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HOOFDSTUKK 6 
DEE REDE VAN AGATHON 

1.. Agathon 

Alss laatste spreker vóór Sokrates treedt de gastheer van het symposion op, de 
tragediedichterr Agathon. Vol ironie uit Sokrates na de rede van Aristophanes zijn 
grotee bezorgdheid voor zijn eigen bijdrage: hij zal het nog moeilijker krijgen wanneer 
Agathonn heeft gesproken. Zijn pogingen om Agathon ertoe te verleiden een discussie 
mett hem aan te gaan, waarschijnlijk om te voorkomen dat Agathon zijn rede 
uitspreekt,, worden door Phaidros in zijn functie van symposiarch verijdeld. Hij wijst 
Agathonn erop dat iedereen van het gezelschap een enkomion op Eros moet houden 
enn dus dient ook hij zijn schuld aan de god in te lossen (194d4-8). 
Inn mijn inleiding op de rede van Pausanias hebben we gesproken over de verhouding 
vann Pausanias en Agathon. De vraag is hoe oud we ons Agathon in 416 moeten 
voorstellen.. In de Protagoras wordt Agathon véov n ëxi ucipdiaov (Prt. 315d8). 
Wellichtt duiden deze woorden op een leeftijd van ergens tussen de 16 en 18 jaar1. De 
fictievee datum van de Protagoras kan gesteld worden op ca. 435-433.2 Als deze 
gegevenss juist zijn, zou de geboortedatum van Agathon ca. 453-449 geweest moeten 
zijn.. Aelianus bevestigt deze datum min of meer3. Hij vertelt hoe op een diner bij 
koningg Archelaos van Makedonië Euripides, die naast Agathon aanlag, hem omhelste 
enn kuste. Archelaos vroeg Euripides of hij Agathon, die toen ongeveer 40 jaar oud 
was,, nog als een eromenos zag. 'Natuurlijk', was het antwoord van Euripides, 'want 
niett alleen de lente van wie mooi is, is héél mooi, maar ook de herfst'4. In 407 had 
Agathon,, evenals Euripides, een uitnodiging van Archelaos aangenomen om naar 
Makedoniëë te komen5. Euripides stierf in 406, dus deze gegevens leiden voor Agathon 
naarr een geboortedatum van ca. 447. Een precieze datum is niet vast te stellen, maar 
Agathonn zal ca. 453-447 geboren zijn. Als dit juist is, is Agathon op het moment van 
hett symposion en van zijn eerste overwinning als dichter ca. 31-37 jaar oud.6 

Voorr Griekse begrippen geldt iemand van deze leeftijd niet als jong. Het is dan ook 
alleenn Sokrates, een man van begin vijfti g jaar, die Agathon tot twee keer toe in het 
SymposiumSymposium jong noemt7. Hierin hoeft geen ironie te liggen. Blijkbaar heeft Agathon 
zijnn schoonheid, waarvan Sokrates in de Protagoras hoog opgeeft, nog niet verloren. 
Wee zullen zien dat Sokrates het doet voorkomen erotisch in Agathon geïnteresseerd 

'Voorr de term ueipdiaov, zie Aeschin. 1,7. Cf. Hopfner Das Sexualleben der Griechen und Romer 
(Prahaa 1938) pp. 225-37, Dover (1978) pp. 85 e.v., Buffière (1980) pp. 605 e.v., Hupperts "Greek 
Love:: Homosexuality or Paederasty? Greek love in black figure vase-painting" in: Proceedings of the 
3rd3rd Symposion on Ancient Greek and related pottery (Copenhagen 1988) p. 257. Dover (1978) p. 84 
gaatt ervan uit dat Agathon als een jongen van ca. 18 jaar in de Protagoras wordt voorgesteld. 
MeipÓKiovv als juridische term duidt inderdaad een jongen van minimaal 18 (of 19) jaar aan. Zie deel 1, 
hoofdstukk 8, par. 3. Maar niet altijd wordt de term in deze strikte zin gehanteerd. Agathon kan dus ook 
ietss jonger worden voorgesteld. 
2Ziee A. E. Taylor (1948s) p. 236, Guthrie (1975) p. 214, C. C. W. Taylor (1976) p. 64. 
3Ael.. VW13.4. 
4Ael.. VH 13,4: vai ua Aicr oil yap uovov xo êap teöv icaXóv KOXXIOTOV, dXXa KCCÏ TO uetoraapov. 
5Scholienn op Aristophanes Ra. 85. Cf. Lesky (19632) pp. 449-450. 
6Rouxx (1961) pp. 210 e.v. stelt vraagtekens bij de getuigenis van Aelianus en betoogt mede op basis van 
hett gebruik van de termen veavicncoc, en neipöiaov voor Agathon in het Symposium dat Agathon 
geborenn is tussen 440-436. In het Symposium zou hij dus veel jonger zijn (20-24 jaar) dan ca. 31-37 
jaar.. Het probleem bij deze theorie is dat de fictieve datum van de ontmoeting tussen Sokrates en 
Protagorass in de Protagoras ca. 419 en niet ca. 434 zou moeten zijn. Zijn argumenten hiervoor zijn niet 
ergg overtuigend. 
''Smp.''Smp. 175een223al. 
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tee zijn.8 Niet alleen Sokrates noemt hem in het Symposium KaXóq (174a9), maar ook 
Phaidros,, die insinueert dat Sokrates zich tot Agathon voelt aangetrokken9. Plato 
karakteriseertt Agathon verder als een goede en beleefde gastheer. Hij kent goede 
omgangsvormen,, en bejegent zijn slaven vriendelijk. De manier waarop Plato diens 
redee vormgeeft, wekt de indruk dat Agathon min of meer een purist is. Geen rede is 
zoo helder opgebouwd, en bij elke nieuwe stap in de gedachtegang wordt het 
voorafgaandee kort herhaald. Zijn woordgebruik en zinsopbouw zijn poëtisch en 
wordenn door Plato expliciet als een navolging van Gorgias bestempeld10. Agathon 
maaktt dus in velerlei opzichten een zeer verzorgde en weloverwogen indruk. Deze 
houdingg wordt onderstreept door Sokrates' gedrag aan het begin van het Symposium: 
hijj  heeft zich enigszins opgeknapt om bij Agathon op bezoek te gaan (174a8-9)." 
Hetzelfdee effect nebben zijn woorden in 194c 1-2: hij acht het onjuist dat er aan 
Agathonn iets ongecultiveerds (u dypoiicov) zou kleven. 
Dezee eigenschap maakt hem in de ogen van anderen niet minder weerbaar. Sokrates 
vindtt dat Agathon beschikte over manmoedigheid en zelfvertrouwen, toen hij samen 
mett de acteurs het platform in het theater betrad12. Ook lichamelijk is hij niet snel te 
vloeren.. Tot in de vroege ochtend blijf t hij wakker en voert samen met Aristophanes 
eenn gesprek met Sokrates, terwijl de andere deelnemers aan het symposion óf 
vertrokkenn zijn óf al in slaap zijn gevallen. Hij geeft zich pas na" Aristophanes over aan 
dee slaap. Plato koppelt dus zijn gecultiveerdheid en beschaving niet aan een neiging 
tott onmannelijk gedrag. Integendeel, Agathon is een volhouder en toont zelfs een 
groterr uithoudingsvermogen dan de komediedichter. 
Ditt beeld van Agathon staat in fel contrast met de wijze waarop Aristophanes de 
tragediedichterr in de Thesmophoriazusae afschildert13. Met name in de verzen 29 t/m 
2655 van de Thesmophoriazusae wordt Agathon op de hak genomen. Vanaf vers 95 
verschijntt hij op het toneel - hij wordt op een ekkyklema naar buiten gerold - en in 265 
verdwijntt hij weer in zijn huis om verder geen rol meer in de komedie te spelen. 
Aristophanes'' parodie op de persoon en dichter Agathon heeft met name op twee 
aspectenn betrekking: zijn uiterlijk en zijn rol als pathicus. 
Agathonn is in de ogen van Euripides uitermate geschikt om zich onder de vrouwen op 
hett Thesmoforiënfeest te mengen om Euripides te verdedigen. De vrouwen zijn van 
plann deze dichter ter dood te veroordelen, omdat hij hen in zijn toneelstukken zwart 
heeftt gemaakt. Wanneer Agathon naar buiten wordt gerold, ziet Mnesilochos 
nergenss een man (97), maar denkt dat hij Kyrene, een Atheense prostituee, ziet. 
Agathonn ziet er blijkbaar verleidelijk uit. Mnesilochos raakt in verwarring of Agathon 
eenn man of een vrouw is (xdpa îq xoü piou 137) en noemt hem een manvrouw (yvwiq 
136).. Agathon draagt een gele mantel, een haarnetje en een beha en heeft blijkbaar 
eenn spiegel en parfumflesjes bij zich (137-40)u. Hij geeft te kennen dat hij gewend is 
omm kleren te dragen die bij zijn stemming horen. Als een dichter een vrouwenstuk 
schrijft,, past hij zijn lichaam daarbij aan. Euripides, die Agathon wil overhalen om 
naarr het Thesmoforiënfeest te gaan, beschrijft zijn uiterlijk: hij heeft een mooi gezicht, 
hijj  is blank en glad geschoren, heeft een stem als een vrouw, hij is zacht (andkóq) en 

8Ziee hfdst. 10. Aristodemos noemt overigens Agathon in 198a veavicncoc,, waarschijnlijk omdat hij 
spreektt vanuit het perspectief van Sokrates. Cf. PI. Phdr. 252b2, waar Sokrates Phaidros, die 35 jaar 
oudd is, aanspreekt met a> nat icaXé. 
99Smp.Smp. 194d4. In 223a7 rekent ook Alkibiades Agathon tot oi tcaXoi. 
10Cf.. Smp. 198cl e.v. Voorde invloed van de stijl van Gorgias op de rede van Agathon zie met name 
Buryy (19322) pp. XXXV-V I en Dover (19822) pp. 123-4. 
"Voorr een 'erotische' interpretatie hiervan, zie hfdst. 10. 
l2l2Smp.Smp. 194a8-b5. 
l3Overr Agathon in de Thesmophoriazusae, zie Dover (1978) pp. 84 en 140 e.v., Buffière (1980) pp. 
189-90,, Muecke (1982) en Henderson (19912) pp. 209 e.v. 
14Dee verwarring van Mnesilochos wordt versterkt - en hierin ligt natuurlijk het komische effect -
doordatt Agathon ook typisch mannelijke attributen bij zich heeft zoals een zwaard. 
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heeftt een goed voorkomen (191-192). Uit het vervolg blijkt hij nog een toilettasje bij 
zichh te dragen waarin hij scheermesjes bewaart (£upo8óicn 220). De hoofdbedekking 
(eenn haarnet?) die hij 's nachts draagt, overhandigt hij aan Mnesilochos. Blijkbaar 
behoortt die tot een vrouwelijke outfit De schoenen van Agathon zijn Mnesilochos te 
klein.. In de parodie van Aristophanes is Agathon niet alleen als een vrouw verkleed, 
maarr toont ook het gedrag van een vrouw. Hij vermijdt de zon, want hij heeft een 
blankee huid (XeuKó?, 191). Elk ogenblik kan hij zich scheren en parfumeren als dat 
nodigg is. Ook al benadrukt Agathon dat zijn outfit afhankelijk is van zijn stemming die 
mett zijn beroep als tragediedichter verbonden is, toch wekt Aristophanes de indruk 
datt we hier met een echte travestiet te maken hebben, die het vrouw-zijn en de 
vrouwelijkee outfit als een kenmerk van zijn persoon ervaart. 
Err worden in deze passage grove toespelingen gemaakt op het seksuele gedrag en de 
seksuelee verlangens die aan deze sexe-rol van Agathon zijn gekoppeld. Als 
Mnesilochoss aan Euripides te kennen geeft dat hij Agathon niet kent, zegt Euripides: 
'Jee hebt hem vast wel eens geneukt, misschien zonder het te weten' (35), hiermee 
suggererendd dat Agathon de gewoonte heeft zich 's nachts door vreemden te laten 
neuken15.. De passieve seksuele rol van Agathon wordt door Mnesilochos ook nog in 
verss 50 en 57 onderstreept: Agathon is van plan zich te laten penetreren en gedraagt 
zichh als een hoer16. Ook maakt hij hem uit voor KaTcuruycov en eiipwipwtcxo<; (200).'7 

