op die manier gelukzalig (192b5-
193d5). . 

Aristophaness brengt Eros/eros weer terug naar het menselijk niveau. Van een 
universeell  principe wordt eros een kracht die heel specifiek het menselijk leven 
reguleertt en bepaalt. In die zin is de rede van groot belang als aanloop naar die van 
Agathonn en Diotima/Sokrates. Na Eryximachos' rede, die de hele <(niaiq betrof, brengt 
Aristophaness ons weer terug bij de mens, maar niet zoals in de rede van Pausanias 
vanuitt het perspectief van een bepaalde (polis-)cultuur, maar eros wordt beschreven 
alss een algemeen menselijk beginsel. In tegenstelling tot Dover meen ik dat de rede 
vann Aristophanes in verschillende opzichten een belangrijke schakel is in het 
dialectischh proces van het Symposium15, Aristophanes brengt correcties aan op zowel 
Pausaniass als Eryximachos, die van belang zijn voor een goed begrip van de wijze 
waaropp Diotima invulling zal geven aan het begrip eros16. Een belangrijk inzicht dat 
ingaatt tegen de opvatting van Pausanias en Eryximachos is dat volgens Aristophanes 
Eross één is. Deze gedachte vinden we ook bij Agathon en Diotima terug. Er is geen 
goedee én slechte eros, maar er is slechts één verlangen. Als vermogen, kracht 
(Siivautc,)) in de mens is eros eenduidig te beschrijven. Eros manifesteert zich wel op 
verschillendee manieren - er zijn verschillende vormen van seksuele identiteit -, maar 

l4Morrisonn (1964) pp. 46 e.v. betoogt dat de vorm van de mensen in dit stadium niet 100% bolvormig 
is,, maar rondachtig (circular). Onder meer voert hij aan dat, wanneer twee mensen samengevoegd 
worden,, er geen bol ontstaat. De termen oxpoyyvTvOC, (I89e6), iciiicXta (189e6) en nepufrepiy; (190b3) 
hoevenn niet uitsluitend op een bolvorm te duiden. Zijn suggestie lijk t me daarom niet onwaarschijnlijk. 
"Doverr (1966) pp. 48-50 hecht veel belang aan het feit dat Diotima de centrale definitie van eros 
gegevenn door Aristophanes zou afwijzen en een andere daarvoor in de plaats stelt. De denk dat Dover 
aann dit punt teveel belang hecht en dat hij ongelijk heeft als zou Diotima de centrale definitie van 
Aristophaness geheel afwijzen. Ze laat eerder zien dat zijn definitie in zekere zin aansluit bij die van haar. 
Ziee verder hfdst. 8, par. 4. 
16Aristophaness geeft zelf in het begin van zijn rede aan dat hij op een andere manier zal spreken dan 
Eryximachoss en Pausanias (Smp. 189c2-3): icai uiiv, <S' Epu£iu.axe, eiitelv xöv ' Apiaro^dvn., &Xkr\ 
yéé nrj èv v(5. ë%a> Jiéyeiv f| TJ cv te KOK riaixrctviaq ei7t£Tr|v. Het is opvallend dat hij Phaidros niet 
noemt. . 
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ditt verschil is niet te verklaren uit het wezen van eros zelf, maar uit het verschil in de 
aardd van de mensen. Aristophanes is de eerste die een definitie voorstelt voor wat 
eross is. Dover meent dat Aristophanes zich van de andere sprekers op het symposion 
onderscheidt,, doordat hij zich tot het particuliere beperkt. De kan deze opmerking niet 
onderschrijven.""  Voor het eerst wordt de lezer namelijk geconfronteerd met een 
pogingg tot het definiëren van wat eros is. Aristophanes probeert met zijn mythe 
duidelijkk te maken wat f| xov épono; 5iivaui<; (189c4-5) eigenlijk inhoudt: zij is het 
verlangenn naar en het najagen van het geheel dat wij eens waren (192el0-193al). 
Dee definitie heeft een algemeen karakter, omdat zij op alledrie de vormen van eros 
betrekkingg heeft, en onderstreept dat er in feite één eros is. Zo bereidt Aristophanes 
dee lezer ook nadrukkelijk voor op de gedachte dat de menselijke eros meer is dan 
alleenn seksuele hartstocht. Dat 'meer' krijgt bij Diotima wel een andere invulling dan 
bijj  Aristophanes, maar ook in dit opzicht is de bijdrage van de komediedichter een 
belangrijkee schakel in het geheel van de redes. Dat Diotima de definitie van 
Aristophaness te beperkt vindt, maakt zijn bijdrage niet minder waardevol. Het is bij 
Platoo een standaard-procédé om stapsgewijs voortgang te boeken, waarbij 
voorgesteldee definities voor het begrip dat besproken wordt, gecorrigeerd en 
aangevuldd worden. Een ander belangrijk contrast met het voorafgaande is de nadruk 
diee Aristophanes op het $i}cac,-begrip legt in zijn verklaring van de verschillende 
vormenn van de seksuele geaardheid. 
Tochh is de breuk met het voorafgaande, met name met de rede van Pausanias, ook 
weerr niet zo scherp als sommige auteurs ons willen doen geloven18. Aristophanes 
neemtt juist enkele centrale gedachten van Pausanias weer op, die door de 
benaderingswijzee van Eryximachos uit het zicht waren verdwenen. Hij brengt de 
discussiee terug op eros als menselijke ervaring en confronteert de lezer opnieuw met 
hett probleem van de seksualiteit, de verhouding tussen heteroseksualiteit en 
homoseksualiteitt en de waardering hiervan. Evenals Pausanias geeft hij het primaat 
aann de homoseksuele manifestatie van eros en pleit voor een levenslange relatie, 
accentenn die we in de rede van Diotima zullen terugvinden. 

3.. Eros en de drie geslachten 

Evenalss Phaidros en Pausanias gebruikt Aristophanes een mythe om zijn toehoorders 
duidelijkk te maken wat eros is. We hebben gezien dat Plato vaker mythen hanteert om 
dee eerste geschiedenis van de mensheid weer te geven. De historische mythen 
beschrijvenn zaken die een contingent karakter hebben.19 Vandaar dat ook de 
waarheidd en onwaarheid in zo'n mythe door elkaar lopen en niet altijd scherp van 
elkaarr te scheiden zijn. De mythe van Aristophanes is zo'n historische mythe20. Plato 

17Doverr  (1966) p. 47: 'Every other  speaker  argues to some degree in abstract terms, even if the 
argumentt  disguises itself, in traditional form, as an exposition of the attributes of a supernatural being. 
Onlyy Aristophanes commits himself whole-heartedly to the particular  and the perishable; he takes it for 
grantedd that for  an individual reunion with his unique, individual 'other  half is an end in itself. This is 
thee issue between him and Diotima'. Aristophanes beschouwt Eros echter  ook als een godheid en 
spreektt  over  de menselijke natuur  in het algemeen. 
l8Zoo onderstreept Anderson (1993) p.44 mijns inziens te sterk het onderscheid tussen de rede van 
Aristophaness en de voorafgaande redes. Eros zou bij  Aristophanes inhouden 'the sharing of a life'. Maar 
dezee gedachte hebben we juist ook bij  Pausanias aangetroffen (vergelijk 181 d3 e.v.). 
"Zi ee Edelstein (1949) pp. 467 e.v. 
Soortgelijkee mythen over  het ontstaan van de mens kennen we uit verschillende bronnen: 
a.. dichters (de mythe van Deukalion en Pyrrha: Hes. fr. 115 [Rzach], Pi. O.IX 42 e.v.; de mythe van 
Pandora::  Hes. 77L 570 e.v. en Op. 54 e.v.) 
b.. filosofen (Anaximandros fr. DK AIO, Al 1, A20, Empedokles fr. DK B57-B62; Protagoras in PI. 
Prt.Prt. 320c e.v., waarin de nadruk ligt op het overleven van de mens). 
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voertt Aristophanes, de rasgrappenmaker van Athene, op als verteller van deze 
mythe.. Dit maakt dat zijn bijdrage tevens een luchtig en onderhoudend intermezzo is 
geworden,, waarbij de toehoorder/lezer even op adem kan komen na de uiterst 
serieuzee en zeer detaillistische (Pausanias) of abstracte (Eryximachos) analyse van 
eross als een menselijk of universeel principe. Aristophanes' rol is dus die van 
entertainer. . 
Maarr tegelijk dient deze mythe als een serieuze bijdrage aan het thema van de avond. 
Dee mythe laat aan de hand van een weergave van het ontstaan van het huidige 
geslachtt der mensen zien wat eros is en welke rol hij in het leven van de mens 
speelt.211 De mythe onderscheidt vier fasen van hett ontstaan van de mens. 

1.. Oorspronkelijk zijn wij, mensen, verwant aan de zon, aarde en maan. De zon geldt 
alss het bij uitstek mannelijke wezen, de aarde als het vrouwelijke wezen en de maan 
alss androgyn, dat zowel aan het mannelijke als aan het vrouwelijke deelheeft22 

(190a8-b5).. Hoe de mens uit deze hemellichamen is voortgekomen, wordt niet 
verteld.. Wel maakt Aristophanes duidelijk dat onze afstamming van de zon, de aarde 
enn de maan de verklaring vormt dat er drie geslachten zijn. Ook de rondachtige vorm 
vann de mens en zijn wijze van voortbewegen heeft hij te danken aan zijn ouders23. 

2.. De tweede fase is de toestand van de mensen toen zij nog gehelen waren. Er 
warenn drie geslachten: het mannelijk geheel, het vrouwelijk geheel en het androgyne 
geheel.. Met dit laatste bedoelt Aristophanes dat dit geheel zowel aan het mannelijke 
alss vrouwelijke deelhad: de ene buitenkant van de androgyne mens draagt het 
mannelijkk geslachtsdeel, de andere het vrouwelijke geslachtsdeel. Als geheel 
genomenn is het dus een soort hermafrodiet. De mensen in deze oerfase werden 
gekenmerktt door kracht en hoogmoed24. Ze nemen geen genoegen met hun positie 

c.. Aisopos (In de PI. Phd. 60cl-7: Sokrates verbaast zich erover  dat pijn en genot, hoe tegengesteld ze 
ookk aan elkaar  zijn, toch bij  elkaar  horen, net alsof het twee dingen zijn die aan één kruin vastzitten. Hij 
vervolgtt  dat als Aisopos eraan gedacht had, hij  een fabel gemaakt zou hebben: hoe de godheid hen wilde 
verzoenen,, maar  toen dit niet lukte, hun kruinen aan elkaar  vastmaakte. Kallimachos (fr. 192.15 e.v.) 
zegtt  Aisopos te citeren wanneer  hij  spreekt over  de tij d dat beesten, vogels en vissen konden spreken. 
Zeuss had hun stemmen aan de mensen gegeven. Cf. Dover  (1966) p. 42 en (19822) p. 113. Het lijk t mij 
methodischh niet juist om een keuze te maken in welke traditi e Aristophanes precies staat, ten einde vast 
tee stellen wat het object van de satire zou zijn. Zo vind ik de conclusie van Dover  dat de mythe van 
Aristophaness 'an Aesopic story' is (Dover  1966 p. 47) ongegrond, zeker  als daarmee wordt 
gesuggereerdd dat Plato deze rede als folklore, als een weergave van volkse normen en waarden en dus 
alss een Fremdkörper  heeft bestempeld. Anderson (1993) pp. 40 e.v. benadrukt mijns inziens veel te 
sterkk de invloed van Empedokles op de rede van Aristophanes. Hij  ziet niet alleen sterke reminiscenties 
inn de fragmenten B57-62 maar  ook in andere fragmenten van de filosoof. Het enige fragment echter  dat 
enige,, globale gelijkenis vertoont met de mythe van Aristophanes is fragment 62. Ik volg Wright (1981) 
p.. 216, die naar  aanleiding van fr. 62 zegt: 'Nor  can they be compared with the first race of men in 
Aristophanes''  myth who have their  limbs and sex clearly differentiated; only in dvSpoywov is there an 
echoo of E., not of his "whole-nature"  forms but of one of the "wrong"  combinations of unattached 
limbs.''  Ook haar  scepsis (p. 214) over  een directe relatie tussen fr. 61 van Empedokles en de mythe van 
Aristophanes,, lijk t me verstandig. 
211 In die zin vervult het mythische aspect in zijn rede geen andere rol dan die in de rede van Pausanias. 
Ookk Diotima's bijdrage bevat een mythe. Dit is eveneens een historische mythe over  Eros, die allerlei 
wezenlijkee kenmerken blootlegt en verklaart. Cf. Lesky (1976) p. 92. 
22Dee maan heeft door  haar  positie tussen aarde en zon aan beide deel. De gedachte dat de maan 
androgynn is, treffen we ook aan in de Orphische hymne DC, 4 (8T\XÓ<; xe wxx apony). Cf. Macrobius m, 
8.. Taylor  (1948s) p. 220 suggereert dat Plato ook Aristophanes' burleske versie van een Orphische 
kosmogoniee (Vogels 693-703) in deze mythe heeft gebruikt. Cf. Wippem (1965) p. 148, n. 42. 
2*Smp.2*Smp. 190b3-5: Jtepî eprj  5è 8n TJV KCU awd Kal f| nopeia ovnSv 6id xó xotq yoveücav öuoia 
etvai. . 
2424Smp.Smp. 190b5-6: flv otiv xfjv io%\>v Seivd Kal %r\v jtóunv, icai xct ^poviiuaxa usydXa eixov. De 
woordenn xd «frpovfïueixa uevdXa had Pausanias gebruikt in 182c2 voor  de gezindheid van de 
onderdanenn van een tirannie; het is de gezindheid van mensen die in opstand willen komen. Het lijk t 
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tegenoverr de goden en durven zich met hen te meten. In hun botsing met de goden 
wordtt hun gedrag omschreven als doeXyaiveiv (190c6 en 190d4) en dicoJiaoicc (190c8). 
Hett gebruik van deze termen is enigszins opvallend. Dit is de tweede keer dat de term 
ctKoXaerlaa in het Symposium valt. Eryximachos had, zoals we hebben gezien, de term 
ÖKoXaaiaa voor het eerst en wel in seksuele zin gebruikt.23 Ook het verbum daeXvaiveiv 
heeftt vaak een seksuele connotatie, zoals in Aischines' rede tegen Timarchos.16 In 
Aristophanes'' verhaal lijken de termen betrekking te hebben op moreel shockerend 
gedrag,, min of meer gelijk aan hybris. We zullen zien dat het gebruik van deze termen 
alss karakterisering van de staat van de oermensen een ironische verwijzing inhoudt 
naarr de seksuele losbandigheid die eigen is aan de mensen na de ingreep van Zeus; 
mett andere woorden: losbandigheid, in welke zin dan ook, is in onze natuur 
verankerd. . 
Dee mensen in deze oorspronkelijke staat wilden 'hogerop'. Aristophanes gebruikt hier 
dee term dvdpaaiq voor hun poging de hemel te bestormen27. De lezer wordt hier voor 
hett eerst de gedachte voorgehouden dat het in de natuur van de mens is gelegen om 
hogeropp te willen. Deze gedachte lijkt een voorbode te zijn van wat we van Diotima 
zullenn horen. Bij Aristophanes worden de mensen echter teruggeslagen, hun dvdpaaiq 
wordtt gekeerd en afgestraft met een verslechtering van hun staat. Bij Diotima is het 
voorr de mens wel weggelegd om op te stijgen naar het hogere, de goddelijke wereld 
enn daarmee contact te hebben. 
Dee mensen tonen in deze fase geen seksuele belangstelling voor elkaar. Ze lijken 
autark,, ze hebben elkaar niet nodig en verlangen niet naar elkaar. Zij platen zich voort 
doorr hun zaad op de aarde uit te storten, zoals krekels dat doen (191cl-2)2g In dit 
stadiumm van de menselijke staat is dus geen plaats voor eros. Hun poging om de 
hemell  te bestijgen werd dus ook niet ingegeven door eros als een verlangen naar een 
hogeree orde. 

