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HOOFDSTUKK  1 
DEE NARRATIEV E STRUCTUUR EN THEMATIE K 

Platoo was een geëngageerde filosoof: hij was zeer betrokken bij de cultuur en de 
politiekk van de polis waarin hij leefde, maar hij was in veel opzichten wel zeer 
ontevredenn over de wijze waarop de Atheense maatschappij reilde en zeilde, en hij 
geeftt daaraan in zijn dialogen uiting. Ook de seksuele praktijk en in het bijzonder de 
homoseksuelee praktijk was een aspect van die cultuur dat hem bijzonder intrigeerde 
maarr waarmee hij, voor een deel vanuit zijn aristocratische achtergrond en voor een 
deell  vanuit bepaalde filosofische en sociaal-politieke opvattingen, niet erg gelukkig 
was.. Aan de hand van een analyse van het Symposium hoop ik duidelijk te maken 
welkee aspecten van de homoseksuele praktijk en moraal in Athene hij verwierp en 
waarom,, en welke oplossingen hij zelf aanreikt om deze moraal te 'verbeteren'. 

1.. Het historische en fictionele karakter 

Alvorenss de afzonderlijke betogen die tezamen het Symposium uitmaken te 
analyseren,, wil ik enkele opmerkingen maken van algemene strekking die van belang 
zijnn voor onze analyse van het Symposium als geheel. 
Err is een zekere spanning tussen enerzijds de suggestie van een (schijnbare) 
feitelijkheidd van het symposion, en anderzijds het fictionele karakter van de setting 
vann de dialoog. Allereerst bespreek ik de punten aan de hand waarvan Plato 
suggereertt dat het symposion min of meer zó heeft plaatsgevonden als hij schetst. 
Dee weergave van de gesprekken die plaatsvonden op het symposion dat Agathon 
heeftt gegeven op de dag na zijn eerste overwinning in 416,! heeft zowel een direct als 
eenn indirect karakter. De dialoog begint met de zin dat Apollodoros, de verteller, wel 
enigszinss vertrouwd is met het onderwerp waarnaar hij door zekere vrienden wordt 
gevraagd.. Hij heeft het verslag van die bijeenkomst, waarbij hij zelf niet aanwezig 
was,, van een ooggetuige vernomen, namelijk Aristodemos. Apollodoros heeft daarna 
eenn en ander bij Sokrates nagevraagd en geverifieerd en zo heeft hij een tamelijk 
nauwkeurigg verslag gekregen van de gesprekken tijdens dat symposion. Bovendien 
hadd hij oefening in het vertellen ervan, aangezien hij het verhaal al eerder had gedaan, 
namelijkk aan een zekere Glaukon, van wie we verder niets weten. De 
betrouwbaarheidd van zijn verslag wordt onderstreept doordat Glaukon zich beklaagt 
datt degene die2 hem bij een eerdere gelegenheid erover verteld had, weinig 
informatiee had kunnen geven.3 Deze had hem doorverwezen naar Apollodoros.4 

Zowell  Apollodoros als Aristodemos, de primaire bron, maken een betrouwbare 
indrukk omdat beiden nauwe contacten onderhielden met Sokrates. Apollodoros had 
driee jaar met Sokrates opgetrokken en was een fervent aanhanger van hem 
geworden.. Aristodemos wordt voorgesteld als één van de mensen die Sokrates op de 
voett volgden en hem zelfs nabootsten. Hij kende de eigenaardigheden en gewoontes 
vann Sokrates door en door. Het verslag heeft op deze manier een betrouwbaar 
karakterr gekregen. 
Verderr bevat de tekst verschillende aanwijzingen over de tijd waarin het symposion 
zouu hebben plaatsgevonden: de avond van de dag direct na de eerste overwinning 
vann Agathon in 416. Verder doet de tekst enkele toespelingen in de richting van de 
tijd/dateringg van het gesprek dat Apollodoros voert met zijn étatpoi die hem naar het 

'Cf .. Athen. Deipn. 217b 
*Smp.*Smp. 172b3:aUo<;Ti<; 
*Smp.*Smp. 172b4-5: ot»5èv elxe oct^èi; Xéyeiv 
4Vergelijkk  het gebruik van ydp (172b4). 
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verslagg vragen: het moet plaatsvinden vóór de dood van Sokrates. Agathon heeft, zo 
weett Apollodoros (172c) mee te delen, al sinds jaren geen voet meer in Athene 
gezet.5 5 

