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HOOFDSTUKK 4 
DEE REDE VAN ERYXIMACHOS 

1.. Eryximachos 

Eryximachoss is de arts van het gezelschap. Zijn vader, Akoumenos, was ook arts. 
Vaderr en zoon beschouwen zich als lid van het gilde der Asklepiaden.1 In Xenophon 
wordtt Akoumenos voorgesteld als een arts die matigheid voorstaat.2 Dezelfde indruk 
geeftt Alkibiades, die hem in het Symposium <Ho+pové<nmoq noemt.3 

Eryximachoss en zijn vader waren bekend in Athene, zeker in de kringen van de 
aristocratie.. Alkibiades herkent Eryximachos direct en is bekend met hun kwaliteit en 
vakmanschap.. Hij wil het advies dat Eryximachos inzake het drinken zal geven 
blindelingss volgen.4 In de Protagoras wordt verteld dat hij een van degenen is die in 
hett huis van Kallias naar de sofist Hippias samen met zijn vriend Phaidros zit te 
luisteren.33 Ze stellen Hippias vragen over natuurfilosofie en astronomie. We vinden 
hemm nog eenmaal buiten het Symposium in het corpus van Plato, namelijk in de 
Phaedrus.*Phaedrus.* In een discussie over retoriek maakt Sokrates aan de hand van 
voorbeeldenn uit de geneeskunde, tragedie en muziek duidelijk dat er een groot 
verschill  is tussen bepaalde noodzakelijke voorkennis en de vakkennis die maakt dat 
iemandd met recht een arts, tragediedichter of musicus genoemd kan worden. Als 
voorbeeldenn van artsen die weten wat voor een kennis een arts onderscheidt van 
iemandd die dat niet is, maar wel die pretentie heeft, noemt hij Akoumenos en 
Eryximachos.. Het is mogelijk dat Sokrates bewust deze voorbeelden geeft, omdat 
Phaidross bevriend is met Eryximachos, en hij daardoor hoopt op een zekere 
partijdigheidd van de kant van Phaidros.7 Toch bevestigt mijns inziens deze passage de 
veronderstellingg dat Akoumenos en Eryximachos bekende artsen in Athene waren. 
Alss voorbeelden van tragediedichters geeft Sokrates Sophokles en Euripides en als 
voorbeeldd van de retoriek naast Adrastos Perikles.8 Het zou vreemd zijn als naast de 
bekendee tragediedichters en de vermaarde redenaar Perikles de namen van de artsen 
voorr de lezer onbekende figuren geweest zouden zijn.» Wellicht hadden Akoumenos 
enn zijn zoon een officiële positie als iaxpoi 5n.noai.oi (stadsartsen).10 

llZieZie Smp. 186e. 
2Xen.. Menu m, Xm, 2. 
*Smp.*Smp. 214b4. 
*Smp.*Smp. 214b3 e.v. 
ssPrt.Prt. 315c. 
66Phdr.Phdr. 268a. 
7Zoo Hcitsch (1993) pp.158-159. 
'Hett gaat om 'Adrastos met zoete stem'. Verschillende commentatoren denken hierbij aan een 
contemporainee redenaar, zoals Antiphon (cf. de Vries ad loc., Heitsch (1993) p. 160). Hackforth (1952) 
enn Rowe (1986) ad loc. vinden het waarschijnlijker dat de mythische koning van Argos is bedoeld. 
'Zowell  Akoumenos en Eryximachos als Phaidros worden door Andokides in verband gebracht met de 
schendingg van de Hermesbeelden. Zie hiervoor noot 8 van hfdst. 2. Over de relatie tussen Eryximachos 
enn Phaidros heb ik al gesproken, zie hfdst. 2, par. 1. 
10Overr stadsartsen, zie Krug (19932) pp. 201 e.v. Cf. ook Hdt. ffl,  131, PI. Grg. 455b en Xen. Mem. IV, 
n.8. . 
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2.. De structuur  en de inhoud van de rede 

Dee rede van Eryximachos is zeer helder gestructureerd. De arts vindt dat zijn rede te 
beschouwenn is als een afronding (téXoq) van de rede van Pausanias, die in zijn ogen 
niett op adequate wijze is afgesloten. 
Dee stelling die als rode draad door zijn rede loopt is de volgende: de dubbele natuur 
vann Eros strekt zich niet alleen uit over de zielen van de mensen - hierover had 
Pausaniass gesproken - maar ook over de hele organische en anorganische natuur. 
Vervolgenss bespreekt hij vier gebieden waar de werking van Eros duidelijk aanwezig 
is.. Met deze bespreking adstrueert hij zijn stelling. 
1.. De geneeskunde (186b2-187al) 
Hett dubbele karakter van Eros op het terrein van de lichamen komt tot uiting in de 
gezondee elementen en de zieke elementen. Aan de gezonde elementen, waarin zich 
dee goede eros manifesteert, moet de arts terwille zijn, aan de zieke elementen niet. De 
taakk van de arts die zijn vak verstaat, bestaat uit het onderkennen van de goede en de 
slechtee eros, uit het vervangen van de slechte eros door de goede, en uit het 
aanbrengenn van een evenwicht tussen de basiselementen in het lichaam die eikaars 
tegenpolenn zijn. Asklepios is de voorganger van de artsen. Hij bestuurt niet alleen de 
geneeskunde,, maar ook de sportbeoefening en de landbouw. 
2.. De muziek (187al-188al) 
Ookk bij de muziek treffen we ongeveer hetzelfde aan. Naar aanleiding van een spreuk 
vann Herakleitos laat Eryximachos zien dat in de muziek de begrippen harmonie en 
ritmeritme uit tegendelen voortkomen. Muziek brengt tussen tegengestelden eros teweeg, 
hetgeenn wil zeggen dat er overeenstemming tussen hen is. Dit maakt dat harmonie en 
ritmeritme mogelijk zijn. Bij het componeren en het onderricht in de muziek is een vakman 
nodigg om de goede en de slechte eros te onderkennen en ze juist toe te passen. De 
goedee eros noemt hij de Ouranische, de eros van de Ouranische muze. De slechte 
eros,, de Pandemische, is de eros van de muze Polymnia. 
3.. De astronomie (188al-188b6) 
Ookk het systeem van de seizoenen is doordrongen van beide eroten. Wanneer de 
goedee eros overheerst, komt er een harmonie tot stand tussen de tegengestelde 
elementenn zoals warm-koud en droog-vochtig. Dit evenwicht zorgt voor 
vruchtbaarheidd en gezondheid. De eros die gepaard gaat met hybris brengt veel 
schadee en onrecht teweeg, dat wil zeggen: allerlei ziektes en slechte weers-
omstandigheden. . 
4.. Het terrein van de religie (188b6-d3) 
Hett brengen van offers en de voorspellingskunst zorgen voor een harmonie tussen 
mensenn en goden en hebben dan ook tot taak de goede eros te bevorderen en de 
slechtee eros te genezen. Asebeia is het gevolg van het vereren van de verkeerde eros. 
Dee mantiek bewerkstelligt vriendschap tussen goden en mensen. 

Dee goede eros manifesteert zich op het terrein van de goede dingen en gaat gepaard 
mett ingetogenheid en rechtvaardigheid. De slechte eros geeft aanleiding tot 
teugelloosheidd (dKoXaoia). 

3.. De rol van Eryximachos 

Dee bijdrage van Eryximachos is in het algemeen zeer negatief beoordeeld. Vele 
commentatorenn menen dat Plato Eryximachos' optreden, niet alleen in zijn rede, maar 
ookk in zijn adviezen gedurende het symposion, als pedant voorstelt. De arts zou te pas 
enn te onpas zijn kennis tentoonspreiden. Sommigen vinden bovendien dat zijn rede 
vaagg is en veel tegenstrijdigheden bevat, hetgeen in schril contrast staat met de 
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pretentiess die zijn rede heeft." Edelstein heeft zich terecht verzet tegen deze 
interpretatiee van de bijdrage van Eryximachos.n Hij concentreert zich op de rol van 
Eryximachoss gedurende het hele symposion en laat overtuigend zien dat deze juist 
uiterstt belangrijk is. Hij meent zelfs dat 'within the framework of the dialogue, he is 
indeedd more important than anybody else.'13 Wellicht is dit overtrokken, maar in ieder 
gevall  heeft Edelstein aangetoond dat Eryximachos' rol tijdens het symposion niet 
alleenn beoordeeld dient te worden op grond van zijn rede over Eros, maar ook op 
basiss van de functie in de organisatie van het symposion en de gesprekken. De uitleg 
diee Edelstein vervolgens geeft van het doel dat Plato met deze significante positie van 
dee arts tijdens het symposion voor ogen staat, is echter niet overtuigend." De vat zijn 
beschouwingg kort samen. Hij laat zien dat de relatie tussen de arts en de patiënt voor 
Platoo model staat voor menselijke relaties. De taak van een goede dokter bestaat er 
niett alleen uit om zijn patiënt te genezen, maar ook om hem op te voeden. In die zin is 
dee arts een soort leider voor zijn patiënten. Maar zijn leiderschap berust op 
overtuigingg en niet op geweld. En dat is precies de houding van Eryximachos: hij 
heerstt over zijn patiënten door middel van zijn kennis; hij weet hen zover te krijgen 
datt ze hem vrijwilli g gehoorzamen. De wezenlijke kenmerken van een goede dokter 
vindenn we in hem terug: hij schrijft voor en de anderen volgen zijn instructies. Zijn 
wijsheidd is superieur, en zo weet hij de anderen ervan te overtuigen dat ze op zijn 
wijsheidd moeten vertrouwen. Door overtuiging zou Eryximachos hen ertoe te 
brengenn de waarheid te vatten. 
Tott zover is het verslag van Edelstein te volgen. Dat hij het retorische karakter van 
hett optreden van Eryximachos tijdens het symposion onderstreept, is vanuit de 
artsenpraktijkk in de oudheid gerechtvaardigd. Overreding was een belangrijk 
onderdeell  van het dagelijks werk van de arts. Verschillende Hippokratische 
geschriftenn geven adviezen aan de arts inzake de manieren waarop hij zijn 'publiek' 
konn overtuigen. Deze adviezen konden betrekking hebben op de kleding die een arts 
moestt dragen of de mate van technische kennis die hij aan zijn patiënt tentoon moest 
spreiden.133 Een van de belangrijkste functies van de prognosis bestond er uit dat de 
patiëntt vertrouwen in de arts kreeg en zich zo onder zijn behandeling durfde te stellen. 
Ookk konden zich situaties voordoen waarin verschillende artsen tegelijk aanwezig 
warenn om hun visie op een bepaald ziektegeval te geven. Dit vereiste van de artsen 
weerr andere retorische vaardigheden. Verder moest de arts retorisch geschoold zijn, 
wildee hij in een stad een aanstelling als stadsarts bemachtigen. Hij diende in dat geval 
inn de volks vergadering of de Raad in een rede zijn eigen kwaliteiten op 
geloofwaardigee wijze aan te prijzen.16 Kortom: retoriek was een van de belangrijkste 
technischee middelen waarover een arts diende te beschikken. Edelstein heeft gelijk 
datt Eryximachos in het Symposium enigszins blijk geeft van deze retorische 
vaardigheden.. Maar hij gaat te ver als hij vervolgens op grond van deze prominente 
roll  van Eryximachos concludeert dat het retorische model van zijn technè als het 
waree een patroon is dat bij elke spreker functioneert die aan het symposion 

111 De noem enkele namen van degenen die de pedanterie van Eryximachos benadrukken: Hug in zijn 
commentaarr  (p. XLV ) 'Die andere Haupteigenschaft ist pedantische Gründlichkeit , verblinden mit einer 
gewissenn Dosis medicinisch-naturwissenschaftlichen Dunkels, mit welchem er  die einfachsten Satze in 
gespreizt-gelehrterr  Form vortrËgt' ; vergelijk ook p. 67. Bury (19322) p. XXI X beschrijft zijn rede als 
'productt  of a pedantic, would-be scientific mind.'  Vergelijk ook Reckford (1974) p. 59. Robin (19586) p. 
LII  noemt Eryximachos 'un esprit de qualité inférieure, bien au-dessous de Pausanias.'  Voor  andere 
literatuu rr  die negatiefis over  de bijdrage van Eryximachos, zie Konstan &  Young-Bruehl (1982) p. 45, 
n.. 1. 
12Edelstein(1945). . 
''Edelsteinn (1945) p. 164. 
14Edelsteinn (1945) pp. 166 e.v. 
l3ZieLloyd(1979)pp.86e.v. . 
16Cf.. PI. Grg. 455b en Xen. Mem. IV, n, 8. 
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deelneemt-- Ik parafraseer: elke spreker praat met autoriteit en zijn woorden hebben 
eenn dogmatisch karakter. Zelfs Sokrates erkent dat hij overtuigd is geraakt door de 
woordenn van Diotima (212b). Plato zou met de exemplarische rol van de arts het 
specifiekee karakter van de methode en wijze van instructie van zijn dialoog 
benadrukken,, dat wil zeggen: de niet-filosofische en niet-dialectische aard ervan. 
Afgezienn van het ietwat vage karakter van deze 'over-all' interpretatie van het 
SymposiumSymposium en mijn twijfels over de juistheid van de beschrijving van de verhouding 
tussenn niet-filosofische en filosofische aspecten van het Symposium, ben ik er niet van 
overtuigdd dat het optreden van Eryximachos aanleiding zou geven tot een dergelijke 
conclusie.. De rol van de arts gedurende het symposion is weliswaar van belang, maar 
ookk weer niet zo overheersend dat de methode van de arts het patroon zou zijn van 
aïlee andere sprekers. Bovendien rechtvaardigt de plaats van de retoriek in het 
optredenn van de arts niet de conclusie dat hij model staat voor een retorische houding. 
Natuurlijkk toont de arts retorische vaardigheden, maar Plato geeft hieraan niet zoveel 
gewicht,, dat Eryximachos geassocieerd kan worden met een specifieke retorische 
aanpak,, en dat de persuasieve methode als het ware een interpretatiekader zou 
vormenn voor de dialoog als geheel. Het feit dat de arts op de voorgrond treedt door 
zijnzijn bemoeienis met de organisatie en met de voortgang van het symposion, moeten 
wee mijns inziens op een andere manier verklaren. 
Ikk loop eerst de verschillende acties van de arts door om duidelijk te maken waarom 
Platoo juist aan de arts deze prominente rol heeft gegeven. Buiten zijn rede zijn er nog 
zess passages in het Symposium waarin Eryximachos optreedt of expliciet wordt 
vermeld. . 
1.. In het begin van het feest, wanneer wordt vastgesteld op welke wijze de 
deelnemerss hun samenzijn vorm zullen geven, speelt Eryximachos een beslissende 
rol.. Nadat de heren de 'gebruikelijke' rituelen aan het begin van een symposion 
hebbenn verricht, wordt er besproken hoe ze 'het drinken' zullen regelen. Pausanias en 
Aristophaness geven te kennen dat de drank van de vorige dag hun nog parten speelt. 
Beidenn willen het ritueel van het drinken niet te strak organiseren. Dit is het moment 
waaropp Eryximachos zich met de organisatie bemoeit. Hij regelt drie zaken: a. de 
avondd zal niet in dronkenschap verlopen, maar ieder drinkt zoveel als hij zelf wil , 
zonderr enige verplichtingen; b. geen entertainment van een fluitspeelster, de heren 
zullenn zichzelf vermaken met het uitspreken van redes; c. er wordt daadwerkelijk 
overr Eros, een onderwerp dat afkomstig is van Phaidros, gesproken. Om beurten 
houdtt eenieder, beginnend bij Phaidros, zijn rede. 
Eryximachoss zorgt ervoor dat de avond niet in dronkenschap verloopt, hetgeen 
blijkbaarr niet vanzelfsprekend is. Ze kiezen er expliciet voor om jipcx; r\Sovf\v (176e3) te 
drinkenn en Plato doet het voorkomen dat het de argumenten van de arts zijn die het 
gezelschapp zover brengen het Dionysische element in toom te houden.17 Op basis van 
zijnn praktijkervaring als arts weet hij de anderen ervan te overtuigen dat 
dronkenschapp mensen zwaar valt, zeker wanneer iemand een kater heeft van de 
vorigee dag. Teveel drank wil hij zichzelf en ieder ander besparen. Maar ook de 
fluitspeelsterr wordt door hem weggestuurd. Dit zal hij niet alleen gedaan hebben om 
tee voorkomen dat de heren een agon zullen gaan houden in het zingen van liederen, 
maarr ook om hen te behoeden voor andere vormen van verleiding die van de 
fluitspeelsterr uitgaan. Zij was immers in de regel een prostituee. Blijkbaar wil Plato 
zijnn lezer voorhouden dat de seksualiteit op een symposion, dat wil zeggen: 
promiscuïteitt en groepsseks, in de ogen van een arts in dezelfde categorie thuishoort 
alss teveel drank en dat deze vorm van verleiding de deelnemers aan een symposion 
verhindertt een thema op serieuze wijze te behandelen. 

l7Uitt  het optreden van Alkibiades tijdens het symposion (vergelijk 213e7 e.v.), wordt duidelijk dat in 
Athenee een nuchtere staat op een symposion nauwelijks acceptabel was. Alkibiades staat voor  de 
Atheensee buitenwereld (zie hfdst. 9, par. 1). 
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2.. Na de rede van Pausanias is eigenlijk Aristophanes aan de beurt. Maar hij heeft de 
hikk en vraagt aan Eryximachos óf hem te verlossen van de hik, óf in zijn plaats te 
spreken.188 Eryximachos doet beide. Hij doet de komediedichter drie manieren aan de 
handd om van de hik af te komen. Als het inhouden van de adem niet lukt, dan moet hij 
mett water gorgelen en tenslotte, als de hik zeer hardnekkig is, moet hij zichzelf aan 
hett niezen brengen. Deze scène van de hik heeft natuurlijk verschillende functies. Zo 
moetenn we een verklaring vinden voor het feit dat de rede van Eryximachos en die 
vann Aristophanes zijn omgedraaid.19 Maar deze passage heeft ook op het 
dramatischee niveau belangrijke functies. Zoals Robin aangeeft, biedt de hikscène 
evenn een onderbreking en rust na zo'n belangrijke redevoering als die van Pausanias, 
eenn procédé dat Plato wel vaker toepast.» De hikscène houdt bovendien een luchtige 
ironiseringg in van de persoon van Aristophanes. Maar verder biedt de scène aan 
Eryximachoss de gelegenheid zich als arts te profileren. Wederom zorgt hij ervoor dat 
dee 'orde' niet wordt verstoord en dat Aristophanes met zijn gedrag - waarschijnlijk 
hadd hij toch te gulzig gedronken of teveel gegeten - geen roet in het eten gooit.21 