3.. De derde fase van de ontwikkeling van de mensen is een staat van volkomen 
ontreddering.. Zeus heeft onze kracht gebroken door ons doormidden te snijden. Met 
hett gemak waarmee kweeperen of eieren worden doorgesneden, halveerde Zeus de 
mens.. Zo sterk en trots als de mens voorheen was, zo hulpeloos en machteloos werd 
hijj  nu. Apollo kreeg de opdracht het gezicht en de nek te draaien naar de kant waar 
dee mens doormidden was gesneden. Hij genas hem verder, streek de huid glad en 
probeerdee de plooien zoveel mogelijk weg te werken. De huid werd afgebonden op 
dee plek die wij navel noemen. Hoe goed Apollo het vak van leerbewerker ook 
verstond,, toch blijven er enkele plooien in de huid achter, die ons altijd als een pijnlijke 
waarschuwingg herinneren aan wat er is gebeurd. 
Dee mensen zijn na het ingrijpen van Zeus verslagen en ontredderd. Als een soort 
stuiptrekkingg zoeken ze naar hun wederhelft. Het enige dat hen nog bezielt, is het 
verlangenn zich met de wederhelft te verenigen en hun natuur te herstellen. In hun 
nieuwe,, verminkte gedaante kennen ze nauwelijks een drang tot overleving. 
Instinctieff  laten ze zich leiden door de pijn die uit het gemis van hun wederhelft 
voortkomt.. Het zoeken is geen probleem, want ze weten natuurlijk precies wie hun 
wederhelftt is. Ze klampen zich aan elkaar vast en dan gebeurt er iets onverwachts. 
Zee zijn zo bezeten en verblind door hun verlangen samen te groeien met de ander dat 
zee als het ware in een toestand van volledige ledigheid en inertie terechtkomen. Want, 
zoo legt Aristophanes uit, ze willen niets ondernemen zolang ze van elkaar gescheiden 

alsoff  Aristophanes wil suggereren dat de goden een tiranniek bewind voerden over  de mensen. In ieder 
gevall  waren zij  oi ap%ovreq en de mensen oi dpxóusvot (voor  de termen zie 182c2-3). 
%Sm%SmPP.. 187e3. 
26Aeschin.I,32. . 
^Smp.^Smp. 190b8. Vergelijk het Bijbelse verhaal van de bouw van de Toren van Babel. 
^Platoo verwart hier  waarschijnlij k cicaden met een bepaald soort sprinkhanen, zie Dover  19822 ad loc. 
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zijn.. Maar zodra ze elkaar gevonden hebben, lijk t het erop dat het verlangen niet 
ophoudt.. Bovendien willen ze als één geheel, als één samengegroeid organisme 
opereren,, maar dat is niet meer mogelijk. En omdat hun hunkering om samen te 
groeienn en om één geheel te vormen groter is dan hun neiging tot zelfbehoud, sterven 
ze.. Bovendien vergeten ze zich voort te planten. Ze zijn hiertoe wel in staat, want 
iederee helft heeft zijn geslachtsdeel, ook al bevindt het zich nog aan de 
oorspronkelijkee kant van hun lichaam en niet aan de zijde waar ook het gezicht en de 
navell  zitten. In die zin was het plan van Zeus niet zo dom geweest, zoals een 
commentatorr opmerkt.29 Zeus was ervan uitgegaan dat de mensen niet in een staat 
vann inertie zouden geraken, maar dat ze de mogelijkheden van hun nieuwe bestaan 
zoudenn exploreren. 
Aristophaness vervolgt met een interessant detail, waaruit blijk t hoe wanhopig de 
mensenn in die toestand ernaar verlangen hun oorspronkelijke natuur te herstellen: 

enn telkens als één van de helften stierf en het andere deel achtergelaten werd, ging het deel dat was 
achtergelatenn op zoek naar een ander deel en omstrengelde het, ongeacht of het de helft van een 
,, oorspronkelijk hele vrouw tegenkwam - wat wij nu vrouw noemen - of van een eens hele man. 
Enn zo kwamen ze om.30 

Waaromm heeft Aristophanes/Plato dit toegevoegd? Al bij de eerste omstrengeling, die 
vann het oorspronkelijke geheel, kwamen de delen in een volslagen inertie terecht die 
dodelijkee gevolgen had. Als dit het laatste stadium van fase drie was geweest, was dit 
voorr het begrip van de reden waarom Zeus medelijden kreeg en wederom ingreep, 
voldoendee geweest. De toevoeging van wat er gebeurt als één van de helften 
overlijdt,, onderstreept de hulpeloosheid en de wanhoop van de achtergebleven 
helftenn (let op de nadruk op het XeineoOai b2, 3), maar tevens wordt benadrukt dat de 
hunkeringg om de oorspronkelijke gestalte en natuur te herstellen zo allesover-
heersendd is en zo diep in de menselijke natuur is ingeworteld, dat wanneer de 
wederhelftt gestorven is en dus niet meer voorhanden is, het niet uitmaakt met wie de 
verstrengelingg plaatsvindt. Het object van het verlangen naar eenwording is bij 
afwezigheidd van de wederhelft indifferent, zowel qua individu als qua geaardheid. Het 
verlangenn naar de wederhelft betreft een uniek wezen, maar zodra dit unieke object 
onbereikbaarr is, is het eigen aan de menselijke natuur zich te verenigen met elk 
willekeurigg iemand zonder dat persoonlijke eigenschappen en seksuele geaardheid 
hierbijj  een rol spelen31. Wel is van belang of degene een man of een vrouw is. Het elxe 
.... elxe... betreft een exclusieve mogelijkheid: de omstrengeling vond óf met een man 
óff  met een vrouw plaats; hierin ligt geen willekeurigheid. De commentatoren merken 
opp dat Aristophanes hier de derde mogelijkheid, namelijk die van het androgyne 
geslacht,, heeft weggelaten.32 We begrijpen nu waarom: de seksuele geaardheid van 
hett object is niet van belang, wél of het een man of vrouw betreft33. Dit verlangen naar 

«Andersonn (1993) p. 42. , , 
xxSmp.Smp. 191b2-5: KOI ÓJIÓTE XI öjtoÖdvoi tóv nuiaeoov, ió 5è Xeî Oein, xö Xeî Öèv ciXXo e^ntei Km 
cruvejiXéKExo,, elxe ywaucóï; iffe ÖJttyc, èvtvxoi f|uioEi - ö 8T| vOv yuvcüica KOXOÖUCV - elxe dv5pó<;-
teall  ovccoe, djwóXXvvTO. 
31Dee willekeurigheid wordt onderstreept door het gebruik van het woord évn&xoi (191b4). 
32Zoo Hug ad loc. en Bury ad loc. 
33Hcc denk dat Dover (19822 ad loc.) de passage verkeerd interpreteert wanneer hij zegt: 'It seems that 
Aristophaness means to explain the coexistence of homosexuality and heterosexuality but in explaining 
thee first does not trouble to mention the second.' We kunnen ons afvragen wie eigenlijk het subject is 
vann èvTÓxoi (191b4). Grammatikaal betreft het een helft (tó ftiiov) die is overgebleven. Maar het is 
helemaall  niet duidelijk of Aristophanes aan zowel een mannelijke als een vrouwelijke helft denkt of 
alleenn aan een mannelijke helft, zoals in het vervolg in 191c5 en in 192b6. In dit laatste geval gaat het 
duss om twee soorten paren: man-man en man-vrouw. 
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eenn verstrengeling met wie dan ook, neemt dus genoegen met een surrogaat, 
wanneerr het onmogelijk is om zich met de eigen wederhelft te verenigen. 
Hett laat zich aanzien dat er al in deze fase sprake is van eros. De staat waarin deze 
mensenn zich bevinden, omschrijft Aristophanes als noGelv en èjit9\)uelv ouptflvai.34 

Dezee laatste woorden corresponderen met zijn omschrijving in 192el0-193al van 
ëpox;:: xoü öXov oSv xfj èmBv\iiq KCÜ 5icó£ei. Dat Aristophanes het woord ëpax; in de 
beschrijvingg van dit derde stadium niet gebruikt, hoeft dit niet tegen te spreken, omdat 
hijj  de term ook niet toepast in zijn beschrijving van de vierde fase (191b5-c8). Het è* 
Tóoot)) in 191c8 kan op fase drie en vier betrekking hebben. Over het verschil tussen de 
derdee en vierde fase wat de seksualiteit betreft, komen we hieronder te spreken. 

4.. In fase drie onderging het menselijk geslacht grote problemen: 1. de individuele 
mensenn stierven zonder een kans gekregen te hebben op enige vervulling van hun 
verlangens;; 2. de menselijke soort dreigde uit te sterven. Zeus kreeg medelijden en 
bedachtt een oplossing voor beide problemen: hij plaatste de geslachtsdelen naar 
voren,, waardoor de mens de mogelijkheid kreeg om zijn zaad uit te storten in een 
anderr mens. Hoe het kwam dat het naar voren plaatsen van de geslachtsdelen 
seksueell  verlangen opriep, licht Aristophanes verder niet toe. In ieder geval wordt het 
vanaff  dit moment eigen aan de menselijke natuur om het verlangen zich te verenigen 
enn de seksuele drift als één verlangen te ervaren. Zeus loste met zijn ingreep beide 
problemenn tegelijk op. Enerzijds valt het verlangen zich te verenigen samen met de 
driftt zich voort te planten33. Anderzijds maakt de koppeling van het verlangen naar 
eenwordingg aan de seksuele drift dat er bevrediging van dit verlangen optreedt. De 
mensenn kwamen tot rust en waren weer in staat zorg te dragen voor de andere 
levensbehoeften56. . 
Fasee vier beschrijft de huidige toestand van de mens. Doordat aan het verlangen naar 
dee vereniging met de wederhelft de voortplantingsdrift is gekoppeld, is eros in plaats 
vann ondergang (fase 3), zijn redding (fase 4) geworden. In één zin vermeldt 
Aristophaness verschillende kenmerken van eros: 

Duss sinds zo lang geleden is Eros, het verlangen naar elkaar, bij de mensen ingeplant en is hij de 
samenbrengerr van de oude natuur en probeert hij uit één twee te maken en de menselijke natuur te 
genezen.. Ieder van ons is dus de afgebroken helft (a\iu£oA.ov) van een mens, omdat hij is 
doorgesnedenn als platvissen, twee uit één.37 

Eross is in de mensen ingeplant en behoort dus tot de menselijke natuur. Eros maakt 
datt wij op elkaar zijn gericht en wel seksueel. Maar belangrijker is dat eros een 
strevenn is naar eenwording. Hij brengt de oude 'natuur' weer bij elkaar en in deze 
functiee is hij de genezer van onze natuur.38 De staat waarin wij verkeren is dus 
onvolkomenn en ziekelijk en dient genezen te worden. Wat er mis is met de huidige 
menss wordt scherp weergegeven door het Griekse woord av^kov, de 'scherf van 
gastvriendschap'.399 Deze bestond uit een wervel (öorpdyaAxx;) of potscherf, die de 

"Snip."Snip. 191a6ena8. 
** ssSmp.Smp. 191c4-6. 
^Smp.^Smp. 191c 4-8: iva èv trrj ODunXoKfj... nXnouovf| voöv yiyvotxo xrfc cruvowiaq icai Siarcauowxo 
Kall  èjil xa ëpva xpénoivxo Koti xov dAAov (iioi> èxuietoïvxo. 
i7i7Smp.Smp. 191c8-d5. 
38Zoo laat Aristophanes aan Eryximachos zien hoe Eros werkelijk een genezer is. Het thema van Eros 
alss genezer komt in zekere zin ook bij Diotima terug: Eros 'geneest' ons van de pijn die wij mensen 
hebbenn ten gevolge van onze zwangerschap. Eros helpt de mens uit zijn nood, die uiteindelijk staat voor 
dee sterfelijkheid. Beiden benaderen ook het êv5eio-aspect van Eros (voor Diotima, zie hoofdstuk 8.3). 
39Aristoteless (De gen. anim. 722b 11) lijkt te suggereren dat ook Empedokles het woord heeft gebruikt; 
cf.. DK 31B63. Voor dit gebruik van het oiiuPoXov, zie Herman (1987) pp. 62 e.v.; hij toont ook enkele 
afbeeldingenn van o\»npoXa. 
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gastheerr aan zijn gast bij diens vertrek gaf. Hij brak het voorwerp in twee stukken en 
iederr van hen hield een helft. Hiermee zouden de gast (of zijn nakomeling) en de 
gastheerr elkaar bij een volgende ontmoeting gemakkelijk herkennen. Het cruupoXov is 
duss de waarborg van de identiteit van de onbekende en het bewijs van de 
vriendschap.. Als Aristophanes ieder van ons een ovufloXov noemt, wil hij twee zaken 
onderstrepen.. Enerzijds de uniciteit van de partners. Er is maar één persoon die 
naadlooss op de ander aansluit. Anderzijds betekent het <ruiifk>Xov-aspect dat de 
identiteitt van de persoon zonder de ander onvolledig is. Wanneer de ander ontbreekt, 
iss het individu geen volledige persoonlijkheid. Wij missen een deel van onze persoon. 
Eross is dus de natuurlijke drang die ons in staat stelt onze persoonlijkheid en onze 
identiteitt te hervinden en te herstellen. 
Nuu in fase vier de seksuele drift is gekoppeld aan eros, valt de persoonlijke identiteit 
deelss samen met de seksuele identiteit. Aan het vinden van de wederhelft en het 
herstellenn van de persoon die de mens eens was, is de voorwaarde verbonden dat 
menn zijn seksuele identiteit verwezenlijkt. De helft van een mannelijk geheel zal in 
iederr geval zich moeten verenigen met een andere man, wil hij zijn identiteit 
terugvinden.. De seksuele geaardheid is dus van groot belang voor het herstel van de 
oudee 'natuur'. Deze moet een mens volgen wil hij een kans van slagen hebben zijn 
waree identiteit te vinden. 
Dee drie soorten mens die er oorspronkelijk waren (189d7-8) vormen de verklaring 
voorr de drie categorieën van seksuele geaardheid. 
a.. De heteroseksuele mannen en vrouwen zijn afkomstig van het 'androgyne' soort, 
datt zowel aan het mannelijke als aan het vrouwelijke deel had (189e 1-4). De 
eigentijdsee lezers van Plato moeten bij het horen van deze afkomst van de 
heteroseksuelenn op zijn minst gegniffeld hebben. Aristophanes geeft zelf al aan dat in 
zijnn tijd op de term dvSpóywo? een odium rustte. De heteroseksuele man wordt nu 
gekwalificeerdd als 'androgyn': een term waarmee verwijfde mannen en pathici 
werdenn gekarakteriseerd, en dit uit de mond van iemand die een fervent aanhanger 
enn promoter was van de heteroseksuele ideologie!40 Aristophanes omschrijft de 
hetero-mannenn als ^iXoyuvcuicei; en de hetero-vrouwen als $iXav8poi. Voor de 
heteroseksuelee liefde gebruikt Aristophanes de term <t>tXeïv. We zullen in het vervolg 
zienn dat deze opmerking van belang is. De grootste groep van echtbrekers komt uit 
dezee categorie mensen voort41. Heteroseksuele vrouwen zijn zonder meer 
echtbrekerss en bij de mannen is Aristophanes ietwat genuanceerder. In ieder geval 
wordenn de heteroseksuelen negatief gebrandmerkt. 
b.. De tweede categorie betreft degenen die afkomstig zijn van een vrouwelijk geheel. 
Opvallendd bij de formulering van deze groep is dat Aristophanes niet zonder meer 
zegtt dat het de éxaipioxpiai, de lesbiennes zijn, maar doet alsof zij een bepaalde groep 
uitt deze categorie vormen. Als algemene omschrijving van deze categorie zegt hij: 

allee vrouwen die een afsneden stuk zijn van een vrouwelijk geheel, hebben niet zozeer voor 
mannenn aandacht, maar zij zijn veeleer op vrouwen gericht en van dit soort stammen de 
tribaden/lesbienness *. 