Dee historiciteit van de dialoog wordt ook gesuggereerd doordat alle personen, die bij 
hett symposion aanwezig waren en met naam en toenaam worden genoemd -
Phaidros,, Pausanias, Eryximachos, Aristodemos, Agathon, Sokrates en Alkibiades «-
uitt andere dialogen of andere bronnen bekend zijn; van hen ligt de historiciteit vast.7 

Bovendienn hebben we, zoals Dover suggereert,8 geen reden 'for saying that any of the 
identifiablee personages of the story were dead or abroad at that time.' In principe 
zoudenn ze op een symposion dat ter ere van de overwinning van Agathon werd 
gehouden,, aanwezig geweest kunnen zijn. 
Verderr biedt het kader van het symposion een vertrouwd beeld: het symposion nam 
inn het sociale leven van de Atheense man van de bovenlaag een vaste plaats in. Tot 
zoverr de aspecten die de suggestie wekken dat de enscenering van de dialoog een 
historischee basis heeft. 
Aann de andere kant benadrukt Plato op verschillende manieren dat de lezer op zijn 
hoedee moet zijn voor de vanzelfsprekendheid dat het vertelde verhaal ook werkelijk 
heeftt plaatsgevonden. 
Zoo is de narratieve structuur van het Symposium complex. Van de dialogen die geen 
directt verslag vormen, zijn er slechts drie voorbeelden in het oeuvre van Plato, 
waarbijj  de verteller zelf geen (oog)getuige is geweest van hetgeen waarvan hij 
verslagg doet, namelijk het Symposium, de Theaetetus en de Parmenides. De 
narratievee compositie van de Theaetetus lijk t erg op die van het Symposium: een 
zekeree Eukleides ontmoet Terpsio, die van hem wil horen hoe het gesprek tussen 
Sokrates,, Theaitetos en Theodoras is verlopen. Eukleides is zelf bij dit onderhoud niet 
aanwezigg geweest, maar toen hij een bezoek bracht aan Athene, heeft Sokrates hem 
eroverr verteld. Eukleides heeft alles opgeschreven en telkens wanneer hij in Athene 
was,, vroeg hij Sokrates wat hij zich niet goed kon herinneren. Een slaaf leest dit 
geschrevenn verslag aan Terpsio en Eukleides voor. Het is opvallend en voor het 
onderhavigee aspect van de narratieve compositie van het Symposium van belang dat 
Eukleidess bij de redactie van het verhaal, niet de indirecte vorm, zoals de weergave 
vann het Symposium consequent doorvoert, maar de directe vorm heeft gekozen, dat 
will  zeggen: hij vermijdt, zoals hijzelf zegt, de tussen-zinsdelen;9 hij bedoelt hiermee 
zinsdelenn als èyé ë^v / èyé elaiov / eruvé̂n / OVJC anioAóyet. Het wekt daardoor de indruk 
eenn rechtstreeks verslag te zijn. 
Hiertegenn afgezet wordt duidelijk dat de narratieve stijl waarin het Symposium is 
gesteldd een 'dubbele' indirectheid vertoont: het verslag van Apollodoros geeft niet 
alleenn het onderhoud tijdens het symposion in de verhalende stijl weer - 'hij zei dat...' 
-- maar vaak hanteert Apollodoros de zinsneden als 'Aristodemos zei dat x zei'. In de 
TheaetetusTheaetetus heeft Plato ervoor gekozen deze moeizame stijl te vermijden en de lezer 
off  toehoorder de indruk te geven zelf aanwezig te zijn bij het gesprek en als het ware 
aann het gesprek deel te nemen. 