Immerss de arts biedt aan om de beurt van Aristophanes over te nemen, met het risico 
datt deze aartsspotter hem na zijn rede te grazen zal nemen. Dankzij de arts kan de 
behandelingg van het thema op het symposion ongestoord vervolgd worden. 
3.. Het vakmanschap van Eryximachos wordt op de proef gesteld en heeft succes: 
Aristophaness raakt zijn hik kwijt (189al e.v.) door het advies van de arts op te volgen. 
Tegelijkk echter bespot Aristophanes de rede van de arts: hij is verbaasd 'dat het 
geordendee deel van hett lichaam verlangt naar dat soort geproest en gekietel zoals het 
niezen',, een duidelijke toespeling op de theorie over de balans die eros volgens 
Eryximachoss teweegbrengt. Eryximachos wijst Aristophanes erop dat hij met dit 
soortt opmerkingen de code van fatsoen doorbreekt en hierdoor een sfeer creëert die 
maaktt dat Eryximachos extra op diens woorden gaat letten. Hij wil niet dat de 
komediedichterr met zijn humor anderen bespot en hij waarschuwt hem. Aristophanes 
trektt zijn woorden in, maar is wel bang dat hij anderen zal bespotten. Eryximachos 
wijstt Aristophanes erop dat hij de bal teruggekaatst zal krijgen.22 

4.. Als Aristophanes is uitgesproken richt hij zich wederom tot Eryximachos als de 
organisatorr van de gesprekken. Eryximachos voldoet aan het verzoek van 
Aristophaness diens rede niet te bespotten. Integendeel, beleefd als Eryximachos is, 
geeftt hij te kennen dat hij van de woorden van de komediedichter heeft genoten, maar 
tegelijkk spreekt hij zijn vertrouwen uit dat de twee sprekers die nog moeten komen, 
Agathonn en Sokrates, geduchte sprekers als ze zijn, hun mannetje zullen staan. 
5.. Overdonderd door de komst van de dronken Alkibiades zijn de deelnemers aan het 
symposionn accoord gegaan met zijn voorwaarden (213a2), namelijk dat zij hem zullen 
binnenlatenn en ontvangen als CUUJIÓTTV; (212e4), dat wil zeggen: er gaat gedronken 
worden.. Wanneer hij is gaan aanliggen, herinnert hij hen aan hun afspraak en regelt 
vervolgenss dat er een koelvat vol wijn wordt gebracht. Zelf drinkt hij als eerste en 
dwingtt vervolgens Sokrates te drinken. Nu springt Eryximachos in de bres (214a6 
e.v.).. Hij wil blijkbaar voorkomen dat het symposion alsnog op een dronkemansfeest 
uitloopt.. Hij komt op het lumineuze idee Alkibiades te vragen ook een rede te houden 
enn zo redt hij de situatie. Zoals we hebben gezien, is het opvallend hoeveel ontzag 
Alkibiadess voor de arts heeft. Deze citeert een versregel uit Homeros (Ilias XI, 514) 

185mp.. 185c5e.v. 
"Ziee het slot van par. 6 van dit hoofdstuk. 
2°Robinn (19586) p. LI. 
211 Plato laat Aristophanes in de inleiding zeggen (176b2 e.v.) dat hij de dag vóór het symposion een van 
degenenn was die dronken waren, ook al behoort hij tot de Swaxétaxoi 7iiveiv (176c2-3). 
220verr de manier waarop we deze woorden, die mijns inziens van belang zijn voor het dramatische 
niveauu van de tekst, interpreteren, zie hfdst. 5, par. 8. 
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omm de autoriteit die de arts heeft te onderstrepen: 'immers een arts weegt op tegen 
velee anderen' (214b7). 
6.. Aan het einde van het Symposium dringen plotseling vele komasten het huis van 
Agathonn binnen. Het huis wordt gevuld met lawaai en het gezelschap wordt 
gedwongenn veel wijn te drinken zonder enige orde (223b2 e.v.). Verschillende 
mensenn vertrekken, onder wie de arts en Phaidros. Er wordt voor zijn vertrek geen 
redenn opgegeven, maar deze is overduidelijk: Eryximachos heeft geen vat meer op de 
situatie,, zodat deze in zijn ogen ontspoort. Er heerst geen maat en zelfbeheersing 
meer. . 

Concluderendd kunnen we stellen dat Eryximachos inderdaad een belangrijke rol 
speeltt in de enscenering van het Symposium. Zijn optreden kenmerkt zich 
voornamelijkk door organisatietalent en door zijn inspanningen ervoor te zorgen dat 
allee voorwaarden aanwezig zijn voor het houden van een serieuze discussie. Het zijn 
niett zozeer zijn retorische kwaliteiten die sterk worden benadrukt, waarvan hij in het 
beginn van hett symposion blijk geeft, als wel zijn voortdurende zorg dat de anderen niet 
teveell  drinken of zich niet op een andere manier verliezen. Het moment waarop hij 
hett symposion verlaat, onderstreept deze houding. Eryximachos heeft de rol van 
iemandd die de fundamenten legt voor een serieuze en vruchtbare discussie.23 

Watt wil Plato met deze rol van de arts duidelijk maken? Eryximachos past bepaalde 
ideeënn die hij in zijn rede uiteenzet, ookk in de praktijk toe. Maar deze consistentie in 
woordd en daad is niet het belangrijkste doel dat Plato voor ogen staat met het 
optredenn van Eryximachos. Waar het Plato om gaat is de functie die de arts vervult 
tenn aanzien van de voortgang van het symposion. Het symposion zou geen serieus 
verloopp hebben gehad, als de arts niet aanwezig was geweest. De rol van de arts is 
noodzakelijk,, wil een symposion niet op een dronkemansfeest uitlopen en wil het de 
vormm krijgen, zoals Plato die in zijn dialoog schetst. Met de toekenning van zo'n 
prominentee rol aan Eryximachos uit Plato kritiek op het instituut van het symposion, 
zoalss dat in zijn tijd werd gehouden. De wijze waarop deze Atheners hun tijd 
doorbrengenn tijdens hun samenkomst, waarbij een arts een initiërende en 
controlerendee rol vervult, moet een voorbeeld zijn aan zijn lezers hoe een symposion 
gehoudenn zou moeten worden. Het Dionysische element moet worden onderdrukt. 
Hett symposion is teveel een plaats geworden waar mannen door de drank hun 
zelfbeheersingg verliezen en hun tijd in akolasia doorbrengen. Het Dionysische is een 
gevaarr voor een beheerst en verstandig gedragspatroon en voor de ontwikkeling van 
dee filosofie. Plato's voorstelling van zaken houdt daarmee tegelijk kritiek in op de 
Atheensee samenleving. Immers, het symposion behoorde samen met de sportschool 
tott de belangrijkste vormen van sociaal contact en van vermaak. Plato laat zien op 
welkee manier een arts zich nuttig kan maken voor de samenleving. Hij moet ervoor 
zorgenn dat de mensen in bepaalde zaken maat houden en een soort evenwicht 
bewaren.. De arts creëert zo de voedingsbodem waarop uiteindelijk de filosofie kan 
gedijen. . 
Wellichtt wil Plato met deze rol van Eryximachos ook laten zien wat iedere goede arts 
dientt te doen. De manier waarop Eryximachos zich hier nuttig maakt zou als een 
voorbeeldd voor andere artsen bedoeld kunnen zijn. Een arts heeft naast zijn helende 
functiee immers ook een algemene educatieve en regulerende taak in de samenleving. 

23Andersonn (1993) p. 110 meent dat Eryximachos had gehoopt dat de avond zich zou ontwikkelen in de 
richtingrichting van een 'erotic culmination'. Dit is mij volslagen onduidelijk. 
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4.. Eros als universele kracht 

Eryximachoss wordt niet alleen voorgesteld als een arts die zijn vakkennis bruikbaar 
weett te maken, maar ook als een intellectueel die zijn medische kennis in een 
filosofischh kader kan plaatsen, oftewel: de principes van de geneeskunde in een meer 
algemene,, natuurwetenschappelijke theorie kan inbedden en hiermee wijdere 
verbandenn en diepere inzichten aanbrengen. Door het sterk filosofische karakter van 
zijnn bijdrage typeert Plato hem als een ontwikkelde arts die belangstelling heeft voor 
dee natuurfilosofie, een belangstelling die we vaak tegenkomen in het Corpus 
Hippocraticum.Hippocraticum.22**  Deze interesse maakt Eryximachos niet tot een pedante man, maar 
tott een arts van niveau, een intellectueel met wetenschapsfilosofische belangstelling. 
Eryximachoss vindt dat Pausanias een te beperkte visie heeft op de kracht of het 
vermogenn van Eros. Het onderscheid dat zijn voorganger maakte tussen twee Eroten 
iss in zijn ogen adequaat, maar dit geldt niet voor de manier waarop deze een en ander 
heeftt uitgewerkt. De arts ziet zijn eigen rede dan ook als de juiste afronding van die 
vann Pausanias. Eros is niet alleen iets dat zich in de zielen van mensen afspeelt die 
geboeidd zijn door een mooi object; eros is een universeel principe. Pausanias heeft 
alleenn over de eros tussen personen gesproken, tussen een erastes en een eromenos. 
Maarr deze god heeft een veel groter werkterrein. Eros doet zich in principe voor in 
alless wat er op aarde groeit en ontstaat. Eryximachos hoeft zich in het kader van eros 
niett met de menselijke interactie bezig te houden, aangezien Pausanias dit heeft 
behandeld.. De arts zal andere dimensies van het eros-begrip onthullen. 
Wee zullen in onze bespreking van de theorie van Eryximachos over de functie van 
eross de opzet van zijn rede zelf volgen, dat wil zeggen: we zullen eerst de 'medische' 
dimensiee van eros behandelen om vervolgens te bekijken in hoeverre het 
functionerenn van eros op andere terreinen hierbij aansluit. 
Err is een sterke wisselwerking tussen geneeskunde en de natuurfilosofie. De 
medischee wetenschap is immers niet een wetenschap die zich alleen bezighoudt met 
dee mens, maar zij bestudeert meer aspecten of gebieden van de wereld om ons heen, 
teneindee de processen in het menselijk lichaam in een breder verband te kunnen 
plaatsenn en de kennis ervan te vergroten. Eryximachos lijk t hier echter de relatie 
tussenn de medische vakwetenschap en de natuurfilosofie om te draaien en te 
suggererenn dat zijn specifieke vakkennis hem heeft laten inzien dat bepaalde patronen 
diee zich in het menselijk lichaam afspelen, zich ook in andere facetten van de 
werkelijkheidd voordoen en daar net zo'n centrale rol spelen als in de constitutie van de 
mens.. Kennis van hett menselijk lichaam heeft tot kennis van fysische processen in de 
wereldd geleid: van microkosmos naar macrokosmos.25 

24Ziee bijv. Diller (1952); Jones (1946); Temkin (1953); Lloyd (1979) pp. 94 e.v.; Longrigg (1989), 
Longriggg (1993) pp. 47 e.v. en pp. 82 e.v. 2JVoorr een bespreking van de manier waarop in de Griekse filosofie de mens als model dient voor een 
naderee bepaling van processen in de kosmos, zie Guthrie (1967). Over de relatie tussen natuurfilosofie 
enn geneeskunde, zie vooral het Hippokratische geschrift Over de oude geneeskunde, waarin betoogd 
wordtt dat een arts niets heeft aan filosofische speculaties over de mens. Wat een arts moet weten over 
dee mens, haalt hij uit zijn eigen wetenschap. 

67 7 



4.1.. Het menselijk lichaam 

Eryximachoss omschrijft geneeskunde als 

hett vakgebied dat betrekking heeft op de verschijnselen van eros (tot èpomiea) die eigen zijn aan 
hett lichaam, gericht op de processen van vulling en lozing. Degene die in staat is hierin de goede 
enn de slechte eros te onderkennen ("diagnosticeren') is arts bij uitstek'.26 

Inn het geval van het menselijk lichaam is er dus, volgens Eryximachos, sprake van 
tweee vormen van eros, en zo spreekt hij over de dubbele eros.27 Deze dubbele eros 
maaktt deel uit van de , van het menselijk lichaam.28 De ene eros, de goede, is 
verbondenn met dat wat van het lichaam gezond is, en de slechte eros met wat ziek is. 
Eryximachoss spreekt over de 'eros bij/in het gezonde' en 'de eros bij/in het zieke.'29 

Dee volgende passage geeft inzicht in wat hij met dit begrip in het kader van het beroep 
vann de arts bedoelt. Hij zegt: 

Hett is immers nodig dat hij (de arts) in staat is de meest vijandige elementen in het lichaam tot 
vriendenn te maken en elkaar te doen liefhebben. De meest vijandige elementen zijn degene die het 
meestt aan elkaar tegengesteld zijn, koud aan warm, bitter aan zoet, droog aan vochtig, en al 
dergelijke;; door zijn bekwaamheid in deze tegenpolen eros en (wel) eensgezindheid (óuóvoia) te 
weegg te brengen is onze voorganger Asklepios, zoals deze dichters hier beweren - en ik geloof dat 
graagg - de grondlegger van ons vak.30 

Eross wordt dus gelijkgesteld met 'eensgezindheid tussen aan elkaar tegengestelde 
krachtenn in het l ichaam.'31 De staat van die fysische tegenpolen wordt 
gekarakteriseerdd door termen die menselijke verhoudingen weergeven. Ze zijn 
eikaarss grote vijanden die tot verzoening gebracht moeten worden. En hier ligt een 
taakk voor de arts: hij moet eros tussen hen tot stand brengen. Maar hoe moeten we 
dee 'erotische' relatie tussen deze tegenpolen opvatten? Er zijn grofweg twee 
mogelijkheden:: wanneer de tegengestelde elementen bevangen zijn door eros 
bevechtenn ze elkaar niet meer, maar bestaan naast elkaar en laten elkaar met rust; óf 
zee mengen zich met elkaar en vormen samen één geheel. In het laatste geval moeten 
wee ons afvragen in hoeverre de elementen zich mengen: behoudt elk element in het 
nieuwee mengsel zijn kenmerkende eigenschap of heffen de tegenpolen elkaar in het 
mengsell  op, zoals een mengsel van koud en warm niet meer koud of warm is. Verder 
moetenn we bekijken wat Eryximachos bedoelt met 'het warme', het koude', etc. 
Staann deze voor de elementen, de eerste substanties zelf, waaruit al het andere is 
samengesteld,, of zijn ze verbonden met de elementen, die andere substanties zijn dan 
'hett warme' etc, zoals aarde, water lucht en vuur, of de sappen bloed, slijm, gele en 
zwartee gal? 

*>Smp.*>Smp. 186c5-dl. 
"Smp."Smp. 186a2,186M,187c8. 
^Smp.^Smp. 186b4: f| yöp <j»voi<; xcav ooiudxcav xöv SinXcöv "Epcoxa xovtov ëxei* 
^Smp.^Smp. 186b7-8: aXXoc, uèv ouv ó é;ii xq> vyieiv<5 ëpax;, dXXoc, 5è ó érei x<p vooxóSei. De waarde van 
éitii  is misschien niet plaatsaanduidend, immers hiervoor gebruikt Eryximachos év (vgl. de vorm 
évctvavv in 186d3 en d4 en de woorden övxa èv xq> ocóuaxi in 186dS); èni zou finaal kunnen zijn (cf. 
LSJJ B m, 2): de eros met het oog op het gezonde, de eros voor het gezonde. 
™Smp.™Smp. 186d5-e3. 
31Dee argumentatie van Konstan &  Young-Bruehl om aan te tonen dat Eryximachos naast een goede en 
slechtee Eros binnen Eros twee vormen onderscheidt: eros als èmöuuia (cf. 186b6-7) en eros als $iXia 
(eensgezindheid,, cf. 186d5-6), en dat dit onderscheid Eryximachos zou vrijwaren van filosofische 
verwarring,, kan mij niet overtuigen. Eros als Qikia veronderstelt èmfouia. We zullen zien dat zijn 
begripp van Eros als eensgezindheid filosofische tegenstrijdigheden bevat. 
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Err  is ons via Actius een tekst overgeleverd over  de opvattingen van de arts Alkmaion 
vann Kroton , waarin een definiti e van gezondheid wordt gegeven die sterk doet denken 
aann die van Eryximachos.32 De citeer: 

Volgenss Alkmaion wordt de gezondheid behouden door  de gelijk-berechtiging (toovouia) van de 
krachtenn (Suvdueû  van het vochtige, van het droge, van het koude, van het warme, van het 
bittere,, van het zoete en van de overige krachten; de alleenheerschappij  (uovapxia) onder  hen 
brengtt  ziekte teweeg, want de alleenheerschappij  van elk van hen brengt verderf/ondergang 
teweeg.. De ziekte is wat betreft haar  oorzaak (het 'waardoor*) terug te voeren op een teveel aan 
warmtee of koude, maar  wat betreft haar  aanleiding (het 'waaruit' ) is zij  terug te voeren op een 
overmaatt  of gebrek aan voedsel; en de plaats waar  zij  zich voordoet, is het bloed, het merg of de 
hersenen.. Ziekte kan ook ontstaan uit externe oorzaken, onder  meer  uit de kwaliteit van bet water, 
dee lokale omgeving, uit vermoeienis of foltering. Gezondheid is het zich evenwichtig mengen 
(icpaoicjj  van de kwaliteiten.33 

