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HOOFDSTUKK  7 
SOKRATESS EN DE PEDERASTIE 

1.. Inleiding 

Alvorenss een analyse te geven van de rede van Sokrates/Diotima, wil ik ingaan op de 
wijzee waarop de dialogen van Plato die vóór het Symposium zijn geschreven, 
weergevenn dat Sokrates erotische belangstelling koestert voor jongens.1 Een 
behandelingg hiervan is belangrijk voor de interpretatie van de Sokrates/ Diotima-
passagee en van de Alkibiades-passage. Zo moeten we ons in onze analyse van de 
weergavee van Eros door Diotima afvragen, in hoeverre deze aansluit bij het beeld dat 
Platoo geeft van de pederastische belangstelling van Sokrates in zijn eerdere dialogen. 
Inn het geval van de Alkibiades-passage is met name de verhouding tussen de erastes 
enn eromenos, zoals deze in de eerdere dialogen gestalte krijgt, van belang. 
Wee moeten als moderne lezers uiterst voorzichtig zijn om het beeld dat Plato geeft 
vann Sokrates' gedrag en denken in zijn dialogen - ook in zijn vroege dialogen - als een 
bronn te beschouwen voor de historische figuur van Sokrates. Plato dramatiseert 
'Sokrates'' tot een personage dat een literaire rol speelt, door middel waarvan hij zijn 
eigenn denken ontvouwt. Hoe ver deze Platoonse Sokrates afstaat van de historische 
Sokrates,, is moeilijk te zeggen; dit kan per dialoog verschillen. We zullen zien dat de 
pederastischee belangstelling van Sokrates een functie vervult in de dramatisering van 
dee dialoog en van de figuur/personage van Sokrates. 

2.. Sokrates en Xenophon 

Ookk Xenophon gaat in de werken die hij aan het optreden van Sokrates wijdde, niet 
voorbijj  aan de homo-erotische belangstelling van de door hem zo bewonderde 
filosoof.. In bepaalde opzichten is de voorstelling die Xenophon hiervan geeft, in 
overeenstemmingg met die van Plato in de dialogen vóór het Symposium. De 
verschillenn tussen beide beschrijvingen zijn echter van dien aard dat het mijns inziens 
onjuistt is ze als een en dezelfde bron te hanteren, zoals onder anderen Dover heeft 
gedaan.22 Beiden creëeren hun eigen 'Sokrates' en leggen daarbij vanuit hun eigen 

'Overr de vraag welke dialogen vóór het Symposium zijn geschreven bestaat een globale consensus. Het 
betreftt de volgende dialogen: Apologie, Charmides, Crito, Euthydemus, Euthyphro, Gorgias, Hippias 
Minor,Minor, Ion, Laches, Lysis, Menexenus, Meno, Protagoras. Ik heb ze in alfabetische volgorde 
opgesomd,, omdat over de volgorde waarin Plato ze geschreven heeft de consensus minder groot is en 
omdatt de volgorde voor mijn bespreking van het thema Sokrates en de pederastie niet van belang is. De 
CratylusCratylus heb ik weggelaten,, omdat deze ook wel tot de zogenaamde midden-groep van dialogen wordt 
gerekend.. Bovendien maakt deze dialoog geen duidelijke toespelingen op het thema Sokrates en de 
homo-erotiek.. Ondanks de studie van Begemann (1960) rekenen veel moderne geleerden de Lysis tot de 
zogenaamdee 'vroege' dialogen. Ik noem er enkelen: Kr&mer (1959) p. 499, Friedlander (19643), Gosling 
(1973),, Guthrie (1975), Bolotin (1979), Vlastos (19812), Rowe (1984), Robinson (1986), Price (1989), 
Brandwoodd (1990), Vlastos (1991), Penner (1992), Irwin (1995) en Kahn (1996). De argumenten van 
Begemannn om aan te tonen dat de Lysis geen vroege dialoog is, overtuigen mij niet. De Alkibiades I 
bespreekk ik in hfdst. 9. 
2Doverr (1978) pp. 153 e.v. Zo ook Kiefer (1908), Buffière (1980) pp. 161 e.v. Vlastos (1991), die in 
zijnn bespreking van de Sokratische ironie eros als voorbeeld neemt, maakt wel enig onderscheid tussen 
dee behandeling hiervan enerzijds door Xenophon en anderzijds door Plato. Cf. met name pag. 38 noot 
655 en pag. 40 noot 73. Zijn onderscheid is echter niet systematisch. Cantarella (1992) pp. 63 e.v. geeft 
well  aan dat het Symposium van Xenophon geschreven is om zich af te zetten tegen Plato, en dat hij in 
principee alleen belangstelling heeft voor het huwelijk. Zij werkt echter verder niet uit welke verschillen 
err zijn tussen dee beeldvorming van Sokrates inzake de homoseksualiteit door Plato en door Xenophon. 
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opvattingenn en ervaringen accenten. Verder moeten we juist in het geval van 
homoseksualiteitt erg voorzichtig zijn Xenophon als een oprechte en vanuit historisch 
oogpuntt objectieve bron te beschouwen. Zo heeft hij in zijn verslag van de 
homoseksuelee praktijk in Sparta de feiten verdraaid, teneinde de Spartanen in een zo 
goedd mogelijk daglicht te plaatsen.3 De auteur voelde zich blijkbaar in zekere zin 
ongemakkelijkk ten opzichte van dit facet van de Atheense cultuur en stelde zich 
hiertegenoverr zeer moralistisch op. Daarbij heeft hij de persoon van Sokrates 
gebruiktt om zijn eigen moralistische houding kenbaar te maken. Ik noem de meest 
kenmerkendee punten van Xenophons visie op de houding van Sokrates ten opzichte 
vann (homo)seksualiteit. 
1.. Sokrates is het toonbeeld van iemand die zich in alle opzichten weet te beheersen 
(èyicpóieia).44 Hij is dan ook van mening dat ieder zich van elke vorm van seksualiteit of 
erotischh contact met een ander van hetzelfde geslacht moet onthouden.3 Men moet 
zelfss het kussen van een mooie jongen vermijden, want dat is, zo meent hij, 
onbevredigbaarr en wekt zoete verwachtingen.6 Zo'n jongen is nog gevaarlijker dan 
eenn giftige spin: hij kan al van een afstand zijn slachtoffer vergiftigen, zonder hem aan 
tee raken.7 Ook de manier waarop Xenophon Sokrates op Kritias laat reageren inzake 
eenn erotische verhouding spreekt boekdelen. Toen Sokrates gemerkt had dat Kritias 
verliefdd was op Euthydemos en hem probeerde te versieren, wees hij hem terecht: 
dezee houding zou niet bij een vrij en beschaafd man passen. Toen Kritias geen 
aandachtt aan deze woorden besteedde, heeft Sokrates in het bijzijn van Euthydemos 
enn vele anderen het volgende gezegd: 

Kritiass schijnt de gevoelens te hebben van een zwijn: hij verlangt zich tegen Euthydemos aan te 
wrijven,, net als biggen zich schuren tegen stenen.8 

2.. In zijn Symposium laat Xenophon Sokrates een onderscheid maken tussen de 
Pandemischee liefde, die lijfelij k is, en de Ouranische, die gericht is op de geest, op 
vriendschapp en moreel gedrag.» De geestelijke liefde is superieur aan de lichamelijke 
liefde,, die vervolgens door hem op zeer negatieve wijze wordt gekarakteriseerd.10 De 
Sokratess van Xenophon stelt dit onderscheid absoluut voor, dat wil zeggen: iemand 
belijdtt óf de Ouranische óf de Pandemische liefde. Iemand is óf een erastes die 
uitsluitendd belangstelling heeft voor het lij f van de jongen, óf een erastes die een 
zuiverr geestelijke vriendschap met de jongen nastreeft. De lichamelijke liefde staat 
opp hetzelfde niveau als eten. Ook hier treedt verzadiging op.11 De geestelijke liefde is 
veell  minder geneigd tot verzadiging. De Pandemische erastes is er oorzaak van dat 
dee eromenos zich de grootste schande op zijn hals haalt, terwijl hij voor zichzelf wel 
verkrijgtt waarnaar hij verlangt.12 Door de jongen seksueel te gebruiken - de Sokrates 

3CarÜedgee (1981). 
*Cf.. Xen. Mem. TL, 1 e.v. Vergelijk de formulering in Mem. I, II, 14: f|8eaav 8è ScMcpd-rnv dn' 
étaxtoTwvv jièv xpnjiÓTOov avcapicéoTaca Cjmxa, xajrv fidovojv öè naaóv èyicpaxéoxatov övxa,... Cf. 
ookk Mem. I, n, 4 e.v., Mem. I, m, 5 e.v., Mem. I, VI, 2 e.v„  Mem. IV, V; Smp. IV, 26; Ap. 16. 
3Cf.. Xen. Mem. I, III, 8 e.v.; Mem. \ V, Men. IV, V; Smp. IV, 25-6. Vergelijk Gigon (1953) p. 107. 
6Xen.. Smp. IV, 25-26: ou ëveiea d^eicxéov éy<ó $imi elvai $iA.njidxa)v copaioov xai aoxfrpoveïv 
5wn.oouévq>.. Vgl. ook Mem. I, III, 5 e.v., n, VI, 32. Xenophon gaat zelfs nog een stapje verder door in 
hett algemeen te stellen dat mensen die verliefd zijn het vermogen verliezen te weten wat behoort en wat 
niett behoort. Verliefdheid brengt een algehele morele verwarring teweeg (Mem. I, n, 22). 
7Xen.. Mem. I, m, 12-13. Vergelijk ook Xen. Smp. IV, 27. 
8Xen.. Men I, n, 29-30. Deze gebeurtenis zou volgens Xenophon de aanleiding zijn geweest dat Kritias 
eenn hekel kreeg aan Sokrates. 
9Xen.. Smp. VIII , 10: eiicdaaiq 5' av Kai xoix; ëpcoxâ xf|v uèv ndvSiiuov xa>v aajudxcov èiciftéuneiv, 
Tqvv S Otipaviav xiy; y^jw; xe ïcaï ti^ $\Xiau; icai xoöv KOJU&V ëpyov. 
,0Xen.. Smp. vm\12e.v. 
nXen.. Smp. vm, 15. 
,2Xen.. Smp. VIII , 19. 
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vann Xenophon gaat er vanuit dat de jongen geen genoegen beleeft aan dit lijfelijk e 
contact133 - brengt de erastes de jongen in ernstig diskrediet. Sokrates vergelijkt de 
Pandemischee erastes met een pachter van een stuk land: hij zal er niet voor zorgen 
datt het land meer waard wordt, maar wel dat zijn oogst zo groot mogelijk is.14 De 
Pandemischee erastes doet de jongen vervreemden van diens familie en vrienden. 
Nogg erger is de methode waarmee hij de jongen verleidt. Een verkrachter is minder 
erg,, omdat dan direct duidelijk is dat men met een slecht iemand te maken heeft, 
maarr een erastes die de jongen met woorden weet te verleiden, heeft invloed op de 
jongenn en bederft de ziel van zijn slachtoffer.15 Bij zo'n vorm van liefde is het 
onmogelijkk dat de jongen zijn minnaar liefheeft. Er is tussen hen een te grote 
ongelijkheid:: de ene is mooi, de ander niet; de ene is jong, de ander niet meer; de ene 
iss niet verliefd, de ander wel. Het is dan alleszins begrijpelijk dat de jongen met 
verachtingg neerkijkt op degene die hem probeert te verleiden.16 

Dee lichamelijke liefde maakt mensen tot slaafse personen. '7 De erastes is als een 
bedelaar,, want altijd loopt hij zijn geliefde na, vraagt en bedelt om een kus of een 
liefkozing.. Zulk gedrag past niet bij een vrij man.18 

3.. Sokrates maakt in het Symposium geen scherp onderscheid tussen de lichamelijke 
liefdee en nópveia. De Pandemische eromenos is iemand die zijn schoonheid voor geld 
verkooptt en waarom zou zo iemand meer van zijn koper houden dan de 
marktkoopmann van zijn klant?19 

4.. Met het absolute onderscheid tussen de Ouranische en de Pandemische eros gaat 
ookk een onverzoenbare tweedeling gepaard tussen twee soorten eromenos. Kallias 
alss erastes is bevangen door een Ouranische eros, ook wel de octypcov ëpo*; genoemd.20 

Zijnn karakter wordt blootgelegd door de eigenschappen van het object van zijn 
verlangen,, dus: zoals de eromenos is, zo is ook zijn erastes! Autolykos munt uit door 
fysiekee kracht, doorzettingsvermogen, dapperheid en zelfbeheersing. Dat zijn de 
kenmerkenn van de eromenos van een Ouranische erastes. De Pandemische 
eromenoss geeft zich over aan genotzucht en laat zich leiden door onmannelijkheid.21 

MaXctKiaa suggereert hier onmiskenbaar dat de jongen het zich laat welgevallen door 
zijnn erastes te worden gepenetreerd. In dit verband horen ook de verwijten die Aretè 
aann het adres van Kakia maakt in de mythe van Prodikos over Herakles, die Sokrates 
inn de Memorabilia vertelt en waarvan hij de strekking onderschrijft. Kakia dwingt tot 
seksualiteitt voordat de behoefte er al is, waarbij ze alle mogelijkheden verzint en de 
mannenn als vrouwen gebruikt. Want op die manier traint ze haar vrienden: 's nachts 
verkrachtt ze hen, maar gedurende het nuttigste deel van de dag wiegt ze hen in slaap. 

13Xen.. Smp. VIII , 21. Dit dus in tegenstelling tot Aristophanes uit het Symposium van Plato, zie hfdst. S, 
par.. 5. 
l4Xen.. Smp. Vlil , 25. Met cóoaïa Kapicoóoexai beoogt Xenophon een bewuste associatie: de erastes pikt 
dee 'schoonheid' van de jongen in, zoals de pachter de 'vruchten van het seizoen' maximaal binnenhaalt. 
,5Xen.. Smp, VIII , 20: o uèv yap fiia^óuevô  èavxóv Jtovripóv ÖJtoSeucvuei, ó 5è JieiOoov tf|v toü 
dvarceidouévo'V)) V^X^v 6ia$6ei.pei. 
16Xen.. Smp. VTH, 21-22. 
1'Vergelijkk ook de opmerking in de Oeconomicus (XII , 13-14) over slaven die een sterke neiging 
hebbenn om jongens te versieren. Dezen zijn volgens Isomachos niet geschikt om opzichter te worden, 
omdatt ze zich moeilijk op iets anders kunnen concentreren dan hun pcüdika's 
18Xen.. Smp. vm, 23 en Mem. I, m, 11. Cf. ook Cyr. V, 1,12. 
19Xen.. Smp. vm,21. 
20Xen.. Smp. 1,10 en vm, 10-11. Cf. ook Mem. I, VI, 13. Deze ocótyxov ëpcoq is iets heel anders dan de 
oxófyxovv ëpwc, van Aischines in zijn rede tegen Timarchos. We hebben gezien dat deze gepaard ging met 
promiscuïteitt en seksualiteit (zie deel 1, hfdst. 8 par. 4.3.). 
21Xen.. Smp. VIII , 8: CJtei ópa> ae épaWxa o\>% öppórnti x^Scuvojiévov oiiöè fiaXoKia 
OpuitTOuivou,, dXXd ïidoav érciSeiKvuuévoi) pcóu,Tiv te ïccrt Kapxepiav Kai öv5peiav Kat 
o<ö^poa\)vi\v.. TÓ Sè TOIOVTOÏV éTuOuuetv TEKuripióv écm KCÜ Tife xoü épaoroü ^wecoq. 
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Slechtheidd wordt geassocieerd met de passieve homoseksuele rol en met 
verkrachting.22 2 

5.. De Sokrates van Xenophon zegt eenmaal van zichzelf dat hij épomicóc, is. In het 
tweedee boek van de Memorabilia spreekt Sokrates over vriendschap en in het 
bijzonderr over de vraag hoe we vrienden kunnen verwerven. Hij raadt Kritoboulos 
aann om eerst zelf te proberen goed te worden en dan pas op jacht te gaan (Gnpav) 
naarr geliefden die in alle opzichten goed zijn: 'misschien', zegt Sokrates, 'kan ik je 
daarbijj  helpen, doordat ik geneigd ben verliefd te worden.'23 Bovendien zegt hij in het 
SymposiumSymposium dat hij geen tijdstip kan noemen waarop hij niet op iemand verliefd was.24 

Zoalss uit de vorige punten duidelijk is geworden, bedoelt Xenophons Sokrates een 
zuiverr geestelijke vorm van liefde. Opvallend hierbij is dat Xenophon hem zowel in de 
MemorabiliaMemorabilia als in het Symposium laat benadrukken, dat hij streeft naar een 
vriendschapp waarin de gevoelens van de erastes beantwoord worden: hij streeft naar 
eenn vriendschap waarbij de ander net zoveel naar hem verlangt als hij naar die ander, 
enn waarbij de ander net zo graag met hem wil samenzijn als hij met die ander.25 In het 
SymposiumSymposium legt Sokrates uit dat het waarschijnlijk is, dat de gevoelens van een 
Ouranischee erastes door zijn eromenos beantwoord worden en dat zo'n vriendschap 
iss gebaseerd op wederkerigheid.26 De erastes benadert in dat geval zijn vriend ook als 
iemandd die een voortreffelijk karakter heeft. Zo weet de eromenos dat de liefde van 
zijnn vriend zal voortduren, ook wanneer hij zijn schoonheid verliest. Deze erastes zal 
hett welzijn van zijn vriend belangrijker vinden dan de bevrediging van zijn eigen 
genot.. In een Pandemische vriendschap bestaat wederkerigheid noch trouw tussen 
dee partners. Datgene waarop ze beiden in de verhouding uit zijn, ligt zover uiteen dat 
err geen sprake kan zijn van enige vorm van wederzijdse genegenheid, vertrouwen, 
zorgg of vriendschap. 

