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APPENDIX X 

DEE BIOLOGISCH E TERMINOLOGI E 

Naarr  aanleiding van het belang van het gebruik van de biologische terminologie in de rede van Diotima 
bekijkk  ik in deze appendix de manier  waarop de relevante termen in het corpus van Plato worden 
toegepastt  De belangrijkste termen in dit kader  zijn: UKxeiv, yewav, Kueiv en de substantieven TÓKOC^ 
yéwT|Oi<̂ ^  Kunoi£, véveaic, en het adjectief eyiciujuov.'  Van deze groep zijn de termen Kiiei v en icunoiq 
hett  duidelijkst . Buiten het Symposium komen de termen twaalf maal voor.2 In de meeste gevallen 
wordenn ze niet metaforisch gebruikt, maar  hebben betrekking op de zwangerschap van de vrouw. 
Eenmaall  wordt van de aarde gezegd dat ze zwanger  is.3 In de Theaetetus worden de termen driemaal in 
metaforischee zin gebruikt: tweemaal van Theaitetos zelf, die zwanger  is van kennis, en eenmaal spreekt 
Sokratess in de wij-vorm. 4 In het laatste voorbeeld en eenmaal in het geval van Theaitetos zelf wordt de 
metafoorr  onderstreept doordat de 'zwangerschap' leidt tot 'barensweeën' (ctöiveiv).3 

Dee term xiiereiv komt bij  Plato naast het gebruik in het Symposium 33 keer  voor  en heeft meestal 
betrekkingg op het ter  wereld brengen van kinderen door  vrouwen. Een enkele keer  wordt het gezegd van 
beidee ouders.6 In ongeveer  éénderde van de gevallen is de term metaforisch gebruikt7 In de meeste van 
dezee gevallen past de betekenis 'voortbrengen' en is het niet noodzakelijk de betekenis 'verwekken' te 
veronderstellen.. Van de 33 gevallen tel ik er  slechts twee waarbij  een man subject is, eenmaal 
metaforisch,, eenmaal niet-metaforisch. In dit laatste voorbeeld, dat in de Wetten voorkomt, betekent 
tiicxeivv verwekken.8 

Hett  woord xÓKoq komt veel minder  vaak voor  in de dialogen van Plato dan tiicxetv. Naast het gebruik 
inn het Symposium (driemaal) slechts vijfmaal. 9 Het kan bij  Plato betrekking hebben op het verwekken en 
dee bevalling, al dan niet metaforisch gebruikt zoals in de Theaetetus (160e6), waar  Sokrates zegt dat ze 
(hijj  en Theaitetos) na de bevalling de amphidromie moeten houden (een rondgang om het vuur  vij f 
dagenn na de geboorte, waarbij  het kind zijn naam kreeg). Ook kan de term het kroost zelf aanduiden ( TL 
86c7).10 0 