5Wanneerr we deze gegevens combineren met uitspraken over Agathon in enkele komedies van 
Aristophanes,, namelijk de Ranae (83-85), waaruit blijkt dat Agathon Athene inmiddels verlaten heeft 
(405)) en het begin van de Thesmophoriazousae, waaruit blijkt dat hij nog in Athene vertoefde (411), 
komenn we tot de conclusie dat het gesprek ca. 400 plaatsvindt Cf. Robin (1958) pp. xxi/xxii . 
6Err waren nog enkele andere personen aanwezig die ook een rede hebben gehouden, maar Aristodemos 
konn zich deze niet meer zo goed herinneren (180c). 
7Dcc laat hier de naam van Diotima achterwege. Voor de vraag of zij door Plato als een historische figuur 
bedoeldd is, zie hoofdstuk 8.2. Aristodemos wordt ook genoemd in Xen. Mem. I.IV.2. 
»Dover(19822)p.9. . 
99Tht.Tht. 143 cl-2: ai \iexo£,ii tóiv Xóyeov Surpiaeiq. De reden die Eukleides geeft is dat dit soort 
uitdrukkingenn moeilijkheden geven. 
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Inn de Parmenides is ook sprake van de oratio obliqua. Kephalos wil van Antiphon, 
eenn halfbroer van Plato, horen hoe het onderhoud waaraan onder anderen Sokrates, 
Parmenidess en Zenon hebben deelgenomen, is verlopen. Maar Antiphon was hierbij 
zelff  niet aanwezig, maar had herhaaldelijk van Pythodoros het verslag ervan gehoord 
enn zo uit zijn hoofd geleerd. Dus ook in deze dialoog wordt regelmatig de formule 
aangetroffen:: 'hij (Pyüiodoros) zei dat x (Sokrates, Parmenides, etc.) zei ' Toch 
wordtt deze omslachtige wijze niet de hele dialoog lang volgehouden: vanaf 137c 
wordtt de oratio recta toegepast. Het Symposium daarentegen is met een 
consequentee hardnekkigheid tot aan het einde toe in een oratio obliqua geplaatst. In 
dee Alkibiadesscène wordt wel het è+i\ (ó 'APUJTÓ8T|UO<;) weggelaten, maar de 
accusativusaccusativus cum infinitivo-construcücs blijven gehandhaafd.10 

Dee afstand van het verslag dat Apollodoros zijn vrienden geeft en de gang van zaken 
opp het symposion wordt bewust vergroot, doordat Apollodoros te kennen geeft dat 
zowell  hij als Aristodemos zich niet alles goed kunnen herinneren. Wanneer 
Apollodoross verteld heeft wat zich allemaal afspeelde, voordat de deelnemers aan het 
symposionn een begin maken met hun rede, zegt hij nadrukkelijk (178al ev.) dat 
Aristodemoss zich het niet precies meer herinnerde en dat evenmin hij een helder 
beeldd had van wat Aristodemos hem allemaal erover had meegedeeld. Wat hij biedt, 
zijnn hoofdzaken en wat hem de moeite waard lijk t om te melden (178a3/4).» Dus ook 
watt dit betreft is de afstand tweevoudig: Aristodemos is de eerste filter en 
Apollodoross de tweede. Bovendien erkent Apollodoros dat zijn verslag gekleurd is: 
hijj  laat zaken weg die in zijn ogen niet van belang zijn. 
Datt het verslag niet gedetailleerd is, blijkt ook uit uitdrukkingen als dp̂ óuevov èvGévSe 
jtoeèvv Xéyeiv (178a6/7) wanneer Apollodoros begint met de rede van Phaidros, of uit 
woordenn als xoiovcóv nva Xóyov (180cl) aan het einde van diens rede. Ook aan het 
eindee van het Symposium wordt de lezer er nogmaals aan herinnerd dat bij 
Aristodemoss het geheugen parten speelde: van het gesprek dat Sokrates met 
Agathonn en Aristophanes voerde toen de anderen al vertrokken of stomdronken in 
slaapp gevallen waren, was Aristodemos in staat slechts de kern (TO ïcê dXaiov 223d2) 
weerr te geven. De lezer die zich door het realisme van de Alkibiadesscène en door de 
afloopp van het symposion heeft laten meeslepen, wordt er nog eens op gewezen dat 
hijj  niet moet vergeten dat het om een indirect verslag gaat dat de werkelijke gang van 
zakenn niet exact weergeeft. 
Eenn ander aspect dat een vervreemdend effect heeft en daardoor de afstand vergroot 
tussenn de vertelde realiteit en de werkelijke gang van zaken is de wijze waarop Plato 
dee enscenering van het symposion voorstelt. We hebben op basis van de 
vaasafbeeldingenn geconstateerd dat in de vijfde eeuw - en er is geen aanleiding om te 
veronderstellenn dat er in de vierde eeuw belangrijke veranderingen zijn opgetreden -
1)) het symposion een drinkgelag was en dat het onderdeel van de maaltijd aan het 
verdwijnenn is en 2) dat op symposia waaraan uitsluitend mannen en/of jongens 
deelnamenn gedronken, muziek gemaakt, gezongen en naar liederen geluisterd, 
gedanst,, het kottabosspel gespeeld, erotiek bedreven of geslapen werd. Er zijn geen 
duidelijkee aanwijzingen dat tijdens de symposia serieuze filosofische gesprekken 
gevoerdd werden.12 Op grond hiervan ligt de conclusie voor de hand dat het symposion 
vann de gelijknamige dialoog van Plato een zeer elitair karakter draagt. Het is 
opmerkelijkk dat Plato zo'n nadruk legt op de organisatie van het symposion. Er is een 
symposiarch,, namelijk Phaidros; verder worden de voeten gewassen (175a6), er 