Xenophonn maakt van zijn Sokrates iemand die enerzijds in kringen vertoeft waarin de 
homo-erotischee vriendschappen sterk vertegenwoordigd zijn, maar anderzijds daar 
onmiskenbaarr een zeer kritische houding tegenover aanneemt, die on-Atheens 
aandoet.. Seksualiteit en zelfs elke vorm van lichamelijk contact is in een vriendschap 
uitt den boze. Het feit dat het Symposium van Xenophon eindigt met een opvoering van 
eenn minnekozing tussen de god Dionysos en Ariadne, waarbij de acteurs door hun 
innigee omarming bijna vergeten dat het om een toneelspel gaat, laat aan de lezer zien 
waarr de lijfelijk e liefde thuishoort. Deze afsluitende scène dient als voorbeeld voor de 
aanwezigen,, zowel de ongehuwden als degenen die thuis een vrouw hebben zitten. 
Dee ongehuwden zwoeren te zullen trouwen en de anderen sprongen, zo schrijft 
Xenophon,, op hun paard en reden naar hun vrouw om hetzelfde geluk te genieten.27 

Sokratess en de anderen die achtergebleven waren, gingen daarentegen naar buiten 
omm zich aan te sluiten bij Lykon, zijn zoon Autolykos en Kallias, diens minnaar, om 
eenn wandeling te maken. Dat wil zeggen: voor hen was de erotische scène tussen 
Dionysoss en Ariadne niet bedoeld als een prikkel tot erotiek. Xenophon brengt hier 

"Xen.. Mem. n, 1,30. Voor mijn bespreking van deze passage, zie hfdst. 7.9 van deel 1. 
^Xen.. Mem. n, VI, 28: ïaox; 8' av xt ooi KÖYW ouWUiftelv eiq XTJV XÜÏV Kafoav xe xayaOév ötjpav 
ëxoipii  Öia xó épamtccx; elvai. 
MXen.. Smp. VUI, 2. 
"Xen.. Mem. II, VI, 28: Seiveac, yap <5v av èmGuurjo'o) dvGpamcov öXoc, dSpuiiuai èni xö (friXtöv xe 
aüxovqq dvxi<|»iXeta6ai vn' aüxcöv Kat ito6<öv dvxutoöeïaöai ïcai éïiith)u<3v auvetvai Kal 
avxeiti&uuéioëaii  xffe cruvouaiaq. 
MXen.. Smp. VD3,16 e.v. 
^Hett lijk t aantrekkelijk om in deze laatste scène van het Symposium van Xenophon een door de auteur 
nadrukkelijkk bedoelde corrigerende reactie te zien op het Symposium van Plato, waarin juist de 
heteroseksualiteitt op allerlei manieren ondergeschikt wordt gemaakt aan de homo-erotiek. 
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eenn duidelijke tegenstellling aan tussen de grenzen van de heteroseksualiteit en die 
vann de homo-erotiek.28 

3.. De homo-erotische omgeving van Sokrates (Plato) 

Hett onderwerp Sokrates en de homo-erotiek in de dialogen van Plato vóór het 
SymposiumSymposium heeft twee aspecten: 1. de manier waarop de omgeving van Sokrates in 
dezee wordt gekarakteriseerd; 2. de manier waarop Sokrates zelf in deze wordt 
gekarakteriseerd,, zowel op het niveau van zijn gedrag als van zijn denken. 
InIn de volgende dialogen worden toespelingen gemaakt op homo-erotische gevoelens 
off  denkbeelden of worden opmerkingen gemaakt die op een of andere manier 
betrekkingg hebben op homo-erotiek of homoseksualiteit: Charmides, Euthydemus, 
Euthyphro,Euthyphro, Gorgias, Lysis, Meno, Protagoras. In de Protagoras, Euthyphro, Gorgias 
enn Meno betreft het slechts losse opmerkingen die weinig met de enscenering of het 
onderwerpp van de dialoog te maken hebben. Deze opmerkingen zijn in drie 
categorieënn in te delen: a. mededelingen over liefdesrelaties tussen bekende 
Athenerss b. erotische plagerijen van Sokrates, c. beweringen ten aanzien van wat 
eenn erastes en een eromenos zijn en hoe ze zich dienen te gedragen. 
Inn de Charmides, Euthydemus en de Lysis, is het homo-erotische element 
daarentegenn nadrukkelijk aanwezig. Het decor van de gesprekken die Sokrates met 
jongee Atheners of in het geval van de Euthydemus naast de Atheense jeugd ook met 
sofistenn voert, is de sportschool: in de Lysis en de Charmides betreft het een palaistra 
waarinn de gesprekken plaatsvinden; in de Euthydemus de kleedkamer van het 
Lykeion.299 Dat bij deze dialogen de homo-erotiek op de voorgrond treedt, is vanuit de 
Atheensee cultuur gezien niet verwonderlijk.30 

Omm de jongens, de een nog mooier dan de ander,31 zwermen épctorat, bewonderaars, 
potentiëlee minnaars, en hun minnaars, de mannen of jongens met wie ze een 
verhoudingg hebben.32 In de Lysis is er sprake van een erastes die tot over zijn oren 

28Eenn dergelijke tegenstelling maakt Xenophon ook aan de figuur van Sokrates duidelijk: Sokrates 
vertoontt in zijn werken geen erotische belangstelling voor jongens, maar raakt wel opgewonden van 
vrouwelijkk schoon. In zijn gesprek met Theodotè, een hetaire die bekend stond om haar schoonheid, 
erkentt Sokrates, terwijl hij naar haar kijkt op het moment dat zij voor een schilder poseert, dat hij haar 
will  aanraken en dat hij opgewonden zal weggaan en naar haar zal verlangen (Xen. Mem. III , XI, 3). Cf. 
Vlastoss (1991) p. 35, n. 52. Vergelijk ook het beeld dat Xenophon schetst van de reacties die de 
schoonheidd van Alkibiades oproept: er wordt op hem jacht gemaakt door vele hoogstaande vrouwen 
(Xen.. Mem. I, II, 24). Nergens suggereert Xenophon dat Alkibiades minnaars had, hetgeen toch door 
verscheidenee antieke bronnen wordt bevestigd. Cf. hfdst. 9, par. 1. Verder is zijn opmerking in het 
SymposiumSymposium over Nikeratos opvallend: "Nikeratos houdt van zijn vrouw en zijn liefde wordt beantwoord' 
(dvxepaxaii  Smp. VIII , 3). Sokrates benadrukt dus de mogelijkheid van wederkerigheid in een 
heteroseksuelee liefdesrelatie. 
^Euthd.^Euthd. 272e2. Er zijn slechts vier dialogen van Plato die zich afspelen in een sportschool. In het geval 
vann de Protagoras is het onduidelijk waar het gesprek gehouden wordt. Sommigen denken dat de 
plaatss waar Sokrates vertelt over zijn ontmoeting met Protagoras de palaistra is, omdat de vriend 
(étalpo?)) Sokrates uitnodigt naast hem te komen zitten en zijn slaaf plaats voor hem moet maken 
(310a2-4).. Als dit juist is, bevestigt het onze veronderstelling dat de palaistra in de Platoonse dialogen 
geassocieerdd wordt met homo-erotiek, omdat de dialoog opent met een toespeling op Sokates' hartstocht 
voorr Alkibiades. Naast de hierboven genoemde drie is ook het gesprek in de Loches gesitueerd in een 
sportschool,, omdat de dialoog met de opmerking opent dat Lysimachos samen met Nikias, Laches en 
Melesiass naar een hoplomachie hebben gekeken. In deze dialoog is elke toespeling op homo-erotiek 
echterr afwezig, dit waarschijnlijk vanwege de gesprekspartners van Sokrates: aanzienlijke, volwassen 
Athenerss die in de rol van vader zich afvragen op welke wijze hun zonen het best opgevoed kunnen 
worden. . 
3°Ziee hiervoor deel 1, hfdst. 7.7. 
3lBijv .. Euthd. 271b, Ly. 207al, Chrm. 157d. 
ï2Cf.. Euthd. 273a, 274b5, 303b5, Chrm. 154c, Men. 76b. 
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verliefdd is, namelijk Hippothales. Hij wordt beschreven als iemand die voortdurend 
overr zijn geliefde Lysis praat, gedichten en liedjes schrijft, waarin hij laat zien dat 
Lysiss uiteindelijk van goddelijke afkomst is. Zijn omgeving vindt dat hij te ver gaat. 
Bovendienn lijk t hij bij zijn geliefde niet veel succes te hebben. Hij is als erastes 
voorzichtig,, en voelt zelfs schroom om zijn gevoelens aan de geliefde kenbaar te 
maken.. Zo laat Sokrates hem blozen, als hij hem naar zijn geliefde vraagt.33 

Dee erastai zijn soms nog erg jong. Zo is de erastes van Kleinias in de Euthydemus, 
Ktesippos,, zelf nog een jongeman, die door zijn jeugd enigszins brutaal is.34 Deze 
brutaliteitt manifesteert zich in de dialoog, wanneer de sofist Dionysodoros aan de 
handd van een drogredenering aantoont dat Ktesippos eigenlijk de dood over zijn 
vriendd afroept, omdat hij wil dat deze geleerd wil worden: hij wil dat deze wordt wat 
hijj  niet is en dat hij wat hij nu is, niet langer mag zijn. Ktesippos kan zich niet inhouden 
enn vervloekt de sofist.33 En zo zijn er meer voorbeelden van de opvliegende aard van 
Ktesippos,, maar deze opvliegendheid is functioneel: ze treedt altijd op als Ktesippos 
zijnn eromenos tegen de sofistische belagers wil verdedigen.36 

Dee eromenoi die in de dialogen optreden zijn jonge jongens, die een schuchtere en 
bescheidenn indruk maken. Zowel Kleinias als Charmides blozen.37 Toen Sokrates de 
worstelschooll  betrad, stond Lysis in de kleedkamer met een groepje jongens te 
kijkenn hoe anderen aan het dobbelen waren. Sokrates nam met Ktesippos in een 
anderee hoek van de kleedkamer plaats. Toen Lysis hem in het oog kreeg, bleef hij 
steedss naar hem kijken en was het duidelijk aan hem te zien, dat hij graag dichterbij 
wass gekomen. Een tijdlang wist hij niet goed wat te doen en aarzelde hij om alleen op 
hemm af te gaan.3*  Pas als Menexenos bij Sokrates gaat zitten, durft de jongen zich bij 
henn te voegen. Dit beeld van de eromenos is typerend voor de eromenoi die in deze 
dialoogg een rol spelen.39 

Hett milieu waartoe deze erastai en eromenoi behoren, is de allerhoogste elite van 
Athene.. Het is dus een zeer uitzonderlijke groep mensen die Plato in een homo-
erotischee context plaatst en die tegelijk als gesprekspartners van Sokrates figureren 
off  het decor van deze gesprekken vormen. Het is de aristocratie ten top uit het derde 
kwartt van de vijfde eeuw: Alkibiades stamt van vaders kant af van de familie der 
Eupatridenn en van moeders kant van die van de Alkmeoniden. Kleinias is een volle 
neeff  van Alkibiades. Lysis behoort tot een familie die beroemd is om haar rijkdom, 
renpaardenn en talrijke overwinningen op de Pythische, Isthmische en Nemeïsche 
spelen.400 Charmides is de broer van Plato's moeder Periktione (dus de oom van Plato) 
enn Kritias is de neef van Plato's moeder, en zijn overgrootvader was de broer van 

33Ly.. 204b5, 204c3 Cf. Ly. 222b2, waar  Hippothales bijn a op kinderlijk e wijze kleur  krijg t van 
opwindingg als hij  hoort dat Lysis beaamt dat de echte minnaar  noodzakelijkerwij s door  zijn paidika 
bemindd wordt. Begemann (1960) p. 351 vindt dat de Lysis 'volop in die pervers-erotische sfeer  begint, 
diee vooral uit den Charmides bekend is'. Hij  heeft echter  weinig van de Atheense gewoonte op het 
gebiedd van de erotiek begrepen. 
**Euthd.**Euthd.  273a7-bl: veavicnox; TN; Flaiavieiix;, udXa KaAóq te KdyaGói; Tnv ^üaiv , öaov ur| \>Ppiarf\<; 
[5è]]  5id xó véoq elvai. 
*Euthd.*Euthd. 283c-e. 
*Euthd.*Euthd. 288a8-b2,294M1 e.v. 
"Euthd"Euthd  275d6, Chrm. 158c5. 
MLy.. 207a6-7: xéto? uèv o$v rptópei xe icai wicvei uóvô  Jtpoaiévai. 
^Datt  de eromenos verondersteld wordt jong te zijn, blijk t ook uit de verbaasde reactie van de vriend die 
inn het begin van de Protagoras een opmerking maakt over  het feit dat Alkibiades, op wiens schoonheid 
Sokratess natuurlij k weer  jacht heeft gemaakt, al een volle baard heeft. Alkibiades is geen jongen meer, 
maarr  een man! Als antwoord hierop citeert Sokrates een vers van Homeros: de beminnelijkste leeftijd is 
diee van de eerste baard (Prt. 309bl): %apieardTnv "Hpri v elven, %ox> <Jtpa>TOV> wuivfjxou (Ilias XXTV, 
348,, Odyssee X, 279). 
^Ly.^Ly.  205c. Deze gegevens komen wel uit de dichterlijk e ader  van Hippothales, zijn minnaar. 
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Solon.. Van Ktesippos weten we alleen dat hij een neef is van Menexenos, van wie we 
verderr niets weten.41 Hippothales is ons verder onbekend. 
Voorr de eigentijdse lezer van Plato gaat het om mensen uit het verleden, de periode 
vann het einde van Perikles' hegemonie en de jaren direct daarop. De leerlingen van 
Platoo aan de Akademie kenden deze periode niet meer uit eigen ervaringen. Voor hen 
wass het de periode van hun vaders en grootvaders. Het beeld dat zij van dit verleden 
hadden,, baseerden ze op hun verhalen, of op de literatuur, zoals de dialogen van hun 
leermeester.. De afbeeldingen op de vazen, een zeer belangrijke bron voor ons voor 
informatiee over homoseksualiteit in de vijfde eeuw, hadden zij waarschijnlijk niet tot 
hunn beschikking. Verder spreken de dialogen over het gedrag en het normenpatroon 
vann een zeer uitzonderlijke groep van de Atheense maatschappij. 
Dezee hele enscenering van de homo-erotiek als een aspect van het dagelijkse leven 
vann de hoogste laag van de aristocratie, en de voorstelling van de manier waarop 
dezee homo-erotiek in praktijk werd gebracht, hebben een enorme impact op de 
beeldvormingg enerzijds van het verleden dat op deze manier door Plato in deze 
dialogenn tot leven wordt geroepen, anderzijds van de figuur van Sokrates. 
Inn verband met de reconstructie van het verleden die Plato in deze dialogen maakt, is 
err tenslotte nog een opmerkelijk gegeven, dat zover ik weet door geen commentator 
naarr voren is gebracht. Het betreft de enscenering van de Lysis. Onderweg van de 
Akademiee naar het Lykeion komt Sokrates Hippothales, Ktesippos en andere 
jongeluii  tegen. Hippothales weet Sokrates over te halen een nieuwe palaistra te 
betreden.. De aanwezigheid van mooie jongens die daar hun tijd aan het doorbrengen 
zijn,, maakt Sokrates nieuwsgierig. Bovendien wil Sokrates graag de paidika van 
Hippothaless ontmoeten. Hippothales vermeldt dan dat ze in die palaistra het 
Hermesfeestt aan het vieren zijn en dat dit de reden is dat er jongemannen en jongens 
aanwezigg zijn en door elkaar zitten.42 Hermes, als patroon van jongens en atleten, was 
nauww verbonden met de palaistra en gymnasia.43 Dit feest bood de jongens van 15 tot 
188 jaar de gelegenheid zich te voegen bij de jonge jongens (raüSeq) van 12 tot 14. Uit 
dee redevoering van Aischines tegen Timarchos weten we dat er een wet bestond die 
volwassenn mannen verbood de palaistra op die dag te betreden.44 Hoe moeten we het 
bezoekk van Sokrates aan de palaistra juist op die dag interpreteren? De volgende 
mogelijkhedenn doen zich voor: 
1.. De wet zou ingesteld kunnen zijn in de periode tussen het moment dat Plato de 
LysisLysis schreef en het proces tegen Timarchos. Dit is echter niet erg waarschijnlijk, 
omdatt Aischines de jury de indruk geeft dat het een oude wet geldt die zelfs door 
Solonn zou zijn ingesteld. Het zou van wel erg veel lef getuigen een wet die veel 
juryledenn mogelijkerwijs zelf hebben ingesteld, voor te stellen als een wet die tot de 
vroegstee fundamenten van de Atheense rechtsstaat zou behoren. 
2.. De wet dateert uit de periode na de historische datum van de Lysis, bijv. het einde 
vann de vijfde eeuw. 
3.. De wet bestond al in de vijfde eeuw. 
Wee weten dat het Atheense publiek en dus ook de eigentijdse lezers en leerlingen van 
Platoo van de invoeringsdatum van wetten geen scherp beeld hadden. Van veel wetten 

4IDee naam Ktesippos, 'paardenbezitter', situeert hem hoogstwaarschijnlijk in de 'upper class' van de 
hippeis.hippeis. Menexenos, naar wie ook de gelijknamige dialoog is genoemd, is de beste vriend van Lysis 
(Ly.(Ly. 206Ö4-5). De vraag van Sokrates wie van de twee van betere komaf is, is volgens Menexenos niet 
gemakkelijkk te beantwoorden (207c3-4). Hij zal dus min of meer tot dezelfde sociale klasse hebben 
behoordd als Lysis. 
4242Ly.Ly. 206dl-2: Kal aua, ax;' Epuala cryownv, dvapEueiyuivoi èv Tavcqi eioav ol te veavioxoi icai 
oii  ndï5eq -
43Cf.. Ath 561d en zie L. R. Farnell The Cults of the Greek States (Oxford 1886-1909, vol. 5) pp. 28-29, 
enn Burkert (1985) p. 158. Burkert voegt toe: 'here the phallic, homoerotically tinged element is still very 
muchh in evidence.' 
"Aeschin.. Contra Tun. 12, zie deel 1, hfdst. 8, par. 3.2. 
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werdd in het algemeen verondersteld dat ze uit de tijd van Solon stamden. Als dit ook 
voorr deze wet geldt, moet het de lezer van de Lysis zijn opgevallen, dat Plato 
Sokratess zonder enige aarzeling de palaistra laat betreden. Met deze gang van zaken 
heeftt Plato duidelijk willen aangeven, dat in de tijd van Sokrates de morele standaard 
opp het gebied van de homoseksualiteit nog geen aanleiding had gegeven tot het 
verbodd voor volwassen mannen de palaistra op het Hermesfeest te bezoeken en zo 
contactt te hebben met jonge jongens. Bovendien laat hij op scherpe wijze zien dat de 
houdingg van Sokrates ten opzichte van de jongens niets te wensen overlaat en dat hij 
mett de beste intenties het gezelschap van deze jongens zoekt. 