Bovendienn laat Mnesilochos blijken dat hij zelf ernaar verlangt Agathon van achteren 
tee nemen18. Agathon is zich van zijn vrouwelijke identiteit in die mate bewust dat hij 
tegenn het verzoek van Euripides zich onder de vrouwen op het Thesmoforiënfeest te 
begevenn inbrengt dat hij denkt dat de vrouwen hem als een geduchte concurrent 
zullenn zien in het verleiden van hun echtgenoot (204-5). De hiergenoemde 
voorbeeldenn maken duidelijk dat Agathon zich in de komedie van Aristophanes ook in 
zijnn seksuele gedrag en verlangens vrouwelijker betoont dan een vrouw.19 

2.. De structuur  en de inhoud van de rede 

Inn een zeer verzorgde en goed gestructureerde rede geeft Agathon zijn enkomion op 
dee god Eros. Hij bezingt de god in welklinkende cola, met een overvloed aan 
parallellismen,, alliteraties en anaforae. Vooral aan het slot van zijn rede wordt 
Agathonn als een ware woordkunstenaar voorgesteld, die al te nadrukkelijk büjk geeft 
vann zijn dichterschap. Hij slaat door in zijn enthousiasme de kracht en de gaven van 
Eross te bezingen. Hiervoor excuseert hij zich min of meer door aan het slot van zijn 
redee aan te geven dat een deel van zijn woorden doordrongen is van een spel (7iai5ió 
197e7).. Sokrates' reactie op Agathons rede, namelijk dat deze mooi en gevarieerd is, 

l5Doverr (1978) p. 140 meent dat deze opmerking impliceert dat Agathon gefunctioneerd heeft als een 
prostituéé in de duisternis. Dit lijk t me niet waarschijnlijk, immers een prostitué is voor zijn klant in de 
regell  geen onbekende. Het wijst eerder op 'cruising'. 
16'Hijj  gedraagt zich als een hoer" is de vertaling van taueó^ei, cf. Henderson (19912) p. 153 n. 12. 
Volgenss Bain (1991) p. 74 duidt AmicdCeiv de seksuele handeling van fellatio aan. Vergelijk de 
vertalingg van Sommerstein (1994) p. 27: 'And sucking cocks.' In beide betekenissen duidt de term dus 
opp een passieve rol. Dover (1978) p. 142 meent dat XaiK&Cpw 'to fuck' betekent. Maar deze betekenis 
lijk tt hier niet op zijn plaats. Bain (1991) p. 74 citeert twee passages waar een actieve vorm van 
AmKÖ êww op één lijn staat met de passieve vormen van piveTv en iroyi^eiv: dus de actieve vorm van 
XaiKÓ^eivv wijst in ieder geval op een passieve seksuele rol. 
l7Ziee voor deze termen hfdst. 5, par 8. 
'*77i.. 157-8. 
l9Dee opmerking van Mnesilochos in vers 254 wanneer hij de gele mantel van Agathon aantrekt, 
namelijkk dat fi8ü y' ö£ei nooöiou, wijst niet op een actieve seksuele rol van Agathon, zoals Henderson 
(19912)) p. 218 suggereert, maar geeft aan dat Agathon met een 'kleine' behept is óf dat hij op kleine 
jongenss valt. Dover (1978) p. 139 n. 5, nagevolgd door Henderson in zijn Addenda p. 252, noemt het 
gebruikk van het verkleinwoord nooDiov 'patronising and contemptuous'. 
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moetenn we wel als bijtende ironie beschouwen, te meer daar Sokrates hierop 
voortbordurendd zijn angst uitspreekt dat de schoonheid van Agathons rede, die hem 
aann Gorgias doet denken, hem tot sprakeloosheid zal paralyseren20. 
Dee rede van Agathon valt in drie delen uiteen: 
1.. Hij begint met een opmerking over de juiste wijze waarop een enkomion bezongen 

dientt te worden, waarbij hij kritiek uit op zijn voorgangers. Hij geeft bovendien aan 
opp welke manier zijn rede is gestructureerd: hij zal eerst over de eigenschappen 
vann de god spreken en vervolgens over zijn geschenken (194e4-195a5). 

2.. De eigenschappen van de god Eros (195a5-197b9). 
Dee lofprijzing van de eigenschappen van de god bevat de nucleus van zijn rede. 
Mett de stelling dat Eros de gelukkigste is van alle goden, omdat hij de mooiste en 
dee beste is, opent Agathon dit deel van zijn rede en structureert hiermee als het 
waree het verloop van zijn bijdrage. Eerst verklaart hij waarom de god de mooiste 
is.. Er zijn drie aspecten: hij is de jongste van de goden (195a8-195c7), hij is de 
zachtstee (dwcaXtóxato;, 195c7-196al) en wat zijn uiterlijk betreft is hij soepel van 
gestalte,, bezit sierlijkheid of gratie (eüoximooüvn) en een mooie teint (196al-
196b3).. Vervolgens komt het functioneren van Eros aan bod. De behandeling van 
dee vier traditionele vormen van het optimaal functioneren (dpe-nï) structureren de 
passage:: a. de god is rechtvaardig (196b6-c3); b. de god is ingetogen (aetypow 
196c3-c8);; c. de god is dapper (dv8peïoq 196c8-d4); d. de god is wijs (oo^óq 196d8-
197b9)21.. In een afsluitende zin geeft hij aan dat uit het liefhebben van mooie 
dingen/mensenn alle goede dingen voor god en mens zijn voortgekomen. Agathon 
legtt hiermee een duidelijk verband tussen xö KOXÓV en TÓ dyaöóv, dat in de rede van 
Diotimaa terugkomt. 

3.. De gaven van Eros (197cl-e5). 
Dee gaven van Eros zijn overvloedig. Hij geeft vrede en rust, vertrouwdheid en 
doett mensen samenkomen waar een feest is te vieren. Hij verschaft 
vriendelijkheidd en welwillendheid, en hij is de vader van weelde, tederheid, 
verfijning,, charmes, liefdesverlangen en begeerte22. Bovendien biedt hij hulp, 
reddingg en geeft orde en leiding. 

Tenn gevolge van de scherpe ironische reactie van Sokrates en de weerlegging van 
eenn centrale stelling uit de rede van Agathon door Sokrates, direct nadat Agathon zijn 
redee heeft uitgesproken, is het oordeel van verscheidene commentatoren op het 
SymposiumSymposium over Agathons bijdrage nogal negatief. De rede zou inhoudelijk te 
verwaarlozenn zijn. Agathon is warrig en zou zich louter tot de wereld van de schijn 
beperken,, in tegenstelling tot de bijdrage van Sokrates, die op de werkelijkheid 
betrekkingg heeft23. Dit laatste punt wordt bovendien beschouwd als een onderstreping 
vann de veronderstelling dat er na Agathon min of meer een breuk is. Zo deelt Robin 

^Cf.. Smp. 198b2-3: uéXXcov XéJjeiv uexd ïcaXöv oütco icai raxvxoScwióv Xóyov pTidévta; Vergelijk 
ookk Smp. 198b4-5 en 198c2-5. Cf. de Vries (1949) pp. 276-7. 
2'Hett is ook mogelijk de passage over de oo^ict van Eros in 197b3 te laten stoppen, waardoor de 
afsluitingg van het tweede, centrale deel van de rede van Agathon eindigt met een onderstreping dat Eros 
gerichtt is op xö KÖAJUX^XÖ KGCXÓV (in de betekenis van 'dat wat mooi is'). 
ztSmp.ztSmp. 197d6-7: xptx^K, dppórnxo,̂ xUSifc xapitcov, iuépov, jtó6ov naxfjp. 
"Zeerr negatief in zijn beoordeling van de rede is Taylor (1948s) p. 222: 'the discourse has all the 
insincerityy of the conventional petrarchising sonneteer'; en enkele regels verder: 'the theme of his 
discoursee is to him no more than a peg on which to hang his garlands of language.' Ook Robins 
commentaarr (19586) pp. LXV-LXDC liegt er niet om: 'Il est difficil e d' imaginer une construction plus 
artificielle,, plus sophistiquée et plus vide.' (p. LXVTI) en 'Donner de ce discours une analyse serait sans 
interêt:: les confusions qui y foissonnent, Ie caractère arbitraire des qualités dont il dote 1' Amour, tout 
celaa sera repris en détail, éclairé ou refute, dans la critique qu' en fera Socrate.' Vergelijk ook de Vries 
(1949)) pp. 276-7 en Anderson (1993) p. 48: 'If there is any meat in Agathon's contribution it is in his 
assertionn that wisdom (oo^ia) is creativity.' 
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hett Symposium in drie delen in: 1. De eerste vijf redes 2. Diotima/ Sokrates 3. 
Alkibiades.. Agathon vonnt het einde van de voorronde en na Agathon kan pas de 
echtee analyse beginnen, die tot het juiste inzicht leidt. Deze sterke markering na 
Agathonn lijk t te worden bevestigd door de opmerking van Agathon zelf, dat hij het in 
veell  opzichten met Phaidros eens is, maar alleen niet op het punt van de leeftijd van 
Eross (195b6 e.v.). Deze observatie wekt de indruk alsof de rede van Agathon de ring 
vann de eerste vijf redes afsluit. 
Ikk zal echter laten zien dat de rede van Agathon een belangrijke stap is in de 
dialectiekk van het Symposium: ze bereidt de lezer in positieve alsmede in negatieve 
zinn voor op de bijdrage van Diotima/Sokrates. We moeten Agathon beoordelen vanuit 
dee plaats die Plato hem gegeven heeft, namelijk als schakel tussen Aristophanes en 
Diotima/Sokrates.. Dat de rede van Agathon in veel opzichten overeenkomsten met 
diee van Phaidros zou vertonen, kan ook worden geïnter-preteerd, alsof Plato zou 
willenn aangeven dat de rede van Agathon als het ware een tweede start is van 
waaruitt Sokrates vertrekt. Ook de methodologische opmerking van Agathon aan het 
beginn van zijn rede, namelijk dat de vorige sprekers niet over het karakter van de god 
gesprokenn hebben, maar uitsluitend over de gaven van de god, suggereert dat de 
bijdragee van Agathon als het ware een nieuwe fase inleidt in de verheldering van wat 
eross is. Bovendien neemt Sokrates bepaalde stellingen van Agathon over als 
uitgangspuntt voor het ontvouwen van Diotima's opvattingen en maakt hij Agathon tot 
gesprekspartnerr om zijn vragen te beantwoorden. Dat hij die stellingen weerlegt, is 
eenn gebruikelijke stap in de Sokratische methode, waarbij de weerlegging niet wil 
suggererenn dat datgene wat weerlegd wordt volslagen zinloos is en beter 
onuitgesprokenn had moeten blijven. Zo heeft Stokes (1986) in reactie op het 
commentaarr van Dover mijns inziens overtuigend laten zien dat op het punt van de 
argumentatiee bepaalde centrale stellingen in het betoog van Sokrates zoals 'eros is 
eenn verlangen om te bezitten' en 'schoonheid is een mooi ding' al in de rede van 
Agathonn aanwezig zijn24. De passage die op de rede van Agathon volgt en waarin 
Sokratess met zijn typische elenchos Agathon doet inzien dat eros het verlangen is 
naarr schoonheid en naar het goede, en dus niet zelf al in het bezit kan zijn van 
schoonheidd en van het goede (199c3-201c9), bouwt dus direct voort op wat Agathon 
zelff  over Eros heeft gezegd. In aansluiting hierop zal ik laten zien dat de lezer die zich 
inn Agathons standpunt verdiept, geconfronteerd wordt met een vorm van abstract 
denkenn over eros en met bepaalde aspecten van eros die de grote overgang van de 
redee van Aristophanes naar die van Sokrates vergemakkelijkt. 