Volgenss Alkmaion is gezondheid dus de toestand waarin de elementaire krachten in 
evenwichtt  met elkaar  zijn , dat wi l zeggen, dat ze tegen elkaar  opwegen.34 De een 
steektt  niet boven de ander  uit of overheerst de ander. Dit zou het evenwicht in het 
lichaamm verstoren en ziekte veroorzaken. Ook al gebruikt Eryximachos andere 
termen,, in grote lijnen komt beider  verklarin g van wat gezondheid en ziekte is 
overeen.. Het laat zich aanzien dat bij  Alkmaion het vochtige, het droge, etc., fungeren 
alss elementaire krachten en niet als eigenschappen van andere elementen. De term 
óijvauic,, kan deze betekenis van elementaire kracht hebben.33 Wanneer  Eryximachos 
dee werking van eros bespreekt op het terrein van de seizoenen - en ook hier  brengt de 
goedee eros gezondheid en de slechte eros ziekte teweeg - neemt hij  als basisprincipe 
datgenee wat warm, wat koud, wat droog en wat vochtig is (188a3-4). De parallelli e 
tussenn de processen in het menselijk lichaam en die in de $vaiq om ons heen is zo 
frappantt  dat zij  voor  Eryximachos zich verhouden als microkosmos tot 
macrokosmos.366 We mogen hieruit concluderen dat ook voor  Eryximachos het koude, 
warme,, en dergelijke, de elementaire basisstoffen zijn die staan voor  de eigenschap 
diee ze zijn. 
Beidenn beschouwen gezondheid als een evenwicht der  beginselen. Alkmaion spreekt 
vann isonomia, Eryximachos van homonoia.™ Bij  de een ligt de nadruk meer  op een 

32Overr  Alkmaion, zie Guthrie (1962) pp. 341 e.v.t Longrigg (1993) pp. 47 e.v. Het is onzeker  wanneer 
hijj  precies leefde. Zo beweren Kirk , Raven &  Schofield (19832) dat hij  misschien werkte in de vroege 
vijfd ee eeuw. Heidel (1941) pp. 43 e.v. opteert voor  ca. 450; Longrigg (1993) p. 51 voor  ca. het tweede 
kwartt  van de 5e eeuw. Cf. Guthrie (1962) pp. 341-2. 
33Aetius,, De placitis philosophorum, V, 30,1 (DK B4). 
MNaarr  aanleiding van dit fragment merkt Vlastos (1947) p. 57 op, dat isonomia meer  betekent dan 
'equalityy under  the law'; het betekent eerder  'equality of rights'  en impliceert gelijkheid van waardigheid 
onderr  de burgers. 
35Vlastoss (1947) pp. 57-58: The original meaning of dynamis, as Peck observes [in zijn inleiding bij 
Aristoteles''  De generation animalium (Loeb editie) p. LI] , is not 'a substance that has power' but rather 
'aa substance which is a power*, which can assert itself, and by the simple act of asserting itself, by being 
tooo strong, stronger  than the others, can cause trouble.'  Eryximachos gebruikt de term Suvcuuc, 
uitsluitendd in verband met Eros aan het slot van zijn rede (188d4, d7). Het lijk t alsof hij  Eros als een 
ouveoû ^  voorstelt en wel als de Süvauit; met de grootste kracht. Zie verder  Souilhé (1919) pp. 32-56 en 
Kahnn (1960) p. 126. Voor  een definitie van ovvcuuc*  zie VM 22. 
36Opp het niveau van de meteorologie vermeldt hij  echter  niet, zoals we zouden verwachten, de elementen 
water,, lucht, aarde en vuur. 
"Vergelij kk  voor  het gebruik van de term óuóvoia in een medische context Nat. Hom. XII  waar 
gesprokenn wordt over  de verstoring van de harmonie (óuovoeïv: óf óuoXoyéeiv AV) van het lichaam. 
Platoo laat Eryximachos alleen samenstellingen gebruiken van óu,o-, en niet van iao- (naast óuóvoia 
186e2,187c4,, gebruikt hij  de term óuoXovia: 187b4,5,6, cl,2). Plato doet dit waarschijnlij k vanwege 
dee onderstreping van de homoion-thematiek die als een rode draad door  het hele Symposium loopt. Toch 
iss er  in principe een inhoudelijk verschil tussen ïoo<; en öuoio^. De eerste term duidt op een 
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gelijkheidd in datgene (wellicht de ruimte, het bereik) wat aan ieder is toegekend, en 
daardoorr op de gelijkheid in aanspraak die ieder kan maken, bij de ander meer op de 
bereidheidd tot samenwerking. Alkmaion noemt gezondheid verder de staat waarin de 
kwaliteitenn zich 'symmetrisch' hebben gemengd.38 Ook Eryximachos denkt 
waarschijnlijkk bij de gezondheid van het menselijk lichaam aan een evenwichtig 
mengsell  van de elementaire krachten. Immers, op het macrokosmische niveau 
spreektt hij over 'een harmonie en evenwichtige vermenging' van wat warm, koud, 
droogg en vochtig is als voorwaarde voor de totstandkoming van een vruchtbaar jaar 
enn gezondheid voor de mensen en andere levende wezens.39 Gezondheid betekent 
duss dat de elementaire krachten gelijk aan elkaar zijn, dat wil zeggen: ze wegen tegen 
elkaarr op, zodat de een niet over de ander heerst. 
Hett gebruik van het woord Kpacru; door Eryximachos in het geval van de seizoenen 
verwijstt naar een in elkaar opgaan van de verschillende elementaire krachten tot een 
nieuwee kracht, waarin alle evenwichtig zijn vertegenwoordigd. Het gaat in het geval 
vann de seizoenen waarschijnlijk niet om een evenwicht dat bestaat uit een 
regelmatigee afwisseling van de elementaire krachten.40 Bij Alkmaion, die spreekt over 
dee gezondheid van het menselijk lichaam, lijk t de term Kpaaiq ook betrekking te 
hebbenn op een mengsel waarin de elementaire krachten zijn opgegaan. De drie 
termenn die Eryximachos gebruikt voor de relatie tussen de elementaire krachten in 
hett lichaam zijn: bevriend ($iXo«;), liefde (épöv, epo*;) en eensgezindheid (óuóvoia). 
Vriendschapp en eensgezindheid hoeven niet te duiden op een 'integratie', maar 
sprekenn deze niet tegen. Bij de term ëpax; lijk t dit wel het geval te zijn.41 

Err zijn nog twee andere termen in de rede van Eryximachos die in dit verband een 
belangrijkee rol spelen en verklaard dienen te worden: jtXno-uovii en KÉVOXTK;. In zijn 
besprekingg van de manieren waarop verklaard kan worden hoe een ziekte ontstaat, 
geeftt Alkmaion er twee: 'het waardoor' van de ziekte is terug te voeren op een teveel 
aann warmte of aan koude, maar 'het waaruit' van de ziekte is terug te voeren op een 
overmaatt of een gebrek aan voedsel. Maar beide vormen van 'oorzaak' hangen 
samen. . 
Teveell  of te weinig voedsel kan dit evenwicht verstoren. Het laat zich aanzien dat 
Eryximachoss met zijn termen voor 'vulling' en 'lozing' naar hetzelfde verschijnsel 
verwijstt als Alkmaion met zijn woorden 'overmaat of gebrek aan voedsel'. Om dit 
duidelijkk te maken moeten we ons wenden tot teksten uit het Corpus Hippocraticum. 
Inn het geschrift Over de oude geneeskunde (VM) uit de auteur ernstige kritiek op 
degenenn die een postulaat hebben aangenomen als basis voor hun discussie, zoals het 
warme,, koude, vochtige, droge of iets anders en hiermee ziektes en de dood onder de 

kwantitatievee gelijkheid, de tweede betreft een gelijkheid in vorm en in eigenschappen, dus meer 
kwalitatie ff  (cf. Muller  (1965) p. Xm, n. 19). Vlastos (1947) p. 65 merkt echter  naar  aanleiding van een 
fragmentt  van Parmenides op dat homoion en ison zo nauw verbonden zijn in dit stadium van denken 
datt  geometrische gelijkheid uitgedrukt kan worden met homoiotès. 
38DK,, 24 B4: TTJV 5è vveiav xfiv or6uu£xpov TWV TCOUDV Kpaaiv. 
3939Smp.Smp. 188a4-5: ópuoviav icoi Kpaoiv Xctpn acó^pova. 
^ i ee de par. 4.3. van dit hoofdstuk. 
41Ditt  wordt bevestigd door  de manier  waarop in het geschrift VM (14) gesproken wordt over  het al dan 
niett  gemengd zijn van de componenten van het lichaam. Onder  componenten van het lichaam worden 
verstaann het zoete, het bittere, het zure, het scherpe, het zoute, etc. "Wanneer  deze gemengd en met elkaar 
eenn mengsel vormen (ueuxvuéva Kal KEKpnuéva dXXfitoiaiv ) zijn ze noch zichtbaar  noch schaden ze 
dee mens. Wanneer  echter  een van hen afgescheiden is en alleen staat, dan is hij  én zichtbaar  én schaadt 
dee mens.' In par. 16 wordt er  gezegd: 'zolang het warme en het koude in het lichaam vermengd zijn, 
doenn ze geen pijn . Immers er  vindt voor  het warme vermenging en matiging plaats door  het koude en 
andersom.. Wanneer  elk van beide gescheiden is, dan veroorzaken ze pijn. '  In het tractaat Over de natuur 
vanvan de mens (Nat. Hom. IV) wordt gezondheid gelijkgesteld aan een evenwicht van de vier  sappen: 
'wanneerr  zij  in een evenwichtige verhouding staan wat betreft hun onderlinge samenstelling (ü\q npöq 
dXXnXaa Kpfjaux;) , vermogen en hoeveelheid en het best zijn gemengd (ueiivyuéva fi).'  Cf. ook PI. Ti. 
82a-b. . 
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mensenn uiteindelijk verklaren. Ze komen steeds met dezelfde verklaring en hebben 
geenn oog voor het empirische karakter van de geneeskunde.42 Aan de hand van 
bepaaldee voorbeelden laat hij zien welke fouten deze mensen maken door alle ziektes 
terugg te brengen tot een en dezelfde afwijking van de vaste verhouding van de 
basiselementenn van het lichaam. Zo komt hij te spreken over de pijn die door vulling 
enn lozing teweeg worden gebracht.43 De pijn die iemand voelt na een ontijdige lozing 
iss niet minder dan de pijn die voortkomt uit een ontijdige vulling. Als voorbeeld geeft 
hijj  iemand die gewend is één maaltijd per dag te nemen. Wanneer deze persoon zijn 
gewoontee verandert, kan dat een naar gevoel geven. Hoe komt dit? Iemand die 
gewendd is één maaltijd per dag te nuttigen, maar deze gewoonte plotseling verandert, 
heeftt niet gewacht totdat zijn digestieve organen het eten hebben verwerkt en weer 
rustigg zijn geworden. Ook degene die gewend is twee maaltijden per dag te nemen, 
maarr plotseling deze gewoonte verandert en nog maar één keer op een dag eet, krijgt 
hongerr en ondergaat pijn, maar nu omdat zijn organen het voedsel reeds verteerd 
hebben,, vóór er nieuw voedsel is om te verteren. 
Hett is duidelijk dat de termen 'vulling' (jiXnouovn) en 'lozing' (KÉVGÏOIC,) in verband 
gebrachtt kunnen worden met voeding (eten en drank).44 In de rede van Eryximachos 
zorgtt eros niet alleen voor een balans tussen de elementaire krachten, maar is ook 
gerichtt op de processen van vulling en lozing. Door middel van voeding worden de 
elementairee krachten aangevuld of een teveel uit het lichaam verwijderd. Wanneer de 
voedingg evenwichtig en regelmatig is, zal dit de balans tussen de basiselementen 
constituerenn en versterken. Afwijkende voeding doet een inbreuk op het evenwicht. 
Ditt houdt onder meer in dat Eryximachos ervan uitging dat deze elementaire krachten 

** 22VMVM 1 e.v. De ben het met Longrigg (1993) pp. 84 e.v. niet eens dat de auteur van Over de oude 
geneeskundegeneeskunde zich zou blootstellen aan dezelfde kritiek, doordat ook hij als basis voor zijn eigen theorieën 
postulatenn aanneemt die nauwelijks minder willekeurig zijn. De kritiek van de auteur van dit werk 
betreftt mijns inziens niet alleen het aannemen van één of meer postulaten, maar veeleer juist dat dit 
postulaatt telkens als verklaringsmodel te pas en te onpas wordt gehanteerd, waarbij voorbijgegaan wordt 
aann de uiteenlopende 'verschijnselen' die zich aan het lichaam voltrekken. Een arts moet in staat zijn om 
zijnn behandeling aan de situatie aan te passen en observeren of een bepaalde behandeling voldoet of niet 
(par.. 5). De opvatting dat voedsel dat erg bitter of zout is, schadelijk is voor de gezondheid, omdat het te 
bitterr of te zout is, is mijns inziens niet vergelijkbaar met de opvatting dat ditzelfde voedsel, net zoals 
anderr schadelijk voedsel, schadelijk is doordat het een overmaat aan hitte óf koude bezit. 
43VM9e.v. . 
**I nn het Hippokratische geschrift Over adem {Flat. I) worden ook beide termen gebruikt, maar het laat 
zichh aanzien dat ze in een ruimer verband zijn toegepast dan uitsluitend met betrekking tot voedsel. De 
auteurr maakt duidelijk dat tegengestelden de genezing vormen van tegengestelden: honger is een ziekte 
enn deze wordt genezen door te eten. Drank geneest dorst. Zo geneest vulling lozing en lozing vulling. 
Rustt geneest inspanning. Geneeskunde is gelijk aan het wegnemen van wat teveel is en het toevoegen 
vann wat te weinig is. Uit het geschrift Over de natuur van de mens (Nat. Hom.) blijkt dat de termen 
icévüxnc,, en nXn.O|xovrj inderdaad een ruimer gebruik kennen. In par. IV wordt het begrip gezondheid 
omschrevenn als het evenwicht tussen de vier sappen, het bloed, het slijm en de gele en zwarte gal, die 
samenn de $wsiq van het lichaam uitmaken; dit evenwicht, dat uit een mengsel ervan bestaat, heeft 
betrekkingg op samenstelling (icpdoaq), vermogen (Swanic,) en hoeveelheid (KXi\Qoq) van de sappen. 
Pijnn wordt veroorzaakt wanneer één van deze elementen te zwak of te sterk aanwezig is of gescheiden is 
enn niet met de anderen is gemengd. De plaats waar dit geïsoleerde element zich in het lichaam bevindt 
veroorzaaktt pijn, omdat er teveel van het betreffende sap op één plaats is. Wanneer één van die sappen 
inn grotere hoeveelheid het lichaam verlaat dan nodig is, geeft de lozing (KÉVOXTK;) pijn. Als de lozing 
zichh binnen het lichaam afspeelt, lijdt de persoon in kwestie dubbel pijn, zowel daar waaruit het sap is 
gekomenn en daar waamaartoe het is gestroomd. In par. DC worden de begrippen nogmaals genoemd om 
dee gedachte die we ook in Over adem zijn tegengekomen, te verwoorden: ziektes die door vulling 
ontstaan,, worden genezen door lozing en andersom. Edelstein (1945) p. 160 merkt op dat de manier 
waaropp in de passages uit Nat. Hom. en Flat de termen KÉVOXTK; en jcXncuoviï gebruikt worden, niet te 
vergelijkenn is met de wijze waarop Eryximachos ze toepast. In déze Hippokratische teksten zouden deze 
begrippenn niet opgevat worden als neigingen van het lichaam, maar eerder als middelen waarop een 
dokterr bij zijn behandeling van de patiënt moet vertrouwen. Dit lijk t mij niet juist. Het zijn goede 
behandelingsmethoden,, omdat ze de processen van het lichaam nabootsen. Dit blijkt met name uit de 
passagee uit Flat. en par. IX van Nat. Hom. 
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aanwezigg zijn in het voedsel. Dat deze gedachte bij Griekse artsen voorkwam, blijkt 
uitt ditzelfde medische tractaat (Overde oude geneeskunde)** 
Tott zover hebben we de kern van de opvattingen van Eryximachos over gezondheid 
toegelicht.. Er resten ons nog enkele punten die besproken moeten worden. 
Eryximachoss gaat uit van twee vormen van eros: de goede eros en de slechte eros. 
Dee goede eros brengt via de processen van vulling en lozing een evenwicht, dat is: 
gezondheidd tot stand. De slechte eros verstoort het evenwicht tussen de elementaire 
krachten.. Hij doorbreekt hun eensgezindheid en zorgt ervoor dat een of meer van 
dezee krachten afgezonderd worden en pijn en ziekte veroorzaken. Het is deze eros 
diee te werk gaat aan de hand van de verkeerde processen van vulling en lozing. 
Eryximachoss spreekt over beide vormen van eros alsof het inwendige krachten zijn 
vann het lichaam. Eros is een fysische kracht, eigen aan de fóai<; van het lichaam 
(186b4).. Bovendien gebruikt hij voor eros termen die in de medische literatuur gezegd 
wordenn van de elementaire krachten het warme, etc. Zo omschrijft hij een goede arts 
alss iemand 

diee in staat is in de lichamen waarin geen eros is (ëvecmv), maar  wel behoort te zijn, eros in te 
plantenn en te verwijderen wanneer  hij  voorhanden is (èvóvra).46 

Inn het eerste geval bedoelt Eryximachos de goede eros, in het laatste geval de slechte 
eros.. Het werkwoord èveïvai wordt in de Hippokratische geschriften gebruikt voor de 
aanwezigheidd van elementaire krachten in het lichaam.47 Eryximachos stelt dus 
expliciett dat de arts invloed kan uitoefenen op de eros in iemands lichaam. Hij 
omschrijftt de taken van een goede arts als volgt: 
a.. hij onderkent ('diagnosticeert') de goede en de slechte eros in de processen van 
vullingg en lozing (186c7-dl). 
b.. hij is in staat ervoor te zorgen dat het lichaam de slechte eros omzet in de goede 
eros. . 
c.. waar de goede eros niet aanwezig is zorgt hij ervoor dat die er komt en haalt de 
slechtee eros weg. 
d.. hij moet de tegendelen in het lichaam met elkaar verzoenen (186d2-5). 
Eryximachoss maakt een onderscheid tussen een arts als theoreticus en een arts die 
patiëntenn gezond maakt. De theoreticus (a) noemt hij iatpiKói;, degene die theorie 
omzett in praktijk (b-d) een Stiuiovpyóc,. Iemand die de goede en slechte eros in de 