4.. Sokrates en de homo-erotiek 

Buitenn de teksten van Plato en Xenophon hebben we nauwelijks andere bronnen over 
dee houding van Sokrates tegenover homo-erotiek. De fragmenten van Aischines van 
Sphettoss over de relatie tussen Sokrates en Alkibiades bespreek ik in hoofdstuk 9. De 
bijtendee ironie waarmee Aristophanes in de Wolken aan de figuur van Sokrates 
bepaaldee opvattingen verbindt over homoseksueel gedrag is ter sprake gekomen in 
hett hoofdstuk over de rede van Aristophanes. In hoeverre we geloof moeten hechten 
aann de opmerking van Aristoxenos dat Sokrates de paidika is geweest van 
Archelaos,, de natuurfllosoof, is onduidelijk.45 Of deze anekdote nu waar is of niet, er is 
weinigg reden om aan deze opmerking veel belang te hechten, zoals Guthrie doet, die 
onderr meer deze bewering van Aristoxenos als 'gossip' afwijst. Als Sokrates in zijn 
jeugdd de paidika van Archelaos is geweest, die tegelijk ook zijn leermeester was, 
wordtt het beeld dat Plato geeft van Sokrates helemaal niet verstoord. De koppeling 
vann de eromenosrol aan de rol van leerling doet verdacht veel denken aan de 
Platoonsee opvatting van homo-erotiek. We keren terug naar de teksten van Plato. 
Hett beeld dat zich als eerste opdringt bij het lezen van met name de Lysis, 
EuthydemusEuthydemus en de Charmides, is dat Sokrates geen gêne of terughoudendheid 
betoontt ten aanzien van de erotiek. Plato stelt hem voor als iemand die zich in zijn 
dadenn en woorden de homo-erotiek op een speelse én ernstige manier heeft 
eigengemaakt.466 Sokrates geeft bovendien blijk van een scherp psychologisch inzicht 
inn het doen en laten van een verliefde erastes en eromenos. Hij wekt de indruk het 
terreinn van de homo-erotiek door en door te kennen. Verder is de houding van 
Sokratess inzake de homo-erotiek bij uitstek paradoxaal: hij zegt het een en bedoelt 
hett ander. Zoals geleerden als Friedlander en Vlastos al duidelijk hebben gemaakt, is 
homo-erotiekk bij uitstek het terrein waarop Sokrates zijn ironie botviert.47 

Enkelee malen verzucht Sokrates op ironische wijze dat hij van niets verstand heeft, 
behalvee van de erotiek (td épctmicd). Zo weet hij Hippothales tot blozen te brengen in 
hett begin van de Lysis, als hij hem verzekert dat de jongen niet alleen verliefd is, maar 
ookk al een heel eind op weg is in de liefde: 

Opp elk gebied ben ik minderwaardig en waardeloos, maar dft is toch een gave die ik op een of 
anderee manier van godswege heb gekregen: ik ben direct in staat een minnaar en een beminde te 
herkennen.48 8 

«Aristoxenoss fr. 52a, 52b (F. Wehrli Die Schule des Aristoteles Heft //, Basel 1945, p. 24). Cf. ook DK 
60.3,, Guthrie (1971) p. 70. 
«sOokk Vlastos (1991) p. 40 suggereert iets dergelijks: It has been recently said, following Foucault, that 
"sexx is a hard knot of anxiety" in all western discourse about love. If this is true, then Socrates is an 
exception.. From what we learn about Socratic eros from Plato, in it theree is no inquietude at all.' 
47Cf.. Friedlander (19692) pp. 137-153 en Vlastos (1991) pp. 33-44. 
**Ly.**Ly.  204b8-c2: etui 5 éyd) xd uèv aJUa $aüAx>q icai dxpno-Kx;, xovto Sé uoi mix, &K Qeov SéSoxai, 
zariizarii oiq> t' eivai yvdavav épcovxa te icai èpóuevov. Andere plaatsen waar Sokrates soortgelijke 
uitsprakenn doet: Thg. 128b, Smp. 177d, 193e, 198d, 199b. 
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Hoee is deze uitspraak op te vatten? Is hij geheel ironisch? Het eerste gedeelte in ieder 
gevall  wel: zijn onwetendheid is juist zijn grootste wijsheid. Maar is de laatste 
zinsnedee ironisch? Sokrates slaat in het geval van Hippothales de spijker op zijn kop. 
Bovendienn getuigt zijn advies aan deze jonge erastes van inzicht in en ervaring met de 
'erotika'.. Misschien ligt de ironie in het gegeven dat het voor een Athener moeilijk 
voorstelbaarr is dat een lelijke man als Sokrates zo ervaren is in de homo-erotiek. Een 
dergelijkk inzicht verwacht je bij iemand die succes heeft gehad en nog heeft in de 
liefde.. Of is de uitspraak een vorm van 'complexe' ironie, een term die Vlastos voor 
eenn bepaalde vorm van Sokratische ironie heeft ingevoerd?*» Vanuit deze 
interpretatiee zou Sokrates met TO épomicd of met de termen erastes en eromenos iets 
anderss bedoelen dan ze op het eerste gezicht lijken te betekenen, namelijk geen 
lichamelijke,, maar een 'geestelijke' erotiek. Een erastes is dan iemand die zich 
aangetrokkenn voelt tot de psyche van de jongen en voor diens geestelijk welzijn zorg 
draagt. . 
Eenn van de meest kenmerkende eigenschappen van Sokrates inzake de jongensliefde 
iss dat hij door mooie jongens gebiologeerd is en er voortdurend door aangetrokken 
wordt,, en verder zijn onvermogen om zich tegen hen te verzetten. In het begin van de 
CharmidesCharmides geeft hij, vóór hij Charmides gezien heeft, te kennen dat hij geen goede 
maatstaff  is als het gaat om mooie jongens, want bijna alle jongens vindt hij mooi:50 hij 
zoektt het gezelschap op van jonge jongens en maakt jongens met niet aflatende 
energiee complimenten.51 Vanuit de Atheense mannencultuur is er geen reden deze 
openhartigee woorden van Sokrates ironisch op te vatten. Ontegenzeglijk is hij 
gebiologeerdd door de lijven van de jongens. Daarover laat Plato geen onduidelijkheid 
bestaan.. Dat Sokrates zowel in de Euthydemus als in de Lysis zich in de kleedkamer 
(apodyterium)(apodyterium) ophoudt en daarom een voyeuristische indruk wekt, bevestigt dit 
beeld.522 Hierbij moet wel aangetekend worden dat Sokrates de complimenten die hij 
overr de schoonheid of over de jeugd van de jongen maakt, ook vaak direct koppelt 
aann complimenten over diens wijsheid.53 

Eenn voorbeeld hiervan is een passage in de Euthydemus, waarmee ik bovendien wil 
demonstrerenn hoe subtiel toespelingen op de erotiek tussen Sokrates en zijn jonge 
gesprekspartnerss verweven zijn met andere niveaus van de tekst. In een gesprek met 
Kleinias,, de eromenos van Ktesippos, onderzoekt Sokrates welke kennis de mens 
gelukkigg maakt; zij komen samen tot de conclusie dat kennis die niet tevens het 
vermogenn inhoudt deze toe te passen nutteloos is. Kleinias legt vervolgens aan 
Sokratess uit, dat elke vorm van jacht niet verder gaat dan het jagen en het vangen 
vann de buit. Zodra de jager de buit gevangen heeft, is hij niet meer in staat daarvan 
gebruikk te maken. En dit geldt ook voor mensen als meetkundigen, sterrenkundigen 
enn rekenkundigen. Zij staan datgene wat ze gevonden hebben aan de dialectiek af, 
zodatt deze de vondsten kan toepassen. Sokrates reageert vervolgens: 

"Wel,, mijn allermooiste en allergeleerdste Kleinias', zei ik, 'is dat echt zo?'54 

Datt Kleinias door Sokrates 'zeer geleerd' wordt genoemd, lijk t op het eerste gezicht 
niett ironisch bedoeld te zijn. Zijn woorden maken inderdaad een verstandige indruk. 
Kriton,, aan wie Sokrates verslag doet van dit hele gesprek, kan niet geloven dat een 

«Vlastoss (1991) pp. 31 e.v. 
5050Chrm.Chrm. 154d. Cf. ook de Amatores (133a4-5): dei ydp «ore wtö xtöv vécov xe Kat xaXöv 
ÈKitKr\vto\iai. ÈKitKr\vto\iai. 
51Cf.. Euthd 290c7 en Euthphr. 12a. 
52Cf.. Euthd. 272c2 en Ly. 206e6-7. 
53Cf.. Chrm. 157dl-3, uitgedrukt door Kritias, Chrm. 175d6-el, uitgedrukt door Sokrates. 
*Euthd.*Euthd. 290c7-8. 
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jongenn zulke woorden heeft uitgesproken. Dan begint Sokrates ook te twijfelen of het 
inderdaadd wel Kleinias was die dit gezegd heeft en hij vraagt zich af of het niet 
misschienn Ktesippos is geweest. Hij moet toegeven dat hij het niet meer precies 
weet.. In ieder geval is het zeker dat geen van beide sofisten het gezegd heeft. 
Misschienn was er wel een hoger wezen aanwezig, dat deze woorden heeft 
uitgesproken!!  De ironie van deze passage ligt in de houding van Sokrates. De dialoog 
EuthydemusEuthydemus is een raamvertelling. Sokrates vertelt Kriton over zijn ontmoeting met 
dee sofisten en met Kleinias en Ktesippos. Plato geeft hierdoor een extra dimensie aan 
hett dramatische niveau van de dialoog en laat Sokrates als verteller zeer expliciet zijn 
eigenn accenten leggen, zoals hier. Hij is blijkbaar zo gecharmeerd van de jonge 
Kleiniass dat hij hem allerlei verstandige en intelligente gedachten laat uitspreken, die 
inn de mond van een jonge jongen eigenlijk ongelooflijk klinken. Dat vindt ook 
Sokrates,, als hij zich realiseert wat hij heeft gezegd. Met deze narratologische 
techniekk brengt Plato een erotische spanning aan tussen de deelnemers aan het 
gesprek. . 
Maarr waarom noemt Sokrates hem nu opeens ook 'allermooiste'? Waarschijnlijk 
omdatt Sokrates inderdaad van Kleinias gecharmeerd is. Toch zou de verwijzing naar 
dee schoonheid van Kleinias nog meer inhoud kunnen hebben. De jongen spreekt over 
dee jager en zijn buit. Hij gebruikt deze termen in hun letterlijke betekenis. Vervolgens 
pastt hij het beeld van het jagen ook figuurlijk toe. Wanneer dit beeld gebruikt wordt 
binnenn de context van een eromenos en een erastes, zal Plato de intentie hebben dat 
zijnn lezers dit beeld ook erotisch interpreteren. Plato gebruikt dit beeld namelijk vaker 
inn expliciet erotische zin.55 Het laat zich aanzien dat Sokrates dit ook hier doet. Hij 
denktt aan Kleinias als eromenos die door jacht makende erastai wordt omgeven. 
Vandaarr dat Sokrates met deze bril naar Kleinias kijkt en hem in één adem de 
mooistee en de wijste noemt. Deze uitleg biedt bovendien een andere interpretatie-
winstt voor deze passage: er wordt gesteld dat geen enkele vorm van jacht verder 
gaatt dan het jagen en vangen, want de jager is niet in staat verder van zijn buit 
gebruikk te maken. Kleinias bedoelt dat de jager de buit niet verder weet te benutten, 
datt wil zeggen: hij weet zijn vangst (als kennis) niet verder te ontwikkelen. Dit beeld, 
toegepastt op de relatie tussen de erastes en eromenos, maakt duidelijk dat het de 
gemiddeldee erastes als jager uitsluitend te doen is om de eromenos voor zich te 
winnenn en hem te gebruiken. Dit is de enige motivatie van zijn inspanningen om de 
eromenoss te verleiden; maar hij is niet in staat een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkelingg van de eromenos. Dit geeft een extra verdieping aan deze passage: de 
eromenoss Kleinias ziet in dat de avances van die minnaars die zich om hem heen 
verzamelenn en in het bijzonder die van Ktesippos hem uiteindelijk niets opleveren. 
Vanuitt het Sokratische perspectief inderdaad een zeer wijs inzicht, zeker van een 
eromenoss wiens uiterlijk alle aanleiding geeft tot avances. Zijn inzicht is des te 
opmerkelijker,, omdat hij beseft dat zijn eigen schoonheid hem uitzonderlijk weinig 
voordeell  biedt. Deze interpretatie van de passage wordt bevestigd door het algemene 
themaa van deze dialoog, namelijk de opvoeding van de jeugd. Op dit punt kom ik nog 
terug.. Ik heb met de bespreking van deze passage willen laten zien hoe fijnmazig het 
erotischee element zowel op het dramatische als op het inhoudelijke niveau van de 
tekstt is ingeweven. 

Sokratess heeft het duidelijk moeilijk met mooie jongens. Enerzijds voelt hij zich 
bijzonderr tot hen aangetrokken, maar anderzijds klaagt hij dat hij niet tegen hen 
opkan.. Zijn houding inzake de homo-erotiek is paradoxaal. Hij zoekt de jongens op, 
maaktt complimenten aan het adres van hun uiterlijk, lokt ze uit hun tent, knoopt 
gesprekkenn met ze aan, maar tegelijk wekt hij de indruk dat hij last van ze heeft: ze 

«Cf.. Ly. 205c2,206a9-10, Prt. 309al-2, Phdr. 253c6. 
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hebbenn macht over hem, hij lijk t als het ware zijn oô poowTi in de letterlijke zin van 
hett woord te verliezen: het behoud van zijn eigen manier van denken. Hij geeft van 
zichzelff  het beeld dat hij de jongens terwille is. Hij is niet degene die vraagt, maar de 
jongenss vragen. Zo eindigt de Charmides: Kriton geeft Charmides de opdracht 
Sokratess te volgen, ook al twijfelt Sokrates of Charmides zijn leiding wel nodig heeft 
enn of hij de waarheid waarnaar ze in het gesprek gezocht hebben toch niet bezit. De 
jongenn is echter vastbesloten de opdracht uit te voeren. Sokrates beseft dat hij 
hiertegenn verder niets in te brengen heeft: 

'alss ji j immers iets onderneemt, wat het ook is, en geweld gebruikt, zal geen mens ter wereld zich 
tegenn jou kunnen verzetten.' 'Doe dat dan ook niet,' zei hij, "Nee, zei ik, 'ik zal me niet verzetten.'56 

Dee rollen zijn omgedraaid. Een leerling die zich gewillig aanbiedt en een leraar die het 
eigenlijkk niet nodig vindt. De jongen die met geweld dreigt en de man die zich 
gewonnenn geeft. Het zich niet kunnen verzetten en het dreigement van geweld 
hebbenn natuurlijk erotische connotaties. 
Ookk in de Meno speelt Sokrates met dit beeld. Menon is voor Sokrates geen 
gemakkelijkee gesprekspartner. Hij is stroef en weigert direct op zijn vragen antwoord 
tee geven. Hij weet het zelfs op een gegeven moment klaar te spelen de rollen om te 
draaien:: hij stelt de vragen en dwingt Sokrates te antwoorden. Sokrates noemt hem 
brutaall  en zegt dan: 

Zelfss geblinddoekt zou men nog kunnen ontdekken, als men jou hoort praten, datje mooi bent en 
nogg minnaars hebt. Je doet namelijk niets anders dan bevelen geven en dat is precies wat 
verwendee jongens zijn (oi Tpix̂ ó&vxe?) doen. Ze gedragen zich als tirannen, zolang ze in de bloei 
vann hun jeugd zijn. Maar hiermee heb je waarschijnlijk al ingezien dat ik niet tegen mooie jongens 
opp kan. Ik zal je dus maar terwille zijn en antwoord geven.57 

