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HOOFDSTUKK  8 
DEE REDE VAN SOKRATES EN DIOTEVf A 

1.. De structuur  en inhoud van de rede 

Dee rede van Sokrates valt in twee delen uiteen: het gesprek tussen Sokrates en 
Agathonn en de neerslag van de gesprekken die Sokrates met Diotima heeft 
gehouden. . 

A.. Gesprek tussen Sokrates en Agathon. (199c3-201c9) 

Sokratess prijst Agathon dat hij onderscheid heeft gemaakt tussen het karakter van de 
godd en zijn daden. Aan de hand van de elenchos worden bepaalde opvattingen van 
Agathonn over Eros onder de loep genomen. 
-- Eros is een relatief begrip, dat wil zeggen: eros is altijd gericht op iets, op een object 
(199c-200a); ; 
-- dit gericht zijn op een object is gelijk aan de begeerte/het verlangen (èjiiGvueiv); épöv 
valtt dus samen met ercidunetv en aangezien het onmogelijk is te verlangen naar iets 
watt men al heeft, is het object van de begeerte altijd gericht op iets wat men niet 
heeftt of mist (200a-c); 
-- aangezien Eros xó KCXXÓV, dat is xó öyaeóv begeert, is Eros zelf icaXóq noch dryaeóq. 
(2011 a-c). 

B.. Verslag van de gesprekken tussen Sokrates en Diotima (201dl-212c3). 

Sokratess zal over Eros een rede houden die hij eens van de wijze Diotima heeft 
gehoord.. Hij wil zich houden aan het onderscheid dat Agathon had gemaakt tussen 
hett wezen van Eros en de werking van eros op de mensen. Sokrates had in zijn 
gesprekk met Diotima dezelfde dingen gezegd als Agathon nu tegen hem. Maar zij 
toondee aan dat Eros noch mooi, noch goed is (201d-e). 

I.. Het wezen van Eros (201e8-204c6). 

-- Als iets niet mooi is, is het niet noodzakelijk lelijk; als iets niet wijs is, is het niet 
noodzakelijkk onwetend, etc. Er is iets tussen wijsheid en onwetendheid, namelijk de 
juistee mening. Eros is zelf niet goed of mooi. Dit betekent niet dat hij slecht of lelijk is. 
Hijj  is iets tussen slecht/lelijk en goed/mooi in (201e8-202b). 
-- Eros is geen grote god, hij is zelfs geen god, maar hij is ook geen sterveling. Hij is 
ietss daartussen, een daimon. Zijn vermogen bestaat eruit, dat hij tolkt en bemiddelt 
tussenn goden en mensen. Via hem hebben goden en mensen contact met elkaar 
(202b-203a). . 
-- De ouders van Eros zijn Poros en Penia. Zij hebben hem verwekt op de geboortedag 
vann Aphrodite. Zijn ouders zijn eikaars tegenpolen. Eros houdt hiertussen het midden: 
hijj  lijk t het ene moment op zijn vader, het andere moment op zijn moeder. Zo is hij 
tiXóoo^o;,, en houdt hij het midden tussen wijsheid, een eigenschap van zijn vader, en 
onwetendheid,, een eigenschap van zijn moeder. Bovendien is hij niet, zoals Sokrates 
dacht,, datgene wat wordt bemind, maar datgene wat bemint (203a-204c). 
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n.. De werking van Eros op de mensen (204c7-212c3) 

1.. Hij die verliefd is (èpq) is verliefd op ra «xXd; hij verlangt dat deze dingen hem ten 
deell  vallen. Omdat tó KOXÓV te vervangen is door TO ÖYOÖÓV, is de verliefde persoon 
verliefdd op xd ducted. Wanneer de goede dingen hem ten deel zijn gevallen, zal hij 
gelukkigg zijn. Deze hartstocht (ëpwq) is aan alle mensen gemeenschappelijk. Als we 
vann sommige mensen zeggen dat ze verliefd zijn, zonderen we een species af en 
gevenn hieraan de naam van het geheel. Eros als generiek begrip is alle verlangen naar 
dee goede dingen en het verlangen om gelukkig te zijn, en kan betrekking hebben op 
bijvoorbeeldd geldverdienen, atletiek, filosofie, maar slechts één soort heeft de naam 
vann het geheel gekregen. Mensen verlangen naar het goede. Beter is het om te 
zeggen:: zij verlangen ernaar dat het goede hun toekomt. Beter nog: dat het goede hun 
voorr altijd toekomt. Conclusie: eros is het verlangen/de hartstocht naar het eeuwige 
bezitt van het goede (204c-206al3). 

2.. Hoe gaat Eros te werk? Eros wil verwekken in het schone (xóiox; év KOXÖ), zowel op 
hett lichamelijke als het geestelijke terrein. Alle mensen zijn zowel lichamelijk als 
geestelijkk zwanger en op een bepaalde leeftijd verlangt onze natuur ernaar voort te 
brengenn (Tiicreiv). Diotima beschrijft Eros als een proces van voortbrengen (tiicteiv) en 
verwekkenn (YCWÖV) in het mooie. Eros is hierop gericht, omdat het verwekken iets 
eeuwigss en onsterfelijks is, voorzover onsterfelijkheid althans voor een sterveling 
mogelijkk is. Eros verlangt onsterfelijkheid, aangezien eros gericht is op het bujvend 
bezitt van het goede, en bereikt dit door te verwekken in het schone. Zo is Eros het 
middell  voor de mens om deelachtig te worden aan onsterfelijkheid (206bl-207a4). 
Omm dit duidelijk te maken moeten we kijken naar de dierenwereld (a) en naar de 
mensenn (b). 
a.. Dieren raken in heftige opwinding als ze in een erotische staat verkeren. Die sterke 
neigingg heeft betrekking op het paren en op het grootbrengen van hun jongen. Dieren 
hebbenn hier alles voor over. Dit voorbeeld laat zien dat deze drang een natuurlijke 
neigingg is en niet voortkomt uit berekening. Ook hier is eros gericht op 
onsterfelijkheid.. Dat kan alleen door yéveon;, door iets nieuws in plaats van het oude 
achterr te laten. In een excurs laat Diotima zien dat ook wat betreft de periode van het 
levenn van elk individu geldt dat hij wel dezelfde heet maar toch in allerlei opzichten 
(lichamelijk/geestelijk)) verandert. Ook ten aanzien van kennis/weten ondergaan we 
veranderingen.. Kennis zelf verandert. Al het sterfelijke blijf t behouden, doordat het 
aann zichzelf op een bepaalde manier gelijk blijft : het oude wordt vervangen door iets 
nieuws,, zoals het zelf was. Dit is de manier waarop al het sterfelijke deel heeft aan de 
onsterfelijkheidd (207a5-208b9). 
b.. Ook mensen geraken in een heftige opwinding, wanneer ze bevangen zijn door 
eross om onsterfelijke roem voor altijd te oogsten. Hiervoor hebben ze alles, zelfs hun 
leven,, over. Denk aan Alkestis, Achilleus en Kodros. Degenen die zwanger zijn in 
lichamelijkee zin richten zich meer op vrouwen en verkrijgen onsterfelijkheid en 
wordenn gelukkig door het verwekken van kinderen. Degenen die meer in geestelijke 
zinn zwanger zijn, brengen vormen van deugd voort, zoals inzicht, ingetogenheid en 
rechtvaardigheid.. Als iemand hiervan zwanger is en hij ontmoet een ander die zowel 
lichamelijkk als geestelijk 'mooi' is, dan gaat hij met hem een relatie aan en hij probeert 
hemm op te voeden. De 'kinderen' die voortkomen uit zo'n relatie zijn van blijvende 
waardee en verdienen de voorkeur boven de menselijke kinderen. Dat geldt ook voor 
'kinderen'' van bijvoorbeeld dichters en wetgevers. Hun producten maken hen 
onsterfelijkk (208cl-209e4). 

3.. Diotima is bereid Sokrates in te wijden in de Hogere Mysteriën. Hij moet eerst 
geconfronteerdd worden met de schoonheid van de lichamen, leren inzien dat deze in 
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allee lichamen één en dezelfde is en vervolgens minnaar worden van alle lichamen. 
Daarnaa moet hij tot het inzicht komen dat de schoonheid die aanwezig is in de zielen 
(\|rux<")) waardevoller is dan de lichamelijke schoonheid. Hij komt er langs deze weg 
toee om de schoonheid van de redelijke handelingen en de wetten te beschouwen en 
ookk hierbij te beseffen dat deze schoonheid in zijn geheel aan zichzelf verwant is. Als 
derdee stap wordt hij ertoe gebracht de schoonheid van de vormen van kennis te zien 
enn vandaaruit krijgt hij uiteindelijk zicht op kennis die als object het Schone zelf heeft. 
Ditt Schone is in geen enkel opzicht relatief of subjectief, en is eeuwig, ongeworden en 
onveranderlijk.. Het is in niets anders dan in zichzelf. All e andere dingen blijken mooi 
tee zijn, doordat ze op een of andere manier aan dit Schone deelhebben. Wanneer 
iemandd langs deze weg tot inzicht komt wat het Schone is, dan is zijn leven de moeite 
waard.. Want hij heeft kennis van het Schone dat goddelijk is, waarbij alles wat mooi 
aann een jongen is in het niet valt. Als hij contact heeft met dit Schone brengt hij ware 
deugdd voort en wint de vriendschap van de goden, en als het voor een mens mogelijk 
iss onsterfelijk te worden, dan voor hem. Sokrates is door Diotima overtuigd. Hij raadt 
iedereenn aan handlanger van Eros te worden om uiteindelijk dit bezit te verwerven 
(209e5-212c3). . 

2.. Diotima 

Ikk maak hier vooraf enkele opmerkingen over de rol van Diotima. Deze hebben 
slechtss de functie mijn positie in deze globaal en voorlopig te bepalen.' Ten aanzien 
vann de figuur van Diotima moeten we twee vragen onderscheiden: a. Is zij een 
historischee figuur of niet? en b. Waarom heeft Plato een vrouw gekozen die Sokrates 
heeftt ingewijd in de geheimen van Eros? Ik geloof dat we op de eerste vraag nooit 
eenn zeker antwoord kunnen geven. Een zeer sterk argument voor haar fictionele 
karakterr is het feit dat Plato Diotima Sokrates laat inwijden in de nucleus van zijn 
Ideeënleer.. Ik zal laten zien dat het Symposium in dit opzicht een brug slaat tussen de 
PhaedoPhaedo en de Respublica en het zou wel erg toevallig zijn dat een wijze vrouw uit 
Mantineaa Sokrates deze Platoonse doctrine zou hebben onderwezen. Verder is het a 
priorii  zeer onwaarschijnlijk dat er een historische persoon Diotima geweest zou zijn 
diee jaren vóór het symposion plaatsvond een betoog hield dat op de vijf andere 
enkomiaenkomia inspeelt. De intertekstualiteit tussen de rede van Diotima en de andere redes 
iss erg groot. Ook dit pleit ervoor dat 'Diotima' een creatie is van de auteur van het 
Symposium.Symposium. Als we deze twee argumenten zwaar vinden wegen - en ik ben geneigd 
ditt te doen2 - betekent dit echter niet noodzakelijk dat Diotima geen historische figuur 
is.. Al gaan we ervan uit dat Plato haar als masker heeft gebruikt voor zijn eigen 
persoonn en dat hij haar dramatische rol in het. Symposium geheel naar zijn hand heeft 
gezet,, toch hoeft het niet uitgesloten te zijn dat ze daadwerkelijk bestaan heeft en 
wellichtt contact heeft gehad met Sokrates. 
Elkee historiciteit aan Diotima te ontzeggen is moeilijk. Plato maakt haar niet tot een 
zwijgende,, afwezige en gedepersonaliseerde figuur. De manier waarop Sokrates 
haarr introduceert (201dl e.v.) wekt allesbehalve de indruk dat zij fictief zou zijn. Ze is 
eenn vrouw uit Mantinea - de lezer is al eerder, maar niet expliciet, met deze stad 

'Voorr Diotima, zie Halperin (1990) pp. 113-129, die een volledig oveizicht geeft van de verschillende 
opvattingenn die er in de loop der tijd over haar naar voren zijn gebracht en uitvoerig de verschillende 
alternatievenn van de beoordeling van haar optreden in het Symposium bespreekt. Bij Halperin ontbreekt 
eenn verwijzing naar het hoofdstuk van Waithe (1987), die een pleidooi houdt voor de historiciteit van 
Diotima.. Zie verder ookk Sier (1997) pp. 8 e.v. Het uitgebreide en degelijke commentaar van Sier (1997) 
opp de Diotima-passage kwam mij pas onder ogen toen de tekst van dit hoofdstuk 8 inmiddels was 
afgerond.. Ik heb hem op bepaalde punten geraadpleegd en in mijn noten naar hem verwezen. Mijn tekst 
hebb ik niet aangepast 
22PacePace Waithe (1987)j>p. 83 e.v. 
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geconfronteerdd in 193a2-3 - die niet alleen op het gebied van eros wijs is, maar ook op 
anderee terreinen. Ze heeft de Atheners aangezet een offer te brengen waardoor de 
pestt voor tien jaar is uitgesteld. Sokrates heeft verschillende gesprekken met haar 
gevoerd,, waarin zij hem heeft onderwezen over xd épöwcd. Verder wekt Plato de 
indrukk dat ze op de hoogte is van mysteriediensten, en ervaren is als tolk tussen de 
menselijkee en de goddelijke wereld. Ook al is zij niet aanwezig op het symposion, dat 
traditioneell  geen ruimte bood voor een gelijkwaardige participatie van vrouwen, toch 
iss het verslag dat Sokrates van zijn gesprekken met haar geeft zo levendig dat de 
lezerr bijna vergeet dat ze niet aanwezig is. Sokrates citeert namelijk niet alleen haar 
denkbeeldenn over eros en de woorden waarmee ze Sokrates hiervan op de hoogte 
heeftt gesteld, maar ook haar speelse, wellicht ironische opmerkingen aan het adres 
vann hemzelf, waardoor de lezer als het ware toehoorder wordt van hun gesprekken. 
Ditt maakt al met al - en vooral de intrigerende opmerking over het uitstel van de pest -
datt Diotima als een persoon wordt voorgesteld die Sokrates werkelijk heeft ontmoet, 
vann wie hij zeer onder de indruk is en die - hoe gering ook - een rol heeft gespeeld in 
dee Atheense geschiedenis vlak voor het uitbreken van de Peloponnesische oorlog. 
Err zijn dus argumenten die enerzijds voor de fictionaliteit van Diotima pleiten, 
anderzijdss voor haar historiciteit. Maar beide visies zijn met elkaar verenigbaar, ook 
all  treedt de fictionaliteit van haar persoon en van haar 'tekst' in het geheel van het 
SymposiumSymposium sterker op de voorgrond. Het is niet onmogelijk dat Plato Diotima op 
dezelfdee manier 'hanteert' als de gesprekspartners van Sokrates tijdens het 
symposion:: ze is een historische persoon, maar datgene wat hij haar in de mond legt 
zijnn zfjn opvattingen en zfjn woorden. Daarom doen we er verstandig aan geen keuze 
tee maken en met beide dimensies van haar persoon rekening te houden. 
Overr de tweede vraag, waarom Diotima een vrouw is, kan ik kort zijn. Wanneer we 
gelooff  hechten aan een zekere mate van historiciteit van de persoon van Diotima, zou 
hett antwoord hierop zeer eenvoudig kunnen zijn: Diotima is een vrouw, omdat ze 
simpelwegg een vrouw was.3 En aangezien we nooit kunnen bewijzen dat ze niet 
historischh is, lopen we het gevaar in anachronistische beuzelarij te vervallen, 
wanneerr we toch naar een diepzinnige verklaring zoeken voor haar vrouwelijke sexe. 
Anderzijdss kunnen we ook niet onomstotelijk vaststellen dat Diotima historisch is; 
derhalvee zou de vraag waarom Plato een vrouwelijk masker heeft gekozen, 
misschienn een zinnige vraag kunnen zijn. Maar zelfs binnen dit scenario is 
anachronismee niet uitgesloten. We zullen dus met deze vraag voorzichtig moeten zijn, 
enn pas na een zorgvuldige analyse besluiten of de vraag zin kan hebben en of het 
beantwoordenn ervan verbanden blootlegt die op een andere manier niet aan de 
oppervlaktee kunnen komen.4 

3.. Het karakter van Eros 

Hett is voor Sokrates een hachelijke taak om op een vriendelijke manier - Agathon is 
immerss de gastheer - te laten zien waarin Agathon zich vergist heeft en dat Agathons 
bijdragee warrig is en gebaseerd op een verkeerd uitgangspunt. Sokrates maakt eerst 
minn of meer wanhopig duidelijk dat de wijze waarop de anderen gesproken hebben 

3Datt  het op zichzelf niet schokkend of heel verrassend is dat een vrouw en geen man Sokrates inwijd t in 
dee Hoogste Mysteriën, en dus tegenover  hem de rol van 'leraar' heeft die hem de 'waarheid' ontvouwt, 
makenn Sokrates' woorden in de Meno (81a5 e.v.) duidelijk , waar  hij  zegt dat hij  wijze mannen en 
vrouwenn over  goddelijke zaken had horen spreken, die priesters en priesteressen waren. (Vergelijk 
verderr  de rol van Aspasia in de Menexenus). 
*Opp dit punt kom ik uitgebreid terug in par. 13; zie verder  ook mijn opmerkingen aan het slot van par. 
16. . 
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onmogelijkk zijn manier van spreken kan zijn. Voor hem staat de waarheid voorop.3 Hij 
iss niet van plan een lofprijzing te houden zonder daarbij de waarheid als maatstaf te 
nemen.. Hij waarschuwt ervoor dat hij zal spreken in zijn eigen stijl. Zoals vele 
commentatorenn hebben opgemerkt, trekt Sokrates hier een scherpe scheidingslijn 
tussenn de bijdragen van de andere deelnemers aan het symposion en die van hemzelf. 
Hiermeee plaatst hij zijn filosofische bijdrage tegenover de andere, die in het geval van 
Eryximachos,, Aristophanes en Agathon duidelijk aan een bepaalde technè 
gerelateerdd zijn. Sokrates beweert dus impliciet dat de geneeskunde, de komedie en 
dee tragedie niet goed in staat zijn geweest het onderwerp naar waarheid te 
behandelen.. Dat is de taak van de filosofie. Het onderscheid tussen enerzijds de 
poëziee (komedie en tragedie) en anderzijds de filosofie vinden we weerspiegeld in de 
redee van Diotima, volgens wie de filosofie direct leidt tot het hoogste inzicht in de 
Vormm het Schone, en dus het contact tot stand brengt met een onsterfelijke wereld, 
terwijll  de dichters dit niveau niet bereiken en hun onsterfelijkheid zich op een lager 
plann manifesteert. Maar net zoals er tussen deze twee niveau's, die Diotima 
aanbrengt,, een brug is, zo is de scheidingslijn die Sokrates hier aanbrengt tussen zijn 
bijdragee en die van anderen minder absoluut dan hij hier doet voorkomen. Zoals ik al 
inn hoofdstuk 6 heb aangegeven, wordt een aantal punten in de rede van Agathon door 
Sokratess opgepakt en uitgewerkt. Voordat hij hieraan toekomt, moet hij eerst het 
uitgangspuntt van de rede van Agathon corrigeren; maar hij geeft toe dat hij vroeger 
hiervann ook zelf is uitgegaan. Het betreft de vraag welke eigenschappen Eros heeft. 
InIn dit aspect was de rede van Agathon, zoals we gezien hebben, nogal verwarrend en 
Sokratess moet de door Diotima geboden helderheid aan de symposiasten meedelen. 
Agathonn had de god Eros de mooiste en voortreffelijkste god genoemd. Bovendien 
hadd hij hieraan toegevoegd dat Eros gericht is op mensen die aan de god gelijk zijn, en 
datt de mensen die door Eros gegrepen worden dus mooie en moreel hoogstaande 
mensenn zijn. Sokrates is het met Agathon eens dat Eros gericht is op het mooie 
(KOXÓV)) en op het goede (dyaöóv). Maar de toepassing van het öuoiov-principe op de 
relatiee van Eros met zijn object leidt tot verkeerde conclusies. Eros kan zelf 
onmogelijkk ïcaAxic, en dya9ó<; zijn. Agathon heeft de aard van Eros volgens Sokrates 
niett goed begrepen. Algemeen gezegd vindt Sokrates met Diotima dat eros een weg 
iss waarlangs men op een doel afgaat dat buiten eros zelf ligt. Agathon maakte dit 
onderscheidd niet, dit in tegenstelling tot Aristophanes, die eros gedefinieerd had. als de 
wegg waarlangs iemand zich verenigt met wat hem nu juist ontbrak: zijn wederhelft. 
Ditt inzicht van Aristophanes maakt dat Sokrates/Diotima veel minder moeite heeft 
mett zijn stellingname dan met die van Agathon. 
Omm duidelijk te maken dat Eros van zijn object verschilt, begint Sokrates bij de 
semantiekk van het woord épox; en het werkwoord èpdv.'Epox; is een tweeplaatsig 
woord,, het heeft altijd een subject en een bepaald object. Dit object is gelijk aan een 
openn plaats ('x1).6 Eros is dus altijd gerelateerd aan of gericht op iets anders. Verder is 

55Smp.Smp. 199a6e.v. 
66Smp.Smp. 199dl-4: KÓxepóv éori toioOroq otos eivcti TIVO<; ó'Epax; ëpox;, f\ oiiSevóq; èpcorcB 8'  OÜK ei 
[ïiXtpóq[ïiXtpóq tivoq r\ Jtatpóq èaxiv - yeXoïov ydp dv eln TO épcórnua ei'Epcoq èaxiv ëpooc, urytpöi ; f\ 
naxpóqnaxpóq -. De commentatoren zijn het oneens over  de functie van de genitivus in de zin èpcord) 5*  OÜK ei 
UTyroóqq f\ Tuxxpóq éonv (199d2-3): gen. subjectivus (Blehrs en Prantl, zie het commentaar  Hug ad loc.): 
liefdee gevoeld door  een moeder  of door  een vader, of een gen. objectivus (Bury ad loc., Robin (19586) 
pp.. LXXm-LXXTV) ; of een gen. origini s (Hug, Dover  ad loc.): en dan zou het erom gaan of Eros een 
moederr  of vader  heeft. Ik denk dat het net ais in de vorige zin een genitivus objectivus is, maar  niet in de 
betekeniss zoals Bury deze opvat, namelijk dat Sokrates zou onderstrepen dat het niet gaat om seksuele 
liefdee ten opzichte van een moeder  of vader. De denk dat de interpretati e van Robin de juiste is. Het gaat 
volgenss hem om het verschil in de formulerin g van het object: xivoq en fintpó^ xwoq. Eros heeft in het 
algemeenn een algemeen object, en dat object is onbepaald. Wanneer  men dit object nader  specificeert, 
eenn bepaalde moeder  of vader, betreft de relatie een contingente uitspraak die waar  of onwaar  kan zijn, 
wantt  het kan zijn dat men niet van zijn vader  of moeder  houdt. Bovendien is er  geen reden dat het 
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eross een vorm van begeren (émöuuelv) en begeren houdt in dat men iets mist (èvöerjg). 
Iemandd die gezond is zal er niet naar verlangen gezond te zijn. Spreekt hij dat 
verlangenn wel uit, dan bedoelt hij dat hij zijn gezondheid voor de toekomst wil 
behouden.77 Eros is gericht op datgene wat niet voorhanden of aanwezig is, wat de 
betreffendee persoon niet heeft, maar waaraan hij juist behoefte heeft. Dit houdt in dat 
alss Eros gericht is op schoonheid - een uitgangspunt van de rede van Agathon -, hij 
zelff  geen schoonheid bezit. 
Vervolgenss sluit Sokrates nauw aan op de rede van Agathon door te stellen dat de 
klassee van dingen die dvaöó; zijn, ook KOXÓ; zijn.*  Agathon had zelf al aangegeven, dat 
beidee termen nauw met elkaar samenhangen. Deze koppeling gebruikte hij om de 
erastess en eromenos te selecteren. Mensen die bevangen zijn door eros zijn niet 
alleenn mooi, maar tegelijk ook van een hoge morele instelling. De koppeling van 
d-yaOoc,, en KctXóq heeft uiteindelijk in het verslag van Diotima belangrijke consequen-
tiess voor het niveau van de relatie tussen de erastes en eromenos. Op dit punt weet 
Sokratess Agathon in ieder geval ervan te overtuigen dat Eros gericht is op wat 'mooi' 
iss en op wat goed is en daarom zelf niet 'mooi' of goed kan zijn. 
Dee belangrijkste verschuiving die Sokrates/Diotima aanbrengt op de voorgangers in 
ditt stadium betreft het denken over eros: om het wezen van eros nader te bepalen 
moett de nadruk niet zozeer liggen op de verhouding tussen eros en zijn object, maar 
opp die tussen eros en zijn product, niet op de verhouding tussen een erastes en 
eromenos,, maar op datgene wat de erastes produceert middels zijn êpcoq voor de 
eromenos.. Deze verschuiving vormt, zoals we zullen zien, de basis voor a. Diotima's 
kritiekk op andere visies op eros, b. haar opvattingen over wat eros is en de aard van 
dee uitwerking van eros op mensen. 
Ikk geef nu de belangrijkste eigenschappen die volgens Sokrates door Diotima aan 
Eross zijn toegekend. Wanneer ik spreek over de passage vanaf 201dl gebruik ik 
meestall  Diotima's naam en laat die van Sokrates achterwege. 

1.. De eigenschap van de behoefte (évSette). Aangetoond is dat Eros zelf noch xaXóq 
nochh ayaQó<; is. Hij mist deze eigenschappen. Doordat hij deze eigenschappen mist, is 
hijj  gericht op anderen die deze eigenschappen wél bezitten. Sokrates herhaalt dit 
verschillendee malen. Ook Diotima beschouwt het év8eiï<;-aspect als een essentiële 
eigenschapp van Eros.9 

Ditt aspect van het karakter van Eros wordt bevestigd door de mythe van zijn 
geboorte.100 Veel eigenschappen die hij heeft geërfd van zijn moeder, kunnen 
samengebrachtt worden onder de noemer van het évSeita-aspect. Hij is arm, 
ongeschoeid,, dakloos en slaapt zonder deken. De laatste drie eigenschappen zijn 

voorwerpp van de liefde eerder dit is dan dat. Het is noodzakelijk altijd datgene wat bemind wordt De 
vraagg of eros is gericht op een moeder of een vader en dus niet op iets anders, is een belachelijke vraag. 
Eross is altijd op iets gericht. 
11Smp.Smp. 200c5 e.v. 
88 De formulering van Sokrates hoeft niet te betekenen dat de klasse van dingen die dyafóc, zijn, volledig 
samenvaltt met de klasse van dingen die KOKÜC, zijn. Ook niet dat dyaOóq dezelfde betekenis heeft als 
Kakóq.Kakóq. In de formulering tdyaOd ov> Kal icaXd Soicet ooi elvai; (201c2) en ta 5è cryaOa KaAd 
(201c4-5)) is td dyaöd het subject en icaXóq predikaat. Deze formulering heeft wel het gevolg dat de 
betekeniss van KaXói; niet ver afstaat van die van dyaGóq en dat de lichamelijke connotatie op de 
achtergrondd komt Daarentegen suggereert het gebruik van het substantivum -co KOXXXX; in deze passage 
tochh ook een lichamelijke oriëntatie. Over de relatie ïcaXó; en dyaOóc, in de rede van Diotima, zie par. 4. 
'Inn de passage voorafgaand aan Diotima's optreden spreekt Sokrates van: OÜK ê%cov (Smp. 200a5/6, 
200d9,200e3,201bl,, 4); èvoeffi (Smp. 200a9, bl, 7, e4,9,201bl, 4,6,7, c4, 5); owtoo ëiotuov (Smp. 
200d9,, e2); toü un. itapóvxoq (Smp. 200e3). Diotima van: évoeia, év5eiy; (Smp. 202dl-3,204a6), cf. 
ookk duoipoc, (Smp. 202d5) 
10Ikk ben het dan ook niet met Wilamowitz (19202) p. 383 eens dat deze mythe geen diepe betekenis 
heeftt en op zijn hoogst in losse verbinding zou staan met wat Diotima eerder over eros vertelt. 
Integendeel,, we zullen zien dat de mythe allerlei wezenlijke aspecten van eros voorbereidt. 
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geformuleerdd door termen samengesteld uit een adjectief en een d-privans.11 Diotima 
vatt de eigenschappen die hij van zijn moeder heeft gekregen samen met: 'altijd 
samenwonendd met gebrek.'12 Haar staat wordt door Diotima gekarakteriseerd als 
öjtopia,, dat in haar geval de betekenis heeft van 'zonder middelen', 'behoeftig'.13 

Dezee eigenschap van Eros betekent niet alleen dat hij 'dingen' mist, maar ook dat hij 
diee dingen wil hebben. Dit is geïmpliceerd in het Griekse woord évSeftq. Dus eros is te 
omschrijvenn als een verlangen naar eigenschappen van iets anders die hij zelf niet 
heeft14 4 

Wee kunnen naar aanleiding van dit aspect van Eros nog opmerken dat het object 
waaropp Eros is gericht dus in bepaalde en belangrijke opzichten aan hem ongelijk is. 
Ditt is een wezenlijk aspect in de manier waarop Eros het object van zijn verlangen 
bepaalt.. We komen op dit punt in paragraaf 3 terug. 

2.. Eros is een jager. Hiermee vat ik voor een deel de eigenschappen samen die Eros 
vann zijn vader Poros heeft geërfd. Eros is een belager van wat mooi is en goed is, hij is 
dapper/mannelijk,, hij is vermetel, energiek en een geducht jager.15 Het van zijn 
moederr geërfde gemis en de drang om dit gemis aan te vullen, zet hij om in daden. Hij 
gaatt op zijn doel af, is verre van bang en is geheel vervuld van het verlangen zijn prooi 
tee vangen. Van moederskant voelt hij pijn en is een armoedzaaier, maar hij weet deze 
gevoelenss en deze hoedanigheid om te zetten in activiteit, daadkracht, als een die 
rechtt op zijn doel afgaat. 

3.. Eros vervult de rol van erastes. Hij is degene die met het schone contact zoekt en 
hett initiatief hiertoe neemt. De mythe vertelt dat hij verwekt is op de geboortedag van 
Aphrodite.166 Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: de Schoonheid en de 
Liefde.177 Zodra Schoonheid zich in de wereld manifesteerde, kwam het verlangen 
ernaarr op. Schoonheid is iets dat van nature bemind wordt. De mythe wil dus niet 
alleenn een genetische verklaring geven voor het karakter van Eros, maar ook een 
verklaringg voor het onlosmakelijke verband tussen eros en schoonheid.18 Eros is de 
volgelingg en dienaar van Aphrodite. Het Griekse woord üicóXtmeoq wordt veelal 
gezegdd van soldaten en slaven. Als erastes beschermt Eros het schone. Maar hij is 
ookk de slaaf ervan. Zo is een van de eigenschappen die hij van zijn moeder heeft 
geërfdd dat hij 'bij de deur en onder de blote hemel op straat slaapt.' Dit onderstreept 
zijnn armoede, maar ook zijn slaafse houding ten opzichte van zijn eromenos. De 
woordenn roepen in herinnering wat Pausanias over de erastes heeft gezegd: deze 
koppeldee dit gedrag van de erastes direct aan de houding zich aan zijn eromenos te 

11 lSmp. 203dl-2: dvwóSnxoq, ÖOIKOC,, aoxpomx;. 
l2l2Smp.Smp. 203d3: dei èvfeia OVVOIKOC,. 
™Smp.™Smp. 203b7-8: 6id TTJV avriy; dnopiav. In 204b7 noemt Diotima haar drcopoc,. Daar heeft de term 
betrekkingg op haar verstandelijke vermogens. Zie punt 4 van de beschrijving van het karakter van Eros. 
l4Cf.. Smp. 204d5 e.v. Diotima gebruikt hier de termen yéveoOai + dat. en KTTJOK; voor wat de erastes 
uiteindelijkk wil. 
l5l5Smp.Smp. 203d4-6: KOTÓ 5è cru xöv naxépa èntfk>\Ax><; éaxi xoiq KaAmq Kai toïq dya6oi<̂  dvSpeïoq <5v 
Kaii  vnv; Kal aiivtovo ,̂ Önpeuxfiq 8eivóq. 
ll*Smp.*Smp. 203c 1-4: 8iö 5f\ Kai xffc' A p̂oSLxriq ÓKÓXouÖoq icai 8epaJta>v yévovev cfEpüx;, yewiiGeiq èv 
xoïqq éiceiviis YeveOXiou;, Kai duet $uoei èpaorf̂  <&v nepi xö KOXÖV Kai tfï<;' A^poSixnq KOXT\$ 
owinc,. . 
,7Vergelijkk ook Smp. 206d2-3, waar gezegd wordt dat de godin KaXXovri (Schoonheid) als Moira en 
Eileithuiaa bij de geboorte aanwezig is. Het product van eros komt in de armen van Schoonheid ter 
wereld. . 
"Diotimaa formuleert de relatie tussen eros en het schone hier voor het eerst niet met een genitivus 
objectivus,, maar met Jiepi+acc. Dit onderstreept de gedachte dat Eros altijd in de buurt is van het 
schonee (cf. Hug (1876) ad loc.). We kunnen de uitdrukking ook verklaren vanuit de gedachte dat 
Diotimaa de suggestie wil vermijden dat de daimon Eros de godin Aphrodite het hof maakt. Dit verschil 
inn status zou ook de reden kunnen zijn dat zij Eros niet tot zoon van Aphrodite heeft gemaakt. 
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willenn onderwerpen.19 Het beeld van de slaaf wordt door Diotima ook op andere 
momentenn in haar rede opgeroepen.20 

Diotimaa verzet zich tegen de gedachte dat Eros gelijk zou zijn aan datgene wat 
bemindd wordt. 

Jijj  meende, volgens mij, afgaand op wat jij zegt, dat Eros datgene is wat bemind wordt en niet 
datgenee wat bemint. Daarom denk ik dat Eros aan jou heel mooi leek. Inderdaad is het 
beminnelijkee datgene wat werkelijk mooi is, teder (óppóq), volkomen en gelukzalig. Dat wat 
bemintt heeft echter een andere vorm/karakter en wel zoals ik u heb uiteengezet.21 

Sokratess was dus aanvankelijk op dit punt dezelfde mening toegedaan als Agathon: 
doorr de god mooi en teder voor te stellen, suggereerde hij dat Eros de functie had van 
eromenos.. We hebben echter gezien dat dit verwijt aan het adres van Agathon niet 
helemaall  terecht is. Uit onze analyse blijkt dat hij Eros beide rollen laat vervullen, die 
vann de erastes en die van de eromenos. Door Sokrates echter de minder 
genuanceerdee opvatting in de mond te leggen, brengt Diotima haar standpunt scherp 
naarr voren: Eros is de erastes, dat wil zeggen: degene die bevangen is door Eros is de 
erastes,, en niet de eromenos. 
Hett laat zich aanzien dat er op dit punt een zekere inconsequentie in de mythe 
aanwezigg is. De mythe wekt de indruk dat Eros van zijn moeder en vader 
tegengesteldee eigenschappen heeft geërfd, of althans zich daartussen heen en weer 
beweegt.. Zo is Eros noch arm/behoeftig noch rijk en hij bevindt zich tussen wijsheid 
enn domheid.22 Verder heeft hij van vaderskant het aspect van het erastes-zijn geërfd. 
Immers,, Eros is, zo verhaalt de mythe, door zijn vader een belager geworden van wat 
mooii  en goed is en een geduchte jager (203d4-6). Welke eigenschap van moeders-
kantt staat hiertegenover? Het antwoord dat voor de hand ligt is: het aspect van de 
behoefte.. Maar hier doet zich iets opmerkelijks voor. Poros had zich op het 
geboortefeestt van Aphrodite tegoed gedaan aan de nectar en was dronken in de tuin 
inn slaap gevallen. Het is Penia die haar zinnen erop gezet heeft om een kind van Poros 
tee krijgen, en gaat naast hem liggen.23 Het is dus Penia die Poros verleidt en niet 
andersom.. Het gebruik van hetzelfde woord (èjnpovXeiiofiai/éïttPovXóq) onderstreept de 
actievee rol van Penia. Poros neemt zelf geen enkel initiatief, maar ligt dronken in de 
tuinn en laat gebeuren wat Penia gepland heeft. Er wordt geen enkel woord gewijd aan 
enigee activiteit van Poros. Zelfs niet dat hij haar bevrucht heeft. 
Hoee moeten we deze rolverdeling uitleggen? Is hier sprake van een rolomdraaiing? 
Ditt zou vreemd zijn, aangezien Diotima zoveel nadruk legt op het feit dat Eros geen 
eromenoss is, maar erastes. Waarschijnlijk moeten we deze fase van de mythe 
opvattenn als een soort pre-eros-fase. Eros is nog niet geboren. Ware eros was nog 
niett voorhanden. De verleiding had daarom niet door Poros kunnen geschieden.24 

Immerss Poros is de god en Penia een sterveling.25 Als hij zich tot Penia aangetrokken 

19Cf.. Smp. 183a4e.v. 
2°Cf.. Smp. 210dl-3. 
2121Smp.Smp. 204cl-6. 
^Smp.^Smp. 203e4-5: wore OVTE dnopet "Epoaq note oüce Titovcei, ao îctc, te cru icai riuiaGicu; èv uéaco 
éoxtv.. Deze bewering is niet in strijd met de beschrijving van de eigenschappen die hij van zijn moeder 
heeftt gekregen. Van moederskant was hij arm en behoeftig. Maar doordat zijn vader de 
tegenovergesteldee eigenschappen heeft geleverd, beweegt Eros als het ware voortdurend tussen twee 
tegenpolenn in. 
^Smp,^Smp, 203b7-cl: f| ovv Ilevia èrcipovXewwa 5ia xi\v avrifc dnopiav Jtcu8iov rtoujaaoöai éK IOÜ 
llópov,, KOtaidUveTai te jcap' aura) icai éioinoe tóv"Epoyta. 
MDezee verklaring lijkt beter dan te concluderen, zoals Neumann (1965/1) p. 54 doet, dat de mannelijke 
roll  in de cros-opvatting van Diotima is geëlimineerd. We zullen zien dat dit onjuist is. 
^Tenn onrechte beweert Robin (19586) p. LXXDC dat Poros geen god is. Poros is de zoon van Metis, en 
dee woorden oi öeot ot xe aXAm Kai ó xr\q MifriSoc, \>ó<; Ilópoc, (Smp. 203b2-3) is juist een typisch 
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hadd gevoeld, zou zij mooi geweest moeten zijn. Maar zij vertoont in alle opzichten 
gebreken.. Hij is als god wel een enipo-û oc, toT<; KOAX>Ï<; KCÜ xolc, dvaöoïc,, maar Penia valt 
niett in een van deze categorieën. En bovendien moest het verschijnsel van de 
'erastes'' nog geboren worden. Zuiver uit het gevoel van gebrek ontstond bij Penia de 
drangg om van hem die haar tegenpool is een kind te krijgen. Zoals we eerder hebben 
gezegd,, betekent de év6eiï<;-staat tegelijk de drang om datgene wat je niet hebt te 
krijgen.. Aan deze drang gaf Penia zich over. 
Hoee het ook zij, de mythe onderstreept dat Eros weinig van een eromenos heeft. 
Terwijll  zijn moeder de tegenpool is van zijn vader en men dus zou verwachten dat zij 
dee eromenos-status zou vertegenwoordigen, blijkt ook zij vanuit haar staat van 
gebrekk eerder kenmerken te vertonen van een erastes dan van een eromenos. Dit 
blijk tt ook uit het feit dat Diotima bij de opsomming van de eigenschappen die Eros van 
zijnn moeder heeft geërfd, vermeldt dat Eros niet cmdKóq of KctXóq is. Zijn moeder is niet 
mooii  en zacht, integendeel, ze is <jKkr\poq en atixunpóq.26 Eros is in veel opzichten het 
middenn tussen twee uitersten, maar in dit aspect niet. Hij is voor de volle honderd 
procentt een erastes. 

4.. Eros is inventief en tevens iemand die naar wijsheid zoekt. Zijn slimheid is gericht 
opp het vangen van zijn prooi. Hij bedenkt steeds listen, hij is vindingrijk, een geduchte 
tovenaar,, menger en sofist.27 Maar naast deze bedriegelijke vorm van slimheid, 
koestertt Eros het verlangen om <t>póvnai<; en ao$ia te verwerven, die we moeten 
onderscheidenn van deze sluwheid.28 Het aspect van de slimheid komt terug in de 
passagee waarin een algemene definitie van ëpwq wordt gegeven (205dl e.v.). Hier 
krijgtt eros namelijk het predikaat SoXepó;.29 Deze eigenschap is natuurlijk een 
verwijzingg naar de erastes die in zijn verliefdheid alle middelen te baat neemt om zijn 
geliefdee voor zich te winnen. We denken hierbij aan de woorden'A<|>pó5ua jtal Aioq 
8oX,ón;XoKee uit Sappho 1, maar ook aan de rede van Pausanias, die dit aspect van het 
gedragg van de erastes uitgebreid belichtte en beweerde dat de Atheense 
samenlevingg dit op zich abjecte gedrag gedoogde.30 

Eross beweegt zich tussen de uitersten van onwetendheid (zijn moeder is oil OO$T\ en 
anopoq)) en wijsheid (zijn vader is copóq en e\kopo<;).31 Deze middenpositie wordt door 
Diotimaa omschreven als een verlangen, een streven naar wijsheid. 

Grieksee manier om aan te geven dat degene die na icai vermeld is, tot de eerder genoemde groep 
behoort.. Bovendien is het, gezien de intermediaire status van Eros tussen het sterfelijke en het 
onsterfelijke,, noodzakelijk dat één van zijn ouders van goddelijke afkomst is. Het is onwaarschijnlijk dat 
Peniaa een godin is. Ze is niet uitgenodigd op het godenfeest en verschijnt vervolgens om te bedelen. 
Bovendienn duidt haar cutopla-staat eerder op een sterveling dan op een godin. Bury (19322 p. XL) 
merktt terecht op dat de vlak vóór de mythe gegeven beschrijving (202c e.v.) van de goddelijke natuur 
alss ettöaiucov en een die xdrvaOa Kal tcaXd bezit, het onmogelijk maakt dat zij een goddelijk wezen is. 
Dezee beschrijving is wel van toepassing op Poros, die aofyóc, en eürcopoc, is. Er is een gedicht van 
Alkmann waarin Poros wordt voorgesteld als een van de eerste goden. Het betreft fr. 5 col. Ill , P. Oxy. 
23900 (Davies), cf. Kirk, Raven & Schofield(19832) pp. 47 e.v., Mourelatos (19932) pp. XXTV-XXV . 
266 Met deze opmerking reageert Diotima natuurlijk op Agathons voorstelling van Eros. Zie hfdst. 6, par. 

"Smp."Smp. 203d6-8. 
^Smp.^Smp. 203d6-7: ^povnoeax; èrci9\>unTTtc, Kal Jtópiuoc,, <|aAx>ao$<öv 5id TKXVTÖC, XOV Piou 
^ i tt woord wordt soms als corrupt beschouwd, zie Hug (1876) Kritischer Anhang p. 217-8. Burnet, 
Bury,, Robin en Dover laten de tekst mijns inziens terecht zoals hij is overgeleverd. De woorden ó 
ueyioróqq xe Kal 6oXepóq epooc, lijken een citaat van een of andere dichter. Vergelijk ook Smp. 203d6: 
deii  xivaq TCXÉKCOV nnxavac,. 
«Cf.. Smp. 182el e.v. 
3l3lSmp.Smp. 204b6-7. De begrippen örcopoqen eimopoc, moeten hier wel betrekking hebben op het 
vermogenn problemen, moeilijkheden op te lossen, aan te kunnen. De eigenschap dnopia lijk t niet in alle 
opzichtenn van toepassing op Penia, aangezien zij op handige wijze haar doel, een kind van Poros te 
krijgen,, heeft bereikt. Voor de betekenis van de term itópoq in verband met de god, zie Wilamowitz 
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Aann het begin van haar rede, waarin Diotima Sokrates duidelijk maakt dat wijs en 
dom,, goed en slecht, mooi en lelijk contraire en geen contradictoire begrippen zijn, dat 
will  zeggen: als iemand niet dyaeó; is, hoeft dit niet onvermijdelijk te betekenen dat hij 
icaKóqq is, bespreekt zij welke staat er is tussen onwetendheid en inzicht/kennis 
($póvnoi<;,, èmcmviii of 004ia). De vorm van denken als tussenvorm, is het hebben van 
juistee meningen (xö ópeè So^d^eiv, 202a5). Deze staat onderscheidt zich van kennis, 
doordatt zij geen rekenschap kan afleggen: degene die een juiste mening heeft, is niet 
inn staat goede redenen aan te geven waarom iets het geval is. Ook in de Meno (97a-
99a)) maakt Sokrates dit onderscheid. Aan de hand van het voorbeeld van de weg 
naarr Larissa legt hij het verschil uit tussen ware/juiste mening en kennis (êmonuni). 
Eenn juiste opvatting houdt het begrip in dat bepaalde beweringen juist of waar zijn, 
maarr meer niet. Bij kennis worden de betreffende beweringen niet als geïsoleerde 
waarhedenn opgevat, maar als onderdeel van een coherent systeem. Begrip van dit 
systeemm verheldert de onderlinge samenhang tussen de verschillende beweringen en 
maaktt duidelijk waarom ze waar of juist zijn. In de Meno is het verschil tussen 
èiiioTiinTii  en ópeVott.Tief|<; Só â een verschil in mate van inzicht of begrip. Het verschil is 
niett gelegen in het feit dat beide betrekking hebben op een ander object. Dit ligt in het 
SymposiumSymposium anders. Immers Diotima zal uiteenzetten dat de ultieme éïiuraïuti 
betrekkingg heeft op de Vorm tó KCÜLÓV. Dit object heeft een andere ontologische status 
dann het object van de erastes die het laatste stadium nog niet bereikt heeft. Een ander 
belangrijkk aspect van de verhouding tussen beide in de Meno, is wél van toepassing 
opp het Symposium. We mogen er immers vanuit gaan dat het hebben van juiste 
opvattingenn de staat is van Eros. Nu benadrukt Sokrates in de Meno voortdurend dat 
'hett hebben van een juiste mening' kan overgaan in 'het bezit van kennis'. Ook 
Diotimaa suggereert dit aspect: Eros is îXooxxfrüv en toegerust om het doel dat hij voor 
ogenn heeft, te bereiken. Bovendien zal ze in de Hogere Mysteriën demonstreren dat in 
hett geval van de erastes-filosoof ware mening kan omslaan in kennis.32 

Nuu is het opvallend dat Diotima aan het begin van haar rede de begrippen $póvriai<;, 
0041aa en éjiianïnTi op één lij n stelt tegenover dua6ia. We zullen zien dat zij aan het 
eindee van haar rede een onderscheid maakt tussen iemand die naar $póvrioi<; streeft 
enn iemand die naar ao^ia streeft (de $aóao$o<;). Immers, ze vermeldt in de 
zogenaamdee Lagere Mysteriën de term $póviiai<; uitsluitend als een van de dpe-rai 
waarvann degenen die zich op dat niveau ontwikkelen zwanger zijn (209a3, 6). Wie 
^Oooo^eï,, maakt de hoogste vorm van inwijding door en zal uiteindelijk de Vorm het 
schonee aanschouwen. Hij produceert dan dXii9f\5 dpexri (=oo4»ia) (212a5-6). Terwijl 
Diotimaa de term ; dus reserveert voor een praktisch, ethisch inzicht, is de 
filosooffilosoof gericht op ware kennis. Het lijk t alsof ze Sokrates in de beschrijving van het 
karakterr van Eros op dit onderscheid enigszins voorbereidt; Ze zegt van hem: 

steedss bepaalde listen bedenkend en een verlanger naar inzicht en vindingrijk, gedurende zijn hele 
levenn 'filosoferend'33 

Zee stelt hier dus ^povnoEax; éiciduuirrite en jiópiuoq op één lijn, hetgeen suggereert dat 
$póvnai<;; gelijk is aan praktisch en niet zozeer aan theoretisch inzicht. In het vervolg 
zall  ze de term $iXoao$<av als het midden beschrijven tussen duaeifc en oo4>ó<̂ ao$ia en 
niett ^póvriau;. Het laat zich dus aanzien dat ze aan de hand van het karakter van Eros 
Sokratess erop voorbereidt dat Eros met drie vormen van 'denken' is verbonden: 
sluwheid/slimheid,, praktisch inzicht en wijsheid. 

(19202)) p. 382, n. 1, Wippem (1965) n. 28, Guthrie (1975) p. 375, n. 1 en Robin (19586) p. LXXVIH en 
dee commentaren van Hug en Dover ad loc. 
32Voorr de relatie tussen èpav en 8ó£a bij Plato, zie Sier (1997) p. 28 e.v. 
33Smp.. 203d6-7: dei TIVCK; JCXÊKÜJV unxctvö*;, KCU p̂ovrjoeoaq émOunTfriv; Kai nóp\\ioq, $Oooo$d)v 
5iaa Jtavtcx; toü (Hoi), ... 
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Wee stuiten hier echter wederom op een zekere inconsequentie van de mythe. De 
eigenschappenn die Eros van zijn moeder geërfd heeft zijn onder één algemene 
noemerr te brengen, namelijk ëvöeia. In dit opzicht lijk t hij inderdaad sprekend op zijn 
moeder,, hoewel hij niet alle aspecten waarin zij evSeifc is heeft gekregen. Van 
vaderskantt zijn de eigenschappen samen te vatten als een drang om de behoefte die 
hijj  heeft te bevredigen. Hij is energiek, dapper, slim en heeft het gemunt op wat mooi 
enn goed is. Al deze eigenschappen komen zeer goed van pas en lijken afgestemd te 
zijnn op zijn jacht. Maar lijk t hij hierin sprekend op zijn vader? Deze is als god in het 
bezitt van xd icaXd en xd dyaGd. Zo omschrijft Diotima ao^ia als één van de KdXXioxa 
(204b2-3).. Het karakter van Eros is van dien aard dat hij streeft naar de vervulling 
vann wat zijn vader is. Hij aardt dus meer naar zijn moeder dan naar zijn vader.34 

Anderzijdss maakt Diotima duidelijk dat Penia en Poros twee tegenpolen zijn en dat 
Eross tussen hen het midden houdt. We zullen zien dat deze interpretatie te maken 
heeftt met de visie van Diotima (=Plato) op de condition humaine. 

5.. Eros heeft een onrustige natuur. Hij beweegt zich van het ene naar het andere 
uiterste.. In hem manifesteren zich de beide karakters van zijn ouders. Diotima 
verwoordtt dit aspect van de aard van Eros nadrukkelijk in de volgende passage: 

enn hij is van nature noch onsterfelijk, noch sterfelijk, maar op dezelfde dag is hij het ene moment 
voll  bloei en leven, telkens wanneer hij overvloed heeft, het andere moment sterft hij, maar hij 
komtt weer tot leven dankzij de aard van zijn vader, en wat hij zich verschaft, glipt hem steeds 
tussenn de vingers, zodat Eros nooit gebrek lijdt, maar ook niet rijk is, hij staat midden tussen 
wijsheidd en onwetendheid.33 

Eross kent geen rust, hij wordt heen en weer geslingerd tussen zijn aardse en zijn 
goddelijkee natuur. Diotima benadrukt hier het dynamische element, dat als het ware 
dee gespleten natuur tot een eenheid weet te brengen. Maar deze eenheid bereikt niet 
eenn doel, dat blijvend is. Er zijn momenten dat Eros de rijkdom van zijn onsterfelijke 
vaderr ervaart, maar valt dan weer terug in de tekortkomingen van zijn sterfelijke 
moeder.366 De eenheid bestaat uit het voortdurend in opeenvolging ervaren van de 
tegenstrijdigee eigenschappen. Daarom is het onmogelijk om van Eros te zeggen dat 
hijj  gebrek lijdt of rijk is, want zodra dit wordt geconstateerd, is hij al bezig te 
veranderen.. De uitdrukking 'in het midden zijn van' (év iiéaq coxiv) betekent dus zich 
tussenn twee uitersten bewegen. De stimulus om van de staat van zijn moeder over te 
gaann naar die van zijn vader is van nature in Eros zelf gelegen. Het jacht maken op 
watt goed en mooi is, is dus eigenlijk een proces wat zich in hemzelf afspeelt. Want 
watt goed en mooi is, is eigen aan de goddelijke natuur van zijn vader. Het verlangen 
naarr wijsheid is dus een inwendig proces. 

6.. Eros vervult een brugfunctie. Eros is geen sterveling en ook geen god, ook al heeft 
hijj  beide aspecten in zich. Diotima maakt van Eros een daimon, en wel een machtige 
(202dl3).. Het proces dat zich in hem afspeelt, namelijk het zich voortdurend 
bewegenn van het sterfelijke naar het onsterfelijke, herhaalt zich in (of is een 

^Zijj  noemt Penia ov aotyr\ (204b7), een kwalificatie die ook de staat van Eros aangeeft. Als Eros wat 
ditt aspect betreft het midden zou houden tussen zijn vader en zijn moeder, had zij eigenlijk duaOffc 
moetenn zijn. 
*Smp.*Smp. 203d8-e5. 
*>Dee gedachte dat Eros voor mensen de kracht is om aan de staat van onvolkomenheid te ontsnappen, is 
voorbereidd door de rede van Aristophanes. Ook bij hem is eros de kracht om de eenheid die de mens 
ooitt was, te herstellen. Eros is een genezer van onze verminkte persoon. 
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afspiegelingg van) zijn functie als daimon. Hij is een brug tussen de wereld van de 
stervelingenn en die van de goden.37 Hij behoort tot het daimonische 

datt als een tolk en veerman aan goden overbrengt wat van de mensen komt: hun wensen en 
offers,, en aan de mensen wat van de goden komt: hun bevelen en wat zij in ruil voor de offers 
geven;; doordat het daimonische tussen hen beide in staat, vult het volledig de ruimte tussen hen, 
zodatt het geheel zelf/het al zelf met zichzelf samengebonden is.38 

Eross heeft dus een dubbele taak. Hij is een tolk. Hij is zo vertrouwd met de taal van 
beidee werelden dat hij in staat is de bedoeling van de een aan de ander uit te leggen 
enn omgekeerd. Als veerman zorgt hij voor tastbaar contact tussen beide werelden, 
doordatt hij van beide werelden materiële zaken overbrengt (offers van de mensen 
naarr de goden, en van de goden naar de mensen wat zij in ruil voor de offers 
aanbieden:: wellicht vruchtbaarheid, de warmte van de zon, etc.) Eros is één van de 
daimones,daimones, en zodoende kunnen we de hele wereld, waarin het onsterfelijke en het 
sterfelijkee een plaats hebben, als één continuum opvatten. 
Vervolgenss stelt Diotima dat de mantische technè in al haar vormen en die van de 
verschillendee soorten priesters, onder wie degenen die zich bezighouden met 
mysteriën/inwijdingenn (teXetai), via dit daimonische opereren.39 Het lijk t alsof ze hier 
ookk naar zichzelf verwijst en wil suggereren dat de 'inwijding' die zij in het vervolg 
Sokratess laat ondergaan, geschiedt onder leiding van Eros zelf. Zij is in staat als 
profetess op te treden en Sokrates inzicht te geven in de onsterfelijke wereld van de 
Vormenn en deze toe te lichten.40 

Dee god zelf mengt zich niet met de mens.41 Het blijven gescheiden werelden en Eros 
beweegtt zich hiertussen. De beschrijving die wij hebben gegeven van het proces dat 
zichh binnen Eros afspeelt, klopt met deze gang van zaken. Eros heeft beide 
elementen,, het sterfelijke en het onsterfelijke, in zich; hij ervaart elk kortstondig om 
vervolgenss naar de ander over te gaan. De gespletenheid in de wereld weerspiegelt 
zichh in het innerlijk van Eros. 
Wee kunnen uit de passage 201e8-203a8, uit de mythe en de toelichting van Diotima 
eropp opmaken dat de brugfunctie van Eros betrekking heeft op begrippen als 
onwetendheid-kennis,, het lelijke-het schone, het slechte-het goede. Over het eerste 
paarr is Diotima het meest expliciet. Eros is niet onwetend, maar ook niet wijs. Hij 
verlangtt of streeft zijn hele leven naar wijsheid ($ikoao$wv). Wijsheid wordt impliciet 
doorr Diotima geassocieerd met de wereld van het onsterfelijke. Eros overbrugt dus 
ookk op het gebied van kennis de twee uitersten, de een gekoppeld aan het sterfelijke, 
dee ander aan het onsterfelijke.42 Maar hoe zit het met de begrippen het lelijke-mooie 
enn het slechte-goede?43 In de passage die aan de mythe voorafgaat beweert Diotima 

3TVergelijkk Gorgias 507e6-508a4, waar Sokrates Kallikles voorhoudt dat de wijzen (oi oó^oi) beweren 
datt hemel en aarde, goden en mensen onder meer door de gemeenschapszin (icoivcovia) en door 
vriendschapp ($iAia) bijeengehouden worden. 
**Smp.**Smp. 202e3-7. 
3939Smp.Smp. 202e7-203al. Ze lijk t met deze opmerking aan te sluiten bij de rede van Eryximachos, die 
meendee dat de goede Eros het evenwicht tot stand brengt tussen de menselijke wereld en die van de 
goden.. Mantiek is in zijnn ogen niets anders dan de kennis van deze functie van de goede Eros. Bij hem 
iss echter de gedachte dat de wereld één continuum is en dat Eros als daimon hiervoor mede 
verantwoordelijkk is, afwezig. 
^Vergelijkk ook de opmerking van Diotima wanneer Sokrates haar introduceert (201d3-5): ze heeft de 
Athenerss een offer doen brengen waardoor de pest voor 10 jaar werd uitgesteld. Zij heeft blijkbaar 
kenniss van de goddelijke wereld en weet op welk moment de mensen zich tot goden moeten richten. 
4l4lSmp.Smp. 203al-2: Öeóc, 6è öv6p<üJtq> ov> neiywrai,... 
42Inn die zin vervult Sokrates als belichaming van Eros een brugfunctie tussen de aanwezigen op het 
symposionn en Diotima. Cf. Sier (1997) p. 3. 
43Ookk in de Lysis (218a-b) omschrijft Sokrates het 'filosoferen' als de staat tussen onwetendheid en 
wijsheid.. Maar hier wordt expliciet de staat van onwetendheid in verband gebracht met slechtheid 
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datt Eros niet mooi/goed maar ook niet lelijk/slecht is, en dat hij verlangt naar datgene 
watt hij niet is. Bovendien zegt ze dat alle goden gelukkig en mooi zijn, en dat degenen 
diee gelukkig zijn in het bezit zijn van wat goed en mooi is.44 Het lijk t er dus op dat het 
aspectt van het mooie en dat van het goede gekoppeld zijn aan het onsterfelijke. Het is 
opvallendd dat in de verleiding van Poros door Penia schoonheid geen rol speelt, maar 
opp een andere manier in de geboorte-mythe aanwezig is. Schoonheid is de context 
waarinn de verleiding plaatsvond: de geboortedag van Aphrodite.45 De plaats die 
schoonheidd in de mythe heeft lijkt een voorbode te zijn van 'het verwekken in het 
schone'.. Eros zelf is een belager van wat mooi en goed is. Hij is de erastes inzake het 
schone.. Als erastes kan hij zelf niet mooi zijn, maar dat wat bemind wordt is 'het in 
werkelijkheidd schone, tedere, volmaakte en het gelukzaligste.'46 Het object van eros 
staatt dus aan de kant van het onsterfelijke. Het is van een andere orde dan Eros, want 
hett bezit de eigenschappen in volle mate - perfectie is hier de superlatief van de 
eigenschapp het goede - waarnaar Eros verlangt. Diotima spreekt hier in algemene 
termenn over het beminnelijke, niet over degene die bemind wordt - en ze maakt nog 
geenn onderscheid tussen verschillende gradaties van het TO KCXXÓV. In principe is alles 
watt object is van Eros/eros min of meer van een goddelijke status. We komen nog op 
dezee gedachte terug. 

7.. Eros is één. In aansluiting op de rede van Aristophanes en Agathon stelt Diotima 
duidelijkk dat Eros één is. Ondanks zijn 'gespletenheid' gaat het om één god die 
uiterstenn in zich verenigt. Maar de eenheid van Eros functioneert ook nog op andere 
niveaus.. Eros is niet alleen het verlangen naar het mooie in uiterlijke zin. Net zoals 
KCXXÓC;; meer betekenissen heeft, zo heeft Eros als verlangen op verschillende zaken 
betrekking.. Al in de passage 201e8-204c6 bereidt Diotima Sokrates erop voor dat 
Eross op zeer uiteenlopende objecten betrekking kan hebben: het lichamelijk schone 
enn de wijsheid. Wijsheid is een van de dingen die het 'mooiste' zijn.47 Vandaar dat 
Eross gelijk is aan het verlangen om wijs te zijn. Vooralsnog wordt niet erg duidelijk op 
welkee manier Eros deze verschillende aspecten van zijn karakter in zich verenigt, 
maarr Diotima benadrukt tegenover Sokrates (en Plato tegenover zijn lezer) al meteen 
datt Eros ook op het geestelijke vlak werkzaam is. Dit aspect was door Agathon 
voorbewerkt.. Hij sprak over de wijsheid van de god (197a2), die in zijn kundigheid 
bovenn alle andere goden staat. Voor Diotima is Eros zelf niet wijs, maar staat hij voor 
hett verlangen naar wijsheid, met andere woorden: Eros is 'filosofie'. 
Dezee meerduidigheid of complexiteit van de term Eros wordt door Diotima nader 
toegelicht.. In 205b4 e.v. maakt zij aan de hand van het voorbeeld van de term jEoinoiq 
('hett maken', 'het creëren'), die op veel activiteiten betrekking heeft, maar slechts de 
naamm is voor één bepaalde activiteit, duidelijk dat Eros eigenlijk een algemene term 
is,, die uiteenlopende vormen van verlangens aanduidt. In de Griekse taal hebben de 
termenn ëpax;, èpav en épaattV; doorgaans een specifiek erotische connotatie. Maar eros 
iss eigenlijk elk verlangen naar datgene wat goed; het is voor ieder mens het verlangen 
omm gelukkig te zijn.48 Voor sommigen ligt dit op het terrein van geld verdienen, voor 
anderenn in de sportbeoefening en weer anderen vinden hun geluk in het streven naar 

(ïcaicóv).. Zij die zo slecht zijn dat ze onwetend (dyveóuovei; en duaSéiq) zijn, filosoferen niet. Want zij 
verkerenn niet in de overtuiging dat ze niet weten wat ze niet weten. De goeden zijn wijs en hoeven niet te 
filosoferen.. Dus het zijn noch de goede, noch de slechte mensen die filosoferen. 
"Doorr Eros een Öcttjicov te noemen en hem te bestempelen als het streven van mensen om geluk te 
bereiken,, speelt Plato met het verband tussen de termen Saiuxov en e\>5aiu<BV. 
45Inn dit aspect corrigeert ze Agathon. Hij had beweerd dat Aphrodite, de godin van de schoonheid, 
objectt is van Eros (196d2). Diotima maakt het verband tussen Eros en Aphrodite minder direct. 
^Smp.^Smp. 204c4-5: ïcai ydp êou TO épaaxöv xó xcp övn. tcaXöv ïcai dppöv Kai xéteov icai uaKapiatóv. 
4747Smp.Smp. 204b2-3: êoxiv ydp 6f| xo&v tcaXJuarcDv fi ao^ia,... 
^Smp.^Smp. 205dl-3: tó uèv tce<f>aAxuóv ëan rcaoa f\ TCOV dyaSöv èni&uuia Kai xoö eüSaiuovetv ó 
liévio-tóc,, xe ïcai Sotepöc, ëpax; navri. 
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dee wijsheid/het inzicht Hiervoor gebruikt het Grieks niet de term épöv, maar deze 
verlangenss zijn wel vormen van ëpox; als generieke term.49 De definitie van eros als elk 
verlangenn naar wat goed is en elk verlangen om gelukkig te zijn, wordt nader 
gespecificeerdd als het verlangen dat het goede te beurt valt aan het subject van het 
verlangen,, en wel voor altijd.30 Via een schijnbaar onlogische redenering - van het 
elementt 'voor altijd' naar 'onsterfelijkheid' - breidt ze de definitie uit tot het verlangen 
naarr het eeuwige bezit van het goede en naar onsterfelijkheid.51 Dit is de generieke 
definitiee van eros. Eros is dus gericht op het eeuwige bezit van hett goede, op geluk en 
opp onsterfelijkheid. Hierop zijn alle vormen van verlangen die onder de generieke 
eross vallen terug te brengen. Deze elementen vinden we ook terug in de beschrijving 
vann de aard van de daimon Eros. Hij is belager van wat mooi en goed is, hij beweegt 
zichh tussen het sterfelijke en onsterfelijke en verlangt het onsterfelijke, en daarmee 
hett geluk, de staat van zijn vader als god, te bereiken. Het streven naar 
onsterfelijkheidd staat hierbij centraal. Het verlangen om een goddelijke status te 
verwerven,, doet hem ook streven naar het mooie, het goede en het geluk. Dit is de 
kernn van wat Eros is, hierin ligt zijn identiteit. 
Wee moeten ons in dit kader nog buigen over twee vragen. De eerste vraag betreft een 
probleemm dat we ook besproken hebben naar aanleiding van de rede van Agathon." 
Hoee manifesteert de eenheid van Eros zich in zijn object? We zullen in het vervolg 
aantonenn dat Diotima ook in dit opzicht nauw aansluit bij de rede van Agathon. De 
voorbeeldenn van de goden die hij had gegeven, gaven aan op welke manier de kracht 
vann