3.. Eros is één 

Err is maar één juiste manier voor een lofrede, zegt Agathon, en dat is een 
uiteenzettingg van de aard van degene over wie het betoog gaat en tevens van de aard 
vann de dingen waarvoor hij verantwoordelijk is (195a 1-3). Agathon houdt zich keurig 
aann deze voorwaarde. Maar de opmerking die hij hieraan vooraf laat gaan, namelijk 
datt de vorige sprekers de god niet bezongen hebben, maar uitsluitend de mensen 
gelukkigg hebben geprezen om de zegeningen die ze van de god ontvangen hebben, is 
nogall  provocerend en niet helemaal juist. Phaidros bijvoorbeeld heeft op zijn manier 
ookk geprobeerd Eros als god te karakteriseren. Zijn conclusie als afsluiting van zijn 
rede,, namelijk dat Eros de oudste, de meest geëerde en de machtigste god is om de 
mensenn deugd bij te brengen en gelukkig te maken, vloeit logisch voort uit wat hij 
overr de relatie tussen een erastes en een eromenos heeft gezegd23. Ook Pausanias 

24Stokes(1986)pp.. U4-46. 2525Smp.Smp. 180b6-8: OUTGO 5i\ êyar/é ^nui'Epcoxa Oecöv icai npeoPvtatov <ai TijuoÓTaTov icai 
ïcvpiarcaTovv elvai eiq öpetiV; Kai eüfiaî oviaq KTTIOIV dvOpancou; KCXÏ Qaoi KÓX xekewi\aaaiv. 
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heeftt vanuit bepaalde eigenschappen van de beide Aphrodites en dus ook van de 
beidee goden Eros de wezenlijke kenmerken van de relaties tussen een erastes en 
eromenoss gegeven. Aristophanes bestempelde Eros expliciet als een 
vermogen/krachtt (öüvajiî ) en vanuit deze invalshoek heeft hij een karakterisering van 
Eross gegeven, die leidde tot kenmerken van de god, zoals de vriendelijkste, de helper 
enn de genezer (189c8-d3). Dat deze beschrijving van de god mager afsteekt tegen het 
grotee aantal predikaten dat Agathon aan Eros toekent, wil nog niet zeggen dat de 
bijdragee van Aristophanes zich zou beperken tot het niveau van de gaven van de god 
aann de mensen. Eryximachos heeft zich wel min of meer tot dit niveau beperkt door 
voornamelijkk te spreken over de gebieden van het menselijk bestaan waartoe de 
invloedd van Eros doordringt. Het is opmerkelijk dat de bijdrage van Agathon in zijn 
behandelingg van de brede taakstelling van Eros de centrale gedachte van de rede van 
Eryximachoss opneemt, uitwerkt en bijstelt. Agathons methodologische kritiek betreft 
voorall  de rede waarbij hij het meest aansluit. 
Eryximachoss had Eros een veel breder terrein toegekend dan alleen de seksuele 
relatiess tussen mensen. Deze uitbreiding neemt Agathon over, maar brengt een 
belangrijkee correctie aan, die hij van Aristophanes overneemt: er is slechts één eros, 
diee wel verschillende en uiteenlopende aspecten heeft maar die deze tot een 
samenhangendee eenheid in zich verenigt. 
InIn welke opzichten is Eros één? Eros belichaamt tcaXoKavaeta in optimale vorm. Eros 
beschiktt over dusdanige lichamelijke eigenschappen, dat hij de mooiste god is. 
Bovendienn functioneert hij optimaal, zowel op het gebied van handelingen - hij is de 
rechtvaardigste,, meest ingetogen/gematigde en dappere god - als op het gebied van 
kenniss - hij is de wijste en de bekwaamste. De hoogste graad van het ïcafóq-zijn en 
hett dyaGóq-zijn vallen in zijn persoon samen. Dat is ook de reden dat Agathon aan het 
slott van de passage over de karakteristieke eigenschappen van de god aangeeft dat 
uitt de hartstocht voor tct Kdka/oi KCÜUH alle goede dingen voor goden en mensen zijn 
voortgekomen26.. Vandaar ook dat hij waarschijnlijk zonder moeite instemt met de 
conclusiee van de elenchos van Sokrates in 201c 1 e.v., namelijk dat als object van eros 
rara KctXd gelijk zijn aan tot oyaOd. 
Ookk Aristophanes bepleitte één Eros. In zijn visie betekende dit dat alle vormen van 
seksuelee identiteit door één en hetzelfde verlangen worden gekenmerkt. Zijn 
voorgangerss Pausanias en Eryximachos hadden een scherp onderscheid gemaakt 
tussenn een goede en slechte vorm van Eros. Phaidros had aan de hand van het 
voorbeeldd van Orpheus laten zien dat eros verkeerde vormen kent. Ook Aristophanes 
maaktee onderscheid tussen betere en minder goede manifestaties van eros. Agathon 
iss eigenlijk de eerste die zonder enige restrictie Eros bepaalt als een goede kracht. Dit 
versterktt de uniteit van Eros. Hierdoor wordt de opvatting van Diotima dat alle eros 
uiteindelijkk gericht is op het goede voorbereid. De lezer wordt stapsgewijs tot het 
begripp gebracht van de onwrikbare relatie tussen Eros en het goede. 
Wee kunnen ons afvragen of de eenheid van het KaX,ó<;-zijn en het dyaeóq-zijn niet 
alleenn eruit bestaat dat de twee clusters van eigenschappen in één persoon, de god 
Eros,, samenkomen, maar ook dat, wanneer de god zich manifesteert, al zijn 
eigenschappenn aanwezig zijn. Als de god zich manifesteert is dan de hele god 
aanwezig?? Met andere woorden: als iemand verliefd wordt, is hij dan tegelijk dapper 
enn creatief op het muzische vlak? Agathon geeft hierop geen direct antwoord, maar 
wee kunnen het afleiden uit bepaalde redeneringen die hij in zijn rede maakt. Hij 
redeneertt als volgt: wie sterker is dan de dapperste, is zelf de allerdapperste; Ares is 
dee dapperste onder de goden; Eros beheerst Ares; daarom is Eros dé dapperste 
(196c8-d4).. Ares is verliefd op Aphrodite en deze verliefdheid maakt hem 

2626Smp.Smp. 197b.7-9: èiteiSfj 5*  ó 6eó<; owtoq ë<fru, éic TOÜ épav tcov KCCXGIV ndvr' öya6d yéyovev Kai 
Öeolqq icai dv9pawrai<;. 
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onderworpenn aan Eros. Dit syllogisme van Agathon leidt logisch gezien tot een 
onjuistee conclusie. Dat Eros Ares bevangt, maakt Eros nog niet in andere opzichten 
superieurr aan Ares. Het woordspel van Agathon is zeer subtiel: Eros is ó e%<ovt ó 
KpeiTttov,, ó Kpatcöv en dus ó dvSpeió-ra-Kx;. 
Uitt deze passage blijkt eveneens dat Eros in zijn contact met Ares zich manifesteert 
inn de hoedanigheid van de god die dapper is. Er wordt echter niet gesproken over 
anderee eigenschappen van Eros. Wanneer Agathon in het vervolg van zijn rede over 
dee relatie tussen Eros en de andere goden komt te spreken, wordt duidelijk dat Eros, 
alss verlangen naar TÓ xaXkóq (197b5), bij ieder zijn of haar specifieke functie of 
activiteitt teweegbrengt: bij Hephaistos is dat het vak van het bronsgieten, bij Athena 
hett weven en bij Zeus het besturen van goden en mensen. Eros bezit in zichzelf al 
dezee eigenschappen, en het ligt aan de specifieke aard van de persoon waarin hij zich 
manifesteert,, in welke vorm zijn aanwezigheid wordt gerealiseerd. Dit lijk t de meest 
waarschijnlijkee uitleg van Agathons visie dat er slechts één Eros is. 
Opmerkelijkk aan de wijze waarop Agathon over eros/Eros spreekt is dat hij op een 
enkelee suggestie na nergens expliciet eros bestempelt als een verlangen dat twee 
mensenn bij elkaar brengt. Hij spreekt niet expliciet over een verhouding tussen een 
erastess of een eromenos. Hij abstraheert van de seksuele relatie. Deze benadering 
zorgtt voor een scherpe breuk met de voorafgaande redes, want met uitzondering van 
Eryximachoss hebben alle sprekers eros behandeld als een relationele kracht tussen 
mensen.. Zelfs bij Eryximachos komt de verhouding tussen een erastes en een 
eromenoss een enkele maal expliciet ter sprake. Agathon praat nergens expliciet over 
eross als een seksueel verlangen en nergens over seksuele identiteit. 
Err is slechts één passage waar Eros indirect verbonden wordt met seksualiteit. 
Binnenn het kader van de bespreking van de oo<t>ia van Eros (196e6 e.v.) wordt 
vermeldd dat deze eigenschap van Eros ervoor zorgt dat alle levende wezens ontstaan 
enn groeien. Het is de intelligentie, de hoogste geestelijke eigenschap van Eros nota 
bene,, waarmee de seksualiteit, gericht op procreatie, is verbonden! Dit brengt ons op 
eenn ander aspect, waarin de rede van Agathon als introductie op de rede van 
Diotima/Sokratess onmisbaar is. Agathon ordent de eigenschappen van Eros onder 
tweee hoofdgroepen: de lichamelijke eigenschappen en de eigenschappen die 
betrekkingg hebben op het karakter en de persoonlijkheid van Eros. Eros als verlangen 
heeftt dus zowel een lichamelijk als een geestelijk aspect. Dit laatste aspect is 
goeddeelss gelijk te stellen aan een creatieve kracht die goden en mensen aanzet tot 
eenn muzische activiteit in de brede zin van het woord, maar ook tot andere 
handelingenn die leiden tot een product of een resultaat. Het lichamelijke aspect betreft 
dee schoonheid en de jeugd van de god. Eros als verlangen naar schoonheid is zelf de 
mooistee van alle goden en mensen; De eenheid van Eros betekent dus dat het 
verlangenn naar de lichamelijke schoonheid samenvalt met het verlangen naar 
geestelijkee schoonheid.27. Agathon maakt echter verder niet duidelijk hoe beide 
aspectenn zich tot elkaar verhouden en hoe deze aspecten van eros in het menselijke 
levenn concreet gestalte krijgen. 