^Voorr dit gebruik van de term dvSpóvwoĉ zie deel 1, hoofdstuk 7.9. 
41Inn het geval van de mannen zegt Aristophanes: oi noXXoi td>v uoix&v (191d7-8). Hij zegt dus niet 
datt alle heteroseksuele mannen echtbrekers zijn en ook niet dat alle echtbrekers heteroseksuele mannen 
zijn,, zoals Anderson (1993 p.43) suggereert. 
4242Smp.Smp. 191e2-5: 6oai 6è T<5V ywaiiaav yuvatKÖc, turbid eicav, o\> navu auxai xóiq dvSpdca xöv vow 
npooéxoucnv,, dXXd udXXov npó<; xdc, yuvaïKÔ  xetpaujiévai eiai, Kal ai èxatpiorptai éie xovcou 
xoüü yévous yiyvovxai. De uitdrukking ov Jtdvv kan bij Plato ook wel als een vorm van litotes in de 
betekeniss 'in het geheel niet' gebruikt worden, maar in combinatie met udXXov verdient de zwakkere 
betekeniss de voorkeur. 
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Aristophaness betracht enige terughoudendheid om de groep vrouwen die van een 
vrouwelijkk geheel afstammen, te bestempelen als lesbiennes. Er lijk t dus geen sprake 
tee zijn van exclusieve vrouwelijke homoseksualiteit. Dit is de enige plaats in de 
klassiekee Attische literatuur waar expliciet melding wordt gemaakt van vrouwelijke 
homoseksualiteit,, maar het gaat zelfs hier niet van harte.43 Bovendien - en deze 
observatiee bevestigt de terughoudendheid van Aristophanes/Plato om over 
lesbienness te spreken - wordt voor de erotische gevoelens tussen vrouwen niet de 
termm $a- zoals bij de heteroseksuelen gebruikt, maar een vorm van het uiterst vlakke 
enn neutrale werkwoord tpéneaBau Het contrast wordt nog scherper, wanneer we de 
wijzee bekijken waarop hij over de mannelijke homoseksualiteit, de derde categorie, 
spreekt, , 
c.. Hij leidt deze groep als volgt in: 

Allenn die een stuk zijn van een mannelijk geheel, jagen het mannelijke na, en zolang zij  jongens 
zijn,, houden ze (^iXoüca), omdat ze partjes zijn van het mannelijke, van mannen en verheugen zij 
zichh samen met de mannen in hun armen te liggen, en zij  zijn de besten van de jongens en 
jongemannen,, omdat ze van nature het mannelijkst/dapperst zijn.44 

Allereerstt gaat het hier om twee verschillende groepen: de jongens én mannen45. 
Hiermeee sluit Aristophanes aan bij de traditionele rolverdeling binnen een homo-
erotischee relatie. Voor de erotische gevoelens van de jongens voor de mannen 
gebruiktt hij de term ^Oeïv46. Hij vermeldt zelfs dat zij het heerlijk vinden (xaipouoi) 
mett mannen samen te liggen in een innige verstrengeling47. De volwassen mannen 
voelenn zich aangetrokken tot jongens: Aristophanes noteert juuSepaoxelv (192b!)48 en 
noemtt hen TiaiSepaaxai (192b4 en 192b6). Dus alleen de homoseksuele man is 
werkelijkk door ëpax; bevangen. Wat de jongen voelt voor zijn vriend is vergelijkbaar 
mett wat heteroseksuelen voor elkaar voelen: $iXia (cf. 192b7).49 De erotische 
gevoelenss van vrouwen onderling komen er dus het bekaaidst vanaf. Anderzijds moet 
wordenn opgemerkt dat Aristophanes zich over de vrouwen die oorspronkelijk van 
eenn vrouw-vrouw-geheel afstammen, niet negatief uitlaat. En dit vormt een duideujke 
correctiee op de zeer negatieve houding van Pausanias jegens vrouwen in het 
algemeen. . 

43Overr  vrouwelijk e homoseksualiteit bij  de Grieken, zie Dover  (1978) pp. 171 e.v. Er  zijn enkele 
vaasafbeeldingenn die een 'lesbische' interpretati e toelaten. Slechts in een enkel geval gaat het 
onmiskenbaarr  om een lesbische scène. Zie Kilmer  Greek Erotica (London 1993) nr. R8, R73, R141.3, 
R1522 en R207. Keuls (1985) interpreteert R73 en R207 (bij  haar  resp. afb. 150 en 151, zie pag. 170) 
niett  homo-erotisch, maar  als twee hetairai, die elkaar  verzorgen. Zij  geeft een Apulische pelikè uit 
Tarentee (ca. 350, afb. 81) waarop een vrouw de borst van een andere vrouw streelt. 
"Smp."Smp. 191e6-192a2. 
43Aristophaness gebruikt dan ook de term öppm/, wanneer  hij  in het algemeen over  deze groep spreekt. 
"Hi jj  noemt de jongen dan ook in 192b4 îXepaoTfy;. 
47Cf.. PI. Phdr. 255e2 e.v., waar  Plato spreekt over  het erotische contact tussen de erastes en eromenos 
vann het filosofische paar. Ook hier  gebruikt hij  avytcaxaiceloOai (255e3-256a3); verder  ook 
doTtd^eoOatt  (256a3), dat Aristophanes in 192b5 ook van de eromenos zegt. 
48Ookk Diotima hanteert hetzelfde werkwoord, maar  nu geprediceerd door  öpBéq (211b5-6). Zie hfdst. 
8,, par. 15. 
49Terwij ll  bij  Phaidros ook de eromenos in zekere mate bevangen kan zijn door  ëpax;, maken Pausanias 
enn Aristophanes een strikter  onderscheid tussen de gevoelens van de erastes en die van de eromenos. De 
termm ëpcoq wordt door  allen gebruikt voor  de hartstocht van de erastes, en dan uitsluitend van de erastes 
inn een mannelijke homoseksuele relatie. De gevoelens van de eromenos voor  zijn erastes worden 
omschrevenn als $\lia. Toch suggereert Aristophanes' verhaal dat ook de eromenos een drang voelt zijn 
waree partner  op te sporen en zich met zijn erastes te verenigen (zie par. 5 van dit hoofdstuk). In die zin is 
hett  verschil tussen de hartstocht van de erastes en die van de eromenos bij  hem kleiner  dan bij 
Pausanias. . 
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Samenvattendd kunnen we stellen dat Aristophanes aan de hand van zijn mythe de 
volgendee punten verklaart: a. wat eros is; b. hoe het komt dat er drie vormen van 
seksuelee identiteit zijn; c. dat de seksuele identiteit geworteld is in iemands natuur; d. 
dee verschillen tussen heteroseksuele en homoseksuele mensen; e. waarom wij 
mensenn niet in staat zijn onder woorden te brengen wat ëpax; precies is; f. waarom 
seksualiteitt een noodzakelijk facet van ëpox; is. 

4.. De plaats van de seksualiteit 

Verscheidenee commentatoren op het Symposium vermelden dat de seksualiteit in de 
Aristophaneïschee opvatting van eros een onbeduidende rol speelt50. Dover (1966) p. 
48-99 onderscheidt drie betekenissen van de term ëpax;: 1. seksueel verlangen51 2. 
affectiee die we voor elke sexe of leeftijd kunnen voelen 3. voorkeur ('preference'); 
hierbijj  geldt dat derden vaak niet goed begrijpen, waarom iemand voor een ander een 
voorkeurr heeft en dat die ander niet opvalt vanwege objectief wenselijke 
eigenschappen52.. Volgens Dover zouden in het Symposium Phaidros, Pausanias en 
Agathonn de termen ëpax; en épdv in betekenis 1. en 3. zonder onderscheid gebruiken, 
maarr Aristophanes zou deze termen uitsluitend in de betekenis van 'voorkeur' 
toepassen.. Laten we de passages waar Aristophanes toespelingen maakt op de 
seksualiteitt bekijken. Er zijn twee passages waar hij dit expliciet doet: 191 b5-191c8 
enn 192c4-d2. Om met de laatste te beginnen: 

Niemandd immers zou menen dat dit (eros) de seksuele omgang is, alsof daarom de een blij  is 
mett  de ander  samen te zijn met een zo grote aandrang. Maar  het is duidelijk dat de ziel van elk 
vann beiden iets verders/meer  wil, wat zij  niet kan zeggen, maar  zij  heeft een vaag vermoeden van 
watt  ze wil en zinspeelt hierop.53 

Aristophaness maakt in deze passage duidelij k dat niemand die zijn ware partner 
heeftt  gevonden onder  woorden kan brengen wat hij  eigenlijk van de ander  verwacht. 
Geenn mens zou dat wat hij  van de ander  verwacht, slechts willen omschrijven als de 
seksuelee daad; de gevoelens die hij  ervaart voor  de ander  en de drang om met de 
anderr  samen te willen zijn , kunnen niet louter  uit het seksuele verlangen verklaard 

«Cf.. Hug (1876) p. XLVII , Robin (19586) pp. LXn, LXffl , Allen (1991) p. 33. 
5,Hijj  omschrijft dit als volgt: 'As a rule, when A desires B he does so by virtu e of qualities in B which 
aree generally recognised, in the society to which both A and B belong, as desirable. Hence C can 
understandd why A desires B; and when confronted with D, who possesses the objectively desirable 
qualitiess in greater  measure than B, A is likely to prefer  D to B.' 
"I nn Dovers woorden:'  When A's desire for  B amounts to 'preference', it often happens that B is not 
conspicuouss for  objectively desirable qualities, that C does not understand why A prefers B, and that 
A'ss preference is unshaken by the accessibility of the infinitel y desirable D.' Het onderscheid dat Dover 
maaktt  tussen sexual desire en 'preference''  is mijns inziens verwarrend en stelt zaken tegenover  elkaar  die 
inn eikaars verlengde kunnen liggen. De rede van Aristophanes zelf weerlegt Dover  op dit punt 
nnSmp.Smp. 192c4-d2. Het &XXo u (192c7) vat ik op in de betekenis van 'iets verders' als aanvulling op 
datgenee waaraan de uitdrukkin g is gerelateerd, zoals zo vaak in het Grieks. Degenen die hun wederhelft 
gevondenn hebben worden voorgesteld als een uóvuc, (cf. uavtefeToti) Ze zijn begeesterd door  eros en 
inn deze bezieling voelen ze haarscherp aan wat eros is, maar  ze kunnen zich slechts in raadselachtige taal 
uitdrukken .. Wellicht is het gebruik van het woord uavxeiiexai een toespeling op Diotima. Zij  is 
afkomstigg uit Mantinea (201d2: yvvr\ Mavtivucfj) , hetgeen, gezien haar  rol in het Symposium, wel de 
associatiee moet hebben van 'zieneres' (yvvn. uavtiicfi) . Zij  zal openbaren wat eros eigenlijk is, namelijk 
eenn verlangen naar  onsterfelijkheid. Beiden leggen de nadruk op de onvolkomenheid van de menselijke 
staat.. Het is Eros die de mens helpt aan zijn onvolkomenheid te ontsnappen. Het verschil is dat bij 
Aristophaness de ontsnapping gelegen is in het herstel van wat de mens eens was (verleden), terwij l 
Diotimaa aangeeft dat de ontsnapping gevonden moet worden in de voortzetting in de toekomst van wat 
menn is (onsterfelijkheid). 
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worden.. Aristophanes gaat er dus van uit, dat eros de seksuele drift wel 
veronderstelt,, maar er niet volledig mee samenvalt. Eros is méér, en we hebben een 
god,, Hephaistos, nodig, om ons dit uit te leggen en te demonstreren (192d5-e5).54 

Dezee passage laat dus zien dat de eenwording waartoe Eros aanzet, gepaard gaat 
mett seksuele vereniging. Zij zijn voor de mens onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Juistt in de seksuele daad worden we ons bewust dat we eigenlijk meer zoeken dan 
alleenn het genot van de verzadiging. We willen met de ander samengesmolten en 
samenn gesmeed worden (192d8-el en 192e8), zodat we voor altijd, zelfs in de Hades, 
éénn persoon zijn5S. Dit is voor de mens de realisering van zijn verlangen naar geluk. 
Maarr in dit verlangen ligt een paradox: het verlangen naar de hereniging met de 
wederhelftt - de weg waarlangs iemand de hoogste vorm van geluk kan bereiken - zou 
tott onze dood leiden, als Zeus niet wederom had ingegrepen en de seksuele drift aan 
ditt verlangen had gekoppeld. We komen nu bij de tweede passage: 

Zeuss kreeg medelijden en verschafte een ander  middel: hij  verplaatste hun schaamdelen naar  de 
voorkantt  - want tot die tij d hadden zij  ook die aan hun buitenkant en zij  bevruchtten en brachten 
niett  voort in elkaar, maar  in de grond, zoals de cicades - hij  verplaatste ze dus zó naar  hun 
voorkantt  en hierdoor  zorgde hij  ervoor  dat de voortplanting (yéveoiq) in elkaar  plaatsvond, door 
hett  mannelijke en het vrouwelijke, om de volgende redenen; opdat in de omarming enerzijds als 
eenn man een vrouw tegenkwam, zij  verwekten en het geslacht zich voortplantte, anderzijds als 
ookk een man een man ontmoette, er  tenminste bevrediging zou ontstaan van het samenzijn 
(owouoia)) en zij  tot rust zouden komen, zich tot hun werk zouden wenden en zich om verdere 
levensbehoeftenn zouden bekommeren.3* 

Zowell  de heteroseksuelen als de homoseksuelen overleven, omdat het verlangen 
naarr de eenwording met de ander, dat niet los van de seksuele daad ervaren wordt -
tezamenn worden beide aspecten weergegeven met de term ouvouaia (191c7) - door 
hett orgasme bevredigd wordt en tot rust komt". In het geval dat we de 'ware' hebben 
gevonden,, is seksualiteit dus noodzakelijk om in leven te blijven. Bovendien krijgt het 
gevoell  van eenwording in de seksuele daad gestalte. 
Robinn en Allen beweren dat uitsluitend heteroseksualiteit werkelijk beantwoordt aan 
dee bedoeling van Zeus38. Mijn interpretatie van de passage 191b5-191c8 (zie ook 

54Hugg en Bury vermelden dat de woorden ö "H$aioro<; , 8%Q)v xct öpyava (Smp. 192d3) naar  het 
bekendee verhaal uit de Odyssee (Vin , 266 e.v.) verwijzen. De toespeling op het Ares-Aphrodite-verhaal 
inn Homeros gaat mijns inziens echter  verder  en is komisch bedoeld: terwij l in het geval van Ares en 
Aphrodit ee het zogenaamde net dat hen onlosmakelijk met elkaar  verbond, min of meer  als straf bedoeld 
was,, willen de mensen die verliefd zijn niets liever  dan door  dezelfde god tot één geheel 
samengesmoltenn te worden. 
5555Smp.Smp. 192e3-4: icai éneiSccv öjto9ayirte, eicel a{> èv"Ai5o\) dvxv 8voïv eva etvai Koivf i xeOveo&xe. 
Dezee woorden lijken mij  een toespeling op de vrienschap van Achilleus en Patroklos (Hom. XXTJI , 65 
e.v.).. De schim van Patroklos vraagt Achilleus dat zijn as in dezelfde urn als die van hem terecht zal 
komen.. Aristophanes komt hiermee terug op het thema van de zelfopoffering van geliefden in de rede 
vann Phaidros en verklaart dus als een aanvulling op deze rede hoe het komt dat bepaalde mensen deze 
zelfopofferingg op kunnen brengen. 
xSmp.xSmp. 191b5-191c8. 
"Oo kk al koppelt Aristophanes de verzadiging van het 'samenzijn' expliciet aan de mannelijke 
homoseksualiteit,, het K<U in de woorden a\ia 5 'ei Kal dppT|v (191c6) wijst erop dat ook de 
heteroseksuelenn deze ervaring ondergaan. Het zou bovendien vreemd zijn als dit aspect van de maatregel 
vann Zeus ook niet voor  hen gold. Want anders zouden ze omkomen, óf het moest zijn dat uitsluitend de 
homoseksuelenn de maatschappij  draaiende hielden. 
"Robi nn (1958*) p. LXII : 'pour  Aristophane en effet un seul amour  répond a la volonté des dieux, celui 
dontt  la fin est la generation et la reproduction de i'espèce, celui dont 1'adultère est une perversion; 
inversement,, 1'amour  contre nature est, en vertu de cette même volonté, condamné a une satiété qui aura 
pourr  effet de detacher, pour  un temps au moins, ces amoureux de leur  passion, tandis que les vrais 
amoureux,, ceux qui Ie sont selon Ie voeu de la nature, ne veulent pas de ces interruption s (192c).'  Het is 
mijj  onduidelijk hoe bij  de interpretati e van de Aristophanesrede in geval van homoseksualiteit 
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paragraaff  3) laat zien dat dit onjuist is. Zeus kampt met twee problemen die hij beide 
doorr de maatregel van het naar voren plaatsen van de geslachtsdelen oploste. Ook de 
formuleringg van het Grieks (d>a uèv ei... aua 5'ei Kal) suggereert op geen enkele 
manierr dat de homoseksuele eros als verlangen naar eenwording en als seksualiteit 
niett volgens de bedoeling van Zeus zou zijn geweest. Vóór de aua-zin, waarin het doel 
vann de heteroseksualiteit en dat van de homoseksualiteit als gelijkwaardige 
mogelijkhedenn naast elkaar staan, ligt in de beschrijving van de ingreep van Zeus de 
focuss aanvankelijk wel op de functie van de heteroseksualiteit door het gebruik van 
dee term yeveau;; dit is te verklaren doordat Aristophanes direct het verschil wil 
duidelijkk maken met de wijze van bevruchting in fase twee en drie van de 
ontwikkelingg van de mens39. In die fasen bestond geen seksualiteit, maar kwam het 
verwekkenn tot stand door het zaad op de grond uit te storten. Zijn formulering beoogt 
tee onderstrepen dat er in fase vier penetratie plaatsvindt (èv dXAiiXoi^ 191c3, 8ia xoO 
appevoc,, èv T<*> OfiXei 191c3-4). Dat Plato Aristophanes deze vorm van seksualiteit niet 
laatt expliciteren in het geval van de mannelijke homoseksuelen, - ook al suggereert 
hijj  het wel indirect - is in overeenstemming met de algemene beschaafde norm. Zoals 
wee hebben gezien, kan men op een enkele uitzondering na uitsluitend in eufemismen 
sprekenn over de manier waarop seksualiteit tussen mannen plaatsvindt. 
Err valt nog iets anders op aan de passage 191b5-191c8. Bij de verwoording van het 
effectt van de seksualiteit vermeldt Aristophanes alleen de mogelijkheid dat een man 
mett een vrouw paart en de seksualiteit tussen mannen60. Hij laat de vermelding van 
hett seksuele contact tussen vrouwen achterwege. We kunnen hier verschillende 
redenenn voor aangeven. Het kan te maken hebben met terughoudendheid de 
lesbischee liefde te expliciteren, zoals we die in paragraaf 3 hebben geformuleerd. Ook 
eenn onbekendheid met de vrouwelijke seksualiteit kan hierbij een rol gespeeld 
hebben.. De meest waarschijnlijke reden lijk t me echter dat Aristophanes seksualiteit 
interpreteertt als penetratie. 