10Dee redevoeringen zelf worden doorgaans direct geciteerd. Ook de Diotimapassage en de rede van 
Alkibiadess staan in de directe rede. Soms kan in het verloop van een gesprek of tegen het einde van een 
langee rede het ë n̂ of TI 8*  ö? direct betrekking hebben op degene die aan het woord is in plaats van het te 
verwachtenn (ë^n) $dvai. 
nnSmp.Smp. 178a3-4: ö Sè uöJUora icai <&v èüo é̂ jioi d^iojivrpóvevcov 
12Ziee hoofdstuk 6.7 van deel 1. 
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wordtt een Seutvov gehouden (174a6, b l, e4, e6, e l l , 175b5, b8, c2, 176a2), daarna 
wordenn plengoffers gebracht (176a2), er wordt een religieus lied gezongen13 en er 
wordenn andere gebruikelijke rituelen uitgevoerd.14 Verder wordt de fluitspeelster die 
binnenn was gekomen, verwijderd (176e6-7). Ook dit is onder meer een demonstratief 
teken,, waarmee Plato aangeeft dat het symposion van Agathon van een andere orde 
is,, dan de symposia van oi +aüXoi Kal dyopaloi dvepamot, zoals hij de mensen 
karakteriseertt in de Protagoras (347c-e) die aangezien ze te weinig ontwikkeling 
hebbenn en zichzelf dus niet weten te amuseren, fluitspeelsters inhuren. We hebben in 
hoofdstukk 6.7 van deel 1 gesuggereerd dat Plato met de term oi u KOI óVyopaioi 
avGpcojroii  (en vooral met de laatste) ook de nouveaux riches bedoelt en niet alleen het 
'gewone'' volk. Dat Plato zich ook tegen deze groep wil afzetten blijkt mijns inziens 
ookk uit het Symposium. Uit de eerste regel blijkt dat Apollodoros ten overstaan van 
verschillendee mensen zijn verhaal doet.15 Nadat Apollodoros heeft verteld hoe hij aan 
zijnn informatie over het bewuste symposion is gekomen, richt hij zich opnieuw (in 
173b9)) direct tot zijn toehoorders.16 Nu wordt aangegeven wie dat zijn: oi jtXotxrioi 
KQVV xpnumiowcoi (173c6), dus onder meer de mensen die hierboven omschreven 
werdenn als de nouveaux riches. Bovendien identificeert Apollodoros zich niet met 
hen,, maar hij wil zich juist van hen onderscheiden. Wanneer hij hun gesprekken 
aanhoort,, ergert hij zich en heeft zelfs medelijden met hen. Zij denken gewichtig en 
belangrijkk te zijn maar daarin vergissen zij zich.'7 Apollodoros slaat een wig tussen 
enerzijdss deze groep mensen en anderzijds hem en de anderen die belangstelling 
tonenn voor de filosofie. De eerste groep mensen kunnen doordat zij zich niet op 
directee wijze inlaten met de filosofie, ook niet gelukkig worden. Zij zijn slechts 
toehoorderss van een indirect verslag van een filosofische discussie. Bovendien 
makenn zij geen deel uit van de leefwereld van het juiste slag mensen. Apollodoros zal 
zee daarentegen op de hoogte stellen hoe die leefwereld eruit ziet en wat de juiste 
gangg van zaken is op een symposion van dit soort mensen. De kloof tussen de rijken 
diee denken dat ze wat voorstellen en de mensen die de juiste instelling en de juiste 
achtergrondd hebben, is groot en wellicht zelfs onoverbrugbaar. Het laat zich aanzien 
datt Plato de lezer wil voorbereiden op de confrontatie tussen Sokrates en Alkibiades. 