^Hett is in dit verband opmerkelijk dat Agathon slechts tweemaal in zijn rede een genitivus objectivus 
koppeltt aan "Epox;: in 196d2 is de godin Aphrodite object van de eros van Ares en in 197b5 spreekt 
Agathonn in het algemeen over TÓ KdAAoq als object van eros/Eros. Aphrodite staat natuurlijk voor 
schoonheid.. In 197b5 moet TÓ icóXXoq - en dit is een tamelijk opmerkelijk gebruik van het woord - niet 
opp het uiterlijk betrekking hebben, maar op een harmonie die door de handelingen van de goden 
gerealiseerdd wordt, wanneer ze gestuurd worden door Eros. Ook uit 196b2 blijkt dat Agathon de 
schoonheidd van Eros niet alleen op het lichamelijke wil betrekken: met een et>av6iv; xe Kal ewöSiic, 
TÓJtoqq kan, blijkens het voorafgaande, zowel een lichaam als een ziel bedoeld zijn. Dus de uitdrukking 
èpdvv TCÜV KOXGÏV in 197b8, waaruit al het goede voortkomt omvat beide aspecten, zowel de lichamelijke 
alss de geestelijke/muzische kant van eros. 
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Hett  paradoxale karakter  van Eros 

Dee uniciteit van Eros enerzijds en de vele eigenschappen die Eros bezit anderzijds 
makenn dat Agathons Eros een paradoxaal karakter krijgt: de god bezit eigen-
schappenn die moeilijk met elkaar te verenigen zijn. Zo wordt Eros gekenmerkt als een 
verlangenn (épdv toöv icaJuüv), en wel een zeer sterk verlangen, aangezien Eros als 
verlangenn alle andere verlangens en genietingen beheerst. Maar juist omdat Eros de 
anderee genietingen en verlangens beheerst, zo stelt Agathon, is Eros gematigd 
(ooxfrpoveï)!!  Voorts is Eros de dapperste onder de goden, nog dapperder/mannelijker 
(öv5peïo<;)) dan Ares. Anderzijds is Eros de meest tedere god die er is (ómdkónavx; 
196al).. Een macho-god die op zijn zachtst gezegd onmannelijke kenmerken 
vertoont!!  Verder is Eros de jongste van de goden, maar tevens belichaamt hij de vier 
deugdenn in optimale vorm. Iemand die zo voortreffelijk is in zijn gedrag en intelligentie 
datt hij zelfs goden als Apollo, Athena en Zeus kan sturen in hun typische bezigheid en 
hunn leraar is, moet toch iemand zijn met ervaring; Eros blijkt echter veel jonger te zijn 
dann zijn leerlingen. In de passage waarin Agathon aantoont dat Eros de 
rechtvaardigstee is onder goden en mensen, worden ook twee elkaar tegengestelde 
dingenn van hem gezegd: hij is actief/hij handelt (noiei 196cl) en hij is passief/onder-
gaatt (rtdoxev 196b8). 
Wanneerr Eros van iemand bezit neemt, en de persoon is gevoelig voor Eros (195c4 
e.v.),, verlaat Eros hem niet snel, maar hij vat post en blijf t daar.28 Bovendien is het 
effectt dat Eros a <ai eipi\vri teweegbrengt (195C5/6).29 Aan de andere kant wordt 
ookk gesuggereerd dat Eros snel verdwijnt, want Eros wil niets te maken hebben met 
ouderdom,, die ons snel overvalt (195b2/3). Eros lijk t duurzaam, maar ook vluchtig, 
vergankelijk.. Als verlangen brengt Eros onrust, maar vanuit een ander oogpunt 
veroorzaaktt hij vrede en rust.30 

Hoee moeten we dit paradoxale karakter van Eros opvatten?31 Is dit een teken van de 
oppervlakkigheid,, de holle retoriek van de rede, waarvan verscheidene commen-
tatorenn Agathons bijdrage hebben beschuldigd? Of wil Agathon juist hiermee een 
typischee eigenschap van Eros aangeven: wanneer iemand verliefd is, heeft hij 
zichzelff  niet meer in de hand en kan hij schijnbaar tegenstrijdige dingen doen? Eros 
gedraagtt zich als iemand die zelf bezeten is van eros. Terwijl hij dezelfde persoon is, 
bezitt hij eigenschappen die niet op één persoon te herleiden zijn. Een andere uitleg 
vann dit paradoxale karakter van Eros wordt in paragraaf 5 gegeven. 

™Smp.™Smp. 195e5: OÏKIIOIV TSpxrau; Smp. 195e7: oliri^piai; Smp. 196b3: ï£ei Kal \iéve\. 
ïfriedtönderr (I9602) merkt op: 'Und wie wenig Lebenserfahrong hat Agathon, wenn er das jetzige 
Weltalterr - es ist unter anderm die Zeit des Peloponnesischen Krieges! - von Eros beherrscht sein laBt 
alss eine Periode des Friedens und der Freundschaft.' Het is inderdaad opmerkelijk dat Agathon het 
woordd eipTivT) noemt. Misschien wil Plato niets anders zeggen dan dat wat de teneur van elke rede is, 
namelijkk dat Eros de weg is waarlangs mensen gelukkig worden; en vrede is een voorwaarde voor de 
consolideringg van het menselijk geluk. Wellicht houdt de opmerking een verwijzing in naar de Nikias-
vrede,, in welke periode het symposion en Agathons overwinning vallen (pace Friedlander). 
^Dee paradox laat scherp zien dat de Eros van Agathon als het ware de beide vormen van Eros uit de 
rederede van Eryximachos in zich verenigt. 
3,Hett is mij dus onduidelijk waarom Anton (1974) pp. 279-280 beweert dat Agathon misschien wel de 
enigee spreker is die niets ambivalents ziet in de aard van Eros. 
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4.. Soort zoekt soort 

Dee rede van Agathon heeft mijns inziens nog een ander niveau dan de typering van 
dee god Eros. Aan het begin van zijn rede maakt Agathon duidelijk op welke wijze we 
zijnzijn betoog over Eros ook kunnen lezen. Als eerste karakteristiek van de optimale 
schoonheidd van Eros vermeldt Agathon zijn jeugd. Hij is de jongste van de goden32. 
Al ss bewijs hiervoor voert hij aan dat Eros van nature haat koestert jegens ouderdom 
enn dat hij zelfs niet binnen grote afstand van hem komt. Eros vertoeft altijd samen met 
dee jeugd en hij is zelf jeugdig. Als verklaring hiervoor voert Agathon het gezegde aan: 
öumovv ónoitp dei neka&i (195b5): soort zoekt soort. Zoals we hebben gezien, wordt 
dezee gedachte in de rede van Pausanias op verschillende momenten verondersteld, 
bijj  Eryximachos wordt zij expliciet onder woorden gebracht, maar dan in 
tegengesteldee vorm" en Aristophanes drukt haar door middel van de formule xö 
öjioiovv aüTolq dona^ónevot uit34. Terwijl echter bij Pausanias en Aristophanes het 
önoiov-aspectt betrekking had op de relatie tussen de erastes en de eromenos, past 
Agathonn het gezegde toe op Eros en zijn object: Eros voelt zich aangetrokken tot 
datgenee wat aan hem gelijk is. Omdat Eros jong is, vertoeft hij altijd bij de jeugd en 
haatt hij de ouderdom. Er zijn nog meer plaatsen waar Agathon dit principe in het 
denkenn over Eros toepast. Eros is de mooiste van alle goden en mensen, en tegelijk is 
hijzelff  gericht op schoonheid, want Eros is épdv toö K<&XO\X̂ T<5V icaköv (197b5 en b8): 
zijnn object is het schone zelf.35 Eros is anakcózaxo^, de tederste, maar ook zijn object is 
zacht:: Eros richt zich niet zozeer op lichamen - want die zijn hard - maar op het 
karakterr en de ziel en wel op de zachtste karakters en zielen (hij gebruikt hiervoor het 
woordd \iaXaxoq).36 

Ookk bij de karaktereigenschappen, die hem apioxoq maken, treedt het öuoiov-principe 
opp de voorgrond. Eros is iemand die zich, hoe dan ook, niet laat dwingen (pia). Op 
dezelfdee wijze handelt iedereen die door eros is bevangen op grond van zijn eros 
vrijwilli gg (ÉKCÓV). Bij de deugden dapperheid en wijsheid geeft Agathon niet zozeer 
typentypen mensen of goden als voorbeeld van zijn object, maar voornamelijk individuele 
goden.. Ik geef een voorbeeld. Eros beheerst Zeus, dat wil zeggen: Zeus is een leerling 
vann Eros. Doordat Eros hem beheerst, is Zeus in staat mensen en goden te besturen. 
Zoalss we hebben gezien, wordt de intelligentie, die Zeus reeds bezit, door de 
aanwezigheidd van Eros geactualiseerd in het besturen van goden en mensen. Dit 
houdtt in dat Eros, die zelf oó x̂x; is, door de oo$ia van Zeus wordt aangetrokken. De 
gedachtee dat beiden op elkaar lijken, wordt bevestigd doordat Agathon aan het slot 
vann zijn rede Eros een Kv$epvr\xi\<; (197el) noemt, hetgeen direct verwijst naar Zeus 
dee bestuurder (m)Pepvav). 
Ookk in het geval van Ares is het aantrekkelijk een toepassing van het öuoiov-principe 
tee bespeuren: het feit dat Eros, de dapperste onder de goden, Ares bevangt - deze is 