4SI nn zijn kritie k op de artsen die uitgaan van een postulaat als het warme en/of koude e.d., bespreekt de 
auteurr  van dit tractaat de wijze waarop zij  zouden uitleggen dat bepaald voedsel de gezondheid schaadt 
(par.. 15). Deze artsen beschikken niet over  een absoluut warm of over  een absoluut koud dat aan geen 
anderee vorm zou deelhebben. Dat hebben ze niet uitgevonden. Zi j  hebben geen ander  voedsel en drinken 
tott  hun beschikking dan de rest van de dokters. Aan het ene voedsel kennen ze de eigenschap warm toe, 
aann het andere de eigenschap koud, aan weer  een ander  droog en aan weer  een ander  vochtig. Immers 
eenn patiënt zal hem vragen welk warm eten hij  moet innemen. De auteur  van Over de oude geneeskunde 
heeftt  er  op zich geen bezwaar  tegen dat aan bepaald eten of drinken de eigenschap warm, koud, etc. 
wordtt  toegekend; het punt is dat al deze warme dingen andere eigenschappen hebben; zo is het een zuur, 
hett  andere flauw, etc. Maar  er  zijn ook koude dingen die zuur  of flauw zijn. Het effect dat dergelijke 
dingenn hebben op de menselijke constitutie is in zijn ogen niet zozeer  te verklaren, doordat ze warm of 
koudd zijn, maar  doordat ze zuur, flauw of zout, en dergelijke zijn. Deze passage bevestigt dus de 
gedachtee dat voedsel basiseigenschappen bezit als het koude, het warme, etc., en dat de mens door  zich 
opp de juiste manier  te voeden het evenwicht van deze elementaire krachten kan bevorderen. 
*Smp.*Smp. I86d3-4. 
47Zi ee bijvoorbeeld VM par. XTV en XDC, XX, Nat. Hom, par. II . Voor  èvetvai als technische term in de 
Presokratischee literatuur  en medische teksten voor  de aanwezigheid van de ingrediënten die samen één 
geheell  vormen, zie Vlastos (1947) p. 78. Verder  doet de term é^eXelv die Eryximachos gebruikt voor 
hett  wegnemen van de slechte eros door  de arts sterk denken aan de term d^aipeoiq die gebruikt wordt 
voorr  de handeling van de arts die parallel loopt aan het process van KÉVOXJI ^ zie bijvoorbeeld Flat. I, Nat. 
Hom.Hom. Dt 
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processenn van vulling en lozing kan diagnosticeren, moet een theorie hebben over de 
manierr waarop de goede en slechte eros zich manifesteren en over de vraag wat de 
basiselementenn zijn waaruit de füoiq van het menselijk lichaam is opgebouwd. 
Hett laat zich aanzien dat de laatste drie taken in feite een en dezelfde zijn, namelijk 
hett bewerkstelligen van de homonoia tussen de tegendelen en deze zien te behouden. 
Hett bewerkstelligen van de homonoia impliceert dat de slechte eros wordt bestreden 
enn verdreven. Aan de hand van de natuurlijke processen van 'vulling' en 'lozing' dient 
dee arts in het organisme van zijn patiënt het evenwicht te herstellen.48 

4.2.. De muziek 

Hett evenwicht tussen tegengestelden in de muziek maakt Eryximachos duidelijk aan 
dee hand van een spreuk van Herakleitos: 

'hett ene', naar hij immers zegt, 'zelf uiteengebracht, wordt met zichzelf samengebracht, zoals de 
harmonieharmonie van een boog en van een lier.'49 

Eryximachoss laat zien dat hij, zoals het een Griekse arts betaamt, op de hoogte is van 
dee filosofie en in staat is zijn opvattingen in een breder theoretisch kader te plaatsen. 
Hett citeren van Herakleitos als autoriteit op het terrein van de filosofie der tegendelen 
lijk tt alleszins gepast en relevant. Nu heeft het er alle schijn van dat Plato Eryximachos 
eerderr een parafrase laat geven van Herakleitos' duistere woorden dan een letterlijk 
citaat.. Omdat dit mijns inziens relevant is voor de toonzetting van deze passage, licht 
ikk dit kort toe. Nu weten we niet precies hoe de spreuk van Herakleitos oorspronkelijk 
heeftt geluid. Er zijn namelijk twee bronnen voor dit aforisme die een verschillende 
versiee geven, de christelijke schrijver Hippolytos (Refut. DC, 9, 2) en deze passage in 
hett Symposium. Diels-Kranz nemen de tekst van Hippolytos als uitgangspunt en 
schrijven: : 

ot>> ^wiaoav ÖKOX; 8ia<t>epóuevov écovcan óiioXoyéei*  ndkivxponoc, dpuovvn ÖKoaorcep 
TÓ ôvv Kat A/ópTy; (DK 51)30: Zij begrijpen niet hoe het in onenigheid (of: wat in onenigheid is) 
mett zichzelf overeenstemt; een steeds terugkerende harmonia zoals die van een boog en van een 
lier. . 

Kir kk en Marcovich, die op grond van de passage in het Symposium óuoXoyéei 
vervangenn door ouu^épexai, noteren: 

48Inn Smp. 186cl e.v. omschrijft Eryximachos de taak van de arts als een ten dienste staan van de goede 
<elementen>> van elk lichaam, dat wil zeggen: de gezonde <elementen>. (xoïq uiv dya9oi<; éieacrcou 
TOÜTOÜ cKÓuaxoi; Kai vyieivoï? KOXÓV xapi^,e<jQai icai 6eï). Met xd dira9ó/\>Ytetvd kan hij niet de 
elementairee krachten bedoelen, omdat deze niet op zichzelf goed of slecht zijn. Wellicht slaan de termen 
opp de processen van 'vulling' en 'lozing'. Er zijn immers van elk een goede en een slechte variant: de 
goedee die de harmonie bevordert, de slechte die de harmonie verstoort. Het zou ook kunnen zijn dat 
Eryximachoss een wat vage formulering gebruikt om de parallellie met de rede van Pausanias vol te 
houden. . 
**Smp.**Smp. 187a4-6. De termen Sia+epóuevov en ovu4épeo9at kunnen ook op andere manieren vertaald 
worden:: 'Het ene zelf gescheiden komt met zichzelf samen', of 'Het ene zelf in onenigheid stemt met 
zichzelff  overeen'. De laatste vertaling wordt onder anderen gegeven door Kirk, Raven & Schofield 
(19832)) p. 192. Marcovich (1967) acht deze vertaling minder waarschijnlijk. Voor het citaat in het 
SymposiumSymposium is deze vertaling minder gewenst, aangezien anders de moeite die Eryximachos zich 
getroostt het ouu$épeo6ai nader toe te lichten als een vorm van óuoXovia, in het niet valt. 
^Dielss heeft de correctie van Miller ouoXoyeei voor ójioXoyéeiv overgenomen. Verder is de tekst 
zoalss Hippolytos hem geeft. 
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ouu ^wiaaiv ÖKQX; 5ia4>epóu£vov aütö auto) <ro\ifyépexav ïiaJUvxovoc, apuovir) 
ÖKöXTTiepp TO^OU Kai X\>pr\q.su. Zij begrijpen niet hoe het uiteengebracht (of: wat is 
uiteengebracht)) met zichzelf wordt samengebracht, een 'weerspannige' harmonia zoals die van een 
boogg en van een lier. 

Dee woorden van Eryximachos luiden: 

TÖÖ êv ydp <Jm,ai 'Sia^póuevov auxó aurai auu4>épea6ai, ©cmep apuoviav tó^ou TE 
Kaii  A-iipa .̂52 

Wanneerr we Eryximachos' versie van de woorden van Herakleitos vergelijken met 
dee twee andere versies, mogen we concluderen dat Plato Eryximachos een eigen 
parafrasee laat geven van het fragment van Herakleitos. Plato laat hem de volgende 
veranderingenn aanbrengen: 
1.. Hij laat de woorden 'zij begrijpen niet dat' weg. 
2.. Hij voegt als subject van de eerste zin tö ëv toe.53 

3.. Hij voegt het woordje awró toe. 
4.. Hij laat het woord jiaXivrpojicx; of TtaXivrovoc, achterwege. 
5.. Hij plaatst oxmep vóór apuoviav en niet vóór roljou xe Kai Xiipa .̂ 
Sommigee van deze wijzigingen (2, 3) zijn gering en hebben uitsluitend de functie te 
onderstrepenn dat het om een parafrase gaat en dat Eryximachos niet erg precies is in 
zijnzijn weergave. Verandering 1, 4 en 5 zijn verstrekkender. Met name het weglaten van 
dee woorden 'zij begrijpen niet dat' (1) heeft een sterke dramatische functie, die zover 
ikk weet, nog nooit is opgemerkt. We weten uit andere fragmenten van Herakleitos dat 
hijj  een lage dunk had van de massa.54 De 'grote' waarheid die hij in zijn boek 
ontvouwt,, gaat aan de mensen voorbij, zelfs nadat zij ervan gehoord hebben. Hun 
denkenn is beperkt: zelfs met behulp van Herakleitos' inzichten zijn zij niet in staat de 
waarheid,, de logos die gemeenschappelijk is, te vatten, ook al ligt het in ieders 
vermogenn 'zichzelf te kennen en verstandig na te denken'." In fragment DK 51 brengt 
Herakleitoss een van zijn meest centrale gedachten onder woorden: de eenheid achter 
dee tegendelen. Elk paar van tegendelen heeft een verbindend element, of achter elk 
paarr van tegendelen gaat een 'harmonie' schuil, die hij ook logos noemt. Ook deze 
gedachtee wordt door de meeste mensen niet begrepen. Maar juist met dit 'niet 
begrijpen'' speelt Plato. Hij laat Eryximachos immers zeer nadrukkelijk onder 
woordenn brengen dat Herakleitos zelf eigenlijk niet goed begrepen heeft wat hij zegt: 

Ookk voor  iedereen die ook maar  even zijn aandacht erop vestigt is het overduidelijk dat de muziek 
inn dezelfde situatie verkeert als deze, zoals misschien ook Herakleitos bedoelt te zeggen - immers 
dee manier  waarop hij  zich althans uitdruk t is niet gelukkig.36 

"Kir kk  (1954) p. 203. Voor  een overzicht van de mensen die kiezen voor  óuotoyéei en van hen die 
ovp^épeiaii  lezen, zie Marcovich (1967) p. 119. Kahn (1979) p. 195 verdedigt de lezing van Diels 
(zowell  óuoXoyéEi als naXivrpoKoq). Het probleem van de keuze tussen JiaXivxporox; en naXivrovoq 
laatt  ik achterwege, omdat dit verder  voor  mijn bespreking van de passage van het Symposium niet 
relevantrelevant is. De heb zelf in mijn uitgave van fragmenten van Herakleitos (PALLAS 3, Leeuwarden (1996) 
p.. 243) gekozen voor  de tekst zoals Diels die geeft. Marcovich geeft verder  een volledig overzicht van 
allee antieke bronnen nó het Symposium. Hij  (pp. 124-125) beschouwt de lezing ónoXoyéei als een 
Stoïschee versie van het fragment. Zij n argument om cruu^épetai te prefereren boven óuoXoyéei is dat 
Platoo cruu^épetctv gebruikt, terwij l óuoAoym beter  bij  zijn doel zou passen. 
5252Smp.Smp. 187a4-6. 
53Daaromm meen ik dat de suggestie van Diels in zijn kritisch apparaat dat de lezing van Hippolytos 
ónoXoyeïvv misschien voortkomt uit ópoAoyel ëv meer  aandacht verdient (pace Kir k (1954) pp. 204 
e.v.). . 
«Vergelijkk  bijv. de fragmenten DK 1,2,17,34, 56. 
«Cf.DKUÓ. . 
»5m/7.. 187aM. 
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Enn na het parafraseren van de woorden van Herakleitos zegt hij: 

Hett is volslagen onzinnig (noXXn, dXo-yia) om te zeggen dat harmonia uiteen wordt 
gebracht/wordtt gescheiden of uit dingen bestaat die nog gescheiden worden. Nee, wellicht 
bedoeldee hij dat harmonia dankzij de muziek voortgekomen is uit dingen die tevoren verschilden, 
hett hoge en het lage, maar die later tot overeenstemming zijn gekomen.37 

Terwijll  Herakleitos meent dat de mensen de gedachte die hij in zijn spreuk formuleert 
niett begrijpen, draait Eryximachos de rollen om: het is eigenlijk Herakleitos die niet 
goedd begrepen heeft wat hij zelf zegt. Immers wat er staat is onzin en kan hij niet 
bedoeldd hebben.58 Plato laat Eryximachos Herakleitos corrigeren. Maar heeft 
Eryximachoss Herakleitos wel begrepen? Is de ironie niet dat het Eryximachos is die 
niett goed begrepen heeft wat er staat en toch tot de mensen behoort die 'niet weten'? 
Ikk zal dit toelichten. Eryximachos brengt op verschillende manieren een correctie aan. 
1.. Harmonia van twee tegenstellingen kan niet op hetzelfde moment bestaan als de 
betreffendee dingen verschillen. Wanneer de harmonia tot stand is gekomen, zijn de 
verschillenn opgeheven. Dit impliceert voor zijn theorie van de goede en de slechte 
eross dat beide niet tegelijk kunnen voorkomen: óf de goede eros overheerst 
(harmonia),(harmonia), óf de slechte zorgt voor een tegenstelling. 
2.. Eryximachos schuift met de betekenis van het werkwoord Sia+épeoem. In zijn 
parafrasee staat het werkwoord tegenover ouû épeoOca en betekent: uiteengebracht 
worden.. In dat geval gaat het om twee apart staande tegenpolen en lijk t het 
werkwoordd een ruimtelijke dimensie te hebben. Tegenover opoXoyeiv krijgt 
5ia<Mpea0ctii  de betekenis van 'verschillen'. Dit geeft een ander karakter aan de 
tegenstelling:: geen ruimtelijke connotatie en bovendien hoeft Sia^épeoöat in dit gebruik 
geenn absoluut verschil in te houden. 
3.. Eryximachos suggereert dat Herakleitos zou bedoelen dat 'harmonia 
uiteengebracht/gescheidenn wordt' (187a7). Maar dat is niet wat Herakleitos zegt. De 
anderee mogelijkheid, namelijk dat 'harmonia bestaat uit dingen die nog uiteen-
gebracht/gescheidenn moeten worden', lijk t meer op wat Herakleitos bedoeld heeft.59 

4.. Eryximachos gaat niet in op de wijze waarop Herakleitos het woord öpnovin. 
gebruiktt en werkt slechts één van de mogelijke betekenissen uit. Kahn heeft 
overtuigendd laten zien dat Herakleitos zich opzettelijk in dubbelzinnigheden op het 
niveauu van syntaxis en semantiek uitdrukt: zijn ambigue taalgebruik is functioneel.60 

Zoo drukt Herakleitos met een enkel woord vaak een veelvoud aan gedachten uit. Dit 
iss evident wat betreft het woord dpnovin. in fragment DK.51. Dit woord heeft als 
basisbetekeniss 'het samenvoegen van twee of meer dingen tot één geheel dat meer is 
dann de som van zijn delen'.61 Zo kan het woord betrekking hebben op 1. de bezigheid 
vann de timmerman, die verschillende onderdelen samenvoegt tot één geheel; 2. twee 
partijenn die een overeenkomst sluiten; 3. muziekinstrumenten, waarvan de snaren zo 
gestemdd zijn dat ze gezamenlijk (niet: tegelijk) een reeks klanken voortbrengen die 
aangenaamm klinken. De term harmonia duidt in het laatste geval een melodische 

*Smp.*Smp. 187a6-b2. 
MHett  woord dXoyia dat Eryximachos in de mond neemt en waarmee hij  Herakleitos afstraft, lijk t een 
toespelingg op het logos -begrip; dit moet de ogen van de lezer  openen voor  het ironiserende karakter  van 
dezee passage. 
^Dezee observatie doet ook Hug (1876) p. 75. 
«Ziee Kahn (1979) pp. 87 e.v. 
6lEryximachoss maakt een toespeling op deze grondbetekenis van dpuovia, door  de term in verband te 
brengenn met dpiió^eiv 'samenvoegen'  (Smp. 187b7) Ik baseer  mij  voor  dit overzicht van de 
grondbetekenissenn van dpuovia vooral op Guthrie (1962) pp. 220 e.v. en 435 e.v., Hussey (1972) pp. 
43-44,, Kahn (1979) pp. 196 e.v. en Barker  (1984) pp. 163-168, waar  hij  het begrip zoals het door  Plato 
wordtt  gebruikt bespreekt. 
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structuurr aan, waarbij hij de betekenis kan hebben van een toonladder, zoals de 
Dorische,, Phrygische, Lydische;62 van toongeslacht, zoals het enharmonische 
toongeslacht,633 en van octaaf.6* 
Uitgaandee van de gedachte van de ambigue complexiteit van Herakleitos' taalgebruik 
laatt het zich aanzien dat de term dpu.oviri in fragment DK 51 in ieder geval op het 
volgendee betrekking kan hebben.65 

1.. De constructie van de boog en lier. In het geval van de boog zijn verschillende 
mogelijkhedenn gegeven: de tegendelen zijn de twee uiteinden van de boog in rust 
enn de pees vormt de dpnovin;66 of de tegendelen zijn het hout en de pees als de 
boogg gespannen is, óf de twee uiteinden (de handen) als de boog gespannen is. De 
harmoniaharmonia is in dit geval de vlucht van de pijl.67 Ook bij de lier gaat het om de 
constructiee van het instrument, waarbij de dpuovui de spanning van de snaren is.68 

2.. De muziek die de lier voortbrengt. De tonen die de lierspeler door de verschillende 
snarenn aan te slaan voortbrengt zijn de tegendelen. De dpuovin, bestaat uit het 
geheell  van de toonladder.69 

3.. Kahn, die óuoJLoyéei leest, ziet ook een toespeling op onenigheid tussen twee 
partijenn (5ia-). De logos is de structuur achter de tweedracht.70 