'TÏKteiv ::  206c4, d5, 209b3, c3, 210c3, d5, 212a4, 6; yevvdv: 206d5, 7, 207a9, 209b3, 4, 5, c3, 4, c2, 
210a8;;  Kveïv: 206cl, d4, 8, 209al, 2, b5, c3; TÓKOC,: 206b7, c6, e5; yéwnotc.: 206c8, e5, 6, 209d8; 
yéveau;::  206d3, 207d3; Kvnaic,: 206c8; èynróficav: 208c2, 209b 1. Verder  gebruikt ze eenmaal de substantiva 
vevvn/taopp (209a5), TO yevóuevov (207b3), ÉKyova (209d3), ctöïvec. (206el), tó rónjia  (206d7). 
*Mx.*Mx.  238a5, R. 461c5 (Kiiiuia) , Tht. 149b6, c6, 151b8, 184bl, 210b4, Pit. 274a2. Lg. 789al0, el, 792e6, 
Epin.Epin. 973d4. 
3A#xx 238a5. 
*Tht.*Tht.  lSlb8, 184bl, 210b4. Sommigen hebben erop gewezen dat het metaforische gebruik van icuéiv liever 
niett  vertaald moet worden met 'zwanger  zijn' , maar  bijvoorbeeld met 'vruchtbaar  zijn' (Stokes (1986) p. 
162)) of 'verwekkingsdrang hebben' (Philipp (1980) p. 82). Omdat het gebruik metaforisch is, zie ik geen 
enkell  bezwaar  om het beeld dat Plato suggereert te handhaven. Ik zal dus in het vervolg blijven spreken 
overr  zwangerschap van de erastes. Morrison (1964) p. 54 meent dat de opvattingen van Plato over  de rol 
vann de man en die van de vrouw bij  het verwekken en voortbrengen van kinderen in de Timaeus 
verhelderenn waarom Plato bij  monde van Diotima ook van de man kan zeggen dat hij  in staat is tot rueïv. 
Hijj  verwijst naar  Timaeus 73b e.v., 86b en 91c-d en concludeert 'that both the male and female sexual 
organss have a similar  function as receptacle and in due course outlet for  this seed.'  Verder  onderschrijft hij 
Taylorss commentaar  {ad loc. 9ld) dat het geheel van het lichaam van het kind van de vader  afkomstig is 
enn dat alles wat de moeder  moet doen niet meer  is dan het leveren van een tijdelijk e voedingsbodem 
('receptacle')) waarin het kan groeien. Dit verklaart , volgens hem, waarom Plato het voortbrengen van het 
kindd door  de man en vrouw in het Symposium in gelijke termen beschrijft (nl. Kueïv). Ik denk echter  dat de 
roll  van de man en die van de vrouw zover  uit elkaar  liggen dat we juist niet de biologische theorieën uit 
dee Timaeus moeten betrekken bij  de metaforische taal in het Symposium. Nergens zegt Plato in zijn werk 
inn de letterlijk e zin dat mannen zwanger  zijn alsof zij  het kind in zich dragen. 
55Tht.Tht. 151b8,210b4. 
66R.R. 467bl, 574c8, Lg. 775d8. 
77R.R. 547a4, 517c3 (de Vorm het Goede), Epist. 315c5 (T|oovV|, Xwrij) , PU. 291dl0 (staatsvormen), Tht. 150bl 
(vrouwenn brengen eïStaXa voort), 150b8 (zielen van vrouwen), 150c2 (f| Sidvoia), Lg. 673d3-5 (het 
menselijkee wezen), 744d6 (armoede, rijkdom),  Phdr. 274e8 (mensen in het algemeen). 
'Metaforisch::  Tht. 150d8 (leerlingen van Sokrates); niet-metaforisch: Lg. 929a7. In dit laatste geval is het 
TtKTeww van een zoon door  de vader, gekoppeld aan etexpe^eoOai 'grootbrengen'. 
99R.R. 451d7 (honden), Pit. 268a8 (runderen, verbonden met Xoxeia), Sph. 242èl (basisprincipes bij 
natuurfilosofen),, Ti. 86c7 (man die zeer  veel zaad in zijn ruggemerg heeft, bedoeld is zijn kroost) en Tht. 
160có. . 
10Dcc denk dan ook dat TOKOC, in 206c5 meer  is dan alleen mannelijke ejaculatie, pace Pender  (1992) p. 75. 
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Hett werkwoord yevvctv wordt door Plato zeer vaak gebruikt: buiten het Symposium 119 maal. De 
basisbetekeniss is het verwekken door de man,11 en wanneer het werkwoord in de passieve vorm wordt 
toegepast,, is het kind/kroost grammaticaal onderwerp van de zin.12 Ook wordt het verbum gebruikt 
voorr het 'voortbrengen' door beide ouders.13 Uitsluitend in twee gevallen in de Wetten wordt yewav 
echterr gebruikt in de betekenis van het specifieke 'baren', 'ter wereld brengen' door vrouwen.14 In iets 
meerr dan de helft van de gevallen wordt yewav 'metaforisch' gebruikt, waarbij we twee soorten 
gebruikswijzenn kunnen onderscheiden: a het subject is een persoon, maar het object niet;15 b. het subject 
iss geen persoon.16 Het substantivum yéwnai? komt naast de vier gevallen in het Symposium nog acht 
keerr voor in de dialogen van Plato. Het gebruik van deze term loopt echter niet helemaal parallel aan 
yewav.. In twee gevallen wordt de term in één adem genoemd met de zwangerschap van vrouwen.17 