Ookk al ergert Sokrates zich aan de houding van Menon in het gesprek, toch geeft hij 
alss het ware een erotische draai aan zijn argumentatie om het gesprek voort te zetten 
opp de manier zoals Menon dat wil. Diens schoonheid en jeugd, naar Sokrates 
beweert,, brengen hem ertoe te accepteren dat de rollen zijn omgedraaid. Sokrates is 
Menonn terwille: een toespeling op de seksuele onderwerping van een eromenos aan 
eenn erastes. Om de paradoxale situatie te onderstrepen, zegt Sokrates dat Menon nog 
minnaarss heeft. Hij is dus een eromenos, maar gedraagt zich ten opzichte van 
Sokratess als een erastes die hem de wet stelt. De paradox wordt nog scherper als we 
onss realiseren, dat Menon zelf op geen enkele manier ten opzichte van Sokrates een 
erotischee spanning ervaart of aanbrengt. Voor hem is die dimensie geheel afwezig. 
Sokratess ziet hem als een lastige eromenos, maar dat is hij helemaal niet, althans niet 
tenn opzichte van Sokrates. De ironie van deze scène is dat Sokrates door zijn 
geveinsdee toegeeflijkheid even later Menon krijgt waar hij hem hebben wil en hem 
verleidtt tot het definiëren van deugd. De erotische toespelingen hebben dus duidelijk 
eenn rol in de dramatische en narratieve setting van de dialoog. De rolomdraaiing is in 
ditt geval eerder een handige gesprekstechniek dan een teken van werkelijke 
onderdanigheid.58 8 

Dezee passage uit de Meno suggereert dat Sokrates vaker met een lastige eromenos 
tee maken heeft gehad. Mooie jongens hebben de neiging lastig te worden. Ze krijgen 

xChrm.xChrm. 176dl-5 
^Meno^Meno 76b4-c2. Het Grieks van cl-2 luidt: icai ajia éuoü ïocoq KatéyvcoKa? ÖTI eiua iycxoov T<ÖV 
icaXxDVV xaptoünai oviv ooi Kai ünoieptvoöiiai. Voor een tweede voorbeeld uit de Meno, zie Men, 
86d6-e4. . 
58Eenn dergelijke functie van het gebruik van de termen erastes en eromenos vinden we in Euthyphr. 
14c3-5. . 
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teveell  aandacht, horen te vaak dat ze mooi zijn, worden daardoor verwaand en 
verwendd en gaan zich tiranniek gedragen.» Ook in de Lysis uit Sokrates deze klacht 
enn adviseert Hippothales zijn eromenos niet te prijzen. Sokrates voegt de daad bij het 
woordd en geeft hem vervolgens een prachtige demonstratie van de manier waarop 
eenn mooie eromenos behandeld moet worden: kleineren en niet opblazen. Hij moet op 
zijnn nummer gezet worden en de indruk krijgen dat hij niets voorstelt. Niet op het 
gebiedd van de lichamelijke schoonheid - daarvoor blijf t zelfs Sokrates gevoelig - maar 
opp het gebied van het geestelijke. Zodra Lysis zijn verstand ontwikkeld heeft, zal hij 
nuttigg en goed worden en zullen zijn ouders, verwanten en anderen hem als een 
volwassenee beschouwen en vriendschap met hem nastreven. Zolang hij zijn verstand 
niett ontwikkeld heeft, moet hij dus geen hoge dunk van zichzelf hebben. Lysis, die niet 
weett dat Sokrates deze demonstratie voor Hippothales houdt, is zeer onder de indruk 
vann Sokrates' optreden en beaamt gedwee zijn conclusie.*0 

Dee situatie is complex en het zou te ver voeren alle implicaties van deze openings-
scènee van de Lysis hier te bespreken. Een enkele opmerking. De demonstratie van 
Sokratess is vol zelfspot: zijn kritiek op Hippothales geldt eigenlijk ook in zekere zin 
voorr hemzelf. Hij is namelijk ook zelf vaak erg complimenteus ten opzichte van mooie 
jongens.. De demonstratie is dan ook eigenlijk niet gericht tegen Lysis, die zich als een 
zeerr bescheiden en bedachtzame jongen gedraagt, maar tegen zijn erastes, die 
zichzelff  in de ogen van Sokrates en zijn omgeving met al zijn dichterlijke loftuitingen 
opp de jongen belachelijk maakt en te ver gaat. Bovendien heeft juist tijdens deze 
demonstratiee de beste vriend van Lysis, Menexenos, het gezelschap even verlaten, 
omdatt hij de trainer moet helpen met het volbrengen van een offer. Lysis 
symboliseertt twee typen: de eromenos en de vriend. Blijkbaar is hij wél tot 
vriendschapp in staat en is de redenering van Sokrates dus niet in alle opzichten 
deugdelijkk en eerlijk. Maar Plato laat wederom Sokrates de erotiek op een handige 
manierr gebruiken als een overgang naar een serieuzer onderwerp: wat is 
vriendschap. . 

Sokratess ventileert in de genoemde dialogen terloops ook enkele opmerkelijke 
meningenn ten aanzien van de homo-erotiek. In de Euthydemus komen Sokrates en de 
eromenoss Kleinias tot de conclusie dat geluk uiteindelijk in kennis en inzicht bestaat. 
Hett bezit van de goede dingen is niet voldoende. We moeten ook in staat zijn ze op 
eenn zinnige manier te gebruiken. We kunnen wel over rijkdom, gezondheid en 
schoonheidd beschikken, maar zolang we deze dingen niet goed weten toe te passen, 
wordenn we niet gelukkig. Kennis verschaft ons het inzicht op welke manier we de 
dingenn juist toepassen, en zorgt ervoor dat we in ons handelen slagen. Iedereen moet 
err dus voor zorgen zo geleerd mogelijk te worden. Wie kunnen ons daarbij helpen? 
Vaders,, voogden, vrienden, en degenen die beweren minnaars te zijn. Vervolgens 
merktt Sokrates op: 

hett  is ook helemaal niet schandelijk en het is Kleinias niet kwalij k te nemen, dat hij  met dat doel 
dienstbaarr  is aan en een slaaf is van een minnaar  of ieder  ander, waarbij  hij  bereid is elke dienst 
vann de goede/eervolle diensten te bewijzen, in zijn streven wijs te worden.61 

Doverr heeft er al op gewezen dat de manier waarop Sokrates dit formuleert een 
opmerkelijkee toevoeging impliceert ten opzichte van de woorden van Pausanias.62 

»Cf.. Men. 80c3-6. 
«Lv.. 207dl-210e8. Vergelijk ook Ly. 206al-10. 
6i6iEuthd.Euthd. 282b3-7: ... ovSèv aioxpóv, <3 KXewia, oü5e veiieanróv ëveica WÓTOU vwiTipctetv Kai 
So-uXciieivv Kai épaorrj  Kai itavt i avöpcóncp, óxtoüv èQéXovxa wtnpexeïv T<DV KOJUDV 
vroipeTnjiatcav,, jtpoöup-oüjievov ao+óv yevéaöav 
«Doverr  (1978) p. 159. Cf. Smp. 184d2e.v. en 185b2-4. 
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Terwijll  Pausanias meent dat omwille van de deugd en het beter worden de eromenos 
elkee dienst aan iedereen zou kunnen verlenen, maakt Sokrates hier een restrictie door 
toee te voegen dat de dienst KC&Ó<; moet zijn. Toegepast op handelingen heeft deze 
termm bij Plato een morele connotatie. Gezien het gebruik van het woord vmnpetetv 
moetenn we ons afvragen of er voor de eromenos vormen van seksuele handelingen 
zijnn die vallen onder xa KCXXOL innperipaxa, de eervolle diensten. Het is duidelijk dat er 
onderr de seksuele handelingen eervollere en minder eervolle zijn. Tot de laatste 
categoriee kunnen we ongetwijfeld de passieve rol van de eromenos bij de anale 
penetratiee of fellatio rekenen. Of is geen enkele vorm van seksualiteit KOXÓV? Op basis 
vann de Memorabilia en het Symposium van Xenophon zouden we moeten 
concluderenn dat in de ogen van Sokrates inderdaad elke vorm van erotisch 
lichamelijkk contact verboden is. Dover ziet in deze uitspraak uit de Euthydemus een 
bevestigingg dat Sokrates homoseksuele copulatie afwijst, hetgeen hij afleidt uit de 
Alkibiadesscènee in het Symposium en uit de passage in de Respublica, waarin Plato 
Sokratess laat uitspreken dat een erastes met zijn eromenos moet omgaan als ware hij 
zijnn zoon.63 De ben het echter met Vlastos eens dat het principieel beter is om 
onderscheidd te maken tussen het beeld dat Plato geeft van Sokrates' houding ten 
opzichtee van homoseksualiteit en Plato's eigen visie in deze.64 De Alkibiadesscène is 
geenn goede achtergrond bij deze passage uit de Euthydemus, omdat het in het 
SymposiumSymposium gaat om het gedrag van Sokrates, en wel tegenover Alkibiades, een zeer 
specialee eromenos, terwijl in de Euthydemus Sokrates een algemene uitspraak doet 
overr de vraag hoe ver een eromenos mag gaan om zoveel mogelijk profijt op het 
gebiedd van kennis en opvoeding van zijn erastes te hebben. Het bezwaar tegen deze 
interpretatiee van de woorden van Sokrates is dat het in deze woorden geformuleerde 
adviess vaag is. Het geeft geen scherpe richtlijnen aan de jongen wat wel en wat niet 
gepastt is. 
Eenn andere interpretatie van de uitdrukking xd ïcaXa i)m\pevi\\iaia zou kunnen zijn: 
dienstenn waarbij de intenties van degene die de diensten verleent, eervol of goed zijn. 
Dee term KOKÓC, verwijst dan naar de motieven van de eromenos in zijn seksueel 
contactt met de erastes. Zolang hij maar gericht is op zijn morele en intellectuele 
ontwikkeling,, is er geen vuiltje aan de lucht. In dat geval is er geen verschil tussen 
watt Sokrates en wat Pausanias voorstelt. Het voordeel van deze interpretatie is dat 
hett advies duidelijker is. 
Hoee het ook zij, in de ogen van Sokrates is de omgang van een eromenos met een 
erastess erop gericht morele kennis en wijsheid te vergaren, ten einde gelukkig te 
worden.. Deze conclusie hoeft niet in tegenspraak te zijn met de wijze waarop we de 
passagee over de metafoor van de jacht in de Euthydemus (Euthd. 290b7 e.v.) hebben 
uitgelegd.. Het gaat om verschillende soorten erastai - erastai in de rol van jagers zijn 
dee erastai die uitsluitend erotische belangstelling voor hun buit hebben; voor de 
erastess die in de ogen van Sokrates goedkeuring kan wegdragen, staat het 
psychischee welzijn en de geestelijke ontwikkeling van zijn vnend voorop. 

Inn de lijn van het hierboven besproken probleem vinden we in de Gorgias een 
passagee die gemakkelijker valt te interpreteren.63 Midden in de heftige discussie 
tussenn Sokrates en Kallikles, waarin deze laatste zijn radicaal hedonisme vrijmoedig 
enn onomwonden verkondigt en volhoudt dat geluk eruit bestaat elke begeerte te 
bevredigen,, wordt het Sokrates te gortig. Hij probeert Kallikles' visie in het 
belachelijkee te trekken door hem het voorbeeld voor te houden van iemand die 

aaR.R. 403b4-c2. 
"Vlastoss (1991) pp. 38 e.v. Vlastos bespreekt overigens deze passage niet. 
"Dezee passage hebben we al toegelicht in het hoofdstuk over  de rede van Agathon. Gezien het belang 
ervann en het enigszins andere perspectief van waaruit de passage wordt belicht, komt hij  hier  nogmaals 
aanbod. . 
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schurftt heeft. Maar nog krijgt hij Kallikles niet op de knieën, die volhoudt dat zo 
iemandd een aangenaam leven leidt, wanneer hij zijn verlangen om te krabben 
bevredigt.. Sokrates is ten einde raad en zegt vervolgens: 

Denkk maar even na, Kallikles: wat zou je antwoorden als men je achtereenvolgens vragen ging 
stellenn over alles wat met deze dingen samenhangt. Om al dergelijke dingen in één woord samen 
tee vatten: het leven van de hnaiden, is dat leven niet afschuwelijk, schandelijk en ongelukkig? Of 
duifjee te beweren dat die mensen gelukkig zijn, als zij in overvloed beschikken over de dingen 
waarnaarr hun behoefte uitgaat? 

Kallikles'' reactie is frappant: 

Schaamm jij je niet, Sokrates, om onze discussie op dergelijke dingen te brengen?66 

Ondubbelzinnigg worden de kinaidoi, de mannen die vooral op seksueel gebied de 
passievee rol hebben en deze cultiveren, zowel door Sokrates als door Kallikles als de 
meestt verachtelijke en armzalige personen afgeschilderd. Met dit voorbeeld weet 
Sokratess Kallikles eindelijk wakker te schudden uit zijn hedonistische roes en aan 
hemm een verontwaardigde reactie te ontlokken: over zo'n soort leven praat je niet. 
Sokratess beschouwt dit leven als een vorm van ctKoXaoia, teugelloosheid. De mensen 
diee een dergelijk leven leiden, zijn niet meer in staat zich te beheersen, maar vullen 
hunn leven met het bevredigen van schandelijke verlangens en kunnen onmogelijk 
gelukkigg zijn. Dus aan de kinaidoi is niet alleen een vrouwelijke seksuele rol 
verbonden,, maar ook een neurotische neiging achter hun begeertes aan te lopen. 
Platoo gebruikt de tegenstander van Sokrates om hun schandelijke levenspatroon te 
onderstrepen.. Kallikles' verontwaardiging is echter niet ingegeven door hun akolasia, 
maarr door hun seksuele deviatie: ze streven abjecte genietingen na. Dit wordt 
duidelijkk doordat Kallikles wél het geluk van de mensen met schurft erkent. 
Opmerkelijkk is het verschil met de hierboven vermelde passage uit de Respublica: 
daarr wordt elke vorm van erotisch contact tussen een erastes en eromenos door 
Sokratess gezien als een vorm van akolasia; in de Gorgias uitsluitend de excessieve 
vormm van passieve homoseksualiteit bij volwassen mannen. Hierbij moeten we wel 
aantekenenn dat de passage uit de Gorgias duidelijk een narratief doel heeft. Met dit 
voorbeeldd wil Sokrates Kallikles en de lezer wakker schudden: Kallikles blijf t wel 
halsstarrigg aan zijn stelling vasthouden, maar zijn stellingname is nu inconsequent. In 
principee is de levenswijze van de kinaiden namelijk een uiterste vorm van hedonisme. 
Eenn oplettende lezer, die dezelfde verontwaardiging heeft als Sokrates en Kallikles, 
zall  nu beseffen dat niet alles wat aangenaam is, goed is. 

*Grg.*Grg. 494e2-6. 
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5.. Homo-erotiek en de filosofie 

5.1.. Filosofie als eromenos 

Aann het begin van de confrontatie tussen Sokrates en Kallikles ventileert Sokrates 
eenn interessante opvatting over de figuur van de erastes.67 Kallikles neemt het 
gesprekk over van Polos en spreekt meteen zijn verbazing uit over wat Sokrates heeft 
gezegd.. Hij vraagt zich af of deze serieus was of schertste. Volgens hem zet Sokrates 
hett menselijk leven ondersteboven. Als reactie maakt Sokrates een verrassende 
opmerking:: hij en Kallikles lijken op elkaar. Elk van hen is namelijk op twee wezens 
verliefd:: Sokrates op Alkibiades en de filosofie, Kallikles op het volk en de zoon van 
Pyrilampess (de stiefvader van Plato, zijn zoon heette ook Dèmos). Met deze 
karakteriseringg van Kallikles als een tweevoudige erastes van Dèmos maakt Plato 
duideüjkk hoe hij Kallikles beoordeelt. Maar zoals de eromenos is, zo is ook de erastes. 
Kallikless is een draaikont, die met alle winden meewaait. Hij praat het volk na, dat 
wispelturigg is; of het nu a of b zegt, Kallikles zegt het na. Maar ook tegenover zijn 
mooiee paidika betoont hij dezelfde houding. Hij is niet in staat zich te verzetten tegen 
dienss wensen en beweringen. Kallikles heeft de verkeerde houding als erastes. Hij 
heeftt de verkeerde paidika gekozen en laat zich, blind van liefde, volledig beïnvloeden 
doorr diens grilligheid en inconsequente gedrag. 
Wee herinneren ons dat ook Sokrates te kennen gaf zich niet te kunnen verzetten 
tegenn mooie jongens. Maar in die gevallen gaat het steeds om de lichamelijke 
schoonheidd van de jongens. Sokrates laat zich nooit door hun opvattingen of 
denkbeeldenn misleiden. Sokrates' gevoel dat de jongens macht over hem hebben is 
eenn vorm van complexe ironie. Zijn klacht is waar, zolang het gaat om het effect dat 
uiterlijkk schoon van jongens op hem heeft, maar ze is onwaar, omdat hij zich niet door 
henn laat beïnvloeden, zoals Kallikles dat wel doet. In zijn gesprekken met jongens is 
Sokratess onmiskenbaar degene die leidt, die het initiatief neemt en die vaststelt of het 
gesprekk al dan niet zinnig was en de waarheid heeft getroffen. 
Nuu komen we op een cruciaal punt in de beeldvorming van Sokrates' homo-erotiek 
doorr Plato. Sokrates bekent aan Kallikles dat hij met een van zijn paidika's, namelijk 
dee filosofie, net zo'n hechte band heeft als Kallikles met zijn beide lievelingen. Maar 
Sokrates'' hartstocht is verantwoord, want de filosofie is consequent (ze zegt steeds 
hetzelfde).. Bovendien weet de lezer van Plato dat de filosofie die Sokrates het hof 
maakt,, naar de waarheid leidt. Voor Sokrates is het bedrijven van filosofie erotiek. 
Gesprekkenn voeren waarin stapsgewijs begrippen onder de loep worden genomen is 
eenn erotische bezigheid. Zijn verliefdheid op de filosofie is de hartstocht waarmee hij 
dee weg volgt, waarlangs de filosofie hem leidt. Sokrates is kort over zijn andere 
hartstocht:: Alkibiades. Die is niet beter dan de paidika's van Kallikles, want hij is net 
zoo grilli g en wispelturig. Verder zwijgt Sokrates over hem. Dit zwijgen is zeer 
functioneell  binnen de diamatische gang van zaken in de dialoogT Het gaat om de 
filosofie.filosofie. Plato geeft met de erotische uitweiding de lezer zicht op het verdere verloop 
vann het gesprek. Tegenover elkaar zullen niet zozeer Kallikles en Sokrates staan, 
maarr hun beider eromenoi: het volk en zijn waarden en normen, dat wil zeggen: de 
retorischee tegenover de filosofische levenswijze. Deze tegenstelling vormt de rode 
draadd in de confrontatie tussen Sokrates en Kallikles. Wederom gebruikt Plato op 
creatievee wijze de erotiek als een beslissende schakel in de dialoog.6» Het zwijgen 

6161Grg.Grg. 48lbóe.v. 
^Doddss heeft in zijn commentaar  op de Gorgias (pp. 30 e.v.) opgemerkt dat Sokrates vooral in de 
confrontatiee met Kallikle s buitengewoon fel uit de hoek komt. Hij  verklaart dit door  de centralee positie 
vann de retorica in de Atheense samenleving en Plato's eigen betrokkenheid bij  dit onderwerp. De 
GorgiasGorgias is meer  dan een apologie voor  het leven van Sokrates, het is tevens een apologie voor  de 
levenswijzee van Plato. De ongewone felheid waarmee Sokrates de retorische visie op het leven bestrijdt 

154 4 



overr zijn andere paidika Alkibiades wordt overigens doorbroken in een andere 
dialoog:: het Symposium.9 

5.2.. Charmides 

Inn het begin van de Charmides ontmoet Sokrates in de palaistra van Taureas een 
aantall  vrienden, onder wie Chairephon en Kritias, de neef van de moeder van Plato, 
diee de voogd is van Charmides. Ze nemen op een bank plaats en Sokrates, die 
vanwegee het beleg van Potidea, dat twee jaar duurde (432-430 v. Chr.), lange tijd niet 
inn Athene is geweest, vraagt hun hoe het in Athene met de filosofie en de jongens is 
gesteld:: of er jongens zijn die zich onderscheiden door hun wijsheid of door hun 
schoonheidd of door beide. Op dat moment betreedt een groepje jongens de palaistra 
enn Kritias vertelt dat er momenteel een grote favoriet is. Sokrates informeert wie dat 
dann wel mag zijn en Kritias vertelt dat het gaat om zijn neef, Charmides, de zoon van 
zijnn oom Glaukon. Sokrates kent hem en vermoedt dat hij al een jongeman 
(usipaiciov)) is. 