322 Agathon gebruikt de formulering "hi j  is de jongste van de goden' in twee betekenissen: hij  is het laatst 
ontstaann en hij  is de jongste in leeftijd. Dit wellicht om Eros te laten beantwoorden aan de voorstelling 
datt  hij  altijd jong is (dei vécx; 195cl). De argumentatie aan de hand van Eros' haat jegens de ouderdom 
legtt  de nadruk wel op de tweede betekenis van jong'. 
3i3iSmp.Smp. 186b6-7: tó 5è dvóuoiov dvouoicov £Jtt6h4ieï ïcai èpa\ 
MMSmp.Smp. 192a5, waar  de woorden worden gezegd van de eromenoi. Verder  vinden we bij  Aristophanes 
dee uitdrukkin g dei TÓ cv/vevè̂  donca^óusvoc, (192b5), gezegd van de erastes. In 193d2 treffen we de 
woordenn aan: eiq xö oiicelov dyojv, gezegd van Eros. Voor  de bespreking van deze passages, zie hfdst. 
5,, par. 7. 
"Sokratess zal juist op dit punt kritie k uitoefenen op de rede van Agathon, en zal laten zien dat de 
toepassingg van het öuoiov-principe op de verhouding tussen Eros en zijn object tot verkeerde 
conclusiess leidt over  Eros. Immers als Eros verlangt naar  het schone, kan in de ogen van Sokrates Eros 
zelff  niet mooi zijn. 
^Hett  öuoiov-beginsel speelt ook een rol bij  het aspect dat Eros zich ophoudt op plaatsen die bloemrijk 
enn geurig zijn (196a7-b3), terwij l zijn huid daardoor  navenant is. 
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verliefdd op Aphrodite - heeft te maken met het feit dat beiden op elkaar lijken. Maar is 
ditt een juiste afleiding? Volgt uit de redenering 'omdat Eros Ares beheerst, is hij 
dapperderr dan Ares', de stelling: 'omdat Eros evenals Ares dapperheid bezit, is Eros 
opp Arcs gericht'? Dit is geen juiste afleiding, maar we krijgen wel sterk de indruk dat 
hett öuotov-principe ook bij dit voorbeeld op de achtergrond speelt. 
Hett laat zich aanzien dat helemaal aan het slot van zijn rede het önoiov-principe 
nadrukkelijkk weer opduikt. De poëtische bevlogenheid waarmee Agathon de gaven 
vann de god onder woorden heeft gebracht, ervaart hij ongetwijfeld - vergelijk de 
passagee 196d6-e6 - als een bezetenheid door Eros zelf. Eros is het die hem inspireert 
omm de god zelf te bezingen en Agathon spoort vervolgens iedereen aan mee te zingen 
mett het betoverende lied dat de god zelf zingt. De god en zijn object verenigen zich in 
dezelfdee activiteit. Zijn volgeling heeft deel aan de activiteit door middel waarvan de 
godd zich manifesteert. De dichter Agathon identificeert zichzelf met de zingende Eros. 

Hett moge duidelijk zijn dat het öuoiov-principe als een rode draad door de rede van 
Agathonn loopt, maar dat Plato de oplettende lezer wel heeft willen confronteren met 
onduidelijkhedenn en logische oneffenheden in de wijze waarop Agathon dit principe 
invult.. We zullen zien dat Sokrates duidelijk maakt waarom Agathon zich op dit punt 
heeftt vergist. 

5.. Eros: erastes en eromenos 

Hett öuoiov-principe geeft aan dat het karakter van de god tegelijk iets zegt over zijn 
object.. De god zelf is jong en hij vertoeft uitsluitend bij jonge mensen. Het zijn dus 
jongee mensen die verliefd worden. De uitspraak dat Eros ouderdom haat, zou kunnen 
betekenenn dat oude mensen niet meer verüefd worden. Een niet erg complimenteuze 
insinueringg aan het adres van Sokrates, wiens getuigenis over zijn gevoelens jegens 
mooiee jongens deze opmerking weerlegt.37 

Hett laat zich aanzien dat we op dezelfde manier andere eigenschappen van het object 
vann Eros kunnen destilleren. Maar wie is eigenlijk het object van Eros: betreft het 
uitsluitendd erastai of ook eromenoi? Het feit dat het object van Eros de jongeren zijn 
lijk tt te suggereren dat Agathon ook denkt aan eromenoi. We zullen echter zien dat de 
redee van Agathon niet erg consequent is in de behandeling van de rol van de erastes 
enn de eromenos. 
Allereerstt heeft het er alle schijn van dat Agathon aan Eros zelf de rol van erastes 
toekent.. De uitspraak dat Eros altijd in het gezelschap is van de jeugd, doet natuurlijk 
denkenn aan Sokrates, die naar de voorstelling van Plato en Xenophon altijd in de buurt 
vann de jeugd te vinden was. Eros jaagt op de jeugd, want hij wil haar in zijn greep 
hebben.. De term n\r\aiaC,eiv (195b4), die Agathon hanteert om duidelijk te maken dat 
Eross niet in de buurt komt van ouderdom, wordt in de Phaedrus (255a5/6, 255b7) in 
eenn erotische context gebruikt38. Eros jaagt niet op oude mensen, maar ontvlucht hen 
uitt alle macht. De woorden êvyoov $vyfj (195bl) doen sterk denken aan de rol van de 
eromenos:399 alsof Eros zelf achterna wordt gezeten door de ouderen, maar van deze 
avancess niets moet hebben! Als dit inderdaad door Agathon bedoeld is, dan wordt het 
gedragg van Eros door Agathon ook geassocieerd met de rol van de eromenos. 

37Misschienn duidt deze opvatting van Agathon over Eros erop dat hij er niet in gelooft dat Sokrates 
serieuss is in zijn avances jegens hem, die ik in hoofdstuk 10 onder de loep neem. Of het moest zijn dat 
hijj  Sokrates als een uitzondering op de regel beschouwt. 
**ln**ln  Phdr. 255a5/6 wordt nXnoid^eiv gebruikt van de eromenos die zijn erastes benadert, in 255b7 lijkt 
dee term van de erastes gezegd te zijn die zijn eromenos benadert (cf. de Vries ad loc.). Zie hfdst. 8, noot 
1833 van deel 1. 
39Vergelijkk voor het gebruik van (5ia)$evYeiv in erotische context de rede van Pausanias 184a2 en a3. 
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Bovendienn lijken deze woorden de belangstelling van Sokrates voor de Atheense 
jeugdd enigszins te ironiseren. 
Inn de passage over het tweede lichamelijke kenmerk van Eros, zijn óTtaXórnc,, gebruikt 
Agathonn termen die de voorstelling van Eros als erastes oproepen. Het woord 
ajixeoöaii  (195e7) wordt in de Phaedrus (255b8 en 255e3) gebruikt voor lichamelijk 
contactt tussen een erastes en een eromenos40. Ook Diotima (209c2) drukt met deze 
termm lichamelijk contact uit dat de erastes met een eromenos zoekt. Eros die steeds 
mett zijn voeten en met zijn hele gestalte het zachtste van het zachtste, dat wil zeggen: 
dee zachtste karakters en zielen, beroert, wordt hier voorgesteld als een erastes die 
zichh helemaal overgeeft aan zijn eromenos41. Dit beeld wordt bevestigd door de innige 
omarmingg waarmee Eros de ziel van iedereen omhelst die voor hem ontvankelijk is 
(196a2/3)42.. De omarming als erotisch motief zijn we tegengekomen in de rede van 
Aristophanes43. . 
Inn de passage over de rechtvaardigheid van Eros zegt Agathon: 

Eross doet niemand onrecht (dSiicei), noch god, noch mens. Maar ook wordt hemzelf geen 
onrechtt aangedaan (dSucevtai), noch door een god, noch door een mens. 

Hett Griekse woord dStKet/dSuceixai kennen we als een term uit een erotische context. 
Inn Sappho 1, 17 vraagt Aphrodite aan de lyrische-ik: wie heeft jou onrecht aangedaan 
C..)44.. Het dSiKeïv heeft in deze context de specifieke betekenis 'afwijzen'. Bij Agathon 
lijk tt de term algemener gebruikt te zijn omdat, zoals blijkt uit het vervolg, het aspect 
vann geweld(pleging) of een gedwongen handeling ermee verbonden is. Als het juist is 
datt dSixelv in deze passage betrekking heeft op een erotische situatie, wordt Eros in 
dezee passage als erastes én als eromenos voorgesteld. Dit wordt bevestigd door de 
ydp-zinn die op deze woorden volgt: 

nochh ondergaat immers Eros zelf, als hij iets ondergaat, dit door geweld, - want geweld heeft op 
Eross geen vat - noch doet hij, wanneer hij iets doet, dit met geweld45. 

Dee antithese in het Grieks ndoxei-noieï doet denken aan de rolverdeling tussen een 
eromenoss en een erastes. We zijn dit begrippenpaar ook in de rede van Phaidros 
tegengekomenn en hebben laten zien dat deze termen ook een seksuele connotatie 
kunnenn hebben.46 'Doen* staat voor het penetreren, 'ondergaan' voor het 
gepenetreerdd worden. Eros kan dus in de seksualiteit zowel de actieve (erastes) als 
dee passieve (eromenos) rol vervullen. De keuze van het werkwoord imnpexel voor het 
'terwillee zijn' in een erotische relatie is vanuit dit perspectief goed gekozen, omdat de 
termm zowel van de erastes die de eromenos tegemoet komt als van de eromenos die 
dee erastes tegemoet komt, gezegd kan worden47. 

.. Smp, 196e3, waar ookk van Eros wordt gezegd dat hij zijn object av aynxai. 
4l5m/j.. 195e7-196al: ditxóufivov ouv dei K<xi JIOOIV icai wxvrn év uaAaiaaxdxoi<; x<öv \utkaKma-tw, 
andkcüzaxovandkcüzaxov dvdyieri elvai. 
** 22Smp.Smp. 196a2-3: o\> ydp av oïoc, x'fjv «dvrri JiepinTuaaeaöat ov>5è 6id naai\q yu^S *ai eicamv tó 
Jtpéxovv Aav6dveiv icai è̂ wóv, ei oKXnpóq fjv. Voor deze interpretatie van Tcepucxvooeodai als een 
aanduidingg van de erastesrol, zie ook Stokes (1986) p. 121. 
43Cf.. Smp. 191a7, 191b3, 191c4, 191e8/9. Het werkwoord mpinvóaaeaQai dat in 196a2 wordt 
gebruiktt is in Plato een hapax. 
^f .. ook Theognis 1283. Zie hfdst. 3 van deel 1. 
4545Smp.Smp. 196b7-9: ome ydp cmtóc, pia Jidoxei, eï xi itdaxei - pia ydp "Epoxô  o\>x anxexar oüxe 
JÏOKÖVV  Jtoiel - na? ydp éxcbv "Epam. «av wcnpeTei, ö 8' dv éwbv étcóvti óuoXoylïaTi, tyaoiv " oi 
TtóXeücx;; paaiXfn; vóuoi" Öltcaia etvai. 
«Smp.«Smp. 178d5, zie hfdst. 2, par. 4. 
47Voorr het gebruik van de term waarbij de erastes subject is, zie de rede van Pausanias 184d5. 
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Inn zijn confrontatie met de andere goden wordt Eros altijd als erastes 
gekarakteriseerd.. In het geval van Ares speelt Agathon met de rolverdeling. Ares als 
macho-god,, het bolwerk van heteroseksualiteit bij uitstek, wordt door de jonge, wat 
vrouwelijkk aandoende Eros 'bezeten'.*. 
Bijj  de andere goden die aan bod komen in de bespreking van de ao<fria van Eros, 
vervultt de god de rol van leermeester (196e6, 197a4); allen worden voorgesteld als 
zijnn leerlingen (197bl). De 'erotische' relatie heeft onmiskenbaar het karakter van 
eenn pedagogische verhouding. Apollo laat zich leiden door émevuia en ëpax; (197a7), 
datt wil zeggen: hij is Eros' pupil. Deze heeft hem in zijn macht en inspireert hem tot de 
ontplooiingg van de kunst van het boogschieten, de geneeskunst en de zienerskunst. 
Ditzelfdee geldt voor de Muzen, Hephaistos, Athena en Zeus. Eros is hun inspiratie-
bron.. Eros als leraar van Zeus, de bestuurder van goden en mensen (tcuftepvav 197b3)! 
Maarr Eros is een nog betere stuurman (ic-upepvfïnK 197el). 
Wee mogen uit deze bespreking concluderen dat Eros zelf vaak als erastes, maar soms 
ookk als eromenos wordt voorgesteld. Het is duidelijk dat Agathon hiermee wil zeggen 
datt niet alleen de erastes, maar ook de eromenos door ëpox; bevangen kan zijn.49 Zijn 
vriend,, Pausanias, had in zijn rede de vraag of de eromenos zich door ëpox; laat leiden 
minn of meer omzeild (zie hfdst. 5, par. 7). Agathon heeft wellicht vanuit zijn eigen 
ervaringg of houding een ander zicht op de beleving van de eromenos, althans in de 
weergavee van Plato. 