Slechtss eenmaal heeft het expliciet betrekking op het verwekken door mannen.1S In de meeste gevallen 
iss het algemeen gebruikt, maar wel in de biologische zin.19 

Dee commentatoren die zich met de Diotima-passage in het Symposium hebben beziggehouden, zijn 
zonderr uitzondering van mening dat de woorden xiicxeiv, yewav, TÓKOC, en yéwnaic, dezelfde betekenis 
hebben,, en dat we geen onderscheid moeten maken tussen de mannelijke rol en de vrouwelijke rol in het 
process dat tot geboorte leidt. Aan de manier waarop Diotima deze termen gebruikt vallen echter enkele 
zakenn op. 
a.. De biologische uiteenzetting begint in de passage vanaf 206c 1. In haar eerste beschrijving van dit 
process gebruikt ze woorden die expliciet naar de vrouwelijke rol in dit proces kunnen verwijzen. Pas in 
206d55 verschijnt voor het eerst yewav. 
b.. De combinatie tiKxeiv xe icai yewav is zeer opmerkelijk. Als beide werkwoorden hetzelfde zouden 
aanduiden,, is het toch op zijn minst vreemd dat Plato beide woorden tot driemaal toe in deze volgorde 
naastt elkaar zet en niet gewoon één term gebruikt. 
c.. Telkens wanneer er sprake is van zwangerschap en er wordt aangegeven hoe het proces zich vervolgt, 
wordtt daarna eerst liicxew gebruikt en pas daarna eventueel yewav.20 Nergens in de dialogen wordt 
overigenss het yewav als het vervolg van de zwangerschap gezien. 
d.. Als beide termen voorkomen wordt yewav altijd né xtKietv genoemd en de volgorde is nooit 
andersom. . 
e.. In de beschrijving van de drie levensfasen van de erastes-filosoof, waarin de woordkeuze zeer precies 
enn genuanceerd is, wordt uitsluitend in de eerste fase yevvctv gebruikt (210a7); vervolgens hanteert 
Diotimaa voor het creatieve proces viermaal Tucteiv (210cl, d5, 212a3,5). 
Dee combinatie van "cticteiv met yevvctv is in de andere dialogen van Plato zeer ongebruikelijk. Er zijn 
vijff  passages waarin min of meer in dezelfde zin beide werkwoorden voorkomen.21 In al deze passages 
iss er mijns inziens een onderscheid in betekenis tussen beide verba. In de Respublica (460e6 e.v.) wordt 
hett tiicreiv expliciet aan de vrouw gekoppeld en het yewav aan de man.22 Wanneer er in de Wetten 
wordtt gesproken over de muziek en de bewegingen van de reidans beweert de Athener dat de oorsprong 
vann deze vorm van ontspanning gelegen is in het feit dat elk levend wezen de natuurlijke gewoonte bezit 
omm te gaan huppelen. 