Tweee inleidingen 
Dee aanloop tot het eigenlijke thema van de dialoog, de discussies over Eros, is in 
verhoudingg met veel andere dialogen erg uitgebreid. Je kunt zelfs spreken van twee 
inleidingen:: 1. de inleiding die het raamwerk van de vertelling aangeeft; 2. het verloop 
vann de handelingen en gebeurtenissen voor en tijdens het symposion van Agathon tot 
aann het begin van de discussies. De eigentijdse lezer ervaart door de eerste inleiding 
eenn grote distantie tussen het vertelde - het niveau van de lezer - en de inhoud van het 
vertelde.. De tweede inleiding vergroot deze distantie doordat de lezer duidelijk wordt 
gemaaktt dat de sfeer of omgeving waarin Agathon en zijn vrienden bijeen zijn van 

13Dee deelnemers zingen een JKHÓV. Cf. Xen. Symp. II, 1, Heil Vu, 2, 23, Anab. VL 1, 5, Alkman fr 
24B.. J 

l4l4Smp.Smp. 176a3: xaUa xct vouiCóueva. Hug merkt op dat Plato zich niet om de details van de maaltijd 
bekommertt en bovendien geeft hij, volgens Hug, niet alle onderdelen van het ceremonieel als overgang 
vann het oeucvov naar ouuaooiov. Hug somt 6 punten op waarvan er 4 door Plato niet vermeld zijn, te 
weten:: 1) het drinken van een slok onvermengde wijn 2) het weghalen van de tafels 3) slaven brengen 
waterr om de handen nogmaals te wassen 4) de slaven delen kransen en zalf uit. Hierna vinden de 
o7cov5cdd en het lied plaats. Dat Plato niet alle details van de organisatie vermeldt maar ze met de formule 
TóXXaa xè voui£óueva aanduidt, is natuurlijk vanuit een verteltechnisch oogpunt te verklaren. 
xsxsSmpSmp 172al: «wedveoöe. 
16Hett is onduidelijk in wat voor een situatie zij zich bevinden. Er is geen toespeling op een wandeling 
buitenn de stad en men kan zich afvragen of Apollodoros en zijn étaïpoi ook niet aanliggen op een 
symposion. . 
"Smp."Smp. 173c7-dl: oteo9e n Jtoietv ovSèv jioioövteq. Cf. ook 173al-2. 

4 4 



eenn ander karakter is dan men bij een symposion gewoonlijk verwacht. De lezer 
wordtt voorgehouden hoe een symposion op gepaste wijze dient aan te vangen en dat 
hijj  ermee vertrouwd zou moeten zijn, wil hij op hetzelfde niveau staan als de 
symposiasten.. De aanloop heeft dus een prospectieve functie: de lezer is erop 
voorbereidd of zelfs gewaarschuwd dat wat komen gaat van een hoog en elitair niveau 
is.. De vorm van het symposion doet de eigentijdse lezer vermoeden dat hetgeen hij 
gaatt lezen of horen over de aard van Eros hem vreemd in de oren zal klinken. 
Vanuitt deze interpretatie van de aanloop tot en het raamwerk van de discussie zijn 
ookk bepaalde details aan het slot van de dialoog te verklaren. Via de figuur van 
Alkibiadess die zich in zijn dronkenschap niet stoort aan de regels van het gesprek 
wordtt de lezer langzamerhand naar de realiteit van alledag teruggebracht. Er wordt 
gekibbeldd door Sokrates, Agathon en Alkibiades over de vraag of Alkibiades 
opzettelijkk Sokrates en Agathon heeft willen scheiden en wat de juiste plaats is voor 
Agathonn om aan te liggen (222c e.v.). Plotseling dringt een groep komasten het huis 
vann Agathon binnen (223b2) en vermengt zich met het gezelschap. De rust en de 
ordee zijn verstoord en de drank vloeit rijkelijk.  Er is plotseling een heel andere sfeer 
ontstaann die doet denken aan die op vaasafbeeldingen. Aristodemos is in slaap 
gevallenn en anderen verlaten het toneel. Onder geweld heeft als het ware de min of 
meerr serene sfeer van het filosofische symposion plaatsgemaakt voor de 
platvloersheidd van de gemiddelde Athener. Zo wordt het symposion bij Agathon thuis 
tott een uitzonderlijkheid van een elitaire groep Atheners. Dat Sokrates ongestoord 
mett Agathon en Aristophanes door blijf t discussiëren, is natuurlijk veelbetekenend. 
Dankzijj  Sokrates zijn zij in staat zich af te schermen voor de normatieve kracht van 
dee buitenwereld. 