4.. De boog en de lier zijn zelf tegendelen als respectievelijk het instrument van 
oorlogg en dat van vrede. Het zijn de attributen van Apollo, de dpuovin, van deze 
tegenpolen.71 1 

Hoee vat Eryximachos nu Herakleitos' woorden op? In ieder geval interpreteert hij de 
woordenn 'de harmonia van een Her' in muzikale zin, hij zegt immers: 

Wellichtt bedoelde hij dat harmonia dankzij de muziek is voortgekomen uit dingen die tevoren 
verschilden,, het hoge en het lage, maar die later tot overeenstemming zijn gekomen.72 

'' Apuovia staat in de uitleg van Eryximachos voor een melodische structuur. Omdat hij 
overr slechts twee elementen spreekt, die de tegendelen vormen, kunnen we denken 
aann het octaaf, maar dit is niet noodzakelijk. 'Het hoge en het lage' kunnen ook in het 
algemeenn staan voor de hoge en de lage tonen van een toonladder. Hij noemt de 
harmoniaharmonia een samenklank (atijî oavia), waarmee hij bedoelt dat de klanken in een 
reekss achter elkaar voortgebracht worden en niet tegelijk. Hij spreekt 

62ZoaIss in Pi. N. 4.46; Plato R. 398e, 617b (cf. het commentaar van Adam ad loc); Arist. Met. 
1093al4. . 
63Zoalss in Aristoxenos Harm. p. lm. 
«Zoalss in Philolaos DK 6. 
65Ikk geef hier niet alle mogelijke nuances van de interpretaties die aan het dpjiovirj-begrip in dit 
fragmentt zijn gegeven. Voor een overzicht, zie Marcovich (1967). 
^Zoo Marcovich (1967) pp. 127-128; hij leest JtaXivtovcs;. 
67Zoo bijv. Kahn (1979) pp. 198-199; hij leest reaHvtpoTioq. 
68Zoo bijv. Kirk (1954) p. 208 en Kirk, Raven & Schofield (19832) p. 193; zij lezen Ticrt-ivcovoc,. 
Verdeniuss (1942) p. 78 noemt het frame van de lier de dpuovitv Hij verwijst naar Soph. fr. 223: 
piryvuc,, dpuoviavv xopootóvov) Aüpctq, en Arist. Rhet. 1413al: tó^ov èon «txSpnvyi; ax<>p5oc, (cf. ook 
Theogn.. trag.fr. I (p. 769N.). 
"Zoo Kahn (1979) p. 199, die aan deze interpretatie van de ópuovir) van de lier de voorkeur geeft, boven 
diee van de constructie van het instrument. Hij verwijst naar fragment DK lO^mwdyvec, o\a KOI OVX 
öXa,, avucfrepóuevov 5ia<|>epóu£vov, awaSov SiaSov, iccd ÈK ndvicov ëv icai è£ èvöc, Tidvxa. 
Marcovichh maakt geen melding van deze interpretatie van het dpuoviii-begrip. (Kirk is expliciet tegen, 
ziee Kahn p. 284, noot 426 en Kirk (1954) pp. 15,169,204, 208). Hussey (1972) pp. 43 e.v. koppelt de 
interpretatiee van ópuovin, aan de keuze tussen rcaXivrovoc, en ïtaMvrponoc,. In het eerste geval gaat het 
omm de boog en lier wanneer ze niet functioneren, in het laatste geval om de beide instrumenten in 
gebruik. . 
70Kahnn (1979) pp. 197-198. Hij verwijst naar fragm. DK 50: otitc èuoü, dUd toü Uyoi> dKotiaavraq 
ÓUOXOTEÏVV ao^óv èauv ëv «dvra elvai. 
71Zoo Kahn (1979) p. 200, pace Kirk (1954) p. 208. 
nnSmp.Smp. 187a8-b2. 
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hoogstwaarschijnlijkk niet over accoorden, omdat het bij de Grieken ongebruikelijk 
wass accoorden aan te slaan.73 De hoge en lage tonen zijn op zichzelf genomen eikaars 
tegengestelden,, maar samen vormen ze een eenheid, de toonladder. Of anders 
geformuleerd:: vanuit het perspectief van de toonladder vormen de hoge en lage tonen 
eenn eenheid of een overeenstemming (óuoXoYta). Het tweede element van de 
muzikalee homologia is het ritme, dat Eryximachos definieert als een afwisseling van 
'hett snelle en het langzame';74 ritme bestaat dus uit een afwisseling van lange en korte 
noten.. Deze zijn op zichzelf genomen eikaars tegengestelden, maar vormen samen 
eenn eenheid, namelijk ritme. 
Hett is voor Eryximachos van belang dat hij aan zijn toehoorders duidelijk kan maken 
datt de structuurmakende kracht (eros) in de muziek in feite dezelfde is als die bij de 
lichamelijkee processen. Dit is niet gemakkelijk, aangezien de gezondheid in het 
menselijkk lichaam iets heel anders is dan een melodische structuur. Bij het lichaam 
hadd hij ëpcoc, gelijkgesteld aan óuóvoia, eensgezindheid. Dit woord wordt de 
verbindendee factor. De structuur van zijn redenering verloopt als volgt: Wat is 
dpuovia?? Dat is een <rufi+a>via (samenklank); ovu>a>via is een vorm van ô oXoyia 
(overeenstemming)) en aan óuoXoyia ligt óuovoia, dat is ëpox; ten grondslag. Langs deze 
wegg heeft hij het prefix óuo- slim ingevoegd om uiteindelijk bij ëpcoc, te belanden. En zo 
kann hij muziek definiëren als de kennis van de verschijnselen van eros (td épomicd) 
mett betrekking tot harmonie en ritme en heeft hij geneeskunde en muziek in wezen 
tott eenzelfde soort wetenschap gemaakt.75 

Wee hebben gezien dat volgens Eryximachos in het menselijk lichaam de 
eensgezindheidd der tegendelen hoogstwaarschijnlijk neerkomt op een evenwichtig 
mengsell  van de betreffende tegendelen. Bij de muziek heeft deze eenheid een ander 
karakter.. De tonen vormen een harmonische reeks en vermengen zich niet. Een 
anderr teken dat de parallellie met de gezondheid als een eensgezindheid tussen 
tegengesteldee krachten niet helemaal opgaat, is dat Eryximachos hier niet spreekt 
vann tegendelen die vijandig aan elkaar zijn. Dat aspect is bij lage en hoge tonen niet 
relevant.. Nu begrijpen we beter waarom hij zoveel moeite doet de toehoorders ervan 
tee overtuigen dat dpuovia een vorm is van óuoA-oyla. Dat dpuovia een vorm is van 
óuoAovia,, is niet onlogisch. Bovendien is het voor zijn redenering van belang dat hij op 
eenn begrip overstapt met een prefix ópo-. Vervolgens is de stap van óuoXoyia naar 
óuovoiaa zo gering, dat het de toehoorders niet hoeft op te vallen dat het niet terzake 
doett om te spreken van de eensgezindheid van de verschillende tonen. Eryximachos 
betoontt zich in dit opzicht een man die het vak van de retoriek verstaat. Om aan de 
anderee kant van de reeks te beginnen (via dpuovia naar óuovoia) is retorisch gezien de 
enigee weg om te verbloemen dat het begrip eensgezindheid in de muziek niet erg op 
zijnn plaats is. 

Ookk in het geval van de muziek maakt Eryximachos een onderscheid tussen een 
theoretischh niveau en de praktische toepassing van het vak. Het onderkennen van 
melodischee structuur en ritme formuleert hij als het theoretische niveau. In de 
omschrijvingenn van de melodische en ritmische structuren, dus op het theoretische 
vlak,, is natuurlijk uitsluitend de goede eros werkzaam.76 Immers de structuur van 
bijvoorbeeldd de Phrygische toonladder en die van het Iambische metrum liggen vast. 

73Robinn (19586) p. LI V interpreteert de dpuovia in de rede van Eryximachos wel als een 'accord 
musical'.. Dat het niet over  accoorden gaat, maakt ook het voorbeeld van het ritme duidelijk : het gaat om 
tonenn die n&  elkaar  zijn gespeeld. Nergens laat Eryximachos blijken dat de eenheid die ritme is, anders 
iss dan de eenheid die dpuovia is. 
74Voorr  dpuovia en pu6jió<; als de twee constituerende elementen van muziek, vergelijk PI. Prt. 326b2, 
R.R. 398d2, waar  Xovoc, als derde element wordt toegevoegd. 
™Smp.™Smp. 187c4-5. 
76Dee correctie van Badham, overgenomen door  Burnet, van moe; (handschriften) in it o (187c7) lijk t mij 
niett  nodig. Zo ook Robin (19586) p. LIV , en Konstan &  Young-Bruehl (1985) p. 41. 
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Enn deze staan als geheel voor een 'harmonische' klank of maat. Het is de erotische 
krachtt die de reeks van tonen tot een harmonisch geheel maakt. Zodra deze 
toonladderr of maat wordt uitgevoerd of in nieuwe composities wordt toegepast, liggen 
dee zaken anders. Op dit niveau heeft de slechte eros wel een kans zich te 
manifesteren.. Er kunnen namelijk fouten gemaakt worden of de melodische of 
ritmischee structuren kunnen niet op de juiste wijze worden toegepast. Hier is een 
goedee vakman, die kennis van zaken heeft, nodig om de slechte eros tegen te werken 
enn uit te bannen. Ook op dit terrein is het dus voor mensen mogelijk invloed uit te 
oefenenn op de werking van eros. De goede eros heeft voor modellen gezorgd die de 
juistee structuren weergeven. Een kenner hiervan dient degenen die zich op het gebied 
vann de muziek bewegen te begeleiden. Eryximachos noemt zijn taak een vorm van 
naiSeiaa (vorming), hetgeen hij omschrijft als het juist toepassen van de 
gecomponeerdee melodieën en metra. Vorming aan de hand van muziek dient in de 
ogenn van Plato een moreel doel. In het kader van zijn argumentatie om aan te tonen 
datt dpexiï leerbaar is, laat Protagoras in de gelijknamige dialoog zien dat de hele 
opvoedingg gericht is op het aanleren van dpetiï. Zo heeft ook het onderwijs in de 
muziekk een vormende waarde: de zielen van de kinderen worden erdoor zachter, 
gevoeligerr voor ritme en voor harmonie en meer geschikt voor woord en daad. Heel 
hett leven van de mens vereist immers een evenwicht van ritme en harmonia.77 In de 
StaatStaat verbindt Plato de verschillende melodische structuren met verschillende typen 
karakters.788 Ook Eryximachos maakt toespelingen op deze moraliserende werking 
vann muziek: muzikale vorming moet gericht zijn op de mensen die icoauioi zijn (187d4-
5). . 

Terugg naar de parafrase van het fragment van Herakleitos. Het weglaten van het 
woordd jtaXivTpojicx; of jiaA,ivrovo<; en het verplaatsen van het woord dpuovia né cikmep 
hebbenn een duidelijke functie in het betoog van Eryximachos. Hij gebruikt 
Herakleitos'' woorden als een instap voor een zeer specifiek geval van dpjiovia, terwijl 
dee filosoof met de woorden 7iaA.ivrpoj[ô /jia>.ivTovo<; apuovvn. over een universeel patroon 
spreekt.799 Maar dit is niet helemaal waar. Eryximachos spreekt over een specifieke 
dpnovia,, maar tegelijk geeft hij aan dat deze specifieke dpuovia in wezen niet veel 
anderss is dan de gezondheid in het lichaam. Bovendien hanteert hij hetzelfde woord 
dpuoviaa ook voor het evenwicht tussen de elementaire krachten in verband met de 
seizoenen.800 In principe doet Eryximachos hetzelfde als Herakleitos: het voorbeeld 
vann de dpuovia in de muziek dient ter explicitering van een patroon dat een wijdere, 
algemenee strekking heeft. 
Latenn we nu bekijken in hoeverre het onderscheid dat Eryximachos aanbrengt tussen 
zijnn opvatting van wat dpuovia is en die van Herakleitos functioneel is. Het probleem 
datt zich hierbij voordoet, is dat we niet weten hoe Plato Herakleitos' woorden heeft 
geïnterpreteerd.. Het is echter waarschijnlijk dat twee interpretaties van het dpuovia-
begripp voor de hand liggen: die van de constructie van de lier (en boog) en het 
bespelenn ervan. 
Stell  dat Plato de laatste interpretatie in zijn hoofd had.81 Dan is het onderscheid dat 
Eryximachoss aanbrengt tussen twee opvattingen van dpuovia niet erg helder. Er is 
eenn dpuovia die bestaat uit elementen die nog verschillen en er is een dpuovia die 
bestaatt uit de elementen die tot overeenkomst zijn gekomen. Neem als voorbeeld zijn 

77Platoo Prt. 326a6-b6. De termen eupvOuia en eüapuoaria zijn eigenlijk onvertaalbaar. Taylor  (1976) 
p.. 18 vertaalt ze met respectievelijk 'grace' en 'proper  adjustment'. 
78/J.. 398d-402a, vergelijk ook de Wetten 673a. 
"Stell  dat Herakleitos naXivtovoq had geschreven, dan zouden we kunnen veronderstellen dat 
Eryximachoss dit woord heeft weggelaten om de fysische interpretatie van de lier  niet op te roepen. 
*°Smp.*°Smp. 188a4. 
8,ZoKir kk (1954) p. 204. 
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omschrijvingg van ritme. Dit is een afwisseling van het snelle en het trage, dat wil 
zeggen:: van korte en lange klanken. We kunnen inderdaad pas van ritme spreken als 
zichh een afwisseling van korte en lange klanken heeft plaatsgevonden: een bepaalde 
reekss van prosodisch afwisselende klanken maakt pas ritme. Het is dus vanuit het 
perspectieff  van het totaal van deze reeks van verschillende klanken dat we kunnen 
sprekenn van een overeenkomst of eenheid. Maar deze eenheid bestaat altijd uit 
verschillende,, zich na elkaar manifesterende elementen. Pas als er na een lange klank 
eenn korte klank gezongen of gespeeld wordt, is er ritme, niet eerder. Dus ritme is net 
zoo goed te omschrijven als een eenheid van elementen die verschillen. En ditzelfde 
geldtt voor dpnovia als toonladder. Dus wanneer Plato deze betekenis van dpuovin uit 
hett fragment van Herakleitos in zijn hoofd had, is het verschil dat Eryximachos 
aanbrengtt slechts een woordenspel. 
Stell  nu dat Plato ervan uitging dat Herakleitos met de harmonia van een lier de 
constructiee van het instrument bedoelde. In dat geval zou de harmonia inderdaad 
bestaann uit elementen (het frame en de pees die het frame bij elkaar houdt) die 
gelijktijdiggelijktijdig een eenheid vormen. Maar dit is een heel ander harmonia-begrip dan 
waaroverr Plato Eryximachos laat spreken. In dat geval zou Eryximachos gelijk 
hebbenn dat er een belangrijk onderscheid was tussen hem en Herakleitos. Maar 
wanneerr we nauwkeurig de passage 187a6-b2 bekijken, moeten we concluderen dat 
Platoo Eryximachos laat suggereren dat beiden in principe over dezelfde interpretatie 
vann de harmonia van een lier spreken, namelijk als een reeks tonen. Daarom meent 
Eryximachoss ook dat Herakleitos niet goed nagedacht heeft over wat harmonia is. 
Maarr deze kritiek is dus ten onrechte. 
Hoee het ook zij, de conclusie lijk t gerechtvaardigd dat Plato Eryximachos met zijn 
uiteenzettingg over wat een dpuovia nu eigenlijk inhoudt ironiseert. De arts begrijpt zelf 
niett goed waarover hij spreekt. Hij beschuldigt Herakleitos ervan dat hij onzin 
spreekt.. Maar hij behoort zelf tot 'degenen die niet begrijpen'. De ironie van de 
passagee is nog bijtender als we ervan uitgaan dat Herakleitos in plaats van o-uu$épexca 
hett woord óuo^ovéei heeft geschreven. In dat geval laat Plato zien dat de slordigheid 
vann de arts in het parafraseren van Herakleitos' woorden - hij maakt een 
contaminatiee van verschillende fragmenten (DK 51 en DK 10) - tot een warrig en 
tamelijkk onzinnig (aXoycx;) betoog leidt.82 

4.3.. De seizoenen 

Dee werking van de beide vormen van eros op het gebied van de seizoenen lijk t in 
grotee lijnen op de manier waarop zij zich in het menselijk lichaam manifesteren. 
Eryximachoss brengt dit verband expliciet aan. Hij noemt dezelfde elementaire 
krachten,, het warme, het koude, het droge en het vochtige.83 De goede eros zorgt 
voorr een evenwicht tussen hen, dat hij aanduidt met de termen dpuovia en ïcpdau;.*4 Dit 
evenwichtt zorgt voor een 'goed jaar' en gezondheid voor alles wat op aarde leeft. 
Zolangg de goede eros de bovenhand heeft, brengen de elementaire krachten geen 
schadee teweeg. 
Wee kunnen ons afvragen over welk evenwicht Eryximachos spreekt: 

^Dee keuze tussen cruu^épe-rai en óiiofcryéei, dat wil zeggen: de keuze tussen de tekst van Hippolytos 
off  die van het Symposium als bron, is dus niet zozeer een kwestie of óuotoyéei al dan niet beter bij het 
doell  van de tekst zou passen (Marcovich, zie noot 51) maar heeft veeleer te maken met de mate waarin 
wee vinden dat de ironisering van Eryximachos door Plato hier gepast is. 
öHett enige verschil is dat het aantal beperkt is tot vier. Bovendien gebruikt hij het meervoud xd Oepuó 
etc.,, in plaats van xó 0epu,óv. Dit is misschien te verklaren, doordat hij over de verschillende seizoenen 
spreektt en de rol van een elementaire kracht per seizoen verschilt. 
MMSmp.Smp. 188a4. De goede eros wordt hier aangeduid met de woorden KÓouxoq ëpoiq. 
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1.. Het evenwicht tussen de seizoenen, waarbij elk seizoen om beurten de suprematie 
heeftt en dus ook de elementaire kracht die verbonden is met een specifiek seizoen. 
Ditt evenwicht impliceert dat de mate waarin bijvoorbeeld het warme in de zomer 
overheerst,, de mate waarin het koude in de winter overheerst niet mag overtroeven. 
Hett evenwicht is een balans vanuit het perspectief van het hele jaar.85 