Ditzelfdee ambigue beeld wordt bevestigd wanneer we de rede van Agathon lezen 
vanuitt het öumov-principe: het object van Eros is (min of meer) gelijk aan Eros zelf; 
dee karakerisering van Eros is tegelijk een karakterisering van zijn object. De drie 
eigenschappenn die Eros tot de mooiste god maken, namelijk zijn jeugd, zijn zachtheid 
enn soepelheid, kunnen alledrie kenmerken zijn van zowel een erastes als een 
eromenos,, ook al komen ze traditioneel meer toe aan een eromenos. De eigenschap 
dreaXóqq wordt in de dialogen verscheidene malen direct in verband gebracht met de 
termm véoq*. 
Dee eigenschappen die Eros tot de beste (dpioxo?) god maken lijken vooral van 
toepassingg te zijn op de erastes. Als degene die de deugden in optimale vorm bezit, 
zoektt Eros het gezelschap op van hen die op allerlei manieren optimaal functioneren. 
Bovendienn heeft Eros de neiging anderen in de deugden te willen onderrichten. Deze 
roll  lijk t geschreven te zijn op het lij f van de erastes, die zijn eromenos zo goed 
mogelijkk wil maken. Het is wellicht mogelijk om het öumov-principe uit te leggen alsof 
Eross ook gericht is op degenen die goed willen worden, op die eromenoi die bereid zijn 
zichh door hun erastai te laten leiden en te onderrichten. Dan zijn ze te vergelijken met 
dee goden die van Eros zelf de leerling zijn. Doordat Eros zowel staat voor de rol van 
dee erastes als voor die van de eromenos, wordt de asymmetrie tussen de erastes en 
dee eromenos afgezwakt, die met name door Pausanias en Aristophanes juist was 
benadrukt.. Maar als erastes én eromenos door eros bevangen kunnen zijn, is de een 
voorr de ander object van eros. De conclusie dringt zich op dat voor Agathon het 
öuoiov-principee van toepassing is op de erastes-eromenos-relatie, zozeer zelfs dat 
beidenn door eros bevangen kunnen zijn. De asymmetrie vervaagt. Dit betekent ook 
datt beiden elkaar in de relatie kunnen bevruchten: beiden stimuleren elkaar tot 
optimaall  functioneren en tot het realiseren van hun specifieke functie.31 Nu begrijpen 
wee beter waarom Plato als het uitgangspunt van de rede van Agathon de relatie 

.. Smp. 196dl-4: oii ydp ë%ei "Eptoxa "Apt^ , aXk"Epox; "Apn , - '  A^poSitr^ , &$ Xóyoq - Kpetttüi v 
Sèè ó ëxcov TO\> éxouévoir  toü 5 dvSpeioTatou xcöv aXXxov Kpcraöv ndvrcov dv dvSpeiÓTaxcx; eïn. 
"Vergelij kk  Smp. 204c2-6, waar  volgens Sokrates Diotima meent dat Agathon Eros gelijk heeft gesteld 
aann de eromenos. 
»7Ï.. 83c8, R. 377bl, Lg. 664Ö5, PU. 270e 1. 
5,Ditt  punt wordt ook door  Diotima overgenomen en genuanceerd. 
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tussenn de god Eros en zijn object heeft genomen. Afgezien van het feit dat dit bij een 
tragediedichterr past - Agathon spreekt bijna uitsluitend vanuit het mythische niveau -
kann hij ernaar toewerken dat zelfs op het punt van de eros de asymmetrie in de 
erastes-eromenos-relatiee vervaagt. Het is duidelijk dat dit alles te maken heeft met de 
persoonn van Agathon die op zijn leeftijd nog steeds de rol van eromenos heeft. Plato 
stemtt dus niet alleen de vorm, maar ook de inhoud van de rede af op de persoon die 
dee rede uitspreekt. Terwijl hij bij de komediedichter de strategie van de 'omdraaiing' 
toepastt (Aristophanes' visie van Eros is een omdraaiing van het ideaal dat de dichter 
inn zijn komedies in deze voorstaat), doet hij in het geval van Agathon het 
tegenovergestelde:: Eros is in een bepaald opzicht het spiegelbeeld van Agathon zelf. 
Wee hebben gezien dat de duurzaamheid van een homo-erotische relatie een thema is 
datt ook in alle redes vóór Agathon behalve in die van Eryximachos, aan bod is 
gekomen.. Agathon vindt de fundering voor zo'n relatie in de grensvervaging van de 
gevoelenss van de erastes en die van de eromenos. Maar deze grensvervaging maakt 
datt Eros een paradoxaal karakter heeft, zoals we in paragraaf 3 hebben beschreven. 
Sokratess zal, wanneer hij de centrale gedachten uit de rede van Agathon heeft 
weerlegdd en Diotima heeft geïntroduceerd, toegeven dat hij tegenover haar ongeveer 
hetzelfdee had gezegd over Eros als Agathon nu tegenover hem.52 Een van de punten 
diee Sokrates aan Agathon gaat duidelijk maken, is dat Eros niet tegelijk zelf mooi is én 
gerichtt is op dat wat mooi is. Dit is precies de gedachte die aan Agathons paradoxale 
visiee van Eros ten grondslag ligt. We zullen zien dat Sokrates in zijn confrontatie met 
Alkibiadess hetzelfde paradoxale gedrag vertoont. De rede van Agathon verheldert 
niett alleen zijn eigen erotische houding, maar ook die van Sokrates. 

6.. Eros en gender 

Langss de weg van de karakterisering van Eros maakt Agathon duidelijk welke 
mensenn bij uitstek gevoelig zijn voor Eros en wat voor soort mensen in zijn visie de 
erastess en eromenos zijn. Het betreft jonge mensen in de bloei van hun leven die een 
hogee morele standaard nastreven of bezitten. Er is een eigenschap die we tot nu toe in 
dee andere redes nauwelijks en zo expliciet zijn tegengekomen, en dat is anaXóxTy;, de 
zachtheid.. De dichter Agathon citeert Homeros (XIX, 92-3) om te laten zien wat de 
godinn Atè tot dnaXii maakt: haar gang is niet over de aarde, die hard is, maar over 
hoofdenn (195c7-d7). Agathon concludeert dat Atè ajraXórn<; heeft, omdat ze gaat over 
datgenee wat naXöaicóc, is. Voor Eros geldt hetzelfde: hij is ana\óc„ aangezien hij het 
allerzachtstee van wat er bestaat betreedt: de karakters en de zielen. Maar deze 
kunnenn in bepaalde gevallen hard zijn (cncXipóq); Eros nestelt zich echter alleen in de 
karakterss en zielen die naXOcneóq zijn. In het laatste gebruik lijk t de term niet louter een 
aanduidingg van een fysische eigenschap te zijn, maar duidelijk een meer psychische 
hoedanigheidd aan te geven. 
Hett is goed hier nader in te gaan op wat de termen arcaXó;, naJuxicóq en jiaXGaicóc, in de 
dialogenn van Plato betekenen en op welke wijze ze gebruikt worden. 'AjiaXóq wordt 
vaakk gebruikt om van iets materieels, zoals merg, vlees, een dier, aan te geven dat het 
zachtt is; het kan bijvoorbeeld op één lijn staan met vet (itiow) en met vochtig 
(votEpóq)53.. De term kan echter ook de ziel kwalificeren54. Ze wordt dan voorgesteld 
alss kneedbaar en ontvankelijk; eenmaal wordt de term met betrekking tot de ziel op 

5252Smp.Smp. 201e3-7. 
5 3''  ArtaXóq wordt gezegd van merg Ti 81c 1, van jong vlees Ti. 65d2, 83c8, 83d5, van zaad Phdr. 
276d5,, van mollige schapen R. 422d7, van de stralen van de zon Ac 371d5; op één lij n met Jiioav R. 
422d7,, met het begrip vochtig TL 65d2. 
54''  AicaXóq als kwalificati e van de ziel: Phdr. 245a2, R. 563d5, Tht. 173a6, Lg. 664b5. 

134 4 



éénn lijn gezet met dpctxoq onbetreden55. Zoals ik in paragraaf 5 heb gezegd (zie 
voetnoott 50) wordt anakóq vaak gekoppeld aan veóq. Er is een interessante passage in 
dee Phaedrus, waar het woord ana\ó<; een andere connotatie krijgt. Het betreft 
dezelfdee context als het thema van het Symposium. Sokrates houdt zijn eerste rede, 
eenn reactie op de rede van Lysias over de vraagstelling of het beter is om als 
eromenoss zijn gunsten aan iemand die verliefd is aan te bieden dan aan iemand die 
niett bevangen is door eros. Sokrates onderschrijft het standpunt van Lysias dat een 
eromenoss er beter aan doet 'omgang' te hebben met mensen die niet verblind zijn 
doorr hun eros. Sokrates voert namelijk aan dat de erastes die verliefd is niet zal 
toestaann dat de eromenos hem evenaart of overtreft. Hij zal hem afhouden van de 
nuttigee omgang met anderen en hem het contact met de filosofie ontzeggen. De 
eromenoss blijf t dan dom en zo wordt een duidelijke, voor de erastes gunstige, 
asymmetriee in de relatie bewerkstelligd. Een dergelijke ongelijkheid streeft de 
verliefdee erastes ook na op het gebied van het lichamelijke. 