2.. De thematiek 

Hett Symposium heeft meer dan één thema. Het is duidelijk dat Plato met het 
SymposiumSymposium een analyse voorstaat van het begrip ëpax;, waarbij vooral de vraag naar 
dee plaats en functie van eros in het menselijk leven centraal staat. Alleen de rede van 
Eryximachoss bespreekt eros vanuit een breder perspectief, namelijk als een 
kosmischh beginsel dat op allerlei niveaus in de physis werkzaam is. Ook de 
Alkibiadespassagee levert een bijdrage aan de discussie over eros, ditmaal niet door in 
algemenee termen over eros te spreken, maar vanuit een specifieke erotische 
confrontatiee tussen twee individuen. 
Mett het eros-thema wil Plato zijn lezer stimuleren na te denken over de manier 
waaropp het voor de mens is weggelegd contact te maken met de goddelijke wereld 
enn hoe hij uiteindelijk geluk kan realiseren, maar hij confronteert zijn lezer bovendien 
mett vragen als: 
-- Welke vorm van seksualiteit verdient de voorkeur? 
-- Hoe is seksuele identiteit te verklaren? 
-- Wat is de ideale vorm van een seksuele of erotische verhouding? 
-- In hoeverre is seksualiteit een gevaar voor het menselijk geluk? 
-- Welke vorm van homoseksualiteit is ideaal? 
-- In hoeverre heeft seksuele identiteit met gender te maken? 
-- Is promiscuïteit een toelaatbare vorm van seksualiteit? 
-- In hoeverre is seksualiteit een noodzakelijk element van eros? 
-- Hoe moet de rolverdeling tussen een erastes en eromenos zijn en op welke wijze 
kann de verhouding tussen een erastes en eromenos een voedingsbodem zijn voor 
iederss ontwikkeling? 
Hett is vooral de Alkibiadesscène die de indruk wekt dat Plato met zijn Symposium 
meerr heeft gewild dan een grondige bespreking van eros. Afgezien van de Apologie is 
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err geen dialoog van Plato waarin de Sokrates-fïguur zo beeldend en in al zijn 
verscheidenheidd tot leven wordt geroepen. Sokrates vormt als het ware het 
raamwerkk van de dialoog. In de relatief lange passage vóór de aanvang van de redes 
wordenn eigenaardigheden van Sokrates' gedrag los van een filosofische context 
geschilderd.. De Alkibiadespassage geeft ons, naast een beeld van de omgang van 
Sokratess met een van zijn eromenoi, een karakterisering van de persoon met 
verschillendee flashbacks van momenten uit zijn leven. 
Hett Symposium laat drie facetten van Sokrates zien. 
a.. Bepaalde bijzonderheden van zijn karakter en gedrag. Zo horen we over zijn 
gewoontee om zich niet te vaak te wassen en geen sandalen te dragen,1*  om verzonken 
inn een probleem zich ergens terug te trekken om het op te lossen," over zijn 
vermogenn om te drinken en zijn zelfbeheersing hierin,20 en verder over zijn CTOO^POOWTI 
enn andere deugden als dvSpetct, tyQvr\ou; en Kaprepia,21 en over de magische kracht van 
zijnn woorden. 
b.. Zijn typische omgang met jongemannen voor wie hij al dan niet erotische 
gevoelenss koestert. Het begin van het Symposium geeft hiervan meteen het voorbeeld 
vann Apollodoros, die sinds drie jaar met Sokrates omgaat en van hem elke dag wil 
wetenn wat hij doet en zegt. Sokrates laat zich deze aandacht blijkbaar welgevallen. 
Alss een rode draad door het Symposium loopt de erotische spanning tussen Sokrates 
enn Agathon. Sokrates probeert hem op allerlei manieren het hof te maken en aan het 
eindee van de rede van Alkibiades uit Sokrates zijn angst dat het enige waar 
Alkibiadess op uit is, is om tussen hem en Agathon een wig te slaan en Agathon van 
hemm af te pakken.22 Indrukwekkend is de erotische confrontatie tussen Alkibiades en 
Sokrates,, die ons op meesterlijke wijze toont hoe Sokrates met een vooraanstaande 
Atheensee jongeman, die zijn leerling wil zijn, omgaat en verklaart waarom dit contact 
misgaatt en Sokrates in zijn paideusis faalt. In dit kader is het opvallend dat ook 
Diotimaa op het hoogtepunt van de inwijding een opmerking maakt over Sokrates' 
erotischee houding ten opzichte van jongens.23 Al met al biedt het Symposium 
informatiee over deze houding van Sokrates op verschillende momenten van zijn leven. 
c.. Sokrates' filosofische aanpak. Het Symposium laat hiervan twee aspecten zien: de 
elenchos,elenchos, die Sokrates toepast in een gesprek met Agathon,24 en Sokrates als leerling 
vann Diotima die hem in de geheimen van eros inwijdt. In de elenchos met Agathon 
herkennenn we onmiddellijk de Sokrates uit de zogenaamde Sokratische dialogen. 
Sokratess als leerling biedt daarentegen geen vertrouwd beeld. Het is daarom van 
belangg alle aandacht te geven aan Plato's strategie om Sokrates de ontwikkeling van 
dee filosoof-erastes die uiteindelijk leidt tot het schouwen van de Vorm het schone, te 
latenn uiteenzetten als een leer die niet van hemzelf maar van een ander afkomstig is. 