Dee mythe van Aristophanes biedt ook een zekere rechtvaardiging voor promiscuïteit. 
Err zijn maar weinig mensen, zegt Aristophanes, die uiteindelijk erin slagen hun 
wederhelftt te vinden (193b5-6). Dat is natuurlijk begrijpelijk, omdat er maar één 
persoonn in deze wereld is die hieraan beantwoordt. Aristophanes spoort zijn 
toehoorderss derhalve aan zoveel mogelijk gehoor te geven aan Eros. We moeten ons 
mett hem verzoenen en bevriend zijn, want dan is de kans groot dat we onze 
wederhelftt zullen opsporen. Pas als we de bevrediging van het liefdesgenot ervaren 
(ètcreteivv Töv ëpcorct 193c4), zullen we uiteindelijk gelukkig worden. Onder leiding van 
Eross zullen we ons ook de juiste houding tegenover de goden (eücépeia) eigen maken. 
Mett deze houding zullen we ons ervan verzekeren dat we niet weer de misstap 
begaann ons tegen de goden te verzetten (193a7-b3).61 Onze drang om dicoXaoia en 

gesprokenn kan worden over Tamour contre nature'. Allen (1991) p. 32: 'Aristophanes, after all, wrote 
thee Lysistrata, and only heterosexual love accords with the purpose of Zeus, who turned the genitals to 
thee front for the purpose of reproduction (191c); homosexual intercourse is at one point dismissed as a 
meanss of relieving tension and getting back to work (191c; compare 193e), and Eros in the speech of 
Aristophaness is not conceived to be primarily directed toward sexual relations at all (192c-d).' Ik zal in 
hett vervolg aantonen dat beide commentatoren de rede van Aristophanes geheel verkeerd hebben 
geïnterpreteerd. . 
&KeSmp.&KeSmp. 191c2-5. 
G0Dee reden dat Aristophanes in het geval van het seksuele contact tussen mannen öppnv öppevi schrijft 
inn plaats van dvfip dv8pi is waarschijnlijk dat dit contact niet uitsluitend tussen volwassen mannen hoeft 
plaatss te vinden, maar ook tussen een jongen/jongeman en een volwassen man. Zijn formulering is dus 
zeerr zorgvuldig. 
6lHett is niet zo dat de goden nu zonder meer en vanzelf onze vrienden en helpers zijn (zo Reckford 1974 
p.. 46), maar het is Eros die als een intermediair ons kan helpen in onze relatie met Zeus. We moeten 
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acféXyeiaacféXyeia jegens de goden te begaan, wordt in toom gehouden door Eros. Aristophanes 
koppeltt dus de juiste houding tegenover de goden en die tegenover Eros nauw aan 
hett vinden van onze wederhelft62. Eros is onze leider en aanvoerder (orpaxiryóq). De 
krijgsmetafoorr maakt het terrein van Eros tot een slagveld en onze zoektocht naar de 
waree beminde is als een militaire expeditie. 
Watt bedoelt Aristophanes nu met deze vriendschap en bondgenootschap met Eros 
diee een voorwaarde zijn voor het bereiken van ons geluk, de vereniging van onze 
persoon?? We moeten ons niet verzetten tegen hem, dat wil zeggen: we moeten ons 
doorr onze erotische gevoelens laten leiden. Het vinden van onze wederhelft is een 
militairee expeditie, een moeizaam proces. Maar we zullen kans van slagen hebben, 
wanneerr we ons op het erotische pad begeven en seksuele contacten leggen. Dat is 
dee weg waarlangs we op onze unieke wederhelft kunnen stuiten. Het is dus 
gerechtvaardigdd om wisselende contacten te hebben, omdat dit de manier is, waarop 
wijj  uiteindelijk misschien de ware kunnen vinden. Dit is de vorm van eüoéPeia die we 
jegensjegens Eros moeten betrachten. 
Dee interpretatie van de juiste houding ten opzichte van Eros sluit aan bij de passage 
191b2-5,, waarin van de mensen in de derde fase wordt gezegd dat, wanneer zij zich 
aann hun wederhelft hebben vastgeklampt in hun wanhopige verlangen de 
oorspronkelijkee natuur te herstellen, en één van hen doodgaat, zij hun toevlucht 
nemenn tot ieder ander die zich maar voordoet. Nu begrijpen we beter waarom 
Aristophaness dit heeft toegevoegd. Hiermee biedt hij een verklaring voor het gegeven 
datt wij de neiging hebben tot promiscue gedrag, zolang wij onze wederhelft nog niet 
hebbenn gevonden. Hij laat zien dat dit een onderdeel vormt van de natuur van de 
mens.. Bovendien is promiscuïteit als gedrag niet slechts gerechtvaardigd, het is ook 
eenn noodzakelijke voorwaarde voor het vinden van de wederhelft. Het is een 
onderdeell  van eros. Dat er echter aan het promiscue gedrag een zekere grens is 
verbonden,, wordt aanstonds in paragraaf 5 duidelijk gemaakt. 
Dezee interpretatie plaatst de opmerking van Aristophanes over het feit dat onder de 
heteroseksuelee mannen de meeste echtbrekers bevinden en dat heteroseksuele 
vrouwenn echtbreeksters zijn in een ander daglicht. Dit lijk t niet louter een evaluatieve 
opmerkingg te zijn, maar ook een bewering over het feit dat het voor heteroseksuelen 
zoo moeilijk is hun wederhelft te vinden. Plato laat Aristophanes een bepaald aspect 
vann het sociale leven in Atfiene, dat deze in zijn komedies zo vaak op de hak neemt, 
vanuitt een ander perspectief belichten. Dat men, gehuwd en wel, de neiging niet kan 
onderdrukkenn om daarbuiten nog andere seksuele contacten te hebben, wordt nu 
doorr Aristophanes als een natuurlijk fenomeen voorgesteld en dus als iets heel 
begrijpelijks.. Bovendien, en op dit punt kom ik in paragraaf 5 terug, houdt deze 
opmerkingg impliciete kritiek in op het huwelijk. Blijkbaar is in de meeste gevallen het 
huwelijkk geen waarborg dat men zijn wederhelft heeft gevonden. Het Atheense 
socialee systeem vormt geen goede voedingsbodem voor het bereiken van iemands 
geluk.. Dat Aristophanes niet een soortgelijke opmerking maakt over degenen die van 
eenn mannelijk of vrouwelijk geheel afkomstig zijn, heeft te maken, althans voor de 
mannelijkee homoseksuelen, met het feit dat de homoseksuele verhoudingen naast het 
huwelijkk niet als een bedreiging van het huwelijk werden gezien. Deze seksuele 
contactenn beschouwde men niet als echtbreuk. Voor nog een andere reden, zie 
paragraaff  6. 

hemm daarom onder meer eren. In deze rol is de Eros van Aristophanes wellicht een voorafspiegeling 
vann die in de rede van Sokrates. 
6262Smp.Smp. 193a7-b2: èXka TOVTOOV ëveica Jiavt'avSpa xpfj aitavra napaKeA£uea€ai eiiaefïeïv TiEpi 
öeoiiq,, ïva ra nèv èKtyvyaniev, xwv Sè TÓxoonev, dx; ó'Epax; fplv Tryencbv Kal oxpaxTryóq. 
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Alss conclusie kunnen we stellen dat seksueel verlangen een onderdeel is van eros en 
datt eros ervan doordrongen is.63 Eros als verlangen heeft wel een groter bereik dan 
alleenn de seksualiteit. Het belang van de seksualiteit in Aristophanes' weergave van 
eross blijkt uit de volgende drie overwegingen: a. ze vormt een noodzakelijke 
voorwaardee voor het vinden van de wederhelft; b. wanneer de wederhelft is 
opgespoord,, is seksualiteit een noodzakelijke voorwaarde om in leven te blijven; c. 
juistt in het bedrijven van seksualiteit wordt de mens geconfronteerd met het feit dat 
eross meer is dan alleen het verlangen naar seksualiteit. 

5.. De karakteriserin g van homoseksualiteit 

Platoo laat Aristophanes aan mannelijke homoseksualiteit de meeste aandacht 
besteden.. In de passage (3a) waarin hij van elke vorm van seksualiteit een korte 
karakteriseringg geeft, wordt de mannelijke homoseksualiteit als laatste en het meest 
uitvoerigg besproken (191e6-192b5). Homoseksualiteit staat voor exclusieve 
homoseksualiteit.. Volgens Aristophanes zijn er mannen die zich óf tot jongens, óf tot 
vrouwenn aangetrokken voelen. Zoals we hebben gezien, geldt dit niet voor vrouwen.64 

Err is dus in de visie van Aristophanes maar één vorm van mannelijke homo-erotiek. 
Ookk Pausanias onderstreepte het bestaan van exclusieve homoseksualiteit (de 
Ouranischee eros). Maar hij onderscheidde nog een andere groep, de Pandemische, 
diee een 'biseksuele' oriëntatie had. Deze mannen waren promiscue en alleen uit op 
hunn eigen genot. Het is interessant dat Aristophanes beide vormen samenvoegt: de 
promiscuïteitt is een noodzakelijk facet van homoseksueel gedrag om uiteindelijk te 
komenn tot de ware vorm van eros, namelijk die met de wederhelft. De negatieve 
houdingg die Pausanias aanneemt tegenover promiscue homoseksueel gedrag, is 
echterr geheel verdwenen. Opvallend is overigens dat beiden exclusieve 
homoseksualiteitt geenszins problematiseren, integendeel, deze wordt door beiden 
geïdealiseerd. . 
Homoseksualiteitt lijk t in Aristophanes' beschrijving gelijk te staan aan pederastie. Hij 
spreektt namelijk over twee categorieën: ó jicuSepaatiïc,, de volwassen man die op 
jongenss valt, en ó o de jongen die van mannen houdt (192b).0 Ook al deinst 
Aristophaness ervoor terug de gevoelens van de jongen voor mannen als eros te 
bestempelenn (hij spreekt van «frOeïv), toch laat hij zien dat ook de jongen een drang 
voeltt om zelf zijn wederhelft op te sporen. Bovendien zijn deze gevoelens erotisch en 
ookk seksueel van aard, omdat de jongen er plezier aan beleeft zich met mannen te 
verenigen.. Hij gebruikt hiervoor de term auujiXéiceaeai, die hij nog tweemaal (191a7, 
191b3)) toepast, maar dan in het kader van de mythe met betrekking tot de vereniging 
vann de twee helften, toen de gehelen door Zeus waren doorgesneden.66 Wat de 
jongenss willen, beantwoordt precies aan hun oude natuur. Tot zover is Aristophanes' 

63Ditt is dan ook de reden dat Sokrates in 177e van Aristophanes zegt dat hij geen andere tijdspassering 
heeftt dan Dionysos (=drank, pace Wilamowitz 1920* p. 367 n. 2, en 'drama') en Aphrodite. 
Aristophaness heeft oog voor de seksuele behoeftes in de menselijke natuur. Hierin vormt hij een 
contrastt met Eryximachos. Reckford (1974) p. 42 meent dat de komediedichter hierin ook een breuk 
vormtt met Pausanias. Maar dit lijkt me niet juist. De plaats van seksualiteit in eros vormde de kern van 
Pausanias'' bijdrage aan het symposion. Om van hem te zeggen dat hij de seksualiteit heeft 
gedepersonaliseerdd (Reckford p. 43) doet absoluut geen recht aan zijn visie. Taylor (1932) p. 86, n. 2 vat 
dee verwijzing naar Aphrodite op als een toespeling op haar connectie met de Gratiën en gaat er aldus van 
uitt dat deze verwijzing een compliment is aan het adres van de charme van Aristophanes' poëzie. Dit 
lijktt me vergezocht 
MZiee par. 3,4b. 
6565Smp.Smp. 192a7-bl: éneiSav 5è dv5po)9caai, itaioepaoroüca .... Het 8è correspondeert met het uév in 
191e7. . 
^L.S.J.. geven aan dat ouuxXéicEoOai gezegd kan worden van 'sexual intercourse' (II, 2) 
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invullingg van een homoseksuele verhouding tamelijk traditioneel, ook al verschilt zijn 
voorstellingg van die van Pausanias, doordat hij op geen enkele manier de seksuele rol 
vann de eromenos problematiseert. De pederastie vormt echter alleen de beginsituatie 
vann een verhouding en zij is de sociale structuur waarbinnen jongens en mannen op 
zoekk zijn naar hun wederhelft. Uiteindelijk pleit Aristophanes voor wat wij in onze tijd 
eenn 'homohuwelijk' noemen. Zodra een mannelijk paar, dat oorspronkelijk één geheel 
vormde,, zich heeft gevonden, blijf t het bij elkaar, zelfs als de jongen volwassen is 
geworden.. Dit is, volgens Aristophanes, wat iedere homoseksuele man wil: een 
relatiee voor altijd. Vandaar dat de verhouding van Pausanias en Agathon als 
voorbeeldd wordt gegeven (193b6-7). Wat zij hebben, zouden alle mannen van nature 
nastreven.. Vanuit dit perspectief is leeftijd binnen zo'n relatie irrelevant. Maar ook 
rolpatronenn zijn dan niet belangrijk. Het enige dat telt, is dat men omgaat met, of op 
zoekk is naar zijn alter-ego.67 In dit verlangen onderscheidt een homoseksueel zich niet 
vann een heteroseksueel.68 

Hett woord homo-huwelijk is eigenlijk niet helemaal een juiste term. Aristophanes 
maaktt een interessante opmerking over homoseksuelen en het huwelijk. 