Jee zult zien dat hijj  een verwekelijkt e (uaXGaicóv) en geen krachtige figuur  naloopt; niet iemand 
diee in de volle zon is opgegroeid, maar  in de halve schaduw; iemand die onbekend is met 
mannelijkee inspanningen en opgedroogd zweet, maar  wel bekend is met een softe (dnccAóq) en 
onmannelijkee levenswijze, waarbij  hij  zich bij  gebrek aan een natuurlijk e teint zich opsmukt met 
valsee kleuren en versierselen en zich bezighoudt met alles wat daarmee samenhangt; het is 
duidelij kk  wat dit is en het verdient verder  geen behandeling, maar  een belangrijke karakteristiek 
moetenn we nog vaststellen, voordat we tot iets anders overgaan. Een dergelijk lichaam geeft in 
eenn oorlog of in alle andere ernstige noodsituaties de vijanden vertrouwen, maar  vervult de 
vriendenn en de minnaars zelf met angst.56 

Hierr staat ajraXóq op één lijn met dvavSpo? (onmannelijk) en duidt een levenswijze aan 
diee feminiene kenmerken vertoont: de jongen maakt zich op en vermijdt de zon en 
zwaree inspanningen. Deze levenswijze maakt de eromenos zwakker, zodat de 
erastess hem gemakkelijk de baas is en hem kan overheersen. 
MaXaicóq,, dat door Plato veelvuldiger wordt gebruikt dan ènakóq of uaXGcticóq, kan 
evenalss öjtaXóc, een eigenschap van iets materieels zijn57, maar ook een psychische of 
karaktereigenschapp aanduiden58. De term kan staan tegenover hardheid (oxXiipóxi*;), 
ruwheidd (dypióxTic,), mannelijkheid (dvSpeia), sterk (ioxupó?) en tegenover 
doorzettings-vermogen5».. Het woord is gekoppeld aan termen als laf/slap 
(SeiXóq/$\aKi,Kóq),(SeiXóq/$\aKi,Kóq), lui (dpyoq), mak (fljiepoe,), traag (ppaSüs), glad en glanzend 
Ixeïoq/Xinapóq),Ixeïoq/Xinapóq), zoetklinkend (y>A)icu<;), ongeschikt voor inspanningen (drom*;), 
weelde/verwijfdheidd (xpu îi), sappig/ vochtig (ëyxuuos/vypós) en mooi (tcaXóq)60. 

5i5iPhdr.Phdr. 245a2, waar  gesproken wordt over  de derde vorm van uavia (afkomstig van de Muzen), die 
bezitt  neemt van de ziel. 
5656Phdr.Phdr. 239c5-d7; het Grieks van 239c5-d2 luidt : (tyOrjoexcu 6f| uaX8aieóy xiva Kal ov> axepeöy 
öuóiccöv,, ouS'év i\ki(ü  Ka6apa> xeöpauuévov dXXd wtö ovuuayeï araq, Ttóvov uèv dv8pei(ov K<H 
ISpcóxovv T̂|p<5v diceipov, euneipov 6è dicaXiiq Kal dvdvSpou 5iaixr|C„  dAAoxpioiq xP<óuaoa t a l 
KÓOUOK ;;  %r\Tsx oiKeicov KoauotijiEvov, öoa xe dXXa xouxoiq ënexai ndvxa é7tiTn5euovxa, ... 
57Al ss een kenmerk van iets materieels: van een vinger  R. 523e6, 524a3,8; van een draad Lg. 735al, Pit. 
282el3,309b5;;  van het lichaam Cm. 432b8; van een long TL 70c5; van vlees Ti. 74dl; van pezen 71 
74d5;;  van een harnas Ep. Xin 363a; van vuur/water  Ti. 59d6; van grond Criti. 11 lb6; van een bed Pit. 
272a7;;  cf. ook Ti. 50e8, Lg. 889b7,892M, Tht. 181d2,186b3. 
58Al ss aanduiding van het psychische of een karaktereigenschap (al dan niet expliciet geprediceerd van 
hett  woord YWÜ/vPoö- & 387c5,556cl; Lg. 666b7, 836el, 897a8, Grg. 491b4, Sph. 242e4. 
5Va^aKÓ<;;  staat tegenover  hardheid (aKXTipóxnq) : &  410dl, 523e6, 524a3, 8, Lg. 889b7, 892b4, 
897a8,, Prt. 331d4, Tht. 181d2, 186b3; tegenover  ruwheid (dypióxry;): R. 410dl; tegenover 
mannehjkheidd (dv5peia): Lg. 836e 1, Grg. 491b4; tegenover  sterk (iox^póq) Lg. 735a 1; tegenover  een 
vormm van doorzettingsvermogen: Grg. 49lb4; tegenover  èpyaxiKoi en ^nrnxiKoi : Men. 81d7. 
^uaXaKÓ^^  is gekoppeld aan lafhartig/slap (SeiXóc/pTxtKucó;): PU. 307cl; aan lui (dpyoq): R. 398e6, 
556cl,, Men. 81d7; aan tamheid (fiuepóxn<;): R. 410dl, Lg. 734al; aan traag (ppaStiq): Pit. 307a9; aan 
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Degenenn die de muzische vakken beoefenen, worden hierdoor uaXaKó<; en de muzen 
zelff  worden uaAxtKóq genoemd61. Deze associatie past naadloos op Agathon; 
bovendienn legt zijn rede een sterke nadruk op de muzische eros. Een heel andere 
associatiee is die met een ootypwv pioq. In de Wetten wordt een dergelijk leven 
gekenschetstt als een leven dat stille smarten en stille vreugden (fjpejtoc,) geeft en dat 
zachtee verlangens en niet hartstochtelijke begeerten biedt." Ook in verband met 
handelingenn kan de term deze positieve kleur hebben. Ze staan dan op één lijn met 
tragee handelingen". Als kenmerk van de ziel of van het karakter heeft uoXaKó<; 
daarentegenn ook de betekenis van 'gemakkelijk te beïnvloeden' of 'zonder 
doorzettingsvermogen'.. Zo heeft in een passage uit de Respublica (/?. 556c 1) uaXaKÓ<; 
dee connotatie niet bij machte te zijn om weerstand te bieden aan gevoelens van genot 
off  pijn64. In een interessante passage in de Wetten (836d7-836e5) wordt deze 
connotatiee van uaXxtKóc, gekoppeld aan vrouwelijkheid: het onderwerp van gesprek is 
dee seksualiteit en wel die vorm waarbij mannen seksueel contact hebben met andere 
mannenn of jongens alsof het vrouwen zijn (836c2 e.v.). 

Stell  nu, [zegt de Athener] dat onze wetgeving dit gedrag zou goedkeuren of in ieder geval 
toelaten:: dan moeten we de vraag stellen in welke mate deze vorm van seksualiteit een bijdrage 
levertt tot deugd. Bij degene die verleid wordt, leidt dit niet tot de gewoonte zich mannelijk te 
gedragenn (xö xïV; avöpeicu; yfioc,). De man die verleidt zal zich geen zelfbeheersing eigen maken. 
Hett tegenovergestelde zal echter gebeuren: zal niet iedereen de slapheid (uaJlccida) van hem die 
aann de genoegens toegeeft en niet bij machte is hen in bedwang te houden, afkeuren en van 
degenee die overgaat tot het nabootsen van het vrouwelijke geslacht, de gelijkenis met zijn model 
berispen?? Wie ter wereld zou zo'n gedrag tot wet willen verheffen?65 

Inn de rede van Agathon hebben de termen énaXóq en jmJuiKóq een positieve 
connotatie.. Belangrijk is het gegeven dat Agathon dit aspect van Eros behandelt 
binnenn het kader van de schoonheid van Eros en dat het nauw verbonden is met zijn 
jeugd.. Eros betreedt de zachtste dingen van wat er bestaat, en dat zijn het karakter 
enn de ziel. Deze zijn ten opzichte van het lichaam uaXa*ó<;. Maar sprekend over zielen 
onderscheidtt Agathon zielen met een hard en een zacht fj9o<;. In dit gebruik moet 
\iaXaKóq\iaXaKóq de connotatie hebben van 'ontvankelijk', 'geen verzet tonend', want als object 
moett de ziel openstaan voor de toenadering van Eros. Deze betekenis-nuance van 
uctXaicóss lijk t mij hier beter op zijn plaats dan de gedachte dat de zielen tot 
ingetogenheidd en gematigdheid (oxafrpoown) neigen. Ze zijn juist in staat zich geheel en 
all  te laten beheersen door Eros en vormen een gemakkelijke prooi voor hem. Dat dit 
dee juiste betekenis moet zijn van \ia\aKóq wordt door de volgende overweging 
bevestigd.. Eros en zijn object moeten op elkaar lijken. Eros is anakcx; bij uitstek. Deze 
termm heeft bij Plato niet de associatie van een houding van ingetogenheid. Ze is van 

gladd en glanzend (XeuxAurapós): Ly. 216c7, Cra. 434c4; aan zoetklinkend (yAuKi*;) : R. 41 la7; aan 
luxe/weeldee (xpvfyn): R. 556cl; aan ongeschikt voor inspanningen (drcovocj: R. 556cl; aan 
sappig/vochtigg (ëvxvuocyvypóq): TL 59d6,74dl, d5; aan mooi (KOXÓC,): Ly. 216c7. 
61uflXairiaa als gevolg van het zich bezighouden met de muzische vakken: R. 410dl, d4/5; \\aXaKoq, als 
predicaatt van de Muzen: Sph. 242e4, Lg. 817d4. 
6262Lg.Lg. 734al-2: uijtXaicag 8è èrciGvuiaq Kal èpanac, oiiic émiavelq Jtape%óuevov. 
MPlt.MPlt. 307a7-b3:' Qq f^ruxdid Jtov $auev èKdcroxe Kal ooo^poviicd, reepi TE Siövoiav npaxxóu£va 
dyaceévTei;; Kal Kaxd xdi; npd&ic, aï> ppa5éa Kal uakaxd ov xö life dv5peia<;, dXXd xö xfjc, 
KCKniióxnxoc,, övoua èm^éponev avxcaq ctyutaoiv. Vergelijk ook Pit. 309b5. 
«"Dee context betreft de wijze waarop leiders in een democratie zich verhouden ten opzichte van hun 
onderdanen:: R. 556b8-c2: dp'o-O xpixtxövxou; uèv xovq véoix; Kcti dnóvoix; Kal Jïpöq xd xov oróuaxoc; 
Kall  ïtpöq xd xf\q yaxNi, naXaKotx; 5è Kapxepetv npöc, f(8ovd<; xe Kal Mmau; Kal dpYOife;; 
aaLg.Lg. 836d3-e4; het Grieks van 836d9-e4 luidt: xoti jièv xaïi; f|5ovaïc, wceiKovxo? Kal Kapxepetv oü 
Swafiévo^vé^eii  Jtaq xfjv uaXcnciav, xoü 8'ei<; uiunaiv xoü Q^keoc, ióvxo<; xf|v xifc eiKÓvo<; 
óuxjióxrixaa dp'ov ucnyexai; xiq ow dvOpórcov xoüxo öv xoiovtov voux)Öexf|aei; 
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toepassingg op het uiterlijk en de houding die we bij jonge mensen aantreffen: ze 
hebbenn nog niet het gespierde lichaam van een volwassen man, ze voelen nog zacht 
aan;; maar ook hun ziel is nog kneedbaar. Eros beheerst zijn object volledig en hij 
dringtt tot in het diepste ervan door. Maar hij voelt zich pas thuis in die zielen die 'het 
zachtst'' zijn, die aanvoelen zoals hij aanvoelt Het heeft er bovendien alle schijn van 
datt Plato met deze voorstelling van Eros en zijn object door Agathon een feminien 
aspectt van Eros introduceert, dat ingegeven wordt door het karakter van de spreker 
zelf.. Inde Thesmophoriazusae (192) wordt Agathon andkóq genoemd. Het lijk t erop 
alsoff  Agathon zich in zijn beeld van Eros spiegelt. Maar Plato draait de 
gevoelswaardee van het anaXói; 180 graden om: in het Symposium heeft het alles-
behalvee een negatieve associatie. Het feminiene aspect van Eros maakt hem juist tot 
dee mooiste god die er is. Zijn zachtheid doet hem tot het zachtste doordringen. Dit 
feminienee karakter wordt bevestigd door het slot van de rede. Agathon vermeldt als 
onderdeell  van de gaven van Eros in 197d6-7 dat Eros de vader is van tpu ,̂ óppóniq 
enn %X.i5ii, woorden die alle een verwijzing inhouden naar zucht naar cornfort, luxe en 
weelde,, die te maken heeft met het niet kunnen beheersen van zijn verlangens en 
begeertenn en gekoppeld is aan een onmannelijke houding66. Het is verhelderend om 
hierbijj  een bepaalde passage uit de Gorgias te betrekken. Kallikles had betoogd dat 
dee mensen die zich overgeven aan hun begeerten en verlangens en in staat zijn deze 
volledigg te bevredigen (dit noemt hij mannelijkheid!), pas gelukkig zijn: 'zwelgen 
(tpu*Tl),, teugelloosheid (dieotaoia) en vrijheid, dat is pas deugd en geluk' (492c5-6). 
Sokratess onderzoekt en bediscussieert vervolgens deze stelling en probeert aan te 
tonenn dat deze mensen onmogelijk gelukkig kunnen zijn. Om Kallikles van de wijs te 
brengenn geeft hij voorbeelden van mensen die zonder enige remming hun al dan niet 
specifiekee begeerten bevredigen. Mensen die continue op hun hoofd krabben, omdat 
zee schurft hebben, kunnen, aldus Sokrates,, onmogelijk gelukkig zijn. Vervolgens geeft 
hijj  het voorbeeld bij uitstek van de levenswijze waarbij men volledig slaaf is van zijn 
begeerten:: het leven van de kinaidoi (494e4). 