111 Voor het verwekken door de man, zie R. 459al0, b4 (fokken van dieren door een eigenaar), 460e6, 
461b4,, 569al; Ti. 37c7, 41a5, 68c4, 91b4; Tht. 113c3, e7; Pit. 269d9 (6eóc), 274a7 (?); Lg. 775d3, 776al, 
b2,, 784el, 930b7, 958c8. 
i2i2R.R. 415bl, 46la6, 620a6; Mx. 237e5, 238b7; Pit. 269b3, 271a3, 5; Lg. 775c2, 4, d7, 840d5, 868e5, 872e8, 
875c4,, 930d3, 5, 958c7. 
liliR.R. 461b9, d8, 496a2. 538a3, 546b2; Criti. 113d2, 116c6; Epist. IX, 358a4; Lg. 717cl, 775d5, 784e4, 
869a3,, 878e2. 930e6. 
HHLg.Lg. 785b8, 930e2. 
l5l5R.R. 391d6, 490b5, 496a6, 575c7; Ti. 34a7,34b9, 41d2; Tht. 159c8, el, 160e5; Epist. VII , 336b7. 
l6l6R.R. 508bl3, 568e4, 569bl, 603b4; Ti. 32cl, 55b4, 5; Tht. 153a8. 156dl, 4, 159al4, cl4, I60a2, 3; Cri. 
50d2,, 51c8; Epist. IH, 315c4, 317d3; Mx. 237d6, e6; Sph. 265c7; Chrm. 157e4; Phlb. 25e8; Lg. 746d6, 747d4, 
754b4,, 5, 775c4, 889c2, dl, 3, 4, 908e4. In de volgende gevallen staat het werkwoord in het passivum: Ti. 
37a2,, 38e5, b6, c4, 48d2; Tht. 153a9, I56b2, dl; Pit. 256e2, 310d7, el; Cra. 157e4; Lg. 957bl, 960b7; Ax. 
371e8. . 
"Mx."Mx. 238a5; Pit. llAdl. 
ltltR.R. 461a4. 
1919R.R. 436all; Pit. 310b5; Lg. 631d7, 636c4 (in dit geval worden mannen en vrouwen expliciet genoemd). In 
dee Def. 413d6 gaat het om een metaforisch gebruik. 
20Smp.. 206c 1-3, 208e5-209a3, 209b 1, 2, c3. Eenmaal {Smp. 206cc7-8) gebruikt Diotima de formulering f| 
KÜnoi;; Kal f[ yéwnaic. Maar zoals we hebben gezien, kan yévvnmc, betrekking hebben op het 'baren' door 
vrouwen. . 
2l2lR.R. 460e6-4óïb9; Mx. 237c2 e.v.; Lg. 673d3-5, 775c2-d8; Epist. in, 315c4-5. 
22Sokratess spreekt vervolgens over de man en gebruikt het verbum ^iTueiv (461a5), en tweemaal een vorm 
vann yewav (46la6, b4). In 461b9 spreekt bij over beide geslachten en gebruikt dan één term: yewav. Dit 
iss begrijpelijk: oi av8pe<; is het woord dat het laatst genoemd is en bovendien is het in het Grieks gewoon 
omm de mannelijke 'vorm' te gebruiken, wanneer het over mannen en vrouwen gaat. 
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Hett  menselijk wezen nu, zoals we zeiden, heeft eerst het gevoel van ritm e verkregen en vervolgens 
hett  dansen verwekt en voortgebracht.23 

Dee opeenvolging van de vormen éyéwnoev en ËTEKEV onderstreept het verschil tussen de dispositie of 
vermogenn om te dansen en het daadwerkelijk uitvoeren van de dans. In het hoofdstuk over  de 
huwelijkswetgevingg in de Wetten schrijf t de Athener  voor  dat de man en de vrouw zich zoveel mogelijk 
moetenn onthouden van de wijn , dit met het oog op het verwekken van kinderen. Dit wordt eerst met het 
werkwoordd yewav aangeduid, dat kennelijk betrekking heeft op het verwekken van kinderen (775c4, 
d3,, S). Speciaal in de periode van de voortplanting moeten de ouders zich goed in acht nemen niets te 
doenn wat ziekten kan verwekken, of waar  uppt£ of óSttda mee gemoeid gaan. Want al zulke fouten 
latenn onvermijdelij k een afdruk achter  in de ziel en het lichaam van kinderen.24 De woorden XIKXEI V 
navtn,, ^auXórepa in de laatste zin wijst op het resultaat van de fouten die de ouders kunnen maken 
tijdenss de periode van de voortplanting. 
Inn het begin van de derde brief, gericht aan Dionysios, uit Plato kritie k op de manier  waarop Dionysios 
dee god in Delphi begroet zou hebben: 'gegroet en verzeker  een vorst van een genoeglijk bestaan.'  Plato 
achtt  het niet raadzaam zo een god aan te roepen, immers een god verblijf t ver  van genot en pijn . Maar 
ookk een mens moet niet zo aangeroepen worden: 

Omdatt  genot en pijn meestal schade verwekken door  in de ziel hardleersheid, vergetelheid, 
dwaasheidd en overmoed voort te brengen.25 