Enn terwij l hij  dit zei, kwam Charmides binnen. Ik moet j e bekennen, vriend, dat j e op mijn 
oordeell  niet kunt afgaan. Als het namelijk gaat om mooie jongens, ben ik echt blanco, want bijna 
allee jongens vind ik mooi - ; maar  het is waar, deze jongen maakte op mij  op dat moment een 
wonderbaarlijk ee indruk : wat een gestalte en wat een beauty! En alle anderen waren volgens mij 
verliefdd op hem - zozeer  waren zij  van streek en in de war, toen hij  de palaistra betrad. Trouwens, 
bijj  de groep die achter  hem aanliep, bevonden zich vele andere minnaars (aanbidders). Het was 
niett  zo verwonderlij k dat volwassen mannen als wij  zo onder  de indruk van hem waren. Maar  ik 
lettee ook op de jongens: niemand van hen, zelfs de kleinste niet, kon zijn ogen van hem afhouden, 
maarr  allen gaapten hem aan alsof hij  een godenbeeld was. 
Chairephonn riep mij  en vroeg: 'Sokrates, wat vind je van deze jongen (veavioxoc,)? Heeft hij  niet 
eenn prachtig gezicht? Hi j  is uitzonderlij k mooi,'  zei ik. 'Maar, '  zo vervolgde hij , 'als hij  zich zou 
willenn uitkleden, dan vergeet je gewoon zijn gezicht. Zo mooi is zijn hele lichaam.' 
Ookk de anderen waren het roerend met Chairephon eens. 'Mij n god,'  zei ik, 'die man is volgens 
julli ee wel echt onweerstaanbaar; maar  dan moet hij  nog wel een andere eigenschap bezitten, een 
kleinigheidd slechts.'  'Wat dan?, zei Kritias . 
Ikk  zei: 'Hi j  moet geestelijk goed geaard zijn. En dat mag j e wel van hem verwachten, want hij 
behoortt  tot jouw familie.'  'Dat is geen probleem,' zei hij , 'want ook hierin is hij  in alle opzichten 
voortreffelijk. ''  "Waarom kleden we hem dan niet eerst uit, wat dit betreft,'  zei ik, 'en bekijken we 
eerstt  zijn geest en daarna pas zijn lichaam. Want hij  heeft zeker  de leeftijd om met ons te willen 
praten.''  'Dat is waar,'  zei Kritias , 'want hij  wil heel graag wij s worden en bovendien heeft hij 
volgenss anderen en volgens zichzelf talent in het schrijven van gedichten.'  'Di t voorrecht heeft hij , 
mij nn beste Kritias , geërfd,'  zei ik, 'van de oude Solon, van wie julli e famili e zijn. Maar  waarom 
roepp j e hem niet en stel j e hem niet aan mij  voor? Het zou toch geen schande voor  hem zijn, al 
wass hij  nog jonger  dan hij  nu is, om in het bijzij n van jou, zijn voogd en neef, met ons te praten.' 
'Natuurlij kk  niet,'  zei hij , 'ik zal hem roepen.'  Hij  wendde zich tot zijn slaaf en zei: 'jongen, roep 
Charmides,, en zeg hem dat ik hem in contact wil brengen met een arts, dit in verband met zijn 
kwaall  waarover  hij  eergisteren tegenover  mij  klaagde.'  Tegen mij  zei Kritia s dat Charmides 
onlangss in de ochtend bij  het opstaan last had van hoofdpijn. "Waarom zou ji j  j e niet kunnen 
voordoenn als iemand die een middel kent tegen hoofdpijn? Prima,' zei ik, 'laat hem maar  komen.' 
'Datt  gebeurt.'  zei hij . 

Enn ja hoor, inderdaad, het gebeurde. Hij  kwam: zijn komst veroorzaakte een lachwekkend 
schouwspel.. Iedereen op de bank wist niet hoe snel hij  zijn buurman een flinke duw moest geven, 

enn zijn eigen denkbeelden verdedigt is voor  een deel ook te verklaren uit deze passage: het bedrijven van 
filosofiefilosofie is zijn hartstocht, een vorm van erotiek. Zie ook Hupperts (19953) p. 130. 
wOverr  Sokrates en Alkibiades kom ik uitgebreid te spreken in hfdst. 9. 
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zodatt er naast hem een plaats vrij kwam voor de jongen. We gingen hiermee door totdat aan het 
enee uiteinde van de bank iemand moest opstaan en aan de andere kant iemand van de bank 
donderde.. Charmides ging tussen mij en Kritias in zitten. Hij zat nog niet of ik raakte helemaal in 
dee war en mijn zelfvertrouwen van vroeger was in één klap weggevaagd; het zelfvertrouwen dat 
mijj  had doen geloven dat ik zonder de minste moeite een gesprek met hem kon voeren. Toen 
Kritiass had gezegd dat ik de man was die het middel kende, keek hij mij recht in de ogen aan, 
alsoff  hij aanstalten maakte mij iets te vragen. All e aanwezigen in de palaistra stroomden toe en 
gingenn in een kring om ons heen staan. Op dat moment, mijn vriend, ving ik een blik op van wat 
err binnen in zijn mantel was. De kreeg het warm van opwinding. Ik kon mijzelf niet meer 
bedwingenn en besefte dat Kydias een expert was in erotiek, toen hij eens iemand het volgende 
adviess gaf met betrekking tot een mooie jongen: 'Pas maar op, hertenjong, datje niet, oog in oog 
mett een leeuw, door hem wordt genomen als zijn portie vlees.' Ik had immers het gevoel dat ik al 
gevangenn zat in de klauwen van een dergelijk schepsel. Toch kon ik nog net met moeite op zijn 
vraagg of ik het middel tegen hoofdpijn kende, het antwoord uitbrengen dat ik het inderdaad 
kende.70 0 

Dezee passage bevestigt de observaties die wij gedaan hebben over de homo-
erotischee kant van Sokrates' denken en optreden, maar deze tekst is ook uniek: 
bepaaldee aspecten worden op een uitzonderlijke manier benadrukt. 
Opmerkelijkk is de nadruk op de sterke emoties van Sokrates voor de schoonheid van 
Charmides.. Nergens in het oeuvre van Plato worden de homo-erotische neigingen 
vann Sokrates zo onverbloemd en realistisch weergegeven. Plato schildert een scène 
diee ondanks zijn ironische ondertoon en dramatische functie binnen het thema van de 
dialoogg zo uit het dagelijks leven overgenomen zou kunnen zijn: de palaistra als decor, 
jongee jongens die de ogen uitsteken van oudere mannen, die onderling opmerkingen 
makenn over hun schoonheid, het geduw op de bank, etc. De passage laat zien hoe 
graagg Plato zijn lezer wil doen geloven dat Sokrates werkelijk bijzonder gecharmeerd 
iss door de lichamelijke schoonheid van jongens. Maar dit is te zwak uitgedrukt. 
Sokratess verliest daadwerkelijk zijn zelfbeheersing, althans volgens eigen zeggen.71 

Hijj  krijgt het warm van wat hij daarbinnen in de mantel van Charmides ziet. Dover, 
nagevolgdd door Kahn, suggereert dat Sokrates de geslachtsdelen van de jongen 
gewaarwordt.722 Maar dat is onzin. We moeten ons waarschijnlijk voorstellen dat 
Charmides,, net zoals veel jongens op roodfigurige vazen, helemaal, vaak tot hun kin, 
inn hun himation gewikkeld zijn. Hij betreedt namelijk op dit moment pas de palaistra. 
Duss als Charmides gaat zitten, valt wellicht zijn himation ietwat open. Bovendien is 
hett algemene beeld dat Plato van de figuur van Sokrates geeft erotisch, en niet 
seksueel.. Ook zou de ironie in Dovers interpretatie minder groot zijn. Sokrates raakt 
namelijkk al door de minste ontbloting van het lij f van Charmides van de kook. Dit 
bevestigtt het beeld dat Chairephon, Kritias en de anderen geven van de uitzonderlijke 
schoonheidd van de jongen. En wat was er met Sokrates gebeurd, als ze de jongen, 
zoalss Chairephon voorstelt, gevraagd hadden om zijn mantel geheel uit te doen? De 
doorr Dover voorgestelde interpretatie haalt voor een deel de spanning weg, die in 
dezee passage sterk aanwezig is. 
Dezee passage laat ons in scherpe contouren zien wat voor soort jongen Charmides is. 
Dee rollen, zo suggereert Sokrates, lijken omgedraaid. Charmides is de leeuw en hij, 
dee oudere, is het hertenjong dat voorzichtig moet zijn. Sokrates voelt zelfs dat het te 
laatt is: de jongen heeft zijn scherpe, meedogenloze klauwen al in hem gezet. Toch 
gaatt de vergelijking niet op. De jongen heeft niet als een roofdier zijn lusten op zijn 

wChrm.wChrm. 154b6-155e3. 
llll Chrm.Chrm. 155d4: èQkerfó\u\v KCU o\ncét év èuawoü f|v... 
"Doverr (1978) pp. 155, 156, noot 6; Kahn (1996) p. 188. Dover kan zich kennelijk niet goed 
voorstellenn dat de opwinding die vrouwelijke borsten aan heteroseksuele mannen geven even groot is 
alss de opwinding die de mannelijke borstkas bij homoseksuelen teweegbrengt. 
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slachtofferr gebotvierd. Het is Sokrates die zichzelf aan de schoonheid van Charmides 
heeftt blootgesteld en zichzelf tot slachtoffer heeft gemaakt. Charmides is niet de 
verwende,, geraffineerde eromenos die zijn erastes om zijn vinger windt en hem 
dwingtt hem in alles zijn zin te geven. Sokrates projecteert het beeld van de leeuw op 
dee figuur van Charmides, die echter de onschuld zelve is. De ironie van de hele 
passagee heeft dus verschillende niveaus. 
Hett is interessant om te zien welke strategie Sokrates volgt om zich uit deze 
compromitterendee situatie te redden. Voordat Charmides naast hem komt zitten en hij 
zijnn zelfbeheersing verliest, heeft hij allereerst - en dit verhoogt de ironie van deze 
passagee - al enkele vergeefse pogingen ondernomen zijn aandacht voor het uiterlijk 
vann de jciigen af te buigen naar diens geestelijke kwaliteiten. 'Als Charmides 
werkelijkk onweerstaanbaar is dan moet hij ook geestelijk goed geaard zijn.' En 
vervolgens:: 'Waarom kleden we hem niet eerst uit wat zijn geest betreft' etc. 
Ondankss deze pogingen en zijn intentie zich te concentreren op de intellectuele 
kwaliteitenn van Charmides, bezwijkt hij toch - ook al is het maar voor even - voor het 
lij ff  van de jongen. Sokrates is net als de gemiddelde Athener een wezen van vlees en 
bloed.. Maar hij herstelt zich, ook al is het met grote moeite. 
Dee remedie voor zijn erotische aanleg is, om het in algemene termen te zeggen: de 
filosofie.. Hij dwingt zichzelf een gesprek met de jongen aan te gaan over een serieus 
onderwerp.. Dat is zijn redding. Op geen enkele manier worden de erotische 
gevoelenss van Sokrates voor Charmides door hemzelf gebagatelliseerd of afgekeurd. 
Daarr is niets verkeerds aan, maar de aantrekkingskracht van de jeugdige schoonheid 
iss wel zo groot dat hij zich dreigt te verliezen. De drang om aan de jongen te vragen 
zichh toch maar uit te kleden is erg groot en op het scherp van de snede wendt hij zich 
tott de filosofie. De overstap naar de filosofische analyse gebeurt aan de hand van wat 
Sokratess heeft geleerd van de dokter van de Thrakische koning Zalmoxis. Het gaat 
omm een spreuk, die uitgaat van het principe dat het zinloos is om alleen het lichaam te 
genezenn zonder de ziel. Charmides is het met Sokrates eens dat dit een juist inzicht is. 
Platoo schrijft: 

Toenn ik gehoord had dat hij  dit toejuichte, vatte ik weer  moed en langzaam kwam mijn 
zelfverzekerdheidd weer  terug en dit gaf mij  nieuwe krachten.73 

Sokratess ziet dat Charmides zich als het ware laat vangen, doordat hij als middel 
tegenn zijn hoofdpijn zorg wil besteden aan zijn ziel. De passage die hierop volgt heeft 
eenn erotische ondertoon. Sokrates maakt duidelijk dat de ziel genezen wordt door 
ïeaXoii  Xoyoi (157a4-5), doordat zij aco<|>pocnjvTi erin teweegbrengen. Deze icaXoi Xó-yoi 
zijnn de toverspreuken en verwijzen naar de elenchos, de methode waarmee Sokrates 
dee mensen confronteert met hun onwetendheid en hen doet inzien dat hun ziel zorg 
nodigg heeft. Maar voordat hij hiertoe overgaat, grijpt hij de complimenten aan die 
Kritiass maakt aan het adres van Charmides, om ook zelf de jongen enigszins het hof 
tee maken. 'Logisch dat de jongen over deze eigenschappen (uiterlijke schoonheid en 
oo+poowii)744 beschikt, hij is immerss van edele afkomst. Hij moet wel in alles de eerste 
zijn:: hij doet niet onder voor zijn voorouders in schoonheid. Als hij dit niveau ook op 
hett gebied van aa^poavvv, heeft, heeft hij de elenchos niet nodig.' Charmides raakt 
hierdoorr enigszins in de war. Hij ontkent niet dat hij al oxotpoowi bezit, maar durft het 
ookk niet te beamen. Maar Sokrates ontlokt aan hem een definitie van het begrip, 
hetgeenn volgens Sokrates betekent dat oo^poovvii al in hem aanwezig is. Indirect 
geeftt dus ook Sokrates de jongen het gevoel dat hij octypcov is. De filosofische analyse 

nnChrm.Chrm. 156dl-3. 
«Cfcmi.. 157d5. 
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kann beginnen en zo probeert Sokrates aan zijn eigen erotische gevoelens voorbij te 
gaan. . 
Verscheidenee commentatoren hebben het contrast tussen de beginscène en het 
onderwerpp van de dialoog aangestipt.73 Maar het gaat uiteindelijk niet zozeer om het 
contrast.. Plato wil aangeven dat ondanks het contrast beide passages over hetzelfde 
gaan.. Ze vullen elkaar aan. Door te filosoferen over sophrosunè concentreert 
Sokratess zich op iets dat de directe remedie is tegen zijn emotionele toestand. 
Analysee van het begrip levert kennis op van wat sophrosunè is en deze kennis maakt 
datt iemand zich sophron gedraagt. Als de filosofische analyse zou slagen, zou deze 
duss in tweeërlei opzicht de remedie kunnen zijn tegen zijn verlies van zelfbeheersing. 
Err vinden vervolgens twee gesprekken plaats, eerst tussen Sokrates en Charmides 
enn vervolgens tussen Sokrates en Kritias, waarin een poging wordt ondernomen om 
tott een definitie te komen van het begrip ao^pooüvri. In beide gesprekken hanteert 
Sokratess de elenchos, dat wil zeggen: hij laat aan de hand van hun eigen opvattingen 
zienn dat hun omschrijvingen van wat ao^pocwii is niet juist zijn. Sokrates moet aan 
hett slot van de dialoog (175d) toegeven dat de waarheid niet is gevonden. Maar het 
blijf tt niet bij deze constatering. De erotische spanning tussen Sokrates en Charmides 
waarmeee de dialoog begon, wordt door Sokrates weer opgeroepen, ook al is het in 
minderee mate. Hij maakt Charmides weer een compliment over zijn uiterlijke 
schoonheidd en zijn wijsheid.76 De negatieve conclusie is vooral voor Charmides zeer 
vervelend,, want zo heeft hij niets aan die wijsheid. Er ontspint zich een gesprek 
tussenn Sokrates en Charmides, dat heel duidelijk een erotische ondertoon heeft. 
Sokratess doet zich voor als iemand die een slechte onderzoeker is en haalt zichzelf 
neer.. Hij probeert als het ware een rolomdraaiing teweeg te brengen. En dat lukt 
hem.. Charmides moet zichzelf als wijzer en daarom ook als gelukkiger beschouwen 
dann Sokrates. Charmides voelt nattigheid: 'ik geloof je niet erg'. Maar Sokrates heeft 
Charmidess waar hij hem hebben wil, wanneer deze zegt: 