Iss hun leven, zo vraagt hij  Kallikles, niet afschuwelijk, schandelijk en ongelukkig? Of durf j e te 
bewerenn dat die mensen gelukkig zijn, als zij  maar  naar  hartelust de beschikking hebben over  wat 
zee begeren? 

Dee kinaidos, het Griekse woord voor de pathicus,67 geldt dus als degene die bij uitstek 
slaaff  is van zijn begeerten en een leven leidt dat gekenmerkt wordt door Tpû iv Vanuit 
hett perspectief van Sokrates - en dit zal een algemeen Grieks perspectief geweest 
zijnn - is het gedrag van de kinaidos bij uitstek onmannelijk. De kinaidos is iemand in 
wienss persoon het onvermogen om zelfbeheersing te betrachten samengaat met 
vrouwelijkee kenmerken. 
Inn zijn Thesmophoriazusae heeft Aristophanes Agathon als een kinaidos getekend en 
daarmeee in diskrediet willen brengen. Plato heeft dit niet gedaan, maar heeft juist de 
vrouwelijkee gender van Agathon in het Symposium op een heel andere manier 
productieff  gemaakt. De lezer, geconfronteerd met de voorstelling dat Eros feminiene 
trekkenn vertoont en dat degenen die door Eros bevangen zijn, overeenkomstige 
trekkenn kunnen vertonen,68 ziet in dat deze kenmerken niet onvermijdelijk verbonden 
hoevenn te worden met het gedrag waarover Plato zich in de Gorgias, Phaedrus en de 
WettenWetten zo laatdunkend uitspreekt. Door de persoonlijkheid van Agathon in het 
SymposiumSymposium in een gunstig daglicht te stellen en door hemzelf niet met een aureool van 

^ f .. bijvoorbeeld R. 556c 1 en 590b3, waar  een verband tussen xp\*H en uoXdairi a wordt gelegd. 
67Overr  de kinaidos, zie deel 1, hfdst. 7.9. 
6gWee zullen zien dat Diotima expliciet de dïiaXó<;-eigenschap en hiermee de feminisering van Eros en 
duss van de erastes afwijst (203c6-7). Dit bevestigt mijns inziens het belang dat Plato hecht aan dit aspect 
vann de rede van Agathon. 
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vrouwelijkee gender te omgeven, weet Plato het enigszins feminiene karakter van 
Eross en zijn object te bestempelen als een eigenschap die gelijkwaardig is aan andere 
wezenlijkee kenmerken van Eros. Ook hierbij ligt het voor de hand deze typering van 
Eross in verband te brengen met de rol van Agathon zelf als eromenos. 

7.. Het elitaire karakter  van eros 

Eenn ander aspect waarin de Agathon-rede de lezer in positieve zin voorbereidt op de 
bijdragee van Diotima/Sokrates is het elitaire karakter van eros. Allereerst is er een 
passagee die ons inlicht over het relationele aspect van een verhouding die op eros is 
gebaseerd.. In de passage 196b6 e.v., waar Agathon laat zien dat Eros noch zelf 
iemandd onrecht aandoet, noch hem door iemand onrecht wordt aangedaan, 
benadruktt hij dat waar Eros in het spel is, geen geweld aanwezig is. Iedereen handelt 
vrijwillig,vrijwillig,  wanneer hij zich aan eros overgeeft. Hiermee sluit Agathon bepaalde 
vormenn van seksuele omgang uit. Zijn eros heeft geen betrekking op seksualiteit met 
slavenn en waarschijnlijk doelt hij ook op prostituees. Dit zijn vormen van seksualiteit 
diee gebaseerd zijn op economische en/of sociale overmacht en waaraan geen eros 
tenn grondslag ligt. Naar de seksuele praktijk van het vierde eeuwse Athene is dit een 
nogall  ingrijpende beperking. Agathon maakt niet, zoals Pausanias had gedaan, een 
onderscheidd tussen een goede en een slechte vorm van eros, maar ontkent gewoon 
datt de vorm van seksualiteit die veel Atheners in praktijk brachten, iets met eros te 
makenn heeft.69 Door het begrip van vrijwilligheid te accentueren, laat het zich aanzien 
datt de partners in een door eros gedreven verhouding van een gelijke sociale status 
zijn. . 
Eenn ander belangrijk aspect waarin het elitaire karakter van eros naar voren komt is 
dee sterke nadruk die Agathon legt op de niet-lichamelijke kant van Eros. Eros 
functioneertt optimaal in moreel en intellectueel opzicht. Hij is superieur in de 
realiseringg van rechtvaardigheid, ingetogenheid, dapperheid en intellectuele 
capaciteiten,, en hij is de belichaming van de eenheid van deze deugden. Maar dit 
geldtt niet voor zijn object. Ares is wel heel dapper, maar we kunnen Ares niet alle 
anderee deugden toeschrijven. Daarin ligt dus de superioriteit van Eros boven de 
anderee goden. In ieder geval legt Agathon zo'n sterke nadruk op aretè als wezenlijk 
kenmerkk van Eros dat de conclusie gerechtvaardigd is dat Eros als een erotische 
drijfveerr in de ogen van Agathon niet alleen is gemotiveerd door de schoonheid van 
dee ander, maar ook een voedingsbodem vormt voor de ontplooiing van goede 
karaktereigenschappenn en gedragspatronen. Aan Agathon staat een bepaalde 
categoriee erastes/eromenos voor ogen: getalenteerde, mooie, jonge mensen die 
geneigdd zijn deugdzaam te handelen of tenminste de instelling hebben dit te leren. 
Eross wordt zo vereenzelvigd met een streven naar aretè dat een eigentijdse lezer 
weinigg van de seksuele praktijk uit zijn tijd hierin zou kunnen herkennen. Agathon 
steltt zich de erastes-eromenos relatie voor als een pedagogische verhouding: de 
erastess geeft leiding aan de eromenos en geeft hem onderricht. Bij deze verhouding 
speeltt de lichamelijke aantrekkingskracht wel een rol, maar wordt door het morele of 
intellectuelee karakter van de verhouding overheerst. Deze eros is het voorrecht van 
begaafdee of moreel hoogstaande mensen, mensen uit de hogere klassen en heeft dus 
ookk een sterk ideëel en elitair karakter. Aristophanes had in zijn rede Eros 
'gevulgariseerd':: iedereen was afkomstig van een geheel en dus onderworpen aan 
Eros.. Plato rekent via Agathon af met de opvatting van de vulgarisering van Eros. 
Eross houdt zich verre van het gewone volk. Wat deze mensen in praktijk brengen, is 

«Agathonn bedoelt met pia (196b8) wellicht hetzelfde als Pausanias met üPpi? als eigenschap van de 
Pandemischee Eros (181c4). 
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geenn eros in de ware zin van het woord We zullen zien dat deze gedachte een 
belangrijkee stap vormt in de richting van de ideeën van Diotima/Sokrates. De afstand 
diee Plato wil scheppen tussen eros en de Atheense seksuele praktijk wordt door 
Diotimaa nog vergroot 
Datt Agathon in zijn visie op het belang van het morele/intellectuele karakter van Eros 
tee ver gaat en daardoor aan helderheid inboet blijkt uit de passage 196e6-197a3. 
Hierinn stelt hij de seksuele voortplanting ook voor als een vorm van oo^ia. Men zou 
dezee passage kunnen lezen alsof Agathon wil zeggen dat seksuele voortplanting een 
terreinn is waarop in het geval van de mensen intelligentie optimaal functioneert. Als 
ditt juist is, kunnen we wel zeggen dat Agathon het sophia-begnp enigszins heeft 
uitgeholdd en mogen we ons afvragen of het aretè-begpp in zijn rede wel inhoud heeft. 
Platoo laat ons zien dat Agathon in zijn aanpak doorslaat en tot inconsequenties 
vervalt:: enerzijds legt hij sterk de nadruk op het elitaire karakter van eros, anderzijds 
wordtt seksuele voortplanting als een uiting van de hoogste vorm van deugdelijke 
handelingg gezien. 
Eross is voor Agathon een spirituele kracht die goden en mensen aanzet hun 
specifiekee functie te vervullen. Dit is een belangrijke vernieuwing ten opzichte van 
Aristophaness en een wezenlijke stap in de richting van de opvatting van 
Diotima/Sokrates.. We zullen zien dat dit een onontbeerlijke schakel vormt in 
Diotima'ss visie van de wijze waarop eros voor de mens de centrale drijfveer is om 
gelukk te bereiken. Eros is bij Agathon vanuit dit perspectief een universele kracht die 
richtingrichting geeft aan handelingen en activiteiten. Maar hierbij doet zich iets opvallends 
voor:: in principe kan iedereen die zich in zijn vak wil onderscheiden, door Eros 
wordenn gegrepen. Bovendien kan Eros betrekking hebben op alle soorten 
handelingenn die uiteindelijk kunnen leiden tot voor goden en mensen goede resultaten 
(nóvff  ÖYaOd 197b8). Dit lijk t echter enigszins in tegenspraak te zijn met de conclusie 
diee we hierboven getrokken hadden, namelijk dat Eros een elitair karakter had. Deze 
discrepantiee geeft blijk van een wezenlijke inconsequentie van de rede van Agathon. 
Dee rede van Diotima/Sokrates zal de tegenspraak oplossen. Bovendien zal deze rede 
ookk Agathons warrige opvatting over de relatie tussen de seksuele voortplanting en 
hett karakter van Eros corrigeren. 
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