Hett  verschil tussen yewav en TIKTCI V heeft hier  niet te maken met het feit dat het ene verbum een 
mannelijkee en het andere een vrouwelijk e associatie heeft. Het tiKxei v duidt mijn s inziens op het 
daadwerkelijkk  voortbrengen en dus op het aanwezig zijn van de verschillende ondeugden in de ziel, 
hetgeenn de kiem vormt (yewg) voor  schade die mensen hiervan kunnen ondergaan. 
Eenn interessante passage voor  het gebruik van tiictei v en y e w av is de grafrede van Aspasia die 
Sokratess in de Menexenus weergeeft (236d4 e.v.) Hierin houdt zij  een loflied op Attika , de grond waarin 
dee gestorvenen liggen, voor  wie de grafrede is bedoeld. Attik a had het geluk door  de goden te worden 
bemind,, en verdient lof, doordat deze landstreek in het verre verleden, toen de aarde op andere plaatsen 
allerleii  monsters voortbracht, daarvan vrijbleef . Zi j  koos voor  zichzelf de mens uit: hem bracht zij  ter 
wereldd en voedde hem op. Zij  was namelijk de eerste die als voedsel voor  de mens de vrucht van tarwe 
enn gerst voortbracht Vervolgens heeft ze de goden gevraagd om als leiders en leermeesters voor  haar 
kinderenn op te treden. In deze passage komen naast de werkwoorden óvcröiSovai en +üeiv ook xucretv 
enn yewav naast elkaar  voor.w Ter  ondersteuning van haar  bewering dat de Atheners autochtoon zijn en 
datt  Attik a de voorouders van de Atheners zelf heeft voortgebracht, voert Aspasia aan dat ook een vrouw 
diee gebaard heeft, de bronnen bezit om het kind te voeden; ze gebruikt dan driemaal achter  elkaar  het 
werkwoordd xiiereiv (237c3-4), hetgeen in overenstemming is met de basisbetekenis van dit werkwoord. 
Verderr  lijk t er  geen scherp betekenisonderscheid te zijn tussen xiiccetv en yewav. Toch denk ik dat het 
gebruikk  van beide werkwoorden bewust gekozen is. Aspasia wil aangeven dat Attik a in het 
voortbrengenn van de eerste Atheners self-sufficient was. Er  is geen ander  (mannelijk wezen) aan te pas 
gekomen.. Pas later  als de eerste kinderen zijn geboren roept ze de hulp in van de goden om hen te 
onderrichten. . 
Tott  slot de bekende 'vroedvrouw-passage' in de Theaetetus, die in meerdere opzichten met de rede van 
Diotimaa vergelijkbaar  is.27 Na het mislukken van een eerste poging van Theaitetos om aan de hand van 
dee ondervraging door  Sokrates 'kennis' te definiëren, spreekt Sokrates de jongen moed in. Hi j  is 
'zwanger''  en verkeert in barensnood. Sokrates is bereid de rol van vroedvrouw te vervullen, net als zijn 
moederr  Phainarete. Sokrates weidt vervolgens uit over  het beroep van vroedvrouwen: hij  bespreekt 
welkee vrouwen dit beroep uitoefenen en wat hun functie is. Zi j  zijn in staat te herkennen welke vrouw 
zwangerr  is en welke niet, ze weten weeën op te roepen en de pij n te verzachten; ze brengen lastige 
bevallingenn tot een goed eind en helpen, als het mis dreigt te gaan, een vrouw bij  abortus. Verder  zijn ze 
gewiekstee huwelijksmakelaars en wagen zich soms aan bemiddeling bij  prostitutie: een verkeerde vorm 
vann koppelen. Vervolgens vergelijkt hij  zijn verloskunst met die van de vroedvrouwen. Er  zijn ' 