Ikk meen wel, Sokrates, dat ik de toverspreuk hard nodig heb en ik heb er niets op tegen om me 
doorr jou zoveel dagen, totdat ji j zegt dat het voldoende is, te laten "betoveren*.77 

Hoee heeft Sokrates dit klaargespeeld? Immers dit is precies wat Sokrates wil: 
voortdurendd in de omgeving kunnen zijn van deze mooie jongen. En nu biedt deze 
zichzelff  aan! Mijns inziens moeten we de verklaring voor dit initiatief van Charmides 
zoekenn in de voorafgaande elenchos. Deze heeft niet alleen de functie dat Charmides 
geconfronteerdd wordt met zijn onwetendheid. Via de elenchos heeft Sokrates 
Charmidess ook van zich afhankelijk gemaakt. Charmides' besef van zijn 
onwetendheidd gaat over in een behoefte deze onwetendheid aan te pakken en zich 
hiervoorr op Sokrates te verlaten. Sokrates gebruikt de elenchos dus ook voor het 
relationelee vlak: hij weet de jongen aan zich te binden. Hierbij heeft natuurlijk ook het 
elenchischeelenchische gesprek met Kritias een rol gespeeld, doordat Charmides zag dat 
Sokratess ook Kritias de baas was. Hij is door Sokrates geïmponeerd. Dat is de 
dramatischee functie van het gesprek tussen Sokrates en Kritias. De voogd wil zelf 
nietss liever dan dat Charmides zich aan de zorgen van Sokrates overgeeft en draagt 
hemm het op. De dialoog eindigt, zoals we hebben gezien, met een rolomdraaiing: 
Charmidess dreigt geweld te gebruiken (pia^éaGat) en Sokrates moet geen weerstand 
biedenn (èvavtioüaöai). Sokrates weet het zo te draaien dat de jongen hem wordt 
opgedrongen,, iets waartegen hij zich nooit zou willen verzetten. 

75Bijv .. Guthrie (1971) p. 74; Kahn (1996) p. 188. 
1616Chrm.Chrm. 175d7-el: ei <ri> toiovtô  aiv rfiv i8éav Kal *pó<; xovtco xiyv yvxfiv oa^povèoxaxoq 
^Chrm.^Chrm. 176M-4. 
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53.53. Lysis 

Ookk in de Lysis zien we iets soortgelijks.71 Hippothales en Ktesippos proberen 
Sokratess zover te krijgen dat hij met hen de palaistra van Mikkos binnengaat. Daar 
zijnn mooie jongens en dat wekt Sokrates' belangstelling. Hij wil weten wie de mooiste 
is.. Zo komt het gesprek op de hartstocht van Hippothales voor Lysis. Ktesippos drijft 
vervolgenss de spot met het overdreven gedrag van de erastes en Sokrates zal hem op 
verzoekk van Hippothales zelf een lesje leren hoe hij de jongen Lysis voor zich moet 
winnen.. Dan betreden ze de palaistra en vinden in de kleedkamer verscheidene 
jongenss onder wie Lysis, wiens schoonheid door Sokrates zelf wordt benadrukt.79 

Tochh koppelt Sokrates direct aan de fysieke schoonheid middels de woorden KOÜLÓ̂  ie 
tcöyaeói;; een vooruitzicht op andere kwaliteiten van de jongen. Deze woorden zijn 
proleptisch,, want hoe zou Sokrates dit kunnen weten, als hij de jongen pas even 
gezienn heeft? Lysis betoont zich een ietwat schuchtere eromenos, die pas tezamen 
mett zijn vriend Menexenos bij de anderen durft te gaan zitten. Lysis staat symbool 
voorr zowel de eromenos, als voor iemand die een sterke vriendschapsband heeft met 
eenn leeftijdsgenoot. Ook dit gegeven is proleptisch. Beide aspecten spelen een rol in 
dee dialoog. 
Hippothales,, die zich achter de anderen heeft opgesteld, kan ongezien alles volgen, 
zonderr dat zijn eromenos zich ervan bewust is. Hij neemt aan dat Sokrates serieus is 
inn zijn demonstratie op welke manier een eromenos het best aangepakt kan worden. 
Maarr Sokrates speelt een dubbel spel. Met zijn demonstratie, die een les voor 
Hippothaless moet zijn, probeert Sokrates Lysis voor zichzelf te winnen; hij is bezig 
hemm op zijn manier te verleiden. En dat lukt. Theorie wordt praktijk. Na het gesprek 
mett Lysis (207d5-210d8), waarin hij voor Hippothales demonstreert hoe een 
eromenoss gekleineerd moet worden, is er een intimiteit tussen Lysis en Sokrates 
ontstaan,, die niet aan Hippothales is ontgaan. Hij heeft het er moeilijk mee en is in de 
warr door het gesprek aan de hand waarvan Sokrates dit heeft klaargespeeld.80 

Begemannn suggereert dat de verwarring van Hippothales voortkomt uit het besef van 
hett verschil tussen de Sokratische en de Hippothalische erotiek: 'Hier ligt het 
knooppuntt van eroos en vriendschap, het ligt in Sokrates zelf, wiens geringschatting 
voorr al wat zinnelijk is, gepaard aan een ijzeren wil, den eroos den ander tot voordeel 
zoektt te doen gedijen in paedagogischen zin.'81 Sokrates demonstreert hier echter niet 
eenn nadrukkelijke geringschatting voor al wat zinnelijk is. Hij kleineert de jongens 
veeleerr op het verstandelijke, geestelijke vlak. De schoonheid van de jongen blijf t 
onaangetast.. Wat de jongen mist is de ontwikkeling van zijn vovc, die hem nog 
nuttelooss maakt. De opwinding en verwarring van Hippothales zijn te verklaren uit 
hett feit dat Sokrates het vertrouwen van de jongen zo snel wint.82 Hij begint te 
beseffenn dat Sokrates een concurrent wordt en bereikt wat hij zelf zo graag zou 
willenn bereiken. Plato wil dat de lezer met de ogen van Hippothales naar Sokrates en 
Lysiss kijkt; de jongen voelt zich op zijn gemak en spreekt Sokrates heel jongens-
achtigg en vriendelijk fluisterend toe, zodat Menexenos, die terug was gekomen, het 

78Dee volgende analyse van de Lysis is in veel opzichten gebaseerd op de bespreking van de compositie 
enn enscenering door  Begemann (1960) pp. 349-364. Op belangrijke punten wij k ik echter  van zijn 
analysee af. Robinson (1986) gaat geheel voorbij  aan de homo-erotische inbedding van de dialoog. Hij 
meentt  dat de dialoog geenszins betrekking heeft op de pederastie. Mij n analyse laat zien dat de Lysis wel 
degelijkk  een en ander  te zeggen heeft over  de juiste vorm van pederastie. 
TOTOLy.Ly.  206e9-207a3: c5v 5f| Kal ó Avon; fjv . «ai eiarriicei èv TOÏC, nalat xe icai veavioKon; 
èate^avcouivoqq icai vr\v öyiv 5ia$ép<ov, oil TO KOXÓC, élvai uóvov d2;ioc, ÓKOüom, dXX' öti Kdkó<; 
TEE Kayaöói;. 
^Ly.^Ly.  210e5-6: KOTISÖV oüv avtóv cVycovuBvra Kal xeOopupnjLévov ïwtó T<ÖV Aeyouévtov... 
8lBegemannn (1960) p. 354. 
82Dee situatie doet enigszins denken aan de situatie in het gedicht 31 van Sappho, waarin de lyrische ik 
toekijk tt  hoe een man met haar  geliefde zitt  te praten en hoe innemend haar  geliefde zich gedraagt. 
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niett kon horen. Dit is een beslissend punt. Tot zover staat de erotiek centraal: de 
verhoudingg tussen een verliefde erastes en een onschuldige, onwetende eromenos, 
enn de erotische spanningen tussen Lysis en Sokrates, die de rol van erastes op sluikse 
wijzee heeft overgenomen. Nu vindt als het ware de peripetie plaats. Lysis vraagt 
Sokratess zijn vriend Menexenos eens goed onder handen te nemen en hem op zijn 
nummerr te zetten (211c3). Het thema dat Sokrates naar voren brengt, 'hoe wordt 
iemandd een vriend van een ander', is vol ironie.83 Dit is precies wat hij zojuist heeft 
gedemonstreerd.. Bovendien zal hij door zich over deze vraag te buigen, wederom zijn 
vriendschapp met de jongen versterken, en Hippothales nog meer in de war brengen. 
Sokratess buigt het onderwerp af naar de vriendschap. De formulering waarmee hij 
datt doet geeft aan dat eros slechts ondergeschikt is aan 4>vXia: 'Ik ben vol hartstocht 
gerichtt op het bezit van vrienden.'84 Eros staat in dienst van het verkrijgen van 
vriendschap.. Daarna verdwijnt de term ëpax; uit het zicht. Nog eenmaal, in 212b7-8, 
doemenn de termen ëpaam/; en jiaiSitcö op bij wijze van voorbeeld, maar in de analyse 
vann wat $aia is, gebruikt hij verder de termen: $lAo<;, ó îXovuevos en ó «friXaiv-85 

Duss ook hier zien we dat Sokrates, wanneer de erotische spanning het hoogst is, zich 
wendtt tot zijn andere eromenos: de filosofische analyse.86 Bovendien staat de eros in 
nauww verband met het onderwerp van deze filosofische analyse. Hetzelfde procédé 
wordt,, zoals we gezien hebben, in de Charmides toegepast, al is daar de erotische 
spanningg veel zichtbaarder gemaakt. 
Hett slot van de Lysis bevestigt deze conclusie. Begemann heeft er terecht op 
gewezenn dat in de analyse van het begrip $\Xia (212a8-222e7) de jongens Lysis en 
Menexenos,, maar ook Hippothales op de achtergrond geraken en dat de persoonlijke 
verhoudingen,, die het begin van de Lysis domineerden, geheel afwezig zijn. Het hele 
gezelschapp concentreert zich op de filosofische discussie. Aan het einde van de 
discussiee duikt de term èpcoq weer op, en tegelijk komt hiermee ook het persoonlijke 
elementt terug. Wanneer vastgesteld wordt dat het oUeïov het uiteindelijke aïxiov is 
vann de $ikia, worden op één lijn met <|»iXia ook de termen ëpax; en énteuuia gebruikt.87 

Sokratess noemt de jongens weer bij naam en brengt in een volgende zin datgene 
waarmeee zij hebben ingestemd, in verband met hun eigen vriendschap. De discussie 
verlaatt als het ware het abstracte niveau en de focus is gericht op de concrete situatie 
vann het gesprek zelf. Sokrates weet vervolgens heel behendig het gesprek in de 
richtingrichting te brengen van het erotische niveau van de 4>iXia: 

alss iemand naar een ander verlangt of op een ander verliefd is, zou die begeerte, die liefde, of die 
vriendschapp nooit bestaan hebben, als hij niet op de een of andere manier met de geliefde verwant 
was,, of wat betreft de ziel, of een of andere eigenschap van de ziel of naar zijn karakter of 
uiterlijk.88 8 

'öCf.. Ly 21 ld6 e.v. 
**Ly.**Ly.  21 le2: npóq 8è xfrv t<5v ̂ tiXxov KTHOIV Jtdvo èpoouicaiq... 
85Dcc ben het met Begemann (1960) pp. 360 e.v. eens dat in de Lysis de ëpax; voorgesteld wordt als een 
speciess van $iXia en niet andersom, zoals bijv. M. Pohlenz ('Nochmals Platos Lysis' in: Nachrichten 
vonvon der Königl. Gesellsch. der Wissensck zu Göttingen (1917) pp. 560-588)) voorstelt; ook worden ze 
niett met elkaar geïdentificeerd (Friedlander). Voor een zeer uitgebreid overzicht van de uiteenlopende 
standpuntenn ten aanzien van de plaats van de Lysis in het corpus van Plato, gekoppeld aan onder meer 
dee discussie over de relatie tussen $tXiot en êpcoc*  zie Begemann (1960) pp. 24-190. 
wInn strikte zin is er in de Lysis geen sprake van elenchos, omdat de voortgang van de analyse niet is 
gebaseerdd op de weerlegging van de standpunten van de gesprekspartners van Sokrates. Zie Vlastos 
(1991)) pp. 115 e.v. en (1994) pp. 30-31. 
81Ly.. 221e3-7: xov oiKetov 6ii, dx; ëoiicev, 5 xe ëpax; icai i\ $iX.ia icai f| èxi&uuia ruyxdvei oxtaa, dx; 
^aivexai,, <£ Mevé^evé *e «ai Axxn. - Lwe^drnv. -' Tueii; dpa ei $iXoi éoröv dXXryUnq, $vaei KT\ 
oiiceXoii eoff vuxv awotq. - KouaSfj, é^dmiv. 
*Ly.*Ly. 221e7-222a3. 
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Stapsgewijss brengt hij het onderwerp in de richting waar hij het hebben wil. In deze 
zinn vallen de termen épdoj en éprónevoc,. Menexenos beaamt wat Sokrates zegt, Lysis 
zwijgtt echter. Na geconcludeerd te hebben dat wij datgene wat van nature verwant 
is,, moeten liefhebben, is Sokrates waar hij wezen wil: 

Hett is dus noodzakelijk dat de echte minnaar en niet hij die huichelt door zijn paidika bemind 
moett worden.89 

Beidee jongens knikken nauwelijks merkbaar, maar zeggen niets. Hippothales 
daarentegenn is opgewonden en zijn wangen vertonen allerlei kleuren. Dit zal zijn 
laatstee optreden zijn, want hierna wordt niets meer over hem gezegd en verdwijnt hij 
alss het ware van het toneel. Het zwijgen van de jongens valt des te meer op, 
aangezienn ze aan de hele analyse van +iXia-begrip actief hebben deelgenomen. 
Waaromm zwijgt Lysis en even later beide jongens?90 Ze voelen als het ware 
nattigheid,, Lysis meer dan Menexenos. Wat Sokrates in Lysis aanprees, keert zich nu 
tegenn hem. De jongens vermoeden dat Sokrates hen het hof maakt en ze door een 
redeneringg dwingt te erkennen dat de conclusie henzelf betreft, dat wil zeggen dat 
Sokratess hen dwingt hem lief te hebben. Door de jongens bij de analyse te betrekken 
heeftt Sokrates laten zien dat het OÏKETOV op hen van toepassing is: wat hun ziel betreft 
zijnn ze verwant. Hippothales geniet van datgene waarop het gesprek is uitgelopen. 
Maarr hij ziet niet dat er een verschil is tussen zijn reactie en die van zijn eromenos en 
datt er een verschil is tussen wat hij bedoelt met ëpwc, en wat Sokrates hiermee voor 
ogenn staat. Hij heeft geen lering getrokken uit de filosofische analyse van het begrip 
«friXia,, terwijl deze les juist ook voor hem bedoeld was. Voor Sokrates staat de ëpca; in 
dienstt van de $ikia. Sokrates bedoelt met de yvTjcios épdornq niet het type Hippothales, 
maarr een erastes voor wie vriendschap in zijn verhouding met de ander centraal 
staat.. Deze erastes voelt genegenheid voor zijn eromenos vanuit zijn verwantschap 
mett hem. Of Lysis en Menexenos dit helemaal begrepen hebben is niet duidelijk, 
maarr in ieder geval zijn ze niet bijster enthousiast met Sokrates' conclusie en ze 
wijzenn hem min of meer af. Plato bevestigt dit beeld aan het slot van de dialoog, 
wanneerr de jongens onder begeleiding van hun paidagogen de palaistra verlaten. 
Sokratess roept hen na dat ze zich in de ogen van hun begeleiders belachelijk hebben 
gemaakt: : 

zijj  zullen straks zeggen als ze weggaan, dat wij  menen vrienden van elkaar  te zijn - en ik reken 
ookk mezelf tot julli e - maar  dat we nog niet in staat bleken uit te maken wat een vriend is. 