Datt het Symposium een portret van Sokrates wil geven is onmiskenbaar, en een 
interpretatiee van het Symposium kan dan ook om zijn nadrukkelijke plaats en functie 
inn het werk niet heen. Of het portret een idealiserend beeld geeft van Sokrates, zoals 
Buryy en anderen menen, valt te bezien.25 

Maarr het Symposium biedt tevens een zeer indringende analyse van ëpax;, en hieraan 
voorbijgaann zou gelijk staan aan het ontnemen van de filosofische inhoud van de 
dialoog.. Het is frappant dat al in de inleidende passage die voorafgaat aan de redes 

ll*Smp.*Smp. 174a4. 
l9l9Smp.Smp. 174d5 e.v. 
2°5/np.. 176c3-5 en 220al e.v. 
2l2lSmp.Smp. 219Ö4-7. 
^Smp.^Smp. 222c4 e.v. 
**Smp.**Smp. 211d3e.v. 
uuSmp.Smp. 199c3-201c9. 
^Bur yy (19322) p. LXV, zo ook bijvoorbeeld Nussbaum (1989). 
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toespelingenn gemaakt worden die aangeven dat Plato beide thema's, Sokrates en 
ëpox;,, nauw met elkaar wil verweven. Aristodemos, die met Sokrates meegaat naar 
hett huis van Agathon, wordt zijn erastes genoemd.26 Dover meent dat de term hier 
vrijerr is gebruikt, maar bij de eigentijdse lezer zal de term een erotische associatie 
hebbenn opgeroepen.27 Aan het einde van het Symposium weet de lezer dat zijn 
associatiee niet verkeerd was, immers Alkibiades geeft te kennen dat hij verliefd is op 
Sokratess en dat Sokrates de neiging heeft de rol van eromenos aan te nemen.28 In 
174a88 geeft Sokrates toe dat hij zich speciaal voor Agathon mooi gemaakt heeft, 
'opdatt hij als een 'stuk' naar een 'stuk' gaat'.29 Sokrates suggereert hier dus zelf dat hij 
eenn erotische belangstelling heeft voor Agathon. Maar tegelijk hoopt hij dat deze 
interessee wederzijds is. De erotische spanning tussen Sokrates en Agathon blijkt ook 
uitt de passage 175c8 e.v., waar Agathon én Sokrates beide geestelijk contact 
vertalenn in lichamelijk contact.30 Bovendien geeft deze passage aan dat er een 
verbandd zou kunnen zijn tussen 'wijsheid', kennis en erotiek, een verband dat 
Sokratess zelf legt, wanneer afgesproken is dat er over eros gesproken wordt: 