Wanneerr  zij  volwassen mannen zijn geworden, gaat hun liefde uit naar  jongens (natSepctotoixTi) 
enn van natuie gaat hun aandacht niet uit naar  het huwelijk en het verwekken van kinderen, maar 
zijj  worden door  de zede/wet (vóu,o<;) hiertoe gedwongen. Maar  het is voor  hen voldoende met 
elkaarr  alle tij d te leven zonder  dat ze getrouwd zijn.69 

Hett is niet helemaal duidelijk of Aristophanes met vóuoc, 'wet' of 'gebruik' bedoelt. Er 
iss in de redevoering van Deinarchos tegen Demosthenes een toespeling op een 
wettelijkee bepaling dat een redenaar en een strateeg kinderen moesten verwekken™. 
Maarr zover onze kennis reikt, bestond er geen wet die verordonneerde dat alle 
mannen/burgerss moesten trouwen om kinderen, dat wil zeggen: jongens te 
verwekken.. Maar we kunnen ons voorstellen dat in Athene de sociale druk op het 
voortzettenn van de familie in verband met het veilig stellen van het familiebezit groot 
wass en dat Aristophanes met zijn opmerking hiernaar verwijst. Hoe het ook zij, 
Aristophaness suggereert dat de maatschappij het gedrag van homoseksuele mannen 
corrigeert.. De opmerking heeft natuurlijk ook een functie binnen de mythe. Immers, 
alss dit gebruik niet had bestaan, zouden de homoseksuele mannen (en vrouwen) zijn 
uitgestorvenn en was het plan van Zeus toch niet in alle opzichten perfect geweest71. 
Dee maatschappelijke (of wettelijke) druk is in Aristophanes' ogen zo groot, dat hij 
spreektt van dwang. Homoseksuele mannen kunnen niet anders dan trouwen. Toch 
geeftt deze druk blijkens de opmerking van Aristophanes wellicht geen aanleiding tot 

67Halperinn (1990) pp. 20-21 meent ten onrechte dat Aristophanes zich in het geheel niet bewust is van 
dee mogelijkheid dat volwassen mannen zich seksueel tot elkaar  aangetrokken kunnen voelen. Juist het 
ideaall  van een levenslange verbintenis wijst hierop, en ook de toespeling op Pausanias en Agathon. 
68Phaidros,, Pausanias en Aristophanes beschouwen alledrie een langdurige verhouding als ideaal. 
Phaidross gaat zelfs zover  zijn toehoorders voor  te houden dat eros mensen zelfs tot in de dood kan (en 
zouu moeten) verenigen. De Ouranische erastes wordt door  Pausanias beschreven als iemand die 
uóvtuxx;;  is: iemand die van nature de eigenschap heeft trouw aan zijn partner  te blijven. Hij  koestert het 
verlangenn zijn eromenos zijn leven lang aan zich te binden. Het vinden van de ware wederhelft is, 
volgenss Aristophanes, voldoende voorwaarde om zich voor  altij d met de ander  te verenigen. Eros wordt 
duss door  de dri e sprekers impliciet voorgesteld als het in de menselijke natuur  ingewortelde verlangen 
omm een vaste partner  te vinden en met hem een duurzame ^iXi o tot stand te brengen. 
®Smp.®Smp. 192a7-b3: érceiSdv 5è dvSpooOüoi, rcaiSepaoroüoi Kat rcpöc, yduouq icai naiSonoiiac, ot> 
npoèéxovainpoèéxovai töv votiv $uaei, dXX' vnè xo-G vóuou övaYKÖ£ovxav dXA.' è^apicet amove, uex' 
dAXf|Afi> vv KaxaCftv dvduoic, (192a7-b3). Hug zet ten onrechte de woorden ifriioe i t/m dvaYicd£ovtai 
tussenn [...]. 
70Deinarchoss 1,71, cf. Bury ad loc. 
7lDezee opmerking vooronderstelt dat de theorie van Aristophanes ervan uitgaat dat elke soort zichzelf in 
standd houdt. 
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eenn grote frustratie van de kant van de homoseksuele mannen. Hij merkt namelijk op 
datt het voor hen voldoende is om met elkaar alle tijd te leven zonder dat ze gehuwd 
zijn72.. Ik interpreteer deze zin als volgt: een man verdraagt het feit dat hij getrouwd is, 
omdatt hij er genoegen mee neemt met zijn vriend het leven te delen zonder dat hij 
mett hem gehuwd is.73 Enerzijds is het huwelijk geen noodzakelijke voorwaarde voor 
dee consolidering en de verwezenlijking van een verhouding, een gedachte die we ook 
hebbenn aangetroffen bij Aristophanes' karakterisering van de heteroseksuelen. 
Anderzijdss is voor een homoseksuele man het huwelijk met een vrouw iets wat hij 
eigenlijkk niet wil , maar blijkbaar biedt het huwelijk voldoende ruimte om zijn 
wederhelftt op te sporen en zodra hij hem heeft gevonden een seksuele verhouding en 
eenn levenslange vriendschap met hem aan te gaan. In hoofdstuk 3 (de Ouranische 
Eros)) hebben we gezien dat een getrouwde man zijn vriend in huis kon nemen en met 
hemm kon samenleven, terwijl hij een gezin onderhield. Zijn opmerking kan echter ook 
verwijzenn naar de vrijheden die het leven buitenshuis de getrouwde Athener boden. 
Hett aardige van deze passage is dat Aristophanes laat zien dat men in Athene 
nadachtt over de mogelijkheid van het homo-huwelijk. 

Aann de hele bijdrage van Aristophanes aan het symposion ontbreekt het woord ópe^n, 
datt tot nog toe in elke rede op de een of andere wijze met eros in verband werd 
gebracht.. We hebben gezien dat met name Pausanias dpe-nj voorstelt als product van 
eenn homoseksuele relatie en als de weg waarlangs het persoonlijk geluk bereikt kan 
worden.. Het vinden van en zich verenigen met de ware partner leiden, aldus 
Aristophanes,, automatisch tot geluk, dat in zijn visie meer gelijk is aan een toestand 
dann aan een activiteit. In de vereniging met de wederhelft heeft men zijn 
persoonlijkheidd en identiteit hersteld. Vanuit deze geluksopvatting is het wellicht 
begrijpelijkk dat dpe-rii als de weg waarlangs naar het geluk wordt toegewerkt, afwezig 
is.. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de wijze waarop Aristophanes de 
pederastischee relatie kenmerkt. De 'do-ut-des'-structuur, die een asymmetrische 
relatiee in evenwicht houdt, lijk t afwezig, aangezien ook de jongens plezier beleven 
aann de seksualiteit met hun minnaar.74 Het samenzijn met de ander (als wederhelft) is 
hétt geluk. Vandaar dat deze rede geen enkele toespeling bevat op een exemplarische 
roll  van de erastes ten opzichte van zijn geliefde. Aristophanes lijk t verder te 
suggererenn dat de jongens die afkomstig zijn van een mannelijk geheel, qua karakter 
all  goed zijn. Ze zijn namelijk door hun natuur het meest mannelijk (övSpeïoq) en 
bezittenn derhalve eigenschappen als zelfvertrouwen (edppoq), moed (dv5peia) en 
mannelijkheidd (dppevowtia). Deze groep jongens vormt de beste categorie jongens die 
err is75. Ze lijken dus reeds van nature begiftigd te zijn met de beste eigenschappen die 
inn het verlengde van dpexii liggen: ze hoeven dus niet meer hiertoe te worden 
aangespoordd of een leerproces te ondergaan. 
Nuu doet Aristophanes aan het slot van zijn rede een verrassende bewering die 
verstrekkendee gevolgen heeft Nadat hij nogmaals onder woorden heeft gebracht dat 

^Voorr de betekenis van Koratjfiv 'alle tijd te leven', zie Dover (1982) ad loc., cf. ook LSJ (to live one's 
livee out). 
73Dezee interpretatie lijkt mij, gegeven de context, de voorkeur te verdienen boven de volgende: de 
mannenn zouden het niet erg vinden om met een vrouw samen te leven zonder met haar getrouwd te zijn. 
74Ditt wordt ook benadrukt door Foucault (1984) p. 222. 
lslsSmp.Smp. 192a 1-2: xai eioiv ovtoi fJéXxiotot tav nai5oov Kai ueipaicicav, öte dvSpeiótatoi övxeq 
^ÓCIEI.. Zowel Pausanias als Aristophanes reageren dus expliciet op mensen die kritiek uiten op jongens 
diee seksueel contact hebben met mannen. Pausanias wijst deze kritiek van de hand door aan te geven dat 
dezee mensen over de verkeerde eros spreken. Aristophanes toont aan dat de eromenoi van een 
mannelijkk geheel vanuit zijn natuur onmogelijk schandelijke dingen zouden kunnen doen. Hun motieven 
omm zich met hun wederhelft te verenigen komen voort uk hun mannelijk karakter. De rede van Phaidros 
biedtt critici van de homoseksuele eros geen kans, omdat hij als voorbeeld ervan de ideale vriendschap 
tussenn Achilleus en Patroklos geeft. 
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hett geluk van iedereen eruit bestaat dat hij zijn ëpox; verwezenlijkt (herstel van zijn 
oorspronkelijkee natuur), merkt hij op dat 

alss dit het beste is, ook dit onder de huidige omstandigheden het beste moet zijn wat het meest 
daaraann nabij komt; en dat is het vinden van een geliefde (jtaiSiicd) die van nature in 
overeenstemmingg is met zijn eigen persoon.76 

Duss aan het einde van zijn rede geeft Aristophanes toe dat het ideaal van het vinden 
vann de enige echte wederhelft moeilijk realiseerbaar is en dat we tevreden moeten 
zijn,, wanneer we iemand vinden die op wezenlijke punten van zijn persoonlijkheid 
mett ons overeenstemt.77 Hij werkt dit punt verder niet uit en het komt aan het slot van 
zijnn rede als een tamelijk onverwachte opmerking. Er is dus als het ware een grens 
aann het zoeken naar onze wederhelft en dus ook aan de promiscuïteit om deze te 
vinden.. Een geliefde van wie we het gevoel hebben dat hij of zij bij ons past, voldoet, 
ookk al is hij of zij niet de ware. 
Mett zijn terminologie lijk t Aristophanes aan te sluiten bij de rede van Pausanias, die 
mett zijn model van de Ouranische Eros een verhouding presenteert waarbij de man 
zichh aangetrokken voelt door de wat oudere jongen die zijn vow; aan het ontwikkelen 
is.. Maar in die rede is juist de aanwezigheid van de geestelijke vermogens een 
noodzakelijkee voorwaarde voor de paideusis die de jongen zich laat welgevallen. 
Bovendienn heeft bij Pausanias de nadruk op de voüc, van de jongen de functie om 
duidelijkk het verschil aan te geven met de Pandemische eros, waarin ook het 
vrouwelijkee element aanwezig is. In de hierboven besproken passage uit de rede van 
Aristophaness gaat het hier niet om. Ten eerste geldt zijn opmerking voor alle 
categorieënn mensen. Maar ook in het geval van een homoseksueel paar is het feit dat 
dee jongen innerlijk op zijn erastes lijkt , niet een voorwaarde voor paideusis. 
Integendeel,, juist omdat de jongen qua karakter naar zijn minnaar aardt, lijk t de 
paideusispaideusis niet meer van belang te zijn. 
Nett als bij Pausanias zijn voor Aristophanes de mannen die exclusief homoseksueel 
zijnn het mannelijkst. Ze zijn bij uitstek dvSpeioc,. Bovendien is hun genderrol gekoppeld 
aann een sociale rol: het zijn bij uitstek politici78. Heteroseksuele mannen stammen af 
vann een androgyn geheel en Aristophanes speelt dus duidelijk met de dubbele 
betekeniss van dit woord: heteroseksuele mannen zijn door hun verbondenheid met 
hett vrouwelijke, ook vrouwelijk van aard met alle gevolgen van dien voor hun 
karakter.. Ook bij Aristophanes is de genderrol gescheiden van de seksuele rol. Als 
onzee interpretatie van de passage 191c2 e.v., waar Aristophanes over de seksualiteit 
spreekt,, juist is, dan is penetratie ook het seksuele patroon van een homoseksuele 
relatie.. De passieve rol doet blijkbaar geen afbreuk aan de mannelijke aard die 

1616Smp.Smp. 193c5-8: ei 5è tovxo dpioxov, dvayicalov Kai T<ÖV VÖV napóvxoav tö toikou éYYVtÖTa» 
dpiötovv elvai- TOÜTO 8' éari rcctiSuccöv TÜJCEIV KCtxd voöv aurai JIE^DKÓTCDV . Voor  de vertaling van 
Kcttdd voüv volg ik Dover  (19822) ad loc. Cf. ook LSJ lemma voóc, 3. 
""I nn de Politika (II , 1262b 10-15) verwijst Aristoteles naar  de rede van Aristophanes en zegt dat de 
personenn in een liefdesrelatie door  hun extreme affectie ernaar  verlangen om samen te groeien en uit 
tweee één te worden; maar  voordat ze dit bereiken is het noodzakelijk dat ze beiden of één van beiden 
erdoorr  (hun extreme affectie) verteerd zijn (è+6dp6ai). Met 'één van beiden' doelt hij  natuurlij k op de 
erastes.. Aristoteles benadrukt de heftigheid van de hartstocht die iemand heeft voor  zijn wederhelft, 
maarr  doelt waarschijnlij k óók op het feit dat het vinden ervan bijna een onmogelijkheid is. De hierboven 
gegevenn interpretati e van de passage uit de Politika verdient mijns inziens de voorkeur  boven de 
interpretati ee die Friedlander(19602) p. 17 geeft: volgens hem gaan beiden te gronde wanneer  ze 
samensmelten.. Mijn s inziens houdt deze interpretati e onvoldoende rekening met het perfectum 
é<t>6öp6aii  (1262M4). Ook de vertaling van B. Jowett (in Ross vol. X) suggereert een verkeerd beeld: 
'andd from being two to become one, in which case one or  both would certainly perish.' 
lslsSmp.Smp. 192aÉH7: KQÏ yap TeXeoöÖévrec, uóvoi djiofïaivoixn v elc, xd jroXmic d avSpec, oi xotoürot. 
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homoseksuelee jongens en mannen hebben, en de actieve rol van de heteroseksuele 
mannenn sluit niet uit dat hun karakter een feminien aspect heeft. 
Dezee ironische karakterisering van de heteroseksuele en homoseksuele man - een 
voorstellingg die we ook bij Pausanias vinden - is vooral gelegen in het feit dat deze 
voorstellingg van zaken door Aristophanes, een fervente aanhanger van de 
heteroseksuelee ideologie, wordt gegeven. De ironie wordt des te groter, doordat Plato 
Aristophaness een hogere waardering laat geven van de homoseksuele eros dan van 
dee heteroseksuele liefde. Allereerst worden alleen de gevoelens van de 
homoseksuelee man voor zijn geliefde expliciet als een vorm van ép<aq aangeduid. Het 
mannelijkee geheel brengt betere mannen voort. De jongens uit dit geheel zijn de 
bestenn die er zijn (192al). Aristophanes verzet zich heftig tegen de opvatting dat deze 
jongenss zich uit schaamteloosheid seksueel aan hun minnaar zouden overgeven. Al 
hunn motieven voor deze vereniging zijn van het edelste soort (192a2-5). Bovendien 
laatt hij zich negatief uit over het seksuele gedrag van de heteroseksuelen en uit hij 
kritiekk op het instituut van het huwelijk. Opvallend is dat hij, ook wanneer hij in het 
algemeenn over eros als het zoeken naar de wederhelft spreekt, zich van termen 
bedientt die vooral op homoseksuele relatiepatronen van toepassing zijn. Zo hanteert 
hijj  steeds het begrip itaiSucd (193b5, 193c4, 193c7) en ép<ö*ievoq (192e8). Plato laat 
Aristophaness weliswaar nadrukkelijk onder woorden brengen dat hij spreekt over 
allee mannen en vrouwen, maar deze opmerking versterkt juist het ironiserende effect. 
Verderr besteedt hij de meeste aandacht aan homoseksuele eros. De lezer krijgt de 
indrukk dat Aristophanes in deze relatievorm de meeste interesse heeft. Ik ben het dus 
geheell  oneens met geleerden als Robin en Allan, die suggereren dat de rede van 
Aristophaness aan de heteroseksualiteit het primaat geeft. Precies het 
tegenovergesteldee is het geval. In het vervolg (paragraaf 7) zullen we zien dat zijn 
theoriee over de aard van eros ook het best van toepassing is op de homoseksualiteit. 