2.. Het evenwicht tussen de elementaire krachten per seizoen. De krachten zijn zo met 
elkaarr gemengd dat een van de krachten overheerst, maar niet in die mate dat hij 
schadee aanbrengt. 
Dee eerste mogelijkheid wordt met name gesuggereerd door het gebruik van de term 
dpuovia.. Eryximachos heeft in de vorige passage uitvoerig betoogd dat het dpjiovla-
begripp uit een reeks bestaat die pas een eenheid vormt, wanneer elk element van de 
reekss heeft plaatsgevonden. Dit sluit naadloos aan op de gedachte van de regelmatige 
afwisselingg van de seizoenen die vanuit het perspectief van het jaar een eenheid 
vormen. . 
Tochh wijzen de meeste elementen uit deze tekst erop dat Eryximachos de tweede 
mogelijkheidd voor ogen heeft. Het woord Kpaot; dat in één adem met dpuovia wordt 
genoemd,, duidt eerder op een mengsel van elementen die gelijktijdig een geheel 
vormenn dan van elementen die een evenwicht creëren door zich successievelijk voor 
tee doen.86 Ook het begin van deze passage wijst in deze richting: 

Immerss ook de samenstelling/het systeem van de seizoenen van het jaar is vol van die beide 
vormenn van eros en telkens wanneer de elementen die ik zojuist noemde, het warme, het koude, 
hett droge en het vochtige, in hun verhouding ten opzichte van elkaar de orderlijke eros ontmoet 
hebbenn ...87 

Dee woorden 'in hun verhouding ten opzichte van elkaar' lijken ook te suggereren dat 
hett om een mengsel gaat, ook al is dit niet strikt noodzakelijk. Als het echter juist is 
datt Eryximachos in het geval van de seizoenen spreekt over een soort chemisch 
mengsell  van de elementaire krachten, hanteert hij een ander öpuovict-begrip dan in 
hett geval van de muziek. Door het gebruik van dezelfde term probeert hij een verband 
tee leggen tussen de werking van de goede eros op het gebied van de muziek en die 
vann dezelfde eros op het gebied van de meteorologie, maar Plato laat zien dat dit 
verbandd schijnbaar is, doordat de arts in beide gevallen een andere betekenis aan de 
termm dpuovia toekent. 
Zodraa de slechte Eros sterker is dan de goede, is de schade die hij aanricht groot. Hij 
zorgtt voor ziektes en epidemieën. Het is opvallend dat Eryximachos in deze passage 
dee werking van beide vormen van eros zeer nadrukkelijk beschrijft met termen uit de 
menselijkee moraal en omgangsvormen. De goede eros wordt Koouioq genoemd, een 
termm die de betekenis heeft van 'geordend', maar ook van 'ordelijk', 'fatsoenlijk'. De 
slechtee eros wordt voorgesteld als iemand die üppic, pleegt en daardoor döiida 

8SZiee Vlastos (1947) p. 60. Hij laat zien dat deze theorie zijn neerslag heeft gekregen in het Corpus 
Hippocratkum.Hippocratkum. Vergelijk Epid. m, 15, Aêr. 10, Nat. Hom VU. Cf. ook PI. Phlb. 26b. 
86Ookk in de Phaedo (111b) wordt in het kader van de beschrijving van de gebieden waar de zielen van 
dee doden verblijven, gesproken over icpdcn; van de seizoenen. Ook hier ligt waarschijnlijk de nadruk op 
dee samenstelling van elk seizoen, die zo is dat de mensen er vrij zijn van ziektes en langer leven dan de 
mensenn op deze aarde. Cf. Burnet (1911) en Rowe (1993) ad loc. la Phaedo 86b omschrijft Simmias 
dee ziel als een Kpdou; en dpuovia van het warme, koude, droge, vochtige en dergelijke elementen. Ook 
hierr lijk t tcpdoic, gebruikt te zijn in de zin van een 'chemische' vermenging. Bumet (1911) ad loc. 
verwijstt naar deze passage uit het Symposium. 
%1%1Smp.Smp. 188al-4. De woorden r\ xeüv copcöv xoü èviauxoü aiiaxaaic, (samenstelling, constellatie, 
systeem)) is mijns inziens dubbelzinnig: ze kan betrekking hebben op de manier waarop elk afzonderlijk 
seizoenn is gevormd, maar ook op de verhouding tussen de seizoenen. 
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teweegbrengt888 De slechte Eros overschrijdt zijn grenzen, toont zijn superioriteit en 
deeltt klappen uit. Wanneer de goede Eros overheerst, is het evenwicht tussen de 
elementairee krachten aotypoov, ingetogen, dat wil zeggen: de elementen weten zich te 
beheersen.. De tegenovergestelde houding van de elementen geeft Eryximachos weer 
mett jiteove îa, 'het meer willen hebben dan de ander', 'uit zijn op zijn eigen voordeel' 
enn dKoojiict, 'wanorde', 'onbehoorlijkheid'.89 De beschrijving van de klimaats-
veranderingenn in termen van de menselijke moraal heeft enerzijds de functie het 
betoogg van Eryximachos te laten aansluiten bij de traditie van de natuurfilosofie. Bij 
verschillendee Presokraten vinden we eenzelfde neiging om processen in de natuur in 
menselijkee termen te beschrijven. Ik kom hierop terug. Dat de natuurkrachten een 
persoonlijkk karakter krijgen, onderstreept dat Eryximachos een verband poogt aan te 
brengenn tussen zijn theorie over de werking van beide manifestaties van Eros en die 
vann Pausanias, die sprak over beide vormen van Eros van het intermenselijk contact. 
Wee zullen in de volgende paragraaf zien tot welke problemen dit verband leidt. 
Dee kennis van de relaties op dit domein van de 'erotische' verschijnselen wordt 
astronomiee genoemd. Het, is de kennis die betrekking heeft op de seizoenen, maar 
Eryximachoss voegt hieraan ook de bewegingen van de sterren toe. Zoals Dover 
duidelijkk maakt geloofde men dat bepaalde sterren, zoals Sinus, invloed uitoefenden 
opp het klimaat op de aarde.90 Een verschil tussen deze vorm van kennis van beide 
Erotenn en van hun processen en de geneeskunde en muziek, is dat de mensen op het 
terreinn van meteorologie geen invloed kunnen uitoefenen. De mens kan namelijk de 
goedee eros niet bevorderen en de slechte eros niet bestrijden. Dat is ook de reden 
waaromm Eryximachos op dit terrein geen onderscheid maakt tussen een theoretisch 
niveauu (het onderkennen van de twee vormen van eros) en een praktisch niveau (het 
ingrijpenn in het 'erotisch' proces). 
Dee vraag rijst of Eryximachos iets zegt over de manier waarop de goede Eros zich 
manifesteertt ten koste van de slechte Eros en hoe deze laatste de overhand kan 
krijgenn boven de ander. De enige aanwijzing is wellicht het gebruik van het woord 
tx>%i\tx>%i\ (188a3): wil hij ermee aangeven dat het toeval de scepter zwaait over de 
processenn in de natuur? Dit lijk t het feit te weerspreken dat het om goddelijke 
krachtenn gaat die werkzaam zijn. Of is het element toeval een beschrijving van de 
manierr waarop deze goddelijke krachten in de ervaring van de mensen werken? 
Suggereertt verder de morele dimensie in de activiteiten van de elementaire krachten 
eenn zekere vorm van hylozoïsme? Op deze vragen krijgen we geen antwoord. We 
moetenn er rekening mee houden dat Plato met het schetsmatige en enigszins warrige 
karakterr van Eryximachos' betoog over de werking van eros op het niveau van het 
klimaatt hem ook hier ironiseert. 

4.4.. De relatie tussen goden en mensen 

Hett laatste terrein van de werkzaamheid van beide vormen van Eros dat 
Eryximachoss behandelt is dat van de godsdienst. Offers en mantiek zijn in feite op 
nietss anders gericht dan op het behoud van de goede Eros en de genezing van de 

MDoorr de slechte Eros ueiè xfy; ü|Spea>c, (188a7) te noemen verwijst Eryximachos naar het onderscheid 
vann Pausanias tussen de Pandemische en de Ouranische Eros. De laatste omschreef hij namelijk met de 
woordenn üppeax; duoipov (181c4). Het is met name Agathon die zich expliciet tegen de gedachte 
verzett dat Eros onrecht zou kunnen doen, cf. Smp. 196b6-7. Over Eryximachos en hybris, zie Fisher 
(1992)) p. 460. 
89Alss het juist is dat de woorden itXeove^iac, ïcai aicoouiac, (188b4) betrekking hebben op de 
elementairee krachten, dan duiden de woorden xwv èpwiKÖv (188M-5) hier niet zoals in 186c6, 187c5, 
c6-77 op de beide 'erotische' krachten. Zie het commentaar van Bury en Rose ad loc. 
'"Doverr in zijn commentaar op het Symposium ad loc. 
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slechtee Eros. Hij definieert asebeia als het niet vereren van de Eros die orde en 
ordelijkheidd waarborgt (icoojiioq) en hem niet terwille zijn. Mantiek is 

datgenee wat vriendschap tussen goden en mensen bewerkstelligt door kennis van de 
verschijnselenn van Eros op hett niveau van de mensen, voor zover deze in verband staan met wat 
behoortt en met vroomheid.91 

Aann deze dimensie van het werkterrein van Eros voegt hij ook de verhouding tussen 
kinderenn en ouders toe, hiermee beantwoordend aan het volksgeloof dat een 
oneerbiedigee bejegening van ouders een vorm is van asebeia. Eryximachos vat de 
werkingg van de goede eros dan ook samen met de bewering dat deze god 

onss in staat stelt met elkaar om te gaan en vrienden te zijn, zelfs met degenen die sterker/machtiger 
zijnn dan wij, de goden.92 

Hett onderscheid dat Eryximachos bij de geneeskunde en de muziek maakte tussen 
eenn theoretisch niveau en een praktisch niveau, is wellicht ook hier bedoeld, ook al 
heeftt hij het niet expliciet aangebracht. Immers mensen kunnen invloed uitoefenen op 
hunn relatie met de goden en hun best doen de goden bevriend te houden. Mantiek is 
dee theoretische kant van de religieuze houding van de mensen, want zij bestudeert de 
tekenenn die de goden aan de mensen geven. Langs deze weg komt de mens te weten 
off  de goden boos zijn op de mensen en wat zij met hen van plan zijn. Dan komt de 
praktischee toepassing: door middel van offers kunnen mensen de goden verzoenen, 
hett evenwicht herstellen en hun vroomheid tot uiting brengen. 
Wanneerr we het functioneren van beide vormen van Eros op het terrein van de religie 
vergelijkenn met de essentie van de dubbele Eros in het geval van de geneeskunde, 
meteorologiee en de muziek, moeten we concluderen dat Eryximachos weer een 
anderee vorm van evenwicht gelijkstelt aan de goede Eros. In de geneeskunde en de 
meteorologiee bewerkstelligde de goede Eros een evenwicht tussen de elementaire 
krachten.. Ook in het geval van de geneeskunde sprak hij over vriendschap.93 Maar 
dezee balans bestaat uit het elkaar in evenwicht houden: de ene kracht weegt op tegen 
dee ander. In de muziek formuleerde hij een heel ander begrip van 'harmonid: een 
eenheidd die bestaat uit elementen die elkaar opvolgen. In het geval van de relatie 
tussenn goden en mensen gaat het niet om de gedachte dat beide werelden elkaar in 
evenwichtt houden, zoals bij de fysische processen. De goede eros betekent dat de 
mensenn zich correct jegens de goden gedragen en de goden niet boos op ons zijn.94 

Maarr de goden blijven altijd de meerderen van de mensen. In die zin is er geen 
evenwicht.. Plato onderstreept deze asymmetrie door nadrukkelijk te vermelden dat 
dee goden met wie de mens door de werking van de goede Eros bevriend raakt, 
krachtiger/machtigerr zijn.95 Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor de verhouding tussen 
kinderenn en ouders. De gedachte van Eros als een universeel principe wordt hierdoor 
well  erg vertroebeld. 
Ookk de rol van de slechte Eros is niet helemaal zonder problemen. Eros is een god, 
duss ook de slechte Eros.96 Juist in deze passage waar gesproken wordt over de 
betrekkingenn tussen mensen en goden, doet zijn rol enigszins dubieus aan. 
Eryximachoss omschrijft de juiste Eros als de god 

9l9lSmp.Smp. 188c7-d3. 
nnSmp.Smp. 188d8-9. 
«'Cf.. Smp. 186d6. 

ee enige parallellie is dat Eros de vijandigheid wegneemt, zowel tussen de elementaire krachten als 
tussenn goden en mensen. 
9595Smp.Smp. 188d9: toïq Kpeircooiv ftyieöv 6eo! .̂ 
^Smp.^Smp. 186bl en 188e4. 
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diee zich realiseert op het terrein van het goede, tezamen met ingetogenheid en rechtvaardigheid, 
zowell  bij ons als bij de goden,97 

Hoee zou de omschrijving van de andere god, de slechte Eros, eruit hebben gezien? 
Eryximachoss vermijdt derhalve in het kader van de relatie tussen mensen en goden 
expliciett te spreken over de slechte Eros.98 Zo is het opvallend dat hij asebeia 
definieertt als een onjuiste houding tegenover de goede Eros en niet, zoals te 
verwachtenn was, als het gericht zijn op de slechte Eros. Blijkbaar vindt Plato het 
onjuistt dat zelfs de goede Eros als god een brug is tussen mensen en goden. Hij laat 
Diotimaa Eros tot een daimon maken, een wezen dat tussen goden en mensen staat. Zo 
iss hij op passender manier de god van de mantiek.99 

5.. Eryximachos en de erotiek 

Eryximachoss doet het voorkomen dat zijn rede een aanvulling is op die van Pausanias. 
Zijnn kritiek is dat Pausanias' behandeling van eros te beperkt is. In dit hoofdstuk laat ik 
echterr zien dat de opvattingen van Eryximachos over eros juist helemaal niet 
aansluitenn bij die van Pausanias en met name geen ruimte laten voor de psychische 
variantt van eros, zoals hij deze noemt. 

Hett  ongelijke en gelijke 
Wee hebben gezien dat in de rede van Pausanias het principe van 'het gelijke bemint 
hett gelijke' een rol speelt, ook al formuleert hij het nog niet expliciet. Al aan het begin 
vann zijn behandeling van de werking van de dubbele eros op het gebied van het 
menselijkk lichaam formuleert Eryximachos het beginsel dat als een rode draad door 
zijnn rede loopt: 

Hett gezonde van het lichaam en het zieke, zijn - daar is men het over eens - verschillend (ëxepov) 
enn ongelijk (dvóuoiov) en het ongelijke verlangt naar en bemint ongelijke dingen.100 

Hett Grieks van deze laatste woorden kan twee dingen betekenen: 
1.. Twee verschillende dingen verlangen beide naar ongelijksoortige dingen. 
2.. Twee verschillende dingen verlangen naar elkaar. 
Inn de context waarin deze woorden worden gezegd, hebben ze de eerste betekenis. 
Eryximachoss zegt niet dat het gezonde verlangt naar het ongezonde, maar dat het 
gezondee andere dingen bemint dan het ongezonde. Vandaar dat de eros van het 
gezondee iets anders is dan de eros van het ongezonde: de goede eros en de slechte 
eros. . 
Maarr in het vervolg van zijn behandeling van de gezondheid blijkt dat hij de regel ook 
inn de andere betekenis opvat. Immers wat doet de goede eros? Hij brengt de 
elementairee krachten bij elkaar, die Eryximachos omschrijft als zeer vijandig en 
tegengesteldd aan elkaar. De arts moet ervoor zorgen dat de tegendelen van elkaar 

"Snip."Snip. 188d5-7. Het is begrijpelijk dat Hug (1876) de woorden Kat nap' futïv icai Jtapd Scot? 
atheteertt Bury (ad loc.) maakt bezwaar omdat het om een vaste formule zou gaan. 
MDitt is ook opgemerkt door Hug (1876) pp. 80-81. Deze observatie neemt niet weg dat ik denk dat in 
188c77 de lezing van de handschriften wuc, "Epcotaq de juiste is (zo ook Bury en Robin) i.p.v. xovc, 
èpavtaqq (zo Bumet, die Stobaeus volgt). Robin geeft aan dat Burnet zich vergist door ervan uit te gaan 
datt handschrift W wel de lezing tovq epoivrac, geeft. Dover, die Burnet volgt, construeert de zin erg 
ingewikkeld,, door a als object van tou; èpovtac, te nemen. 
"Ziee Smp. 202e3 e.v. Cf. ook Wippem (1965) p. 127. 
100Smp.. 186b5-7: Het Grieks waarvan de laatste woorden de vertaling zijn luidt: tó 8è dvóuoiov 
dvóuoiovv émOufiei KQI èpci. 
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houdenn (épöv). Eros maakt ze in zekere zin aan elkaar gelijk (ónó-voia). Ook bij de 
meteorologiee ligt hetzelfde principe ten grondslag aan de 'harmonie' tussen de 
tegendelenn die uiteindelijk gezondheid teweegbrengt voor alles wat op aarde leeft De 
werkingg van de goede eros houdt dus in dat dingen die ongelijk zijn bij elkaar komen. 
Ookk in de muziek brengt de goede eros twee tegengestelden, of het nu om een 
toonladderr of om ritme gaat, bij elkaar tot een eenheid. Het hoge en lage, het snelle en 
tragee worden tot overeenstemming en eensgezindheid gebracht (auaJLoyia en 
fiUüvoia).fiUüvoia). Ook in het geval van de mantiek doet zich in principe hetzelfde voor: mensen 
enn goden leven in gescheiden werelden, die ongelijk aan elkaar zijn. De goede eros 
brengtt ze dichter tot elkaar. Onder invloed van de slechte eros gaan in de materiële 
wereldd (lichamen en het klimaat) de elementaire krachten daarentegen uit elkaar en 
hett evenwicht wordt opgeheven. Zo zegt Eryximachos dat, wanneer de slechte eros 
overheerst,, rijp, hagel en meeldauw het land teisteren. De slechte eros verbindt dus 
hett gelijke met het gelijke. Dit verklaart dat Eryximachos de negatieve kracht ook als 
eenn vorm van eros beschouwt. Elke elementaire kracht zoekt zichzelf op.101 Bij de 
muziekk en de mantiek is dit principe minder duidelijk aanwezig. 
Watt dit aspect betreft is de rede van Eryximachos geen afsluiting van die van 
Pausanias.. De Ouranische liefde, de pendant van de goede eros bij Eryximachos, 
impliceertt juist het tegenovergestelde: het mannelijke voelt zich aangetrokken tot het 
mannelijke:: het gelijke zoekt het gelijke. Eryximachos' opvatting over de werking van 
dee goede eros vormt dus een breuk in plaats van een vervolg op die van Pausanias. 
Aann de goede eros van Eryximachos ligt een ander principe ten grondslag, waardoor 
zijnn eros een ander werkterrein krijgt dan de Ouranische bij Pausanias.102 Dat Plato 
dezee discrepantie tussen beide verslagen wil onderstrepen, blijkt uit de nadrukkelijke 
formuleringg van het principe aan het begin van de bespreking van het eerste 
voorbeeldd (de lichamelijke gezondheid) dat Eryximachos geeft. 