2i2iLg.Lg. 673dl-3: tó 5è aveprójnvov, «bc, è^auev, atoen.oiv XafSóv tot» p-uSaoü éyéwnoev TE Öpxnmv Kai 
ëteicev,... . 
uuLg.Lg. 775d7-9: eic, ydp TOC, larv yewmuévcuv yoxat; Kal acóuaca avayicaïov e^ouopyvuuevov éKtwioüoöai 
Katt  ximeiv navtn. ^auXóxepa -
^Epist.^Epist. Ill , 315c3-5: avOptfaup Sé, ÖTI ra noXXa fftdpii v i\Sovi\ Kai kx>Kr\ yew$, ovouaOeiav «ai toiörrv  Kai 
a^pooTivnyy Kai üppw riKTouoaév rij  \|n>xfi. 
26xiKteiv ::  Mx. 237c2, el, 3, 4; yewav: Mx 237d6, e5, 6, 7, 238a3, b7; Kiinoi q Kai yéwriaic; Mx. 238a5. 
2121Tht.Tht. I48e7-151d5. Voor  commentaar  op het verband tussen deze passage en de rede van Sokrates in het 
Symposium,Symposium, zie Wippern (1965) p. 137, Fraisse (1974) p. 159, Guthri e (1975) p. 387, n. 3, Burnyeat (1977) 
enn Sier  (1997) p. 120. 
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verschillen::  hij  helpt mannen verlossen en niet vrouwen, en zijn kunst houdt toezicht op zielen en niet op 
lichamen.. Het belangrijkste van zijn vak is dat hij  uitmaakt of de geest van de jongen onwaarheid 
voortbrengtt  of iets leefbaars en waarachtigs. Sokrates is zelf onvruchtbaar. Hi j  kan geen oo+ict 
verwekken.. Men verwij t hem terecht, dat hij  uitsluitend vragen stelt en over  geen enkel probleem enige 
ophelderingg kan verstrekken. Anderen leren niets van hem, ze doen zelf mooie ontdekkingen en brengen 
diee ter  wereld. Men richt  zich tot Sokrates, omdat men weeën heeft en in nood verkeert, meer  nog dan 
zwangeree vrouwen. Hij  verstaat de kunst om weeën op te roepen of tot bedaren te brengen. Sommige 
jongenss zijn nog niet zwanger. Deze stuurt hij  eerst naar  anderen, zoals Prodikos, om van hen iets te 
leren.. Sokrates vermoedt dat Theaitetos wel zwanger  is en daarom moet deze zich aan hem 
toevertrouwen. . 
Inn deze hele passage, waarin de biologische terminologie in letterlijk e en metaforische zin wordt 
gebruikt ,, komen allerlei termen voor  die we ook in de rede van Diotima aantreffen: cueïv, xiicxeiv, 
ëSiveivv tpé^eiv, éyKÜiicov, eruvetvai, licyovoc,. Sokrates is zeer  consistent in het gebruik van het 
werkwoordd xiicxeiv. Hij  gebruikt het acht keer, zowel voor  het baren van de vrouwen als van zijn 
leerlingen.288 Toch verschijnt in deze hele passage eenmaal het werkwoord yewav (150c8): de oorzaak 
vann Sokrates' 'onvruchtbaarheid' is dat de god hem dwingt vroedvrouw te zijn, en dat deze hem het 
yewavv heeft ontzegd.29 Hoe kunnen we het gebruik van yewav hier  verklaren? De denk dat yewöv hier 
niett  dezelfde betekenis heeft als xiicxeiv 'iets voortbrengen'. De tegenstelling is: hij  moet anderen helpen 
bijj  het baren, maar  zelf kan hij  niet verwekken, dat wil zeggen: als leraar  kan hij  in zijn contact met 
anderen,, hen niet, zoals onder  anderen Prodikos, met zijn kennis bevruchten, want die heeft hij  niet. 
Dezee bespreking van de passage waar  xiicxeiv en yevvdv elkaar  afwisselen, maakt mijn s inziens 
duidelij kk  dat er  alle reden is om een onderscheid in betekenis te vermoeden, wanneer  beide termen naast 
elkaarr  voorkomen. Zo vinden we beide termen ook naast elkaar  in de mythe van het ontstaan van de 
menss in de rede van Aristophanes. Voordat Zeus de mens doormidden had laten snijden, bevonden de 
geslachtsdelenn zich aan de buitenkant van de mens 

enn zij  waren gewoon niet in elkaar  te verwekken en te baren, maar  in de aarde, als krekels.30 

Dee mensen stortten hun zaad in de aarde (de prepositie eic, impliceert dat het zaad in de aarde dringt ) en 
dee foetus groeide in de aarde.31 