6.. Essentialisme en identiteit 

Aristophaness geeft een genetische verklaring voor de verschillende vormen van 
seksualiteit.. Het feit dat iemand hetero- of homoseksueel is, is terug te voeren op zijn 
tvoiq,tvoiq, waarmee Aristophanes op iemands natuurlijke, oorspronkelijke constitutie/ 
vormm doelt79. Doordat de seksuele identiteit gekoppeld is aan de oorspronkelijke fuoiq 
vann de mens, is zij onvermijdelijk: er is geen moment in iemands leven waarop hij kan 
kiezenn in welke richting (hetero- of homoseksueel) hij zich kan ontwikkelen. Zijn 
natuur,, dat is, zijn oorspronkelijke constitutie, dicteert datgene waarop zijn erotische 
verlangenss zijn gericht. Eros zelf is een natuurlijk fenomeen, is diep in de menselijke 
natuurr ingeworteld80; maar ook het object van dat verlangen is even. natuurlijk als het 
verlangen.. Het verlangen om één te worden en het object van dat verlangen zijn 
onlosmakelijkk met elkaar verbonden, doordat zij beide voortkomen uit onze 
oorspronkelijkee constitutie. 
Vanuitt deze genetische zienswijze zijn heteroseksualiteit en homoseksualiteit 
gelijkwaardig:: beide worden op dezelfde wijze verklaard. Bovendien wordt 
heteroseksualiteitt binnen deze verklaring niet gesteld tegenover homoseksualiteit. Er 
iss wel een absolute scheiding tussen de verschillende vormen van seksualiteit: 
iemandd is óf een homoseksuele man óf een lesbische vrouw óf heteroseksueel. Geen 
grensvervaging,, geen vorm van 'biseksualiteit', zoals we die in de rede van Pausanias 
hebbenn aangetroffen. De strikte grens wordt wel door de maatschappij enigszins 

"ilróaiqq heeft deze betekenis in 189d5,d6,191a5,191d2,193c2,193c5,193d4. 
"Cf.. de woorden van Aristophanes (191c8-d3): ëon 6r\ oxtv èie xóaov ó êpax, ë^trax; dXXriXoov xoïq 
dvOpcónou;; iccd ti\c, dpxaiaq ^üoeox; cruvayoyyeui; icai èTuxeipcöv noifiom ëv étc 5wïv icai 
idaaaötnn tfjv $wnv xfiv dvOpantivnv. 
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gecorrigeerd,, doordat homoseksuelen gedwongen worden te trouwen. Maar dit 
maaktt hen in de visie van Aristophanes niet tot biseksuele mensen. 
Wee hebben gezien dat Aristophanes bepaalde karaktereigenschappen expliciet 
verbondenn heeft met de oorspronkelijke constitutie van het mannelijk geslacht en 
impliciett met die van het androgyne geslacht. Deze eigenschappen betreffen niet 
alleenn de gender ('mannelijkheid'), maar reiken verder en hebben betrekking op het 
wezenn van het individu. De wijze waarop de jongen zich gedraagt ten opzichte van 
zijnn minnaar, komt voort uit zijn 'mannelijke' natuur. Maar de seksuele identiteit heeft 
eenn grotere impact op iemands leven. Volgens Aristophanes beheerst eros ons hele 
leven.. Het realiseren en in praktijk brengen van de eros vormen een noodzakelijke én 
voldoendee voorwaarde voor het bereiken van het menselijk geluk. Maar eros is niet 
loss te koppelen van de seksuele identiteit. We kunnen het belang van eros dus ook als 
volgtt formuleren: de erotische drang die iemand bijvoorbeeld als homoseksueel heeft, 
iss de kracht die zijn leven tot een gelukkig leven kan maken.. Het feit dat een man zich 
aangetrokkenn voelt tot jongens is van beslissend belang voor de invulling van zijn 
leven.. Dus homo- of heteroseksueel zijn is niet een bijkomstigheid, maar vormt de 
nucleuss van iemands leven. In deze zin vormt de seksuele identiteit in Aristophanes' 
visiee iemands essentie die met onze natuur samenvalt en geeft hij - zover wij weten 
dee eerste in de literatuur - een essentialistische verklaring van de seksuele identiteit. 

7.. Het principe van gelijkheid en de beperkingen van de mythe. 

Inn onze bespreking van de rede van Pausanias en Eryximachos hebben we laten zien 
datt Plato aan de hand van deze redes onderzoekt in hoeverre het principe van 'het 
gelijkee trekt het gelijke aan' bij de menselijke eros en de eros als universeel principe 
eenn belangrijke rol speelt. Ook Aristophanes laat hij met dit principe worstelen en hij 
confronteertt de lezer nog duidelijker met de problemen die de toepassing van dit 
principee op eros met zich meebrengt. Laten we eerst de passages bekijken waarin 
sprakee is van dit principe. 
Inn zijn beschrijving van de 'bolletjes'-mensen benadrukt Aristophanes dat de twee 
helftenn min of meer aan elkaar gelijk zijn. Afgezien dat de twee lichaamshelften in 
ledematenn en dergelijke overeenstemmen, zijn de gezichten aan elkaar gelijk 
(önoio?)8'.. Dus elke persoon is het evenbeeld van zijn wederhelft, althans die indruk 
wordtt door Aristophanes gewekt. Dus het zoeken naar de wederhelft is het zoeken 
naarr dat wat in uiterlijk gelijk is. In Aristophanes' visie is de schoonheid van de 
jongenn als stimulus voor de erotische belangstelling van de minnaar niet meer 
essentieell  en het raXó<;-element is dan ook geheel afwezig in zijn rede. Eros is niet het 
verlangenn naar een mooie jongen, maar naar eenwording met de wederhelft, 
ongeachtt hoe deze eruit ziet. De schoonheid is niet hett criterium voor de verliefdheid, 
maarr de mate waarin de ander lijk t op degene die door eros is bevangen. 
Dee term öuoio? komt in hetzelfde verband nog één keer voor en wel in 19235 s2. 
Homoseksuelee jongens en jongemannen geven zich niet uit schaamteloosheid aan 
hunn minnaar over, maar doen dit juist op grond van een voortreffelijk karakter. Ze 
bezittenn zelfvertrouwen, dapperheid en mannelijkheid; hieraan voegt Aristophanes 
toee dat zij in hun geliefde begroeten wat aan hen gelijk is.83 In deze passage heeft de 
gelijkheidd betrekking op het karakter. Dus het feit dat beiden van een mannelijk 

8l8lSmp.Smp. 189e7-190al: Kat rcpóoama 6x> èjt' aóxévt KuicXoiepéi, öuoia rcavtn ... 
82Ookk in 190b5 gebruikt Aristophanes de term öuoio<; om uit te leggen hoe de 'bolletjes'-mensen aan 
hunn vorm en hun manier van voortbewegen komen, namelijk doordat zij gelijk zijn aan hun ouders (de 
zon,, aarde maan). Hier gaat het dus niet om een verklaring waarom twee wederhelften elkaar 
aantrekken. . 
"Smp,"Smp, 192a5: xö öuoiov oüroiq öorca^ónevoi. 
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geheell  afkomstig zijn, maakt dat zij overeenstemmen in karaktereigenschappen. Het 
iss echter niet helemaal duidelijk of deze overeenstemming uitsluitend te maken heeft 
mett het feit dat ze van een mannelijk geheel afstammen, of ook met het feit dat ze tot 
éénn en hetzelfde geheel behoord nebben, zoals bij het uiterlijk het geval lijkt . De 
eigenschappenn die Aristophanes opsomt, namelijk zelfvertrouwen (edppcx;), dapper-
heidd (övSpeïa) en mannelijkheid (dppevüMiia), suggereren het eerste. Eros wordt dus 
gekenmerktt als een aantrekkingskracht van het gelijke tot het gelijke. 
Inn 192b5 wordt de term xó öumov vervangen door xó ouryevé; en in 193d2, aan het slot 
vann de rede, door xó oiiceïov84. Ook in 192b5 spreekt hij over het mannelijke 
homoseksuelee paar, maar in 193d2 gaat het in het algemeen over Eros, die ons 
mensenn het meest van dienst is door ons te leiden naar wat aan ons verwant is. Zowel 
dee term avYvevfV; als oWeloc, hebben een vagere betekenis dan Öuoioc*5. Beide termen 
benadrukkenn daarentegen wel dat de twee helften van één geheel afkomstig zijn, 
waardoorr zij verwantschap of overeenkomsten vertonen, alsof ze van één familie 
afstammen.. Waarom maakt Aristophanes de verschuiving van het öu,oiov-begrip naar 
hett oixéiov-begrip? 
Hett is duidelijk dat de mythe van Aristophanes, een aitiologie van eros als het 
verlangenn naar eenwording en als aantrekkingskracht van het gelijke tot het gelijke, 
inn strikte zin alleen van toepassing is op het mannelijke en vrouwelijke geheel, dat wil 
zeggen:: op de homoseksuele paren.86 Maar ook hier zijn haken en ogen. Er is 
namelijkk het volgende probleem. Hoe moeten we de mythe opvatten in het geval van 
dee moderne mensen? Bedoelt Aristophanes te zeggen dat ook zij afstammen van een 
geheel?? Of moeten we zijn theorie als volgt formuleren: er is ooit, in het verre 
verleden,, een fase geweest waarin de mensen één geheel waren. Dat is onze 
oertoestandd en de maatregel van Zeus was een unieke gebeurtenis. Via onze ouders 
enn voorouders is ons een in onze natuur ingeworteld instinct meegegeven om op zoek 
tee gaan naar degenen die uiteindelijk van hetzelfde geheel afkomstig zijn als wij. Als 
ditt zo bedoeld zou zijn, zou dit impliceren dat er meer mensen in de wereld zouden 
rondlopenn die uiteindelijk van hetzelfde geheel zouden afstammen. Maar het is 

**Smp.**Smp. 192b3-5: ndvxoac, uev ow ó xotoüxoi; Jicuöepaaxiv; xe Kal $iA£paoxf|q yiyvexai, dei xó 
ovyyevèqq acnca^óuevoc, en 193dl-2: "Eptoxa, ÖQ ëv xe xtp napóvxi fuidc, nXeïaxa óvwnaiv eiq xö 
oiiceïovv aycov... In 192c 1 treffen we het begrip oiKeióxr^  op één lij n met Qikia en Êpooc, aan: wanneer 
wijj  eenmaal onze wederhelft gevonden hebben, raken we buiten onszelf van fyikia, oiKeióxnq (gevoel 
vann intimiteit ) en ëpox;. Het oixeïo^-begrip vinden we verder  terug in 193a2 waar  Aristophanes zegt dat 
wijj  mensen ten gevolge van ons onrecht tegenover  de goden door  Zeus gescheiden werden 
(SiopKiodiuiev),, precies zoals de Arkadiër s door  de Spartanen. Het geheel dat wij  waren, wordt 
vergelekenn met de stad Mantinea die wordt opgesplitst. Ik volg Dover  (1965) pp. 3 e.v., die overtuigend 
laatt  zien dat deze passage een toespeling is op de gebeurtenis in 38S/4, pace Mattingl y (1958), die pleit 
voorr  een verwijzin g naar  gebeurtenissen van 418/7. Als Dover  gelijk heeft, hebben we hier  te maken 
mett  een opvallend anachronisme, hetgeen echter  niet ongebruikelijk is bij  Plato (zie Dover  196S p. 7). 
^Hett  begrip 'gelijk '  in öuoioc, kan de connotatie hebben van 'gelijkend op' maar  ook van 'precies gelijk' , 
'hetzelfde',, zie Muller  (1965) pp. XIÜ-XIV , n. 19. Door  de term eerst toe te passen op het uiterlij k 
(190al)) in de betekenis van 'precies gelijk' , wekt Aristophanes wellicht de indruk dat ook de tweede 
plaatss waar  hij  ÖUOUK; gebruikt (192a5), zo geïnterpreteerd moet worden. 
"He tt  öumov-principe, dat in de Aristophanesrede een belangrijke rol speelt, suggereert dus dat de 
mannenn die naar  mannen verlangen en vrouwen die naar  vrouwen verlangen impliciet een groep 
vormenn ten opzichte van hen die van het man-vrouw-geheel afstammen, pace Halperin (1990) p. 20. 
Datt  Aristophanes deze isomorphic tussen beide categorieën van homoseksuele personen niet verder 
uitwerkt ,, heeft mijns inziens niets te maken met het feit dat er  geen congruentie tussen hen zou bestaan. 
Platoo laat hem verder  alleen de mannelijke vorm van homoseksualiteit toelichten. Hierdoor  blijf t de lezer 
mett  een aantal onbeantwoorde vragen zitten ten aanzien van de vrouwelijk e vorm van homoseksualiteit. 
Betreftt  deze in aanvang ook een relatie tussen een volwassen vrouw en een meisje? Is de paideusis ook 
hierinn afwezig? Zij n deze vrouwen 'vrouwelijker '  en van een beter  soort dan vrouwen die afkomstig zijn 
vann een man-vrouw-geheel? Dat Aristophanes deze vragen niet beantwoordt, heeft dus niets te maken 
mett  de afwezigheid van een parallelli e tussen de mannelijke en vrouwelijk e homoseksualiteit, maar  met 
dee historische positie van de vrouwen, en lesbiennes in het bijzonder, in de Atheense maatschappij. 
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duidelijkk dat dit Aristophanes niet voor ogen staat. Uit zijn rede blijkt dat er slechts 
éénn individu als een ovjipoXov bij ieder van ons past. In 193d3-5 zegt hij duidelijk dat 
iederr van ons een cunpoXov van een mensengeheel is en dat ieder van ons 
doorgesnedenn is als een platvis87. We moeten wel concluderen dat diachronie en 
synchroniee in deze mythe door elkaar lopen: enerzijds heeft Zeus in het verre 
verledenverleden van de geschiedenis van de mens ons doorgesneden, zodat wij vanaf dat 
momentt gescheiden zijn van onze andere helft; anderzijds wordt de menselijke staat 
voorgesteldd alsof ieder van ons nu direct van een geheel is afgesneden en alsof er 
tussenn deze gebeurtenis en onze existentie geen generaties hebben geleefd. Logisch 
gezienn is de mythe in dit opzicht inconsequent, hetgeen verschillende oneffenheden 
tott gevolg heeft. 
1.. In het geval van de mannelijke homoseksuelen is het vreemd dat de verhouding 
eenn jongen/jongeman en een volwassen man betreft. Wanneer we uitgaan van het 
synchronee perspectief klopt dit gegeven niet met het feit dat de twee helften uiterlijk 
aann elkaar gelijk moeten zijn. Het uiterlijk kan wel in aanleg aan elkaar gelijk zijn. De 
gelijkheidd is vooral gelegen in het feit dat beiden van het mannelijk geslacht zijn en in 
karakterr overeenkomen. In deze aspecten vormt het minnende paar een harmonieus 
geheel. . 
2.. In het geval van de heteroseksuelen zijn er tussen de wederhelften meer 
verschillenn dan overeenkomsten. Qua uiterlijk en sekse verschillen ze. Ook wat 
karakterr betreft zullen er verschillen zijn, ook al is de man van het androgyne geheel 
minderr mannelijk dan de man van het mannelijk geheel. Wellicht is vanuit deze 
overwegingg beter te begrijpen, waarom Aristophanes juist met betrekking tot 
heteroseksuelenn de promiscuïteit benadrukt (191d7-el). Het is voor hen moeilijker 
omm iemand te vinden die qua karakter met hen overeenstemt (icaid voüv crüxdij 
7ie$uKÓT<Bvv 193c8). Het is voor hen dus veel moeilijker om aan het öuoiov-principe in dit 
opzichtt te beantwoorden. Als Aristophanes de Atheense huwelijksgewoonte in zijn 
achterhoofdd heeft, is het leeftijdsverschil tussen de partners even groot als bij de 
mannelijkee homoseksuele paren. 
Overr vrouweüjke homoseksualiteit zegt hij weinig, maar hier zal net als bij de mannen 
opp wezenlijke punten gelijkheid bestaan. Dus de mythe, die in essentie duidelijk wil 
makenn dat eros het verlangen is zich met degene die 'gelijk' is te verenigen, is het 
meestt van toepassing op de homoseksuele paren en nauwelijks op heteroseksualiteit. 
Wee mogen stellen dat ook vanuit dit perspectief de rede van Aristophanes als het 
waree een pleidooi is voor homoseksualiteit. Zijn mythe over de oorspronkelijke 
'natuur'' van de mens en zijn theorie over eros passen het best op homoseksuelen. 
Doorr de plaats van vrouwelijke homoseksualiteit in de Atheense maatschappij en de 
aardd van het symposion waaraan Aristophanes deelneemt, concentreert hij zich op 
homoseksuelee mannen. Eros is op hen het volledigst van toepassing en daarom past 
hijhij  het woord ëpox; uitsluitend op hun erotische gevoelens voor hun JICUSIKÖ toe.88 Net 
zoalss in de bijdragen van Phaidros en Pausanias is bij hem de mannelijke 
homoseksuelee liefde de ware vorm van épwq!89 Deze gedachte bereidt dezelfde 
thematiekk in de rede van Sokrates/Diotima voor. 