Erotiekk en de natuurfilosoilsche benadering 
Datt Eryximachos' visie op eros geen ruimte laat voor de erotische dimensie van eros, 
waaroverr Pausanias gesproken heeft, büjkt nog uit twee andere passages die we tot 
dusverr onbesproken hebben gelaten. Deze passages leggen een tegenstrijdigheid in 
dee houding van Eryximachos bloot: hij pretendeert dat zijn benaderingswijze van eros 
zóó allesomvattend is, dat deze ook die van Pausanias omvat, maar uiteindelijk lukt het 
hemm niet de erotische kant van eros op consistente wijze een plaats in zijn visie te 
geven.. Het gaat om de volgende twee passages: 186b8-c5 en 187d4-e6. In 186b8-c5 
zegtt hij het volgende: 

Zoalss Pausanias zojuist zei dat het gepast is om de goede mensen terwille te zijn, maar schandelijk 
omm dit jegens de losbandigen onder ben te zijn, zo is het ook in het geval van de lichamen zelf: het 
iss gepast en het behoort om de goede en wel de gezonde elementen van elk lichaam terwille te zijn 
-- en dit is wat de naam geneeskunde heeft - maar de slechte en zieke elementen terwille te zijn is 
schandelijkk en dit behoort niet, als iemand een vakman wil zijn. 

Eryximachoss legt in deze passage een duidelijk verband tussen Pausanias' 
behandelingg van eros en de taak van een goede arts. Hij vindt dat de arts dezelfde 

1011 Kramer (1959) pp. 498-499 en 502 benadrukt dat in de rede van Eryximachos het thema 'één over 
vele'' centraal staat: de slechte Eros bewerkstelligt het vele en de goede Eros het ene. Dit is dus een te 
simplistischee benadering. 
1022 De Pandemische Eros kenmerkt zich bij Pausanias door enerzijds het principe van het gelijke trekt het 
gelijkee aan (de Pandemische man is minder mannelijk dan de Ouranische en valt daarom op jongere 
jongenss en vrouwen), anderzijds door het principe van het ongelijke trekt het ongelijke aan (man valt op 
vrouw).. Ook in dit geval is er dus ook geen volledige overeenkomst. De slechte Eros speelt echter bij 
Eryximachoss een minder centrale rol dan de goede Eros. 
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regell  moet toepassen op het menselijk lichaam als Pausanias had geformuleerd in het 
kaderr van de erotiek. 
Zoalss we hebben gezien, vormt het probleem van de rol van de jongen bij de 
seksualiteitt in een homoseksuele relatie de rode draad van het betoog van Pausanias. 
Hoee kan de jongen zich aan de volwassen man overgeven en hem terwille zijn 
(xaptCeröai)) zonder dat dit zijn eerbaarheid schaadt? Pausanias had gesteld dat de 
eromenoss zich uitsluitend aan die mannen mag overgeven, die in staat zijn om in ruil 
hiervoorr paideusis terug te geven. Dit moeten de mannen zijn die goed zijn en andere 
waardenn nastreven dan alleen het seksueel genot. De term 'losbandig' (ÖKÓXOOTO*;), die 
Eryximachoss gebruikt voor de mannen die een slechte invloed op de jongens hebben, 
omdatt ze hen uitsluitend voor hun eigen seksuele genot gebruiken, is zeer gepast. 
Pausaniass had deze term niet gebruikt, maar hij vat exact samen wat Pausanias 
bedoelt. . 
Inn de parafrase van de opvatting van Pausanias wordt het terwille zijn (xapi£eoe<u) 
doorr Eryximachos in dezelfde betekenis gebruikt als Pausanias: het betreft de houding 
vann de eromenos ten opzichte van zijn erastes. De erastes voelt eros voor de jongen 
enn het terwille zijn is de wijze waarop de jongen aan deze eros tegemoet komt. In het 
betoogg van Eryximachos zijn bijvoorbeeld het warme en het koude de elementen 
waartussenn de eros plaatsvindt. Deze zijn als het ware de erastes en de eromenos. 
Maarr ook hier vinden we een breuk met de theorie van Pausanias. Het is vreemd om 
hett warme en het koude als zodanig te karakteriseren, omdat de asymmetrie die zo 
kenmerkendd is voor de erastes-eromenos-relatie, volledig afwezig is. Eryximachos 
probeertt dit nog enigszins te verdoezelen door in 186d6 te spreken over vriendschap 
enn liefde, als zou de relatie tussen de twee elementaire krachten beantwoorden aan 
diee van de eromenos ten opzichte van de erastes OiXia) en aan die van de erastes ten 
opzichtee van de eromenos (ëptoq). Maar dit onderscheid is in het kader van de 
elementairee krachten die tot elkaar worden aangetrokken Zinloos en niet relevant. 
Dee ongelijkheid tussen de theorie van Pausanias en die van Eryximachos wordt nog 
groter,, wanneer we het xapiCea6ai-begrip bij Eryximachos nader onder de loep 
nemen.. Het is in zijn visie de geneeskunde, oftewel de arts, die de gezonde elementen 
terwillee moet zijn. Dat wat gezond is, is de door de goede eros tot stand gebrachte 
harmonie.. De handeling van het xapi£eoeai houdt dit evenwicht in stand, verstevigt en 
hersteltt het, zodra het door de slechte eros is aangetast. De arts die dit verricht, is een 
anderr dan degene die door eros bevangen is, en staat buiten deze relatie. Bij 
Pausaniass is de eromenos de agens van het terwille zijn. En de xópu; is een dienst die 
verleendd wordt, omdat de agens in ruil ervoor iets terugkrijgt. Bij de arts geldt het als 
eenn plicht het gezonde een dienst te bewijzen, bij de eromenos niet. We zien hier dus 
datt Eryximachos aan het xapiCeaftu een andere betekenis en een ander gebruik geeft, 
terwijll  hij juist doet voorkomen dat hij op dit punt naadloos aansluit bij de vorige 
spreker. . 
Ookk in de tweede passage is iets eigenaardigs aan de hand. Direct nadat hij heeft 
vastgesteldd dat de praktijk van de muziek een goede vakman nodig heeft, zegt hij het 
volgende: : 

Wantt hetzelfde argument komt terug, namelijk dat het behoort om moreel ontwikkelde mensen 
terwillee te zijn (xapi£eo6ai), ook op zo'n manier dat zij die het nog niet zijn dit in grote mate 
zoudenn kunnen worden, en dat het behoort om de eros van hen in stand te houden, en dit is die 
schonee Eros, de Ouranische, de Eros van de Muze Ourania. De andere, die van Polymnia, de 
Pandemische,, behoort men met omzichtigheid bij hen toe te passen op wie men hem zal 
toepassen,, opdat hij/men het genot ervan zal plukken, maar geen enkele losbandigheid teweeg zal 
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brengen;; zo is het in ons vak een zware opgave de verlangens inzake het culinair gebied goed toe 
tee passen, zodat men zonder ziek te worden het genot ervan kan plukken.m 

InIn de passage over de geneeskunde bracht Eryximachos de schijnbare parallellie 
tussenn het xapiC,zaBai op het erotische niveau en dat in de geneeskunde in twee 
zinsdelenn onder woorden: één zinsdeel vatte op juiste wijze de opvatting van 
Pausaniass samen, het andere gaf die van Eryximachos weer. In de eerste zin van de 
hierbovenn geciteerde passage die de afsluiting vormt van het onderdeel over de 
muziekk lijk t Eryximachos eenzelfde parallellie aan te willen brengen maar nu in één 
zin.. De zin is erg vaag en onduidelijk, hetgeen waarschijnlijk te verklaren valt doordat 
dee arts in één zin zowel wederom het erotische niveau van het xapiCeoeai als ook de 
roll  van het xapiCeoöai. in de muziek wil weergeven.104 Wederom wil hij een verband 
aanbrengenn tussen zijn rede en die van Pausanias. Omdat beide niveaus, het erotische 
enn de muziek, door elkaar lopen, is het goed om vanuit elk perspectief de zin te 
interpreteren. . 
1.. Het erotische niveau. Eryximachos beweert twee zaken: het is nodig om de moreel 
ontwikkeldee mensen terwille te zijn, maar ook degenen die dat nog niet zijn, maar dat 
willenn worden. In het eerste geval spreekt hij over de eromenoi die hun erastai een 
dienstt moeten bewijzen. Maar in het tweede geval richt hij zich tot de erastai die in 
ruill  voor de seksuele diensten van de jongen, hem paideusis bieden. Dit is vreemd, 
doordatt Pausanias voor de wederdienst van de erastai niet de term xapi£e<rftoa heeft 
gebruikt.1055 Vervolgens kunnen de woorden 'het behoort om de eros van hen in stand 
tee houden' op drie manieren worden geïnterpreteerd: 
a.. 'de eros van hen' slaat op de erastai en het zijn de eromenoi die deze eros, dat is: de 
Ouranische,, in stand moeten houden. 
b.. 'de eros van hen' slaat, hetgeen het meest voor de hand ligt, op de erastai en de 
eromenoi.. Wie nu deze liefde moet bewaken, is echter niet duidelijk. Misschien de 
samenlevingg of de wetgever - Pausanias spreekt immers over een nomos - maar er 
vindtt in dit geval een verandering van subject plaats. 
c.. 'hen' zijn de eromenoi en we vertalen 'de liefde voor hen'. De erastai moeten deze 
eross die een pedagogisch aspect bevat in stand houden. 
Datt deze zin zo onduidelijk is, heeft te maken met het andere betekenisniveau dat 
Eryximachoss erin heeft aangebracht, namelijk: 
2.. het niveau van de muziekbeoefening. Naar analogie van de geneeskunde moet de 
agenss van het xapi£eo-9cu de vakman zijn van wie in de zin onmiddellijk hieraan 
voorafgaandd gezegd is, dat hij nodig is om de juiste eros te onderkennen en om de 
uitvoerderss op het spoor van deze eros te brengen. Wie zijn nu de moreel 
ontwikkeldenn onder de mensen en degenen die dat willen worden, die hij terwille 
moett zijn? De eerste groep moeten de componisten en uitvoerders zijn, die door de 
juistee vorm van muziek al gevormd zijn; de tweede groep waarschijnlijk de jeugd die 
nogg gevormd moet worden. Met 'de eros van hen' bedoelt Eryximachos 
waarschijnlijkk hun hartstocht voor de muziek, waarbij het vooral gaat om de 
hartstochtt van degenen die al gevormd zijn.106 Deze eros is de Ouranische liefde. 
Eryximachoss legt dus een verband aan tussen de juiste vorm van muziekbeoefening 
enn moraal. Het zijn de moreel uitgebalanceerde mensen die in staat zijn de juiste vorm 

imimSmp.Smp. 187d4-e6. 
1044 Er zijn maar drie commentatoren die zich wagen aan een interpretatie van deze passage: Hug (1876) 
adad loc., Robin (19586) pp. LV-LV I en Dover (19822) ad loc. Alleen ook Hug gaat er van uit dat ook het 
erotischee aspect in deze zin een rol speelt. 
1033 Pausanias gebruikt hiervoor wel de term wrnpexetc; (184d5). 
1066 Ik ben het dus niet met Dover eens, die meent dat net gaat om de eros van de luisteraars. Een andere 
mogelijkheidd zou kunnen zijn dat het gaat om de eros tussen de uitvoerder of componist en zijn leerling, 
waarbijj  de paideusis een belangrijke rol speelt. 
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vann muziek voort te brengen. De expert op dit gebied moet de hartstocht van deze 
mensenn aansporen, begeleiden en ervoor zorgen dat zij zich ontwikkelen. Maar wat 
moetenn we ons voorstellen bij de Pandemische variant van deze hartstocht?107 Is dat 
dee hartstocht voor de verkeerde vorm van muziek, oftewel de muziek die niet uitgaat 
vann de harmonia en het ritme, zoals de arts deze begrippen heeft geformuleerd? Hij 
maaktt dit niet verder duidelijk, maar wellicht moeten we hierbij denken aan wat Plato 
inn de Staat zegt over de verkeerde vormen van muziek.108 Bepaalde toonaarden 
passenn niet bij het karakter dat de wachters moeten hebben.109 Dat geldt ook voor 
bepaaldee ritmes. Alleen ritmes die bij een geregeld (KOOUIOU) en dapper leven passen 
zijnn toegestaan. Er zijn ritmes die slaafsheid, overmoed en waanzin weergeven. Deze 
moetenn dus niet ten gehore worden gebracht.110 

Wee komen nu op het laatste punt waarin deze passage opmerkelijk is. De slechte eros 
iss niet geheel verwerpelijk. Het genot dat deze eros geeft mag geconsumeerd 
worden,, zolang dit genot maar niet tot losbandigheid leidt. Wat moeten we in het geval 
vann de muziek onder dit genot verstaan en om wiens genot gaat het? Het voorbeeld 
vann het koken benadrukt dat het niet gaat om de koks, maar om degenen die van 
lekkerr eten houden. Dit betekent dat Eryximachos denkt aan het genot dat de muziek 
geeftt aan de luisteraars, niet aan degenen die de muziek componeren of uitvoeren. 
Wanneerr we aan de andere kant denken aan de erotiek, dan gaat het om het genot 
vann degenen die de eros in praktijk brengen: het genot van de seksualiteit. Misschien 
moetenn we dus in het geval van de muziek aan beide groepen denken: de makers en 
uitvoerders,, en de luisteraars.,n Terwijl de slechte eros in deze passage niet in zijn 
geheell  wordt verworpen, is dit wel het geval bij de geneeskunde, meteorologie en de 
mantiek.. Ook in de Staat is de muziek die aanleiding geeft tot slechte eigenschappen 
niett toelaatbaar. Waarschijnlijk heeft de parallellie met de erotische variant, die in 
dezee passage voortdurend op de achtergrond aanwezig is, hierbij een rol gespeeld. 
Immerss het xapi^eoöai impliceert seksualiteit. Maar Pausanias had de Pandemische 
eross verworpen, omdat deze juist alleen maar op f|8oviï is gericht. De gedachte om het 
genott van de slechte eros wel toe te laten, wordt geadstrueerd met een voorbeeld uit 
dee praktijk van de geneeskunde. En wellicht vinden we hier de oorsprong van deze 
gedachte.. Artsen zijn ook mensen van de praktijk. Het verbod van het zinnelijke 
genott strookt niet met de manier waarop de meeste mensen leven. Plato onderstreept 
dezee visie van de arts door de manier waarop Eryximachos functioneert tijdens het 
verloopp van het symposion. Frappant is in deze context dat Eryximachos aan het 
beginn van de bijeenkomst erop aandringt dat iedereen zelf bepaalt hoeveel hij gaat 
drinken.. Plato vat het samen met de woorden 'drinken voor het genot1."2 Wijn drinken 
kann slecht zijn als iemand geen maat weet te houden. Dronkenschap is lastig voor de 
mensen.. Blijkbaar is 'genot' in dit geval een goede maat om niet in akolasia te 
vervallen. . 

1077 Het verbinden van de Ouranische en Pandemische eros met de twee muzes, die we kennen uit 
Hesiodoss {Theogonie 75-79), heeft mijns inziens geen diepere betekenis. Het belangrijkste is dat hij 
nadrukkelijkk een verband wil leggen tussen dee dubbele Eros in de muziek en de twee goden in de rede 
vann Pausanias. Zie Hug (1876) ad loc. en Robin (19586) p. LV. 
11<*R.<*R.  398c e.v. 
«°»Ziee Adam (19632) I, pp. 202-204. 
1100 In deze passage van de Staat maakt Plato duidelijk hoe het kan dat muziek en karaktervorming 
samenhangen:: hij stelt eerst dat ritme en toonaarden aangepast worden aan het woord en niet andersom: 
duss de inhoud van het lied is bepalend voor het ritme en de toonaard. En de woorden weerspiegelen de 
gesteldheidd van de ziel van degene die de muziek heeft gecomponeerd. Dus alleen mensen die een goed 
karakterr hebben maken passende muziek. Bovendien zijn ritme en melodie dingen die tot het binnenste 
vann de ziel doordringen. Muziek bij uitstek vormt de ziel. Vandaar dat uitsluitend bepaalde vormen van 
muziekk onderdeel mogen zijn van de vorming van de wachters. 
1,11 Deze interpretatie sluit aan bij de vaagheid van het subject van achtereenvolgens jipoo$épT|, 
Kapiuóonxai,, éujioiTJan. (187e2-3). 
mmSmp.Smp. 176e3: npöc. n&ovnv. 
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Alss conclusie van deze bespreking mogen we stellen dat de beschouwing van 
Eryximachoss over eros allerlei inconsequenties bevat. De geef de belangrijkste. 
-- Hij maakt de bewering niet waar dat zijn rede als het ware een afsluiting vormt op 
diee van Pausanias. Ze verschillen te veel op wezenlijke punten om ze als een geheel te 
zien,, zoals Eryximachos voorspiegelt. De werking van de goede eros is bij de arts 
gebaseerdd op het principe: het ongelijke bemint het ongelijke, bij Pausanias 
daarentegenn op het principe: het gelijke wordt aangetrokken door het gelijke. De 
opvattingg van wat eros is verschilt. Zo wordt de 'erotische' relatie bij Pausanias 
gekenmerktt door een asymmetrie, bij Eryximachos niet. De arts holt het xapi;eo9ai-
aspectt uit. Het betreft bij hem niet meer een facet van de 'erotische' relatie, maar het 
ingrijpenn van iemand die buiten de eigenlijke 'erotische' structuur staat. 
-- Ook al probeert hij door de herhaling van termen te suggereren dat het eros-begrip 
bijj  alle vier de domeinen dezelfde betekenis heeft en uniform is, toch blijkt uit onze 
analysee dat er verschillen zijn. Zo is de eenheid die de goede eros in de geneeskunde 
enn de meteorologie teweegbrengt van een ander karakter dan in de muziek. Ook is 
datgenee wat de goede eros bewerkstelligt in fysische processen iets anders dan op 
hett terrein van de verhouding tussen goden en mensen. Bovendien leidt de aanname 
vann een universeel werkzame slechte én goede eros tot problemen. De slechte eros is 
inn principe de verstoorder van het evenwicht van de goede eros en moet verdreven 
wordenn of niet toegelaten worden. In het geval van de muziek büjkt deze regel niet op 
tee gaan. We mogen het genot dat deze eros geeft tot een zekere graad toelaten. 
Waarschijnlijkk karakteriseert Plato de arts door deze nuanceringen als een man die 
oogg heeft voor de verschillende aspecten van de wereld om ons heen en als iemand 
diee praktisch is ingesteld. Maar aan de andere kant vertoont zijn visie op de dubbele 
eross als universele kracht vanuit theoretisch perspectief grote mankementen. 