Inn de Diotima-passage in het Symposium gaat het om de biologische betekenis van deze termen. Ook al 
wordenn de termen in de beschrijving van de Lagere en Hogere Mysteriën in metaforische zin gebruikt, 
tochh zijn ze ingebed in een biologische context Dit maakt dat we voor  de betekenis van de woorden in 
hett  Symposium moeten afgaan op het biologische gebruik van de termen bij  Plato. Dit houdt in dat 
xiicxeivv in principe duidt op de vrouwelijk e bijdrage en yewav op de mannelijke bijdrage aan het proces 
vann de totstandkoming van kinderen. In de gevallen waarin de werkwoorden metaforisch worden 
gebruikt ,, is er  inderdaad vaak geen onderscheid aan te brengen, maar  dit geldt niet voor  het biologische 
gebruik.322 Verder  is het zo dat de termen véwTtotc, en yéveoic, (207d2-3) bij  Plato een vagere connotatie 
hebbenn dan yewav, en dus op één lij n kunnen staan met icónmc,. 
Tott  slot nog een opmerking over  de uitdrukkinge n TÓKOC, èv (xq>) icaAxp (206b7-8, e5), yéwnou; èv x<ï> 
KaXcpp (206e5), xiicxeiv év xqi KOXÜÏ (206c4-5, 210d5-6) en yewav èv tq> KaXti i (20%3). De constructie 
mett  de prepositie év in het geval van deze termen is in Plato zeer  ongebruikelijk . We vinden in de 
dialogenn buiten het Symposium slechts éénmaal de uitdrukkin g xiicxeiv èv en éénmaal yewav év.33 Aan 
hett  einde van de Respublica wordt in de mythe van Er  de zielsverhuizing besproken. Als voorbeeld van 
hett  gegeven dat de zielen de keuze van een volgend leven doorgaans lieten bepalen door  hun vorige 
leven,, vertelt Er  dat de ziel van Orpheus het leven van een zwaan uitkoos, uit haat tegen al wat vrouw 
was. . 

Omdatt  vrouwen hem gedood hadden, wilde hij  niet, verwekt in een vrouw, geboren worden.34 

MMThLThL  149b6, d2, 8, 150bl, 8, c2 (dnoxiicxeiv), d8, 151a6. 
^ l a s ss (1978) p. 54, n. 15 meent dat de verklarin g voor  het feit dat Sokrates niet zwanger  is, erin gelegen 
iss dat hij  te oud is. Ik betwijfel of dit een juiste observatie is. 
*>Smp.*>Smp. 191b7-9. 
3lDee opmerking van Dover  (19822) p. 117 'Both yevvdv and tiKtei v are used both of begetting and of 
bearing''  lijk t me dus niet juist. 
32Hoewell  LSJ opgeeft dat xiKxew niet minder  vaak gezegd wordt van de vader  dan van de moeder, geldt 
ditt  dus niet voor  Plato, pace Burnyeat (1977) p. 14, n. 5. 
33tiKTei vv év in R. 517c3 en yewav èv in R. 620a6. 
UUR.R. 620a5-6: OÜK èÖéXouoav èv yuvaiKi yewnöeïaav yevéoöai. 
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Hett  werkwoord yevvdv moet hier  wel 'verwekken' betekenen. We kunnen ons afvragen of deze 
woordenn voor  een eigentijdse lezer  de suggestie van penetratie bevatten.33 In elk geval lijk t deze 
suggestiee in de Aristophanespassage sterk aanwezig, wanneer  Aristophanes vertelt dat Zeus de 
geslachtsdelenn van de mens naar  voren plaatste en 

daardoorr  bewerkte dat de bevruchting/verwekking in elkaar  plaatsvond, door  bet mannelijke in het 
vrouwelijke.36 6 