Dee beweer van niets anders kennis te hebben dan van wat met eros te maken heeft31 

Hett Symposium laat zien dat beide thema's, ëpox; en Sokrates, zeer nauw met elkaar 
verbondenn zijn en het laat zich aanzien dat Plato beide thema's gebruikt om elk van 
beidee uit te diepen en reliëf te geven. Al lijken het twee verschillende onderwerpen, 
zee worden in het Symposium zó met elkaar verweven - en wel met name in de 
Alkibiadesscènee - dar hierin de eenheid van de dialoog gegeven is.32 

Eenn belangrijke vraag in het kader van de thematiek van het Symposium als geheel is 
diee naar de relatie tussen de eerste vijf redes en die van Sokrates/Diotima. Rehn 
noemtt drie verschillende invalshoeken vanwaaruit de eerste vij f redes zijn 
geïnterpreteerdd ten opzichte van het geheel van de dialoog.33 

1.. Plato geeft een breed spectrum weer van gangbare opvattingen en inzichten over 
eros,, teneinde zijn eigen concept van eros reliëf te geven en te benadrukken. 
2.. De eerste redes hebben een propedeutische functie; ze bereiden de rede van 
Sokrates/Diotimaa voor doordat ze de nodige basisinformatie geven. 
3.. De eerste redes hebben vooral een dramatische functie. Ze vormen een onderdeel 
vann het artistieke scenario waarin de filosofie van Plato zich ontvouwt. 
Mij nn inziens moeten deze invalshoeken tezamen als relevant gezien worden. Om de 
eerstee redes uitsluitend vanuit een dramatisch oogpunt te interpreteren is te weinig. 
Zee geven ieder op zichzelf een intrigerende analyse van wat eros is en van de functie 
diee eros in het menselijk leven heeft, die al dan niet aansluit bij gangbare theorieën 
overr eros.34 Vanuit deze gedachte is het nodig de eerste twee invalshoeken te 
combineren.. De intertekstualiteit die Plato aangebracht heeft tussen de verschillende 
redess en met name tussen die van Diotima/Sokrates en de voorafgaande, maakt 
duidelijkk dat Plato ook de propedeutische functie voor ogen heeft gehad. Het 
meesterlijkee van het Symposium bestaat er juist uit dat een interpretatie vanuit slechts 
éénn van deze invalshoeken het werk tekortdoet. 

*Smp.*Smp. 173b3. 
27Dover(19822)p.4. . 
*Smp.*Smp. 222bl e.v. 
NNSmp.Smp. 174a8-9: xavrta 5f| èicaXXaMcioóuiiv, iva tcaXcx; itapd KOXÖV Ï<Ö. 
""Voorr een interpretatie van deze woorden, zie hfdst 10. 
** llSmp.Smp. 177d7-8: ö? o\>5év $nju óXXo èniaxaoOai f\ xct èpomicd. 
32Pogingenn om het Symposium vanuit een andere invalshoek te interpreteren, zoals Dionysos of de 
verhoudingg tussen tragedie en komedie enerzijds en de filosofie anderzijds, zijn mijns inziens te beperkt. 
33Rehn(1996)p.84. . 
D̂cc zal laten zien dat sommige zeker niet aansluiten bij gangbare opvattingen en dat Plato juist bewust 

dee sprekers door hem gecomponeerde theorieën laat verkondigen met het oog op het vervolg. 
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Tochh is met deze interpretatie-niveaus van de eerste vijf redes nog niet alles gezegd. 
Dee redes hebben niet alleen een functie op zichzelf en een functie ten opzichte van de 
redee van Diotima, maar ook zijn ze op een of andere manier gerelateerd aan de 
Alkibiadesscène.. Dat wil zeggen: ze vormen in bepaalde opzichten een verklaring 
voorr of geven inzicht in de confrontatie van Sokrates en Alkibiades. We zullen zien dat 
zee de lezer zullen voorbereiden op zowel de erotische houding van Sokrates alsmede 
diee van Alkibiades. Dus ook de eerste vijf redes dragen bij tot de integratie van beide 
hoofdthema'ss tot een eenheid: eros en Sokrates. 
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