^Smp.^Smp. 191d3-5: ëKaoroq ox>v T)ua>v éaxiv dvOpamou aüuftoXov, axe Texuiiuévoq axmep ai ynTtai , 
è££ èvóq 5uo. 
"Hierui tt  blijk t dat het verlangen naar  procreatie geen overheersend deel van ëpcoq vormt. 
"I nn veel opzichten komen de distinctieve kenmerken van de Ouranische verhouding, het ideaal van 
Pausanias,, overeen met de Aristophaneïsche weergave van een verhouding tussen mannelijke 
homoseksuelen.. We hadden vier  kenmerken van de Ouranische eros onderscheiden, te weten: a. het 
objectt  van de eros zijn oudere jongens; b. exclusieve homoseksualiteit; c. trouw en een langdurige relatie 
enn dus geen promiscuïteit; d. het pedagogische aspect. Aristophanes benadrukt ook de kenmerken a, b 
enn c. Zoals we hebben gezien, verklaart Aristophanes promiscuïteit louter  als een functionele stap in het 
zoekenn naar  de ware partner. Zodra deze is gevonden, is van promiscuïteit geen sprake meer. De 
afwezigheidd van het pedagogische element in de weergave van Aristophanes is dus opvallend. 
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Maarr Plato laat er voor de oplettende lezer geen misverstand over bestaan dat de 
mythee in belangrijke opzichten rammelt. Aristophanes past zijn theorie aan en 
vervangtt derhalve het öy.oiov-aspect door het oiiceïov-aspect, waarmee hij de 
verwantschapp naar voren haalt als essentieel kenmerk van het object van eros. 
Hiermeee corrigeert hij de mythe, ten einde haar ook van toepassing te laten zijn op 
heteroseksualiteit.. Bovendien is deze correctie nodig, gezien zijn opmerking dat de 
erastess het ideaal van de unieke wederhelft laat varen en tevreden is met een jongen 
diee wat zijn geestelijke vermogens of instelling betreft met hem overeenkomt.90 De 
erastess hoeft dus niet te bUjven zoeken naar iemand die naadloos bij hem past. In dit 
aspectt - de correctie op het öuoiov-principe - ligt een belangrijke functie van de 
Aristophanesrede.. Plato laat zien dat de visie dat aan eros het öjioiov-principe - de 
erastess valt op iemand die aan hem gelijk is - ten grondslag ligt, onjuist is. Zo'n visie is 
gedwongenn een absolute dichotomie aan te brengen tussen een man die zich tot 
jongenss voelt aangetrokken en een man die op vrouwen is gericht. We zullen zien dat 
Diotimaa dit niet overneemt, maar veeleer de opvattingen van Pausanias in deze volgt. 
Maarr ook zij neemt het oUeïov-begrip over en het zal een belangrijke rol spelen in 
haarr opvattingen over de manier waarop het 'erotische' proces zich voltrekt. De 
Aristöphanes-passagee heeft in dit opzicht, net zoals de Eryximachosrede, een parallel 
inn de Lysis. Ook in deze dialoog wordt onderzocht of het gelijkende (xó Öuoiov) vriend 
iss van het gelijke (xó öjiotov).91 De reden om het xó öuoiov-principe te verwerpen is in 
dezee passage wel anders: alleen goede mensen kunnen vriend van elkaar zijn, omdat 
slechtee mensen onbestendig zijn en zelfs niet op zichzelf gelijken. De gelijke kan 
echterr een gelijke geen hulp bieden. Een goed iemand is voor zichzelf voldoende en 
heeftt dus geen behoefte aan vrienden. Dus de goede mensen kunnen geen vriend zijn 
vann goede mensen. Vervolgens wordt aan het einde van de dialoog de relatie tussen 
hett oiKelov-begrip en ëpox;, tyikia en èmQvvia onder de loep genomen92 en er wordt 
vastgesteldd dat het oUevov niet hetzelfde is als öuoiov.93 Maar de discussie eindigt 
uiteindelijkk in een aporie.94 De passage uit de Lysis verheldert in bepaalde opzichten 
dee accenten die Plato in de bijdrage van Aristophanes heeft gelegd. Het öuoiov-
principee gaat, zoals we hebben gezien, in zekere zin het best op voor de 
homoseksuelee mensen. Dit blijken tevens de beste mensen te zijn. Nu wordt de 
overeenkomstt met de Lvsw-passage duidelijker. Deze benadrukt dat de goede 
mensenn elkaar geen hulp (éniico-upia 215a2) bieden. Nu begrijpen we waarom Plato 
hett dpern-aspect, dat verder in het Symposium een sleutelrol vervult, in de rede van 
Aristophaness achterwege heeft gelaten. De jongen is al goed en heeft geen paideusis 
vann zijn erastes nodig. Hierin ligt vanuit het Platoonse standpunt gezien een groot 
mancoo in de visie van Aristophanes. Als de erastes en de eromenos ook in dit opzicht 
öuoioqq zijn, en aan zichzelf genoeg hebben, bestaat er eigenlijk bij beiden geen 
behoeftee om vrienden van elkaar te zijn. In dit opzicht is er dus een groot verschil met 
dee rede van Pausanias. We zullen zien dat Diotima wat dit aspect betreft een eigen 
wegg inslaat en een oplossing biedt voor deze impasse. 

8.. Aristophanes, Sokrates en Plato 

Inn paragraaf 1 hebben we gesteld dat er op grond van de Wolken van Aristophanes 
enn de dialogen van Plato geen aanleiding is te concluderen dat er sprake zou zijn van 
eenn grote vijandigheid tussen Aristophanes en Sokrates. Maar we moeten hierbij 

90Dee overeenstemming wordt geformuleerd aan de hand van de prepositie ïcaxd (Smp. 193c8). 
9IP1.. Ly. 213d6-215c2. 
"PI.. Ly. 221e e.v. 
»P1.. Ly. 222c3. 

rr de 'erotische' enscenering van deze dialoog, zie hfdst. 7, par. 5. 
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directt aantekenen dat we eigenlijk niet kunnen spreken over de relatie tussen 
Aristophaness en Sokrates, omdat we hierover geen directe verslaggeving hebben. 
Wee kunnen uitsluitend spreken over de wijze waarop Aristophanes Sokrates 
parodieertt in zijn komedie én over de manier waarop Plato daarop reageert, hoe in 
zijnn voorstelling Sokrates deze parodie heeft verwerkt en in hoeverre hij haar als een 
bedreigingg ziet". 
Wee hebben gezien dat in het Symposium zelf geen spoor van directe vijandigheid 
tussenn Sokrates en Aristophanes valt te bespeuren. Integendeel, Plato stelt de situatie 
voorr alsof Aristophanes goed met Sokrates overweg kan en geboeid met hem kan 
discussiëren.. Toch denk ik dat Plato op een zeer subtiele manier in zijn Symposium de 
figuurr van Aristophanes te grazen neemt en hem als het ware min of meer eenzelfde 
behandelingg geeft als de komediedichter Sokrates had gegeven. Om dit duidelijk te 
makenn moeten we ons de volgende vragen stellen: a. welke houding heeft 
Aristophaness blijkens zijn komedies tegenover de verschillende vormen van 
seksualiteit;; b. welke houding hiertegenover geeft Aristophanes aan Sokrates in de 
Wolken;Wolken; c. wat is het algemene beeld van hetero- en homoseksualiteit in de Wolken. 
Alss antwoord op de eerste vraag kunnen we stellen dat in de komedies van 
Aristophaness de heteroseksualiteit als de normale vorm van seksualiteit wordt 
voorgesteld96.. Zijn komedies zijn zo doordrongen van toespelingen op, en expliciete 
vermeldingenn van heteroseksualiteit dat ze als documenten van een 'heteroseksuele 
ideologie'' aangemerkt kunnen worden. De komische held die aan het slot van een 
stukk triomfeert, is succesvol in het verleiden van de andere sexe. De seksuele 
metaforenn en grappen zijn grotendeels gevormd vanuit het perspectief van de 
heteroseksuelee man. Bovendien gebruikt Aristophanes de heteroseksualiteit niet 
alleenn om grof en obsceen te zijn en dus als middel om zijn publiek te vermaken, de 
contextt is in sommige gevallen zonder meer serieus. 
Homoseksueell  gedrag van mannen die erop uit zijn jongens te penetreren, wordt in 
dee komedies van Aristophanes niet zozeer belachelijk gemaakt. Nergens blijkt uit de 
tekstt van Aristophanes dat zulke mannen verkeerde neigingen zouden vertonen of 
perr definitie niet zouden passen in de Atheense samenleving.97 Deze vorm van 
homoseksueell  gedrag is echter zeer weinig in de komedies aanwezig. Passieve 
homoseksuelenn daarentegen worden veelvuldig op de meest vernederende en grove 
wijzee neergehaald. Termen die Aristophanes graag hierbij gebruikt zijn eüpwtptoicToq, 
Kaxcmijyojvv en Kivoiijievo?. Personen worden met naam en toenaam als halve vrouwen 
afgeschilderdd die niets liever willen dan gepenetreerd worden. Henderson somt er 42 
op.988 Het beeld dat de komedies van mannen met een homo-erotische belangstelling 
geeft,, is dus tamelijk eenzijdig en over het algemeen genomen negatief. Homo-
seksueell  gedrag wordt bijna altijd verbonden met een overmatig verlangen om 

95Vanuitt deze visie mis ik in Dovers bespreking van de mogelijke oplossingen voor het probleem van 
hett grote verschil in de beeldvorming van Sokrates enerzijds door Aristophanes en anderzijds door Plato 
enn Xenophon, de vierde mogelijke verklaring, namelijk dat zij allen, Aristophanes én Plato en 
Xenophon,, een verkeerd beeld van de filosoof geven. Deze verklaring lijk t mij de enige juiste, waardoor 
hett niet nodig is om, zoals Dover heeft gedaan, te veronderstellen dat 'although the difference between 
Socratess and the Sophists was known to Aristophanes, in the sense that the data which constituted that 
differencee were available to his organs of perception, he simply did not see it, and if it had been pointed 
outt to him he would not have regarded it as important' (Dover (1971) p. 72). 
^Mij nn opmerkingen over de houding van Aristophanes tegenover de verschillende vormen van 
seksualiteitt leunen sterk op het werk van Henderson (19912) pp. 208-22 en Dover (1968) pp. LXTV-
LXVII  en (1978) pp. 135-153. Zie verder mijn bespreking hiervan in deel 1, hfdst. 7.9. De term 
'heteroseksuelee ideologie' wordt echter door geen van beiden gebruikt 
"Zi ee Dover (1978) pp. 137 e.v. 
98Hendersonn (19912) pp. 213-5. De lijst is in die zin niet helemaal representatief voor het aantal bespotte 
passievee homoseksuelen, omdat, zoals Dover (1978) p. 143 opmerkt, termen als Kaïaitvrfmv en 
EvpunpooKto*;; in de komedie als een scheldwoord kunnen fungeren zonder een directe toespeling op 
passievee homoseksualiteit in te houden. 
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gepenetreerdd te worden en tegelijk gekoppeld aan schaamteloosheid, corruptie, 
decadentie,, verwijfdheid en perversie. 
Sokratess wordt in de Wolken belachelijk gemaakt. Hij wordt voorgesteld als een 
sofistt en een quasi-intellectueel, die zich in zijn wetenschappelijke activiteit met 
banalee zaken bezighoudt.99 Hij ontvangt, zoals de sofisten, geld voor deze bezigheid en 
beoefentbeoefent een dubieuze vorm van retoriek, aan de hand waarvan iemand die het bij het 
verkeerdee eind heeft, in staat is zijn publiek ervan te overtuigen dat hij het gelijk aan 
zijnn zijde heeft. Hij verwerpt de traditionele goden en de heersende cultus en vereert 
eigenn goden in de gedaante van de Wolken. In ieder geval zal deze karakterisering 
vann Sokrates voor Sokrates zelf en voor Plato, die zijn lezers een volledig ander beeld 
vann Sokrates geeft, aanstootgevend en beledigend geweest zijn. Afgezien van bizarre 
theorieënn van natuurfilosofische en godsdienstige aard gebruikt Aristophanes de 
figuurr van Sokrates ook als spreekbuis om spottende opmerkingen te maken over 
homoseksueell  gedrag. Sokrates legt aan Strepsiades uit dat de Wolken elke vorm die 
zee maar willen, kunnen aannemen. Als ze een langharige, wilde man zien, één van de 
mensenn die Xdciot, ruigharig, zijn, zoals de zoon van Xenophantos, dan drijven zij de 
spott met zijn waanzin en nemen de vorm aan van Kentauren. Zowel Xdoioq als 
Kévtaupoc,, kunnen de associatie hebben van een actieve pederast, die aggressief met 
zijnn slachtoffers omgaat100. Vervolgens zegt Sokrates dat toen de Wolken Kleisthenes, 
eenn notoire pathicus, zagen, zij in vrouwen veranderden (355). In vers 673 e.v. maken 
Sokratess en Strepsiades grappen over de vrouwelijke gender van een zekere 
Kleonymos.. Hetzelfde doet Sokrates met Philoxenos, Melesias en Amynias (687-92). 
Aristophaness gebruikt Sokrates dus om zijn eigen overtuiging te ventileren dat 
homoseksueell  gedrag gekoppeld is aan vrouwelijkheid en verachtelijke mannen heeft 
voortgebracht.. Sokrates wordt dus voorgesteld als spreekbuis van de stereotiepe, 
negatievee kant van homoseksueel gedrag! Maar er is nog meer in de Wolken dat erop 
wijstt dat Aristophanes een ironiserende houding tegenover homoseksualiteit en 
pederastiee aan Sokrates probeert te koppelen. Obsceniteit speelt een centrale rol in 
dee confrontatie tussen de Sterkere logos (juist) en de Zwakkere logos (verkeerd). Ze 
behorenn beiden tot de school van Sokrates en geven een staaltje van redeneerkunst 
waarbijj  de Zwakkere logos wint. Hun discussie betreft de opvoeding, waarvan de 
houdingg van de jongen tegenover de erotische belangstelling van de man een 
belangrijkk aspect vormt. De Sterkere logos beveelt van harte de oude opvoeding aan 
diee de strijders bij Marathon hebben genoten. Centraal in deze opvoeding staan 
begrippenn als zelfbeheersing en ai5<óc,, en de jongens uit de goede, oude tijd waren in 
staatt zich volgens deze principes te gedragen. In het gymnasion moesten de jongens 
alss ze op de grond zaten hun dijbeen uitstrekken om maar niet aanstootgevend te zijn. 
Alss ze opstonden dienden ze het zand glad te strijken, zodat er geen afdruk van hun 
mannelijkheidd achterbleef voor hun minnaars. Geen jongen vette zich in onder zijn 
navel,, met het gevolg dat hun schaamdelen met dauw en dons bedekt waren als 
abrikozen.. Hij mocht geen verwijfde stem (UOAJCUCTIV TTJV +WVT\V) opzetten als hij met zijn 
erastess aan het praten was en hij mocht ook geen oogcontact maken (973-980). Hij 
moestt aan tafel met zijn minnaar zijn benen gekruist houden (983). De jongens van 