Hierr  wordt het woord yeveaic, gebruikt in plaats van vewav, maar  de prepositie év duidt op penetratie. 
Inn de dri e andere uitdrukkinge n is het, mijn s inziens, niet Plato's bedoeling dit te suggereren. In 206c 1, 
waarr  Diotima begint met haar  uiteenzetting dat alle mensen zowel in hun lichaam als in hun ziel 
zwangerr  zijn, kan het tiictei v dat daarop volgt niets anders dan 'voortbrengen', 'baren' betekenen. In de 
volgendee zin (206c4) herhaalt ze Tiicteiv, maar  nu in de combinatie van tiicteiv èv. Deze uitdrukkin g 
kann niet betekenen 'baren in het schone'. Er  zijn nu twee mogelijkheden: de uitdrukkin g tiKtei v èv TÜJ 
KaX<aa betekent 'baren en zo verwekken in het schone', of de prepositie èv heeft een vager  gebruik en 
betekentt  'in de omgeving van'. De denk niet dat tiictei v èv leaXtp een verkorte vorm is voor  xiicceiv te 
Kall  yewav èv KCtAd>, omdat het werkwoord yewav is nog niet gevallen. Verder  hebben we gezien dat 
ÜKTEI VV bij  Plato in principe voor  de vrouwelijk e bijdrage staat aan het geboorte-proces. Het heeft er  dus 
allee schijn van dat in de uitdrukkinge n xitcceiv/TÓKCK^Yéwriai q év (xa>) «xka> de woorden èv ia) KOJUO 
'i nn de omgeving van het schone' betekenen.37 Het schone prikkel t de erastes om te verwekken. De 
nabijheidnabijheid van het schone doet hem voortbrengen. 
Mijn ss inziens gebruikt Plato deze wat vagere formulering , omdat hij  met deze uitdrukking  zeer 
uiteenlopendee zaken onder  één noemer wil brengen: a. de rol van de man en die van de vrouw inzake de 
voortplanting;;  b. de rol van de actieve partner  en die van de passieve partner  in de seksualiteit; c. 
heteroseksualiteitt  en homoseksualiteit/ homo-erotiek; d. lichamelijke eros en geestelijke eros. 

33Zoo opgevat door  Stokes (1986) pp. 163, 165, Pender  (1992) p. 75. Waarschijnlij k interpreteert Taylor 
(19485)) p. 227 deze woorden ook als penetratie; hij  spreekt immers over  'procreation in the beautiful'  en 
omschrijftt  Eros als 'desire to impregnate it' . Maar  deze auteurs maken geen onderscheid tussen enerzijds 
yewavv èv ta> ica>xp en bijvoorbeeld TIKTEI V èv T<p KaXoj). Er  zijn ook auteurs die de associatie van 
penetratiee willen vermijden en in alle gevallen de prepositie év weergeven met 'in de aanwezigheid met'. 
Zoo bijv . Bury (19322) p. XLIII , Wellman (1969) pp. 144-145, Guthri e (1975) p. 387. 
^Smp.^Smp. 191c3-4: Sia toütoov if|v yéveoiv év dXXT|Xoi(; énovnoev, 5id xoö dppevoq èv np OfjXei,... Zie ook 
hfdstt  5, par. 4. 
"Pric ee (1989) p. 15 brengt ook een onderscheid aan in de uitdrukkin g 'generation in beauty': het kan 
volgenss hem betekenen 'begetting upon a beauty' en 'bearing or  bringing to birt h in the presence of beauty'. 
Inn de andere passage waar  de uitdrukkin g ÜKieiv èv voorkomt, namelijk in de Grotvergelijking (517c3), is 
zijj  mijns inziens losser  gebruikt. Het subject is de Vorm van het Goede, die 'in het zichtbare het licht en 
dee heer  en meester  hiervan heeft voortgebracht/verwekt.'  Dat het XIKTEI V hier  niet strikt de betekenis van 
'terr  wereld brengen' heeft, laat een andere plaats, in de Zonvergelijking in de Staat 508bl3, zien: hier 
wordtt  hetzelfde uitgedrukt , maar  nu met behulp van het werkwoord yewav (zonder  év). Toch is er  een 
genderverschill  tussen riicceiv en yewav: wanneer  f) toü dyaBoü i5èa(R. 517b8-cl) subject is, gebruikt 
Platoo TiKteiv , wanneer  xdyaOov (R. 508b 13) subject is yewav. 
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