Mett deze opmerking eindigt de dialoog. De jongens reageren niet meer. Sokrates 
beschouwtt zich als een vriend van hen, maar of zij dezelfde genegenheid jegens hem 
voelen,, wordt door hen niet beaamd. Maar hoe komt Sokrates aan het idee dat hij hun 
vriendd is geworden en hoe komt hij ertoe zich in de rol van een erastes aan hen op te 
dringen?? Het kan niet anders of de filosofische gesprekken die hij met hen gevoerd 
heeft,, scheppen een zekere band. Hij voelt een verwantschap met hen, omdat hun 
zielenn verwant zijn. Ze hebben dezelfde belangstelling en staan open zich aan de hand 
vann een filosofische analyse te vormen. De filosofie is voor Sokrates in die zin ook een 
erotischee activiteit, omdat zij een voedingsbodem is voor een vriendschapsband. De 
gemeenschappelijkee activiteit maakt dat Sokrates zich aan zijn gesprekspartners 
bindtt - en in dit geval doet hij dit graag, omdat het om prachtige jongens gaat. Toch is 
hett einde van de Lysis in zekere zin bitter en wordt de houding van Sokrates 

** 99Ly.Ly. 222a6-7: 'Avayicalov öpa xq> yvrioioi ) épacrtfi tcai uf| itpoonouÏTca ^iXetaÖai ÜJÏÓ TCÖV 
JKUSIKCÜV . . 
90Ikk  vind de verklarin g van Begemann (1960) pp. 355-356, voor  het zwijgen van de beide jongens niet 
helder. . 
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geïroniseerd,, want de filosofische analyse had duidelijk gemaakt dat vriendschap die 
vann één kant komt, geen echte vriendschap is. 
Concluderendd kunnen wij stellen dat ook in de Lysis de filosofische analyse de homo-
erotischee spanningen afbreekt, en zeer nauw verbonden is met de homo-erotische 
enscenering,, doordat zij in dit geval een brug slaat tussen ëpax; in engere zin en het 
ruimeree begrip van $\Xia. Maar de filosofie doet meer. Het is voor Sokrates ook de 
wegg waarlangs hij aan zijn gevoelens als erastes tegemoet komt. Filosofie betekent 
voorr Sokrates zorg besteden aan de ziel van zijn gesprekspartners. En deze activiteit 
wektt gevoelens van vriendschap op. 

5.4.. Euthydemus 

Tott slot nog een opmerking over de Euthydemus. We hebben gezien dat de erotiek 
eenn rol speelt in de persoonlijke verhoudingen: Kleinias is omringd door talrijke 
erastaii  en in het bijzonder speelt Ktesippos als erastes een belangrijke rol in de 
dialoog;; en Sokrates zelf is ook gecharmeerd door Kleinias. Deze gecharmeerdheid 
wordtt niet nadrukkelijk in erotische zin uitgewerkt, zoals in de Charmides en Lysis, 
maarr blijkt wel uit Sokrates' bezorgdheid voor de jongen in diens contact met de 
sofisten.. Zodra ze te ver gaan of de jongen in te grote verlegenheid brengen, springt 
Sokratess tussenbeiden en komt voor de jongen op. 
Platoo plaatst de homo-erotische toespelingen in deze dialoog voornamelijk in het 
kaderr van de algemene vraagstelling van deze dialoog, namelijk wat de beste 
opvoedingg is. De discussies met de sofisten zijn ingebed in een gesprek tussen 
Sokratess en Kriton, zijn oude vriend, die geïnteresseerd is in het gesprek dat Sokrates 
dee dag ervoor in het Lykeion voerde. Sokrates vertelt vol ironie dat hij graag bij deze 
sofistenn in de leer wil gaan en stelt voor dat Kriton hem vergezelt. Als lokaas zullen ze 
dee zonen van Kriton meenemen, die echter, zoals het een zorgzame vader betaamt, 
eerstt wil weten, waarin de geleerdheid van deze sofisten bestaat.91 Uit het slot van de 
dialoogg blijkt dat Kriton met de opvoeding van zijn zonen omhoog zit. De figuur van 
Sokratess inspireert hem tot het inzicht dat opvoeding van veel groter belang is dan 
ervoorr te zorgen dat je kinderen een moeder hebben van edele afkomst of dat ze in 
eenn welvarende omgeving opgroeien. Maar degenen die pretenderen opvoeders te 
zijn,, gedragen zich in zijn ogen als zonderlinge mensen, die hun pretentie niet kunnen 
waarmaken.. In feite lijk t een juiste weergave van de teneur van de hele dialoog de 
volgendee te zijn: de sofisten Euthydemos en zijn broer Dionysodoros pretenderen de 
deugdd te onderrichten, maar dit blijkt allesbehalve waar.92 Een zorg die Sokrates in 
hett begin uitspreekt, is juist en terecht gebleken: 

watt  we nu voor  hem (Kleinias) vrezen - en dit is begrijpelij k ten aanzien van een jong persoon -
datt  iemand ons voor  zal zijn en zijn geest op een andere bezigheid richt  en hem in het verderf zal 
storten.93 3 

Hett is niet zonder opzet dat Plato Sokrates deze woorden laat uitspreken, immers het 
wass een onderdeel van zijn aanklacht dat hij de jeugd in het verderf stortte. Het is 
juistt Sokrates die in deze dialoog wordt voorgesteld het beste met de jongen Kleinias 
voorr te hebben en hem min of meer in bescherming te nemen tegen gevaarlijke 
charlatanss als Euthydemos en Dionysodoros. Dit zijn de bedervers van de jeugd, niet 
Sokrates.. Het is opmerkelijk dat Plato in deze dialoog Sokrates de erastes laat 

"Euthd."Euthd.  272d. 
'«Zi ee bijv . Euthd. 273d8, 275al-3. 
9393Euthd.Euthd. 275b2-4: $o|ïot>ne9a 8fj  nept aüxcp, olov EIKÖ< ; Jtepi véq>, \ii\  tu; $6fj  fyta; én' dXXo TI 
énixfiSevnaa xpéycu; avrov xfrv 5uxvoiav Kal Öia<|>6etpT). 
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bestempelenn als iemand die bij uitstek geschikt is om de jongen kennis en inzicht bij te 
brengenn en bij wie de jongen dus in goede handen is (282b3-7). Als antwoord op de 
centralee vraag wat de beste opvoeding is, wordt aan het slot van de dialoog impliciet 
doorr Sokrates de filosofie naar voren geschoven. Hij adviseert Kriton niet af te gaan 
opp degenen die haar in praktijk brengen, maar de zaak zelf te beschouwen. Sokrates 
heeftt in deze dialoog zelf twee demonstraties van een filosofische analyse ten beste 
gegevenn (278e-282d en 288d-292e), waarvan de eerste duidelijk protreptisch is: 
Sokratess wil Kleinias overtuigen van het nut om filosofie en deugd na te streven. 
Filosofiee staat hier gelijk aan een discussie waarin de gesprekspartners vriendelijk en 
coöperatieff  middels analyse op zoek zijn naar de waarheid en deugd. Er is in deze 
dialoogg een duidelijke link tussen het bedrijven van filosofie en deugdzaam worden. 
Dee erastes die bij uitstek geschikt is als opvoeder, lijk t de specifieke Sokratische 
erastess te zijn, of, meer toegespitst, Sokrates zelf, voor wie de filosofische activiteit 
eenn pedagogische functie heeft. 

6.. Conclusie 

Uitt de hier besproken passages uit verscheidene dialogen van Plato krijgen we een 
redelijkk consistent beeld van de manier waarop Plato de homo-erotiek verbindt aan 
dee figuur van Sokrates. 
1.. Plato maakt Sokrates een erotisch persoon in hart en nieren. Hij zoekt contact met 
mooiee jonge jongens, wordt door hun schoonheid sterk aangetrokken en amuseert 
zichh in hun gezelschap. Hij toont geen enkele gêne deze passie aan anderen te tonen. 
Hijj  geeft büjk van een scherp psychologisch inzicht in de motieven en het gedrag van 
dezee jongens en hun minnaars zodat we kunnen concluderen dat Plato zijn lezer wil 
doenn geloven dat Sokrates zeer vertrouwd is met de homo-erotiek. 
2.. De eromenoi met wie Sokrates daadwerkelijk omgaat in de besproken dialogen 
stammenn uit de toplaag van de Atheense aristocratie en zijn in het algemeen 
schuchtere,, bescheiden jongens, vol schroom voor de wereld van de volwassenen. 
Ditt staat in tegenstelling tot de klachten die Sokrates in het algemeen uit dat mooie 
jongenss verwend, verwaand en wispelturig worden en de neiging hebben de rollen 
mett hun erastes om te draaien, door hun bevelen te geven in plaats van andersom. 
Vann de groep eromenoi met wie Sokrates contact heeft, beantwoordt eigenlijk alleen 
Alkibiadess aan deze laatste karakterisering. 
Bijj  de erastai treden in de dialogen verschillende typen op: de erastes die te verlegen 
iss om toe te geven dat hij verliefd is (Hippothales), de erastes die in zijn verliefdheid te 
verr gaat in zijn loftuitingen met-betrekking tot zijn eromenos (Hippothales), de erastes 
diee te vuur en te zwaard het voor zijn eromenos opneemt (Ktesippos), en de erastes 
diee zijn eromenos in alles navolgt, die slaaf is van zijn vriendje (Kallikles). Dit laatste 
typee wordt door Sokrates duidelijk als verkeerd gezien. 
3.. Sokrates stelt ondubbelzinnig de kinaidos voor als een abject persoon die 
verkeerdee verlangens heeft en als slaaf van zijn verlangens. 
4.. We kunnen niet zonder meer stellen dat Sokrates homoseksuele copulatie afwijst. 
Datt hangt af van de interpretatie van het woord KO&Ó; in Euthydemos 282b5. Verder 
toontt Sokrates nergens een expliciet negatieve houding tegenover homoseksualiteit. 
5.. Sokrates is paradoxaal in zijn houding ten opzichte van mooie jongens. Zo geeft hij 
tee kennen dat zij macht over hem hebben en dat hij zich niet tegen hen kan verzetten. 
Ditt is waar op het lichamelijke erotische vlak. Dit maakt dat hij de indruk wekt de 
jongenn terwille te zijn en aan zijn wensen tegemoet te komen. Sokrates lijk t zich in dit 
opzichtt als een eromenos te gedragen. Maar dit laatste is schijn. Sokrates behoudt 
zijnn zelfstandigheid en geeft zelf richting aan de gesprekken die hij met hen voert. 
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Platoo gebruikt de ironie die met deze paradoxale houding gepaard gaat als een 
dramatischh middel om de gesprekken van Sokrates met de jeugd te verlevendigen. 
6.. Sokrates is verliefd op de filosofie en ervaart het bedrijven van filosofie als erotiek. 
Dezee eromenos wordt door Sokrates wél blindelings gevolgd. Het bedrijven van 
filosofiefilosofie als een erotische ervaring wordt enerzijds ingegeven door het feit dat de 
filosofiefilosofie voor Sokrates gelijk is aan het dialectische proces, dat wil zeggen: aan de 
handd van een conversatie met vaak mooie jongens worden begrippen onder de loep 
genomen.. Anderzijds wordt de analyse zelf als een hartstocht gezien die hij op één 
lij nn stelt met zijn hartstocht voor jongens. 
7.. Het zijn vaak toespelingen op de homo-erotiek die een overgang markeren naar 
eenn serieus onderwerp. Soms, zoals in de Charmides, is de erotiek nauw verbonden 
mett de peripetie in de dialoog. De homo-erotiek is een dramatisch of narratief element 
waarvann Plato gebruik maakt om de gesprekken een nieuwe of beslissende wending 
tee geven. 
8.. Filosofie is voor Sokrates een remedie tegen de lichamelijke aantrekkingskracht 
diee hij voor mooie jongens voelt. Filosofie doet hem concentreren op een intellectuele 
activiteitt die hij wel samen met de jongens uitvoert, maar aan de hand waarvan hij 
aann de persoonlijke, lichamelijke erotiek voorbijgaat. Vaak wendt hij zich op het 
hoogtepuntt van de intimiteit met de jongen tot de filosofie als zijn 'andere' eromenos. 
Maarr de filosofie als bescherming tegen zijn erotische gevoelens is een halve 
waarheidd en een te negatieve benadering. Want langs de weg van de dialectiek 
probeertt hij wel degelijk indruk te maken op de jongen en hem voor zich te winnen. 
Eross staat in dienst van de <t>iA.ia, dat wil zeggen: de filosofische discussie die hij met 
dee jongen houdt, creëert een andere verhouding met de jongen. De filosofische 
erotiekk volgt andere regels en stelt andere voorwaarden aan degenen die erin 
participeren.. In de Charmides maakt Sokrates de jongen afhankelijk via de elenchos. 
Dee jongen is tot het inzicht gekomen dat hij onwetend is en geeft zich graag aan 
Sokratess over, omdat hij denkt dat deze hem hierbij kan helpen. De Lysis laat 
duidelijkk zien dat het filosofische gesprek een activiteit is die de intimiteit met de 
jongenn vergroot en dat deze intimiteit een vorm van $iXia is. Deze vorm van $iXia 
noemtt hij ook wel ëpa><;, om aan te geven dat de lichamelijke spanning of 
aantrekkingskrachtt en de $ikia in eikaars verlengde liggen. Sokrates' kunst om een 
gesprekk te leiden is dus ook verleidingskunst. 
Maarr tegelijk wordt homo-erotiek door Plato in de persoon van Sokrates gekoppeld 
aann opvoeding. Waaruit bestaat de beste vorm van opvoeding voor een neaniskosl 
Hett verwerven van kennis. Want kennis is een noodzakelijke en voldoende 
voorwaardee voor het verbeteren van het gedrag (deugd). Filosofie lijk t deze kennis te 
kunnenn verschaffen. De filosofische erastes is tegeüjk opvoeder. Sokrates belichaamt 
beidee rollen. Zijn genegenheid voor de jongens uit zich in zijn pedagogische rol die 
geheell  samenvalt met zijn filosofische activiteit. Theorie gaat hand in hand met de 
praktijk:: zijn poging de jongens te overtuigen zich te wijden aan de filosofie en zich 
overr te geven aan een echte erastes is tegelijk een demonstratie van en onderricht in 
diee filosofische activiteit en valt tevens samen met de realisering van een affectieve 
bandd en intimiteit met deze mooie jongens. 
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7.. Plato versus Xenophon 

Wanneerr we het beeld dat beide leerlingen van Sokrates van de houding van hun 
leermeesterr inzake homoseksualiteit en homo-erotiek geven, met elkaar vergelijken, 
zijnn de verschillen belangrijker dan de overeenkomsten. 
Platoo stelt Sokrates niet zonder meer voor als iemand die in alle situaties en in alle 
opzichtenn in staat is zich te beheersen. Hij laat juist zien dat Sokrates met zijn 
gevoelenss voor mooie jongens worstelt. Hij raakt ervan in de war en dreigt zijn 
zelfbeheersingg te verliezen. Bovendien laat Plato zien dat Sokrates deze gevoelens 
productieff  weet te maken op een ander 'erotisch' niveau. Hiermee is eigenlijk het 
meestt kenmerkende verschil tussen Xenophon en Plato aangegeven: bij Xenophon 
ligtt de nadruk op een negatieve houding van Sokrates tegenover homoseksualiteit en 
homo-erotiek,, bij Plato veeleer op het productief maken van de Sokratische eros in 
hett contact met de jongens. Plato schildert de erastes niet af als iemand die alleen 
maarr uit is op de bevrediging van zijn eigen begeerten, maar hij probeert eerder 
nieuwee wegen uit te stippelen voor de rol van de erastes. 
OokOok brengt Plato niet de absolute dichotomie aan tussen de goede en de slechte 
eromenoss en tussen de goede en de slechte erastes. Plato laat juist aan het optreden 
vann Sokrates zien dat verschillende vormen van eros in eikaars verlengde liggen. 
Bovendienn is de Sokrates van Plato minder expliciet in zijn corrigerende 
opmerkingen:: hij corrigeert door zijn gedrag dat als voorbeeld moet dienen. Dit heeft 
natuurlijkk te maken met het feit dat Plato's dialogen een heel ander karakter hebben 
dann de werken van Xenophon waarin Sokrates figureert. 
Homo-erotiekk is bij Plato een belangrijk onderdeel van de dramatisering van de 
gesprekkenn die Sokrates voert. Alleen in het Symposium van Xenophon lijk t de homo-
erotiekk op dit niveau een rol te spelen. De verhouding tussen Kallias, de gastheer van 
dee symposiasten, en Autolykos gebruikt Xenophon als voorbeeld van de ideale 
vriendschapp tussen een man en een jongen die als een soort decor op verschillende 
momentenn functioneert. Deze vriendschap doet de lezer voortdurend herinneren aan 
watt de enige juiste, toelaatbare vorm is van mannenvriendschap is.94 Nergens echter 
inn het Symposium van Xenophon maakt Sokrates erotische toespelingen op de 
jongenss die aanwezig zijn.95 Een vorm van dramatiek die juist in de dialogen van Plato 
zoo sterk op de voorgrond treedt. Het verschil tussen Xenophon en Plato in deze wordt 
dess te schriller, als we ons herinneren dat het Symposium van Xenophon uiteindelijk 
toewerktt naar de conclusie dat uitsluitend tussen een man en een vrouw seksualiteit 
off  lichamelijk erotisch contact acceptabel is.96 De Sokrates van Plato verschijnt niet in 
eenn dergelijke context. 