"Bcc realiseer mij dat ik hier de traditionele interpretatie geef van de manier waarop Aristophanes 
Sokratess ironiseert. De bezwaren van Vander Waerdt (1994) hiertegen en zijn voorstel om de Wolken 
juistt als een bron te hanteren voor het reconstrueren van Sokrates' filosofische ontwikkeling, zijn 
intrigerend,, maar het voert hier te ver er nader op in te gaan. Mijn invalshoek vormt de opvattingen over 
homoseksualiteitt die Aristophanes in de mond van Sokrates legt. 
l00Cf.. Hesych. k 2223-7 waar een kentaur onder meer gelijkgesteld wordt aan een pederast. Ook de 
scholiënn op Aristophanes interpreteren deze woorden op deze manier. Dover (1978 pp. 37-8 en 138), 
overgenomenn door Henderson (19912) p. 252, wijst erop dat de spot niet ligt op het punt van de 
homoseksualiteitt maar op het onbesuisde karakter van de persoon (cf. Aeschin. I, 52). Dit is mogelijk, 
maarr het is niet uitgesloten, vooral gezien de verzen die hierop in de Wolken volgen, dat de spot het 
onbesuisdee karakter van een pederast betreft. 
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weleerr brachten hun tijd door in de gymnasia, waar zij zich zonder zorgen aan de 
sportt konden wijden en alle aandacht konden besteden aan de perfectie van hun 
lichamen:: zij hadden een glanzende borst, een schitterende huid, forse schouders, een 
kleinee tong, een groot achterste en een klein lid, dit alles in schrille tegenstelling tot de 
jongenss van tegenwoordig die hun tijd verdoen op de agora en in rechtszalen; zij zien 
err bleek uit, hebben smalle schouders, een dunne borst, een grote tong, een klein 
achterwerkk en een grote lul. Zij zijn vervuld van de geilheid (KaTajtvywrvvn) v an e en 
zekeree Antimachos. De Zwakkere logos, die door de Sterkere logos wordt 
uitgemaaktt voor een Kaxrni\rt<av Kdvaiaxwros, ziet zijn kans schoon om de Sterkere 
logoss te vloeren. Hij laat zien dat een leven zonder jongens, vrouwen, kottabosspel, 
goedd eten en drinken en plezier niet de moeite waard is. Het is conform de natuur om 
dee imperatieven van de natuur («frwnc; kan in het Grieks ook staan voor penis)101 te 
volgen.. Vervolgens zegt hij: 

Jee hebt je vergist, je bent verliefd geworden, je hebt een beetje overspel gepleegd, en vervolgens 
benn je betrapt; je bent verloren, want je bent niet in staat te spreken. Als je met mij omgang hebt, 
kunn je je natuur volgen, spring, lach en denk niets schandelijks. Want als je toevallig betrapt bent 
opp echtbreuk, dan zegje tegen de echtgenoot dat je niets fouts hebt gedaan. Dan schuif je de 
verantwoordelijkheidd op Zeus: dat ook hij slachtoffer is van eros en vrouwen; en hoe kan ji j als 
stervelingg sterker zijn dan een god?102 

Dee Sterkere logos sputtert: 

Maarr als hij nu door jouw advies te volgen, als straf met een ramenas doorboord en met 
gloeiendee as onthaard wordt. Zullen er dan woorden zijn die hem ervoor hoeden eiipwtpüJKXoc; te 
worden?103 3 

Vervolgenss dwingt de Zwakkere logos hem volgens een Sokratische methode van 
redenerenn via korte vragen en antwoorden te erkennen dat advocaten, tragici, politici 
enn zelfs de meerderheid van het publiek tot het type van de eüpwtpüMexoc, behoren. De 
Sterkeree logos is verslagen en voelt zich verneukt (frmïuee', é KIVOUUEVOI 1102). Aan 
dee hand van dit optreden van de logoi maakt Aristophanes verschillende zaken 
belachelijk. . 
1.. De wijze waarop Aristophanes de Sterkere logos de öpxaia naiSeuoaq laat 
weergeven,, heeft het tegenovergestelde effect van wat de spreker zelf beoogt: 
voorgewendee ingetogenheid en terughoudendheid op het gebied van de erotiek in de 
goedee oude tijd die hij aanbeveelt, worden door zijn overdreven belangstelling voor 
hett geslacht en de lichamelijke schoonheid van de jongen tot hypocrisie104. 
Aristophaness parodieert hiermee de zogenaamde hoogstaande moraal op het gebied 
vann het homoseksuele gedrag van de oude Atheners. Deze parodie zou door 
Aristophaness bedoeld kunnen zijn om Sokrates en zijn kring belachelijk te maken. 
Sokratess zou, als we Plato en Xenophon mogen geloven, zich in Athene ophouden 
mett de jeugd van de hoogste klasse en dus duidelijk homo-erotische belangstelling 
koesteren.. Misschien is de hypocrisie die de Sterkere logos aan de dag legt tegelijk 
eenn trap in de richting van Sokrates. In de ogen van Plato die zelf in het Symposium 
toewerktt naar een sterk elitaire visie op homo-erotiek, en deze aan Sokrates verbindt, 
zouu deze suggestie van hypocrisie aanstootgevend geweest kunnen zijn. 

10'Ziee Henderson (19912) pp. 5, 77 en 251 en Winkler (1990) pp. 217-220. De zin luidt: Jtopeiu' 
èvxeüOevv éq tac, tfiq fóoecoq avdyicac, (Nu. 1075). 
mmNu.Nu. 1076-1082. 
l0al0aNu.Nu. 1083-1084 
,04Cf.. Kassies (1963) p. 42, Dover (1968) pp. LXIV-LXVI , Henderson (19912) pp. 76-8 en 217-8. 
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2.. Doordat de Zwakkere logos doorslaat naar de andere kant wordt zijn pleidooi voor 
hett blindelings volgen van de natuurlijke driften een ridiculisering van de passieve 
homoseksueel.. Iemand die zijn aars openzet, kent ook op andere gebieden geen 
remmingen. . 
3.. Ook al is er geen direct inhoudelijk verband tussen enerzijds de theorieën en 
opvattingenn van Sokrates en de redes van de Sterkere en de Zwakkere logoi, toch 
legtt de wijze waarop de Zwakkere logos triomfeert over de Sterkere logos een 
verbandd met de 'school' van Sokrates, waartoe beiden behoren. De 'Sokratische 
methode'' leidt namelijk precies tot het omgekeerde van wat volgens Plato deze 
methodee beoogt te bereiken. 
Inn welke opzichten is nu de bijdrage van Aristophanes in het Symposium ironisch? 
Welkee zaken worden door hem bespot, bekritiseerd of met enige satire besproken? 
Dee volgende punten zijn uit onze analyse naar voren gekomen: 
1.. Aristophanes speelt met de dubbele betekenis van de term övSpóyovoq. 

Hett  androgyne geslacht, zoals dat vroeger  voorkwam, bestaat nu niet meer, alleen de term 
(övoua)) wordt nog gebruikt, waarop een odium rust.105 

Hett objectieve karakter en de serieuze toon van deze opmerking lijk t ironisch. De 
termm wordt in Aristophanes' tijd vooral gebruikt voor mannen die een verwijfd gedrag 
off  karakter vertonen.106 Aan het odium dat op deze mannen rust is echter 
Aristophaness zonder meer debet. Hij drijft dus de spot met zichzelf. 
2.. Mannen die exclusief homoseksueel zijn zijn mannelijker dan de heteroseksuele 
mannen.. Bovendien zijn de mannen die afkomstig zijn van een mannelijk geheel beter 
vann karakter. Wat Plato Aristophanes hier in alle serieusheid laat beweren, staat 
haakss op wat de komediedichter voorstaat in zijn komedies. 
3.. Aristophanes uit kritiek op het huwelijk. Voor heteroseksuelen biedt dit instituut 
geenn zekerheid dat men de ware heeft gevonden. Want men vindt bij hetero-
seksuelenn veel echtbrekers. In die zin weerstreeft het huwelijk het patroon van de 
natuurr en is het als maatschappelijke norm een onnatuurlijk of zelfs tegennatuurlijk 
instituut.. Ook vanuit het perspectief van de homoseksuele man en vrouw is het 
huwelijkk een structuur die eigenlijk tegen hun natuur indruist. De heteroseksuele 
moraall  krijgt in de rede van Aristophanes een flinke deuk. Dus ook met deze kritiek 
lijk tt de Platoonse Aristophanes een nogal on-Aristophaneïsche opvatting onder 
woordenn te brengen.107 

4.. Aristophanes levert in het Symposium een serieuze verklaring voor echtbreuk en 
promiscuïteitt als een natuurlijk gegeven. Tot op zekere hoogte ligt promiscuïteit in de 
menselijkee natuur en is dus gerechtvaardigd, omdat zij de weg is waarlangs wij onze 
wederhelftt kunnen vinden en dus gelukkig kunnen worden. Ook deze op serieuze 

™Smp.™Smp. 189e2-5. 
,0SZiee bijv . het Hippokratische geschrift itepï öiavriy; (Vict.) par. 28-29. Voor  een bespreking van deze 
passagee zie Bury (19322) pp. XXXI-XXXIII , Lloyd (1983) pp. 90-94 en hfdst. 7.9 van deel 1 van deze 
studie.. Ik denk niet dat Bury gelijk heeft dat Plato aan de hand van de Aristophanesrede tevens bepaalde 
medischee theorieën over  sexe-differentiatie, zoals we deze vinden in Vict. ironiseert. Al s Plato de 
bedoelingg gehad zou hebben, dat Aristophanes (niet hijzelf) dergelijke medische theorieën belachelijk 
gemaaktt  zou hebben, dan is het op zijn minst vreemd dat Eryximachos niet hierop reageert als 
Aristophaness is uitgesproken. Eryximachos zegt alleen dat hij  van de rede genoten heeft (193e3-4). Dus 
ditt  satirische niveau lijk t niet aanwezig. Verder  heeft Plato zelf al, zoals ik heb laten zien, middels de 
redee van Eryximachos 'afgerekend' met het natuurfilosofische denken. Deze functie hoeft de 
Aristophanesredee dus niet meer  te hebben. Wat Plato met deze rede wil , is het op de hak nemen van de 
persoonn van Aristophanes (zie het vervolg van deze paragraaf)-
107Uitgerekendd in de komedie waarin de heteroseksualiteit het meest op de hak wordt genomen, de 
Lysistrata,Lysistrata, stelt Aristophanes, nu de vrede is hersteld, als opperste geluk voor: TTJV OÓTOÖ yuvaïx' tiuxav 
Aafkovv cmeia' ëicaoToq (l 186-87): lang leve het huwelijk . 

119 9 



wijzee geformuleerde stellingname is een volledige omdraaiing van de seksuele moraal 
diee in zijn komedies naar voren komt108. 
5.. Aristophanes' opmerking in het Symposium dat alleen degenen die afkomstig zijn 
vann het mannelijk geheel en dus het beste type mannen zijn, bij uitstek geschikt zijn 
dee staat te leiden zodra zij volwassen geworden zijn (192a6-7), staat haaks op 
Aristophanes'' beoordeling van slechte politici,, die in de Wolken (1093) als eüpwipoMcroi 
wordenn afgeschilderd109. 
6.. Aristophanes acht het mogelijk dat Pausanias en Agathon afkomstig zijn van een 
mannelijkk bolletje en dat ze dus mannelijk van aard zijn. Deze opmerking is natuurlijk 
eenn omdraaiing van de wijze waarop Aristophanes Agathon in de Thesmophoria-
zousaizousai voorstelt. 
7.. Plato gebruikt Aristophanes als een stap in de richting van een elitaire visie op 
homo-erotiek.. In de Wolken wordt met de seksuele hypocrisie van de upperclass de 
spott gedreven. 
8.. Plato formuleert bij monde van Aristophanes de vrouwelijke homoseksualiteit als 
gelijkwaardigg aan de heteroseksualiteit en aan de mannelijke vorm van homo-
seksualiteit.. Deze gelijkwaardigheid staat bovendien haaks op de wijze waarop 
Aristophaness de seksualiteit van vrouwen in zijn komedies naar voren laat komen110. 
9.. Verschillende overwegingen hebben ons doen concluderen dat de rede van 
Aristophaness aan de mannelijke vorm van homoseksualiteit in positieve zin de 
meestee aandacht besteedt en deze vorm het meest waardeert. Op basis van deze 
redee zou men de indruk kunnen krijgen dat Aristophanes de mannelijke 
homoseksualiteitt als de meest normale en maatschappelijk de meest passende vorm 
vann seksualiteit beschouwt. Het is duidelijk dat Plato hier ook de Aristophaneïsche 
moraall  op zijn kop zet. 
Voordatt Aristophanes zijn rede in het Symposium uitspreekt, vindt er een kleine 
woordenwisselingg plaats tussen hem en Eryximachos. Aristophanes maakt naar 
aanleidingg van het stoppen van de hik een grap over de rede van Eryximachos, die 
daardoorr meteen angstige voorgevoelens heeft over de toon van de rede van de 
komediedichterr en waarschuwt hem. Aristophanes vraagt hem echter om niet als 
censorr van zijn rede op te treden, omdat hij nu al vreest, niet dat hij lachwekkende 
dingenn zal zeggen - want dat zou alleen maar winst zijn en eigen aan zijn muze - maar 
datt hij spottende dingen zal zeggen111. Dat wil zeggen: Aristophanes is niet bang dat 
hijj  zijn toehoorders aan het lachen zal brengen, maar dat hij ze zal bespotten. De 
facettenn waarin de rede van Aristophanes lachwekkend (geweest) is, zoals het 
uiterlijkk van de oorspronkelijke mens, de wijze waarop hij zich voortbewoog en de 
gedachtee hoe de mens op één been zal hinkelen als hij wederom doorgesneden zal 
worden,, hoeven hier niet verder besproken te worden. Het is duidelijk in welk opzicht 
Platoo de bijdrage van Aristophanes KcnayéXaotoc, heeft willen laten zijn: Aristophanes 
ironiseertt zichzelf. Vanuit het perspectief van de opbouw en het onderwerp van het 
SymposiumSymposium is zijn rede, zoals ik heb laten zien, in grote lijnen een serieuze bijdrage. In 
zijnn behandeling van het thema eros is Aristophanes' rede geen grap, maar een 
ernstigee zaak. Tegelijk speelt Plato met de persoon Aristophanes. Hij laat hem dingen 
zeggenn die hij onmogelijk had kunnen zeggen en die zelfs een falikante omdraaiing 

l08Zoo heeft het scheldwoord evpunpcoKtô niet alleen de associatie van de seksuele passieve rol, maar 
ookk van promiscuïteit. 
109Cf.. ook de Eq. 333 e.v. en 875-80. 
110Cf.. B, Zweig "The Mute Nude Female Characters in Aristophanes' Plays" in: Pornography and 
RepresentationRepresentation in Greece & Rome ed. A. Richlin (New York/Oxford 1992) pp. 76 e.v. 
mmSmp.Smp. 189M-7: dXXa \n\ jie l̂iXaTxe, dx; èycb i icepi twv UEUOVTCDV pnefiaeaeai, ov xi 
ux|| Ye^oia einta - TOVIO jièv yap av Képéoq elii KC& rnq f|U£tépaq uo-uaiv; eitix<optov - dJJta uf| 
Karayékama.Karayékama. Dover (19822) ad loc. merkt terecht op dat de term KaxayeXaoTC.̂ die hij weergeeft met 
'contemptible',, een nogal sterke geringschattende term is. 
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zijnn van zijn eigen ideeën. In feite doet Plato met Aristophanes in het Symposium 
hetzelfdee als Aristophanes met Sokrates in de Wolken had gedaan112. En op deze 
manierr krijgt Aristophanes een koekje van eigen deeg. Hij is bang dat hij anderen 
belachelijkk zal maken, maar de enige die hij werkelijk belachelijk maakt is zichzelf. 
Doorr de 'omdraaiing' als komische strategie toe te passen, lijk t Plato tevens duidelijk 
tee maken op welke manier we de Wolken moeten interpreteren. De karakterisering 
vann Sokrates door de komediedichter is een omdraaiing van de werkelijke Sokrates. 
Platoo betoont zichzelf middels de rede van Aristophanes een groot en geraffineerd 
komedieschrijver. . 

112Err  zijn verschillende directe verwijzingen in de rede van Aristophanes naar  de Wolken, met name naar 
dee woorden van de Zwakkere logos. Plato laat de woorden uit de Wolken: nape\\ï èvxeüOev eiq xaq TT^ 
4»voE(oqq OVÓYKO ^ (1075) het fundament zijn voor  de rede van Aristophanes; in vers 1075 en 1079 wordt 
gesprokenn van echtbreuk, wat Aristophanes ook in het Symposium aanstipt. Zeus is verantwoordelijk 
voorr  ons seksueel gedrag, volgens Aristophanes in het Symposium, Vergelijk hiermee de woorden 
1080-10822 van de Zwakkere logos als advies wanneer  iemand echtbreuk heeft gepleegd: eix' ei<; xbv Ai 

''  éTtaveyiceïv, KÖKeivoq dx; x̂xcav ëpanoq èaxi Kat fwaiKüiv . Het lijk t alsof Aristophanes dit advies in 
hett  Symposium verder  heeft uitgewerkt. 
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