6.. De functie van de rede 

Dee rede van Eryximachos is van Plato een knap stukje werk geweest. Enerzijds heeft 
hijj  er een serieuze poging van gemaakt om vanuit de natuurfilosofische traditie een 
algemenee theorie te geven van de universele krachten van eros, anderzijds laat hij de 
onvolkomenhedenn aan dit verklaringsmodel zien. Sommige commentatoren hebben 
mijnss inziens te eenzijdig de bron benadrukt waaraan Eryximachos zijn theorieën 
heeftt ontleend. Zo wordt óf Empedokles óf de medische wetenschap als inspiratie-
bronn voorgesteld.113 Plato heeft mijns inziens juist moeite gedaan om de bijdrage van 
dee arts een algemeen natuurfilosofisch karakter te geven, zonder daarbij te willen 
verwijzenn naar één specifieke filosoof of één bepaald vakspecialisme. Dat hij een arts 
heeftt gekozen als woordvoerder van de natuurfilosofische traditie, maakt het 
waarschijnlijkk dat hij een breed spectrum aan opvattingen uit deze traditie heeft 
willenn weergeven. Artsen waren, zoals we gezien hebben, goed thuis in de 
filosofischee theorieën omtrent de constitutie van het menselijk lichaam en de wereld 
waarinn de mens leeft: de $wic,. 

113Andersonn (1993) pp. 31 e.v. benadrukt te sterk dat Empedokles de vader  van Eryximachos' 
opvattingenn zou zijn. Dit ligt voor  de hand in het geval van de werking van de dubbele Eros, ook al zijn 
err  belangrijke verschillen tussen de theorie van Empedokles over  OiXi a en Neïicoc, en die van 
Eryximachoss over  de goede en slechte Eros. Zo scheidt bij  Empedokles Neikos dat wat aan elkaar 
ongelijkk  is, bij  Eryximachos verbindt de slechte Eros wat gelijk is. De werking van de goede Eros 
beperktt  zich, in tegenstelling tot 4>iXia, tot het verbinden van datgene wat ongelijk is. Vergelijk Muller 
(1965)) p. 110. Bij  andere aspecten zijn de overeenkomsten tussen Eryximachos en Empedokles veel 
minderr  duidelijk . Zo is het niet waarschijnlij k dat Empedokles een volledig uitgewerkt schema had van 
dee vier  elementen, gekoppeld aan de elementaire krachten, het warme, het koude, het vochtige, het 
droge.. Zie Lloyd (1964) pp. 256-257, Wright (1981) pp. 26-27, Longrigg (1993) p. 107. Ook de 
theoriee die Eryximachos ontwikkelt over  muziek is ons niet bekend uit de fragmenten van Empedokles. 
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Dee theorie van de tegendelen als verklaringsmodel voor fysische processen in de 
wereldd om ons heen is niet specifiek eigen aan één filosoof, zoals Empedokles.114 Ze 
gaatt terug op Anaximander.115 Plato lijk t inderdaad een toespeling te maken op deze 
filosooff  door het gebruik van de term 'onrecht' (óSuria), dat de elementaire krachten 
tenn opzichte van elkaar al dan niet zouden verrichten.116 Dezelfde term lezen we in het 
fragmentt BI van Anaximander: 

wantt zij (de elementen) betalen elkaar straf en boete voor hun onrechtmatige daad (öSiicia) 
volgenss het geordende verloop van de tijd.U7 

Dee theorie van de tegendelen komen we verder ook tegen in Herakleitos en in 
Anaxagoras.118 8 

Maarr ook in het medische denken heeft de theorie van de elementaire krachten als 
tegenpolenn veel aanhang gevonden. We hebben al laten zien dat de theorie van 
Eryximachoss over de gezondheid grote overeenkomsten vertoont met die van 
Alkmaion.. Ook uit het Corpus Hippocraticum blijkt dat deze theorie gemeengoed was 
alss verklaringsmodel. Zo gaat de auteur van het geschrift Over de natuur van de mens 
ervann uit dat wanneer iemand sterft elke component van zijn lichaam terugkeert naar 
zijnn natuur: het vochtige naar het vochtige, het droge naar het droge, enz. De vier 
sappenn zijn elk verbonden met één van de elementaire krachten en met de vier 
seizoenen.1199 Maar ook in andere werken, zoals Over vlees, Over de leefwijze I, Over 
aandoeningen,aandoeningen, Over lucht, water, plaatsen wordt gebruik gemaakt van deze 
theorie.1200 In het traktaat Over de leefwijze ƒ gaat de auteur ervan uit dat aan de 
constitutiee van de mens de tegengestelde krachten vuur (het warme en droge) en 
waterr (het koude en vochtige) ten grondslag liggen.121 Ook de arts Philistion van Lokri, 
eenn exponent van de Siciliaanse traditie van de geneeskunde, met wie Plato 
waarschijnlijkk contact heeft gehad, verbindt de vier elemententheorie van 
Empedokless met de krachten het warme, het koude, het vochtige en het droge.m Ook 
dee scherpe kritiek van de auteur van Over de oude geneeskunde op de theorie van het 
warme,, koude, droge en vochtige laat zien dat deze theorie in het medische denken 
belangrijkk was.123 

Dee rede heeft dus meer dan één wortel in de natuurfilosofische traditie. Ook is het 
duidelijkk dat de rede de grenzen van het medische denken overstijgt, bijvoorbeeld in 
dee analyse van de werking van de dubbele eros op het gebied van de muziek en dat 
vann de religie. De conclusie lijk t derhalve gerechtvaardigd dat de bijdrage van 
Eryximachoss in het Symposium in het algemeen staat voor een natuurfilosofische 
benaderingg van het eros-begrip. 
Nuu hebben we gezien dat de rede verscheidene ernstige en minder ernstige 
onvolkomenhedenn bevat. Deze betreffen zowel inconsequenties binnen de rede zelf, 

114Voorr Empedokles en de theorie van de vier elementen, zie bijvoorbeeld Millerd (1908) pp. 30 e.v., 
Guthriee (1965) pp. 138 e.v. 
,15Ziee Vlastos (1947) pp. 73 e.v., Guthrie (1962) pp. 78 e.v., Lloyd (1964) pp. 259 e.v. en Kahn (1960) 
pp.. 119 e.v. 
1165mp.. 188a6, a8. In 188a8 zou ook de slechte Eros subject van f|5iicnoev kunnen zijn. 
117Overr dit fragment zie Vlastos (1947) pp. 73 e.v., Kahn (1960) pp. 166 e.v., Guthrie (1962) pp. 76 
e.v.,, Lloyd (1964) pp. 266 e.v., Hussey (1972) pp. 23-25, Kirk, Raven & Schofield (19832) pp. 117 
e.v. . 
llsVoorr fysische tegendelen bij Herakleitos, zie fragment DK 126, bij Anaxagoras bijvoorbeeld 
fragmentfragment DK 4,8,12. 
11»A/ar.ffom.3,4en7. . 
mmCarn.Carn. 2 en 4, Wiet. 1,3,4 en 33, Aff. 1, Aër. 12. 
1211 Vict. 1,3 en passim. Konstan & Young-Bruehl (1982) pp. 42-43 onderstrepen dat Eryximachos aan 
ditt traktaat zijn medische theorieën ontleend heeft 
l22Ziee Anoiu hond. XX, 25 e.v., cf. Longrigg (1993) pp. 106 e.v. 
123Ziee Lloyd (1991) pp. 57 e.v. 

89 9 



alss de door Eryximachos beweerde overeenstemming met de rede van Pausanias. 
Platoo laat zien dat een natuurfilosofische theorie van de werking van de dubbele eros 
alss een poging om een universele verklaring te geven voor zeer uiteenlopende 
verschijnselenn faalt. Eryximachos moet verschuivingen in het eros-begrip, in het 
begripp van 'harmonieVeenheid toelaten teneinde deze uiteenlopende verschijnselen 
opp een uniforme wijze te kunnen verklaren. Verder - en dit is vanuit de thematiek van 
hett Symposium waarschijnlijk ernstiger - is Eryximachos' theorie over eros niet in 
staatt tegelijk een heldere en consistente verklaring te geven van de erotische/psy-
chischee variant van eros. Zijn rede vormt juist een breuk met essentiële aspecten van 
dee benadering van Pausanias. Plato laat dus aan de hand van de bijdrage van 
Eryximachoss zien dat het model van de natuurfilosofie, zoals Eryximachos dit heeft 
gegeven,, niet voldoet om de psychische manifestatie van eros in mensen te 
verklaren.12**  En wellicht mogen we hieruit afleiden dat in Plato's visie het natuur-
wetenschappelijkk denken überhaupt niet in staat is om uit te leggen waarom mensen 
opp elkaar verliefd worden en wat eros in deze zin is.125 

Alss dit juist is, is er een zekere overeenkomst in de rol van de Eryximachos-passage 
inn het Symposium en de zogenaamde 'wijsgerige autobiografie van Sokrates' in de 
Phaedo.™Phaedo.™ In deze dialoog toont Sokrates zich ontevreden met het feit dat 
natuurwetenschappelijkee theorieën niet op een bevredigende manier het ontstaan en 
vergaann van dingen kunnen verklaren. Ook Anaxagoras met zijn Nous bleek bij nader 
onderzoekk uiteindelijk alleen oog te hebben voor fysische en materiële oorzaken en 
geenn verklaring te bieden voor motieven van handelingen. Omdat er verder echter 
niemandd was die Sokrates verder over dit type oorzaak kon onderrichten, 
onderneemtt hij vervolgens een 'tweede vaart' in het zoeken naar de aitia. Deze vaart 
brengtt hem tot de Vormen, die niet zozeer de oorzaak zijn van het feit dat de dingen 
bestaan,, maar van het feit dat de dingen de eigenschappen hebben die ze hebben. 
Wanneerr we de rede van Sokrates (Diotima) uit het Symposium naast die van 
Eryximachoss leggen zien we een soortgelijk patroon. De rede van Sokrates maakt 
duidelijkk dat de Vorm het Schone nodig is om de werking van eros in zijn ultieme, dat 
will  zeggen: filosofische manifestatie te verklaren. In Diotima's visie is eros de weg 
waarlangss de mens onsterfelijkheid bereikt, en leidt de filosofische eros tot een 
onsterfelijkheidd die verwant is aan de goddelijke vorm ervan.127 De bezwaren van 
Platoo tegen de visie van de natuurfilosofische benadering zijn waarschijnlijk niet dat 
zijj  de werking van eros uitsluitend materialistisch of mechanistisch verklaart.128 

Immerss dat doet hij niet. De beschrijving van eros op het gebied van de muziek en 
godsdienstt is niet gebaseerd op een materialistisch of mechanistisch model. Gezien 
vanuitt de rede van Diotima ligt het manco in de opvattingen van de arts in een 
verkeerdee analyse van wat eros is en in het al te universele karakter dat hij aan eros 

124Wolzz (1969-70) p. 333 merkt scherp op: 'Worst of all, love as a distinctively human trait has been lost 
sightt of.' 
125Taylor(1948J)) p. 218 meent dat de belangrijkste functie van de rede van Eryximachos is om de 
aandachtt van het onderwerp seksualiteit af te leiden, als voorbereiding op de rede van Sokrates. Dit lijk t 
mee niet juist. De functie van de rede is te laten zien dat de traditionele natuurfilosofie niet voldoet om de 
eross tussen mensen te verklaren. Bovendien is het de rede van Aristophanes die weer de aandacht op 
eross als persoonlijke kracht en dus ook op de seksualiteit vestigt. 
mmPhd.Phd. 95e7e.v. 
l27Dcc realiseer mij dat ik hier de structuur van Diotima's argumentatie omdraai. Eros is in haar visie de 
krachtt van mensen die hen uiteindelijk brengt tot het aanschouwen van de Vorm het Schone, hetgeen de 
erastess een onsterfelijk product (ware dpexfD doet voortbrengen. Het Schone, op welk niveau dan ook, 
iss een noodzakelijke schakel in het proces van eros, dat wil zeggen: het verkrijgen van onsterfelijkheid. 
Vandaarr dat het juist is om te zeggen dat de aanname van de Vorm het Schone noodzakelijk is om 
duidelijkk te maken hoe een mens een goddelijke vorm van onsterfelijkheid kan bereiken. 
128Zoo Rosen (19872) p. 100, die de visie van Eryximachos omschrijft als vitalistisch materialisme. 
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toekent.. Hij motiveert de eros niet vanuit het teaXóv129 en heeft te weinig oog voor de 
eross die een individu ervaart voor een ander. 
Err is vaak beweerd dat de rede van Eryximachos de lezer in bepaalde opzichten zou 
voorbereidenn op de opvattingen van Diotima over eros. Dit is slechts in heel beperkte 
matee waar. De gedachte dat Eros een tussenpositie inneemt tussen mensen en goden 
lijk tt op wat Diotima naar voren brengt. Bij beiden vormt Eros een verband tussen de 
tweee werelden. Bij Diotima is Eros echter geen god zoals bij Eryximachos, en de brug 
diee eros is blijf t bij haar gescheiden van datgene wat hij overbrugt, immers hij is een 
daimonn en geen god. ,3° Verder verschillen hun bijdragen zo wezenlijk van elkaar dat 
hett mijns inziens onjuist is om op grond van vage overeenkomsten te concluderen dat 
Eryximachoss de lezer nog in andere opzichten voorbereidt op Diotima. Zo zou 
Eryximachoss de lezer alvast laten wennen aan het idee dat eros gericht kan zijn op 
ietss anders dan op een persoon. Eryximachos' betoog gaat inderdaad van dit idee uit, 
maarr dit is nu juist de zwakte ervan. Eros staat, volgens Eryximachos, los van de 
mens,, hetgeen een enigszins paradoxale constatering is uit de mond van een arts die 
zichh juist bezighoudt met de mens. Dat eros geheel los van mensen kan opereren, is 
eenn gedachte die helemaal niet aansluit bij de opvattingen van Diotima. Zij is van 
meningg dat eros een emotie of streven is van de mens. Dat eros in bepaalde gevallen 
bovenn het persoonlijke niveau uitstijgt is alleen mogelijk op basis van de 
persoonsgebondenn manifestatie van eros. Het is de rede van Aristophanes die door in 
veell  aspecten een breuk te vormen met die van Eryximachos - eros is een streven 
vann de mens, er is maar één eros, die maakt dat iemand verliefd wordt op een ander 
diee aan hem verwant is - de eerste schrede zet in de richting van wat Diotima te 
zeggenn heeft. De hikscène die de aanleiding vormt om de beurt van Eryximachos en 
Aristophaness om te draaien heeft zo niet alleen een dramatische functie, maar ook 
eenn inhoudelijke. Na Aristophanes' rede zou die van Eryximachos een stap terug zijn. 
Wee hebben geconstateerd dat Eryximachos op het gebied van de geneeskunde en de 
muziekk een onderscheid maakt tussen de theoreticus en de man van de praktijk. Ook 
inn de beoordeling van Eryximachos' rol tijdens het symposion moeten we dit 
onderscheidd maken. Plato heeft een scherp contrast aangebracht tussen 
Eryximachoss als praktiserend arts en als theoreticus. Wat hij als theoreticus te berde 
brengtt is interessant, maar blijkt onvoldoende om de complexiteit van het verschijnsel 
eross op consistente wijze te verklaren. Het is dus niet zozeer de pedanterie alswel de 
onkundee om als arts filosofie te bedrijven, die Plato aan de kaak stelt. Als man van de 
praktijkk geeft Plato hem een sleutelfunctie in het kader van de organisatie van het 
symposion.. Zijn ingrijpen is noodzakelijk, wil de filosofie gedijen. 

l29Eryximachoss merkt aan het begin van zijn rede op dat Pausanias gelijk heeft dat Eros zich 
manifesteertt  in de zielen van de mensen gericht op mooie jongens (npöq xoix; Kakoyq, 186a4), maar 
vervolgenss verlaat hij  deze opvatting door  er  direct aan toe te voegen dat Eros gericht is op vele andere 
dingenn (icpóc, öJULa noXXa) en gebruikt de term xaXó? alleen voor  de karakterisering van de 
Ouranischee Eros zelf, een fout die ook Agathon maakt en die het uitgangspunt vormt voor  Sokrates' 
demonstratiee dat Eros geen god maar  een daimon is. 
'*>Cf .. ook Dorter  (1969) p. 228. 
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