"Sokratess onderstreept dit onder meer door de opmerking dat Kallias ook de vader van Autolykos heeft 
uitgenodigd.. T)e in alle opzichten voortreffelijke minnaar houdt immers niets verborgen voor de vader 
vann zijn beminde.' (Xen. Smp. vm, 11) 
"Alleenn in II, 15 noemt hij de jongen die danst icaXói;. Maar hieraan koppelt hij direct, dat zijn 
schoonheidd nog groter wordt door zijn vaardigheid in het dansen. Verder maakt Sokrates geen enkele 
homo-erotischee toespeling in Xenophons Symposium. In IV, 27 probeert Charmides Sokrates, die heeft 
beweertt dat men zich verre moet houden van het kussen van mooie mensen, in de war te brengen: hij 
heeftt Sokrates bij de grammatistès gezien met zijn hoofd tegen dat van Kritoboulos en met zijn blote 
schouderr tegen zijn naakte schouder. Door geweldig te overdrijven alsof hij vijf dagen pijn heeft gehad 
vann deze aanraking, en door Kritoboulos te verbieden hem in het bijzijn van getuigen aan te raken, 
maaktt Sokrates zich van deze anekdote af. Voor Sokrates had het niets met erotiek te maken. Vergelijk 
ookk hoe afwijzend Sokrates reageert als Antisthenes te kennen geeft dat hij op hem verliefd is (Smp. 
Vin,, 3-6). 
««Xen.. Smp. K,7. 
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8.. Idealisering en verdediging van Sokrates 

Tott zover de verschillen tussen de behandeling van de homo-erotiek en Sokrates door 
Xenophonn en Plato. Ondanks deze wezenlijke verschillen is er tussen beide 
benaderingenn op het punt van de homoseksualiteit toch één belangrijke 
overeenkomst.. Het beeld van homoseksueel gedrag en homo-erotiek waarmee zij 
Sokratess omgeven en dat zij aan Sokrates toedichten strookt in veel opzichten niet 
mett de homoseksuele praktijk uit de tijd van Sokrates en de auteurs zelf. Het 
pedagogischee element is zover wij weten tamelijk ongebruikelijk en het aseksuele 
aspectt - bij Xenophon meer op de voorgrond en explicieter onder woorden gebracht 
dann bij Plato - doet zeer 'ongrieks' aan. De ëpca; aotyptov van Aischines in zijn rede 
tegenn Timarchos is iets héél anders dan de ëpox; ató̂ pcov die Sokrates voorstaat in 
Xenophon. . 
Wee zouden ons kunnen afvragen waarom Xenophon en Plato zo'n extreem beeld 
hebbenn gegeven van het homo-erotische gedrag van Sokrates. Was hij werkelijk zó? 
Off  hebben Xenophon en Plato Sokrates gebruikt om hun eigen opvattingen over 
homoseksualiteitt te openbaren? Guthrie zegt naar aanleiding van zijn bespreking van 
hett Symposium van Xenophon: 'Whatever Xenophon's sources of information and 
methodd of composition may be, we recognize in the Socrates of his Symposium a 
numberr of traits which can be justifiably regarded as genuinely Socratic.' Als een van 
dezee trekken noemt Guthrie 'his praise of a love which, though spiritual rather than 
physical,, does not thereby become pallid and lacking in passion (dvejicHfrpóSvtov, 8.15 
andd 18).'97 Afgezien van het feit dat deze karakterisering van Sokrates' houding ten 
opzichtee van ëptoq niet juist en scherp is, twijfel ik ten zeerste aan de historiciteit van 
ditt beeld. We hebben gezien dat Xenophon een onjuiste beschrijving heeft gegeven 
vann de homoseksuele praktijk in Sparta, terwijl hij toch goed op de hoogte moet zijn 
geweestt van de Spartaanse zeden en gewoonten door zijn nauwe banden met de 
Spartaansee koning Agesilaos. Blijkbaar strookte de werkelijkheid niet met zijn eigen 
ideaal.. Zo gebruikt Xenophon ook de persoon van Sokrates voor zijn eigen ideeën 
overr de juiste vorm van homoseksualiteit. Dit wordt bevestigd door het feit dat er 
tussenn het verslag van Xenophon en dat van Plato zulke grote verschillen zijn. Maar 
ookk in het geval van Plato moeten we, geloof ik, bijzonder voorzichtig zijn ervan uit te 
gaann dat zijn voorstelling van Sokrates wél een juist beeld zou geven van de 
historischee Sokrates. Sokrates heeft in zijn dialogen een 'dramatische' functie 
gekregenn en het is voor ons niet mogelijk de scheidslijn te trekken tussen deze 
dramatischee rol en de historische waarheid. En dit is juist moeilijk in het geval van de 
erotiek,, aangezien Plato ook Sokrates' erotische houding toepast als een middel in de 
dramatiseringg van de gesprekken die hij hem laat voeren. 
Afgezienn van het feit dat beiden inzake de homoseksualiteit een beeld geven dat sterk 
afwijktt van de praktijk in Athene, is er nog iets anders aan de hand. Het is 
opmerkelijkk dat in het werk van beiden dit aspect van de persoon van Sokrates zo 
nadrukkelijkk aan bod komt. ïn de portrettering van Sokrates zowel door Xenophon als 
doorr Plato nemen zijn houding en opvattingen inzake homoseksualiteit en homo-
erotiekk een nogal opvallende plaats in. En dit is des te opmerkelijker, doordat dit 
aspectt strikt genomen los staat van de wijsgerige opvattingen van Sokrates. We 
kunnenn ons derhalve afvragen, waarom beiden deze uitzonderlijke houding van 
Sokratess zo sterk hebben willen onderstrepen. Het lijk t alsof zij hiermee iets hebben 
willenn demonstreren. Xenophon, die minder subtiel en doorzichtiger te werk gaat dan 
Plato,, laat volgens mij zien in welke richting we het antwoord op deze vraag moeten 
zoeken.. De sleutel ligt in de aanklacht tegen Sokrates. Deze was drievoudig: a. 
Sokratess erkent niet de goden die de staat erkent; b. Sokrates voert nieuwe godheden 

"Guthri ee (1971) p. 24. 
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in;; c. Sokrates bederft de jeugd.»» Het gaat om het laatste punt Mij n stelling is de 
volgende:: Xenophon en Plato benadrukken zo sterk het hierboven geschetste beeld 
vann de houding en de opvattingen van Sokrates inzake de homoseksualiteit en homo-
erotiek,, ten einde een suggestie die door het laatste onderdeel van de aanklacht 
gewektt is, te ontkrachten. Mij n stelling is niet dat de aanklagers zelf met de woorden 
'het'het bederven van de jeugd' expliciet zouden hebben gedoeld op seksuele activiteiten 
vann Sokrates, maar wel dat die uitdrukking deze connotatie gehad zou kunnen hebben 
enn na de dood van Sokrates wellicht zo is opgevat.99 Xenophon en Plato proberen de 
herinneringg aan Sokrates hiervan te vrijwaren. Algemeen neemt men aan dat de 
woordenn döitcei 5è KCU to\><; véoix; 5ia$9eipcov in de aanklacht betrekking hebben op 
datgenee wat Sokrates in zijn gesprekken de jeugd heeft geleerd, zoals Plato Sokrates 
inn de Apologie zelf laat aangeven. Sommigen laten deze aanklacht samenvallen met 
dee vorige, dat wil zeggen: 'het bederf van de jeugd' zou eruit bestaan dat Sokrates 
haarr tot atheïsme zou bekeren.100 Verder is men het erover eens dat dit onderdeel van 
dee aanklacht geen wettelijke basis heeft. Alleen Burnet acht het mogelijk dat de 
5ia<fr9opèè tcöv vécov een overtreding van de wet is. 'It is, however, likely in itself, and it 
wouldd fit in very well with the laws of Solon referred to in Aischines I, § 7, sqq.'101 

Dezee suggestie is door moderne commentatoren niet overgenomen. Men stelt dat 
dezee aanklacht een moreel verwijt is dat de antipathie van de jury moet opwekken.102 

Datt de Griekse woorden 5ia$0eipeiv xovq véou; een seksuele connotatie kunnen 
hebben,, is duidelijk.103 Dit kan op twee manieren: a. iemand verkeerde ideeën 
bijbrengenn over seksualiteit; in dat geval heeft 5m$8eipeiv de betekenis van 
'bederven';; b. iemand verleiden, tot seksuele handelingen overhalen. Er zijn 
aanwijzingenn dat deze woorden ook in verband met Sokrates een seksuele connotatie 
hebbenn gehad. In zijn Apologie laat Xenophon Sokrates naar aanleiding van het feit 
datt Apollo hem ver boven alle andere mensen stelde nader onderzoeken wat de 
godheidd bedoelde. Er is niemand die minder slaaf is van zijn lichamelijke verlangens 
dann hij. Hij neemt geen geschenken aan, noch laat hij zich betalen. Hij kan met recht 
wijss genoemd worden, omdat hij vanaf het moment dat hij het gesproken woord 
begonn te begrijpen nooit heeft nagelaten het goede na te streven en te leren. Het feit 
datt vele Atheners, maar ook velen van buiten de stad die naar deugd streven, ervoor 
hebbenn gekozen met hem om te gaan, bewijst genoeg. Terwijl anderen veel geld 
uitgevenn voor de heerlijkheden op de markt, heeft hij juist uit de ziel dingen geput die 
aangenamerr zijn dan de eerste groep. Nooit heeft hij gelogen en daarom verdient hij 
waarderingg van de kant van de mensen en goden. 

^f .. Diog. Laert. II, 40; Xen. Mem. I, 1, 1, en Favorinus (ap. Diog. Loert. C, 40). Omschrijvingen 
vindenn we in Plato, Apol. 24b en Xen. ApoL 10 en PI. Eutkyphr 3b. Cf. Burnet (1924) pp. 102 e.v.; 
Allenn (1980) pp. 17 e.v.; Brickhouse-Smith (1989) p. XXX; Slings & de Strycker (1994) pp. 84 e.v. 
"Hett is opvallend dat Plato in zijn Apologie geen enkele toespeling maakt op deze connotatie van de 
aanklacht.. Hij was, zoals hij zelf zegt, bij het proces aanwezig, Xenophon niet (Ap. 34a, 38b). Dit maakt 
hett onwaarschijnlijk dat de aanklagers déze woorden mede in deze betekenis expliciet bedoeld hebben. 
l00Zoo Brickhouse-Smith (1992) p. 18. 
1011 Burnet (1924) p. 103. Het bezwaar dat Slings & de Strycker (1994) p. 89, n. 32 tegen deze 
mogelijkheidd uiten, nl. dat de wetten die Aischines in deze paragrafen bespreekt, niets te maken hebben 
mett het bederven van de jeugd, maar met het beschermen ervan en het afhouden van bepaalde 
homoseksuelee handelingen, lijk t mij niet afdoende. Wat maakte dat de wet niet op Sokrates van 
toepassingg was (Aeschin. I, 9-12), is dat de wet spreekt over een StSdcncaXoq in technische zin, als 
hoofdd van een SiSacncaAelov. Dit was Sokrates niet. Maar dit neemt niet weg dat de aanklagers wellicht 
hooptenn dat de juryleden, die de precieze formulering van veel wetten niet uit hun hoofd kenden, op 
grondd van de formulering van dit onderdeel van de aanklacht meenden dat Sokrates zich ook in dit punt 
aann een wettelijk vergrijp schuldig had gemaakt 
l02Cf.. Slings & de Strycker (1994) p. 90. 
l03Cf.. LSJ ad loc.; Bumet (1924) p. 103. 
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Maarr toch beweer jij , Meletos, dat ik door dergelijke gewoontes de jeugd bedierf? En toch weten 
we,, dunkt me, welke dingen de jeugd bederven. Vertel me of ji j iemand kent die door mijn 
toedoenn vervallen is van vroomheid tot goddeloosheid of van ingetogenheid tot geweldpleging 
(hybris)(hybris) of van een matig leven tot verspilling of van matig drinken tot alcoholisme of van 
iemandd die van aanpakken houdt (actief iemand) tot een slappeling (uaXatcóv) (passief iemand), 
off  tot iemand die zich door een ander slecht genot laat leiden.10* 

Hett is duidelijk dat Xenophon Sokrates zelf het Sic^Geipeiv in brede zin Iaat 
interpreterenn en elke eigentijdse lezer zou bij de woorden aXkr\ jtovfjpa fiSóvn. aan 
seksualiteitt hebben gedacht. Zoals we hebben gezien, is ook de term uaXcncóc, 
dubbelzinnigg en kan een seksuele connotatie hebben.105 Het lijk t erop dat Xenophon 
hett eerste gebruik van de seksuele interpretatie van 5ia<fr8elpeiv xovq véouc, voor ogen 
staat.. Door zijn eigen houding op het gebied van seksualiteit kan Sokrates onmogelijk 
eenn verkeerd voorbeeld geweest zijn voor de jeugd. Toch speelt misschien ook het 
anderee gebruik mee: net zoals Sokrates op het gebied van drinken anderen niet tot 
drankmisbruikk gebracht heeft, zo heeft hij ook niet iemand tot een uaXcticóc, gemaakt of 
doorr zijn handelingen ervoor gezorgd dat een ander zich aan een slecht genot heeft 
overgegeven. . 
Inn de Memorabilia is Xenophon nog explicieter. De Memorabilia begint met de 
vermeldingg van de aanklacht en het hele eerste boek is een verdediging van Sokrates: 
hett eerste hoofdstuk van boek I neemt de aanklacht van de asebeia onder de loep, het 
tweedee hoofdstuk het punt van het verderf van de jeugd. Xenophon schrijft: 

Hett schijnt mij wonderlijk dat ook sommige mensen ervan overtuigd zijn dat Sokrates de jeugd 
bedierf,, hij die bij wat ik al gezegd heb, allereerst in staat was op het punt van de seksualiteit en 
eetlustt meer dan wie ook zich te beheersen; vervolgens was hij zeer gehard tegen de kou, hitte en 
allee inspanningen. Verder was hij ten aanzien van zijn matige behoeftes zo geschoold dat hij met 
zeerr weinig bezit zeer gemakkelijk tevreden was. Hoe zou hij zelf met zo'n aard anderen 
goddelooss óf misdadig óf inhalig of zonder beheersing van de seksuele driften of slap ten 
opzichtee van inspanningen gemaakt hebben?1* 

Directt aan de opmerking dus dat het hem ongeloofwaardig voorkomt dat Sokrates de 
jeugdd bedierf, koppelt Xenophon de gedachte dat Sokrates zichzelf op seksueel 
gebiedd onder controle had. Voor Xenophon is er dus een direct verband. Bovendien 
treedtt hier de dubbelzinnigheid van de seksuele interpretatie van 5ia<t>9eipeiv sterker 
naarr voren: Sokrates heeft een voorbeeldfunctie, maar ook: hoe zou hij, die zijn 
seksuelee driften als geen ander in toom wist te houden, jongens kunnen verleiden en 
henn zo op het verkeerde pad kunnen brengen? 
Dezee twee passages uit het werk van Xenophon laten zien dat tijdgenoten van 
Sokratess de aanklacht van het verderf van de jeugd ook op de seksuele moraal 
betrokken,, waarbij de woorden Sia^eipew xoüc, véoxx; wellicht ook begrepen werden, 
alsoff  Sokrates de jongens had verleid en hen zo op het verkeerde pad had gebracht.107 

Maarr hoezo op het verkeerde pad? Er was toch in Athene geen algemene afkeuring 
vann homoseksueel gedrag dat zich binnen bepaalde spelregels hield? Allereerst 
hebbenn we gezien dat de wet op hetairesis aan het einde van de vijfde eeuw al 

,04Xen.. ApoL 19: cri> 5è eink el xiva oloöct \wt' éuoti Yeyevtiuévov f\ è§ evoePoüc, dvóoaov r\ ÈK 
oaxfrpovoqq \)J}piornv n è% evSiaixoi) itoX\>5anavov f\ ÈK u£xpionóxou oivó^Xvya i\ éic ÎAOTIÓVOD 
uaXaicövv i\ ÖXXTIC, itovnpdc, fiJJovijc, f|xxr|U£vov. 
105Hoofdstuk6,par.. 6. 
1066 Xen. Mem. I, II, 1-2; het Grieks van de laatste zin luidt: JHÖC, ouv axnöq <5v xoioüxoc, dMouc, av T\ 
daepeïc,, ii Kapavóuouc, ii Xixvoix; f\ d^poStoicov dicpaTéïc, f\ Ttpöq xó Jiovéiv uaXaicoüc, ércovnoev; 
1077 Het is mogelijk dat Polykrates in zijn Kaxiryopla lüMcpdtouc, hierop toespelingen had gemaakt. Uit 
Isokratess Busiris par. 5 blijkt in ieder geval dat dit pamflet betrekking had op de relatie tussen Sokrates 
enn Alkibiades. Cf. Dodds (1959) pp. 28-29, Guthrie (1971) p. 11. 
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ingevoerdd was.1M Bovendien hebben we op grond van de vazen geconcludeerd dat al 
inn de vijfde eeuw de grenzen tussen niet-commerciële en commerciële 
homoseksualiteitt niet scherp te trekken waren. We hebben gezien dat deze vervaging 
vann de grenzen het voor iemand als Aischines, die bekend stond als een pederast, niet 
gemakkelijkk maakte Timarchos van prostitutie te beschuldigen zonder daarbij zijn 
eigenn situatie verdacht te maken. Dit is in het kader van Sokrates relevant, omdat hij 
zichh juist in kringen ophield, waar een politieke carrière min of meer vanzelfsprekend 
was,, en waarin men de hoogste politieke functies in Athene nastreefde. Verder 
moetenn we ons realiseren dat in Athene in de publieke opinie en zelfs tijdens een 
process het strikt wettelijke niveau en het morele niveau door elkaar konden lopen. 
Bovendienn kon de politieke context of situatie een en ander behoorlijk vertroebelen. 
Dee redevoering van Aischines tegen Timarchos is van deze mengeling van motieven 
eenn duidelijk voorbeeld. Nu verkeerde Athene direct na de Peloponnesische Oorlog 
inn verschillende opzichten in een niet gemakkelijke positie. Eén hiervan was dat de 
mannelijkee burgerbevolking ongeveer gehalveerd was.1» Deze context zou, 
gecombineerdd met een diepe haat jegens de aristocratie en haar levensstijl, 
begrijpelijkk kunnen maken dat de Atheners meer dan normaal 'zuinig' waren op hun 
jongenss en dat de woorden 5ia$6eipeiv xovq véou$ een ongewenste homoseksuele 
connotatiee kregen. 

l<*Zi ee deel 1, hfdst 7.7. 
nn (19922) p. 54. Vergelijk ook Cantarclla (1992) pp. 64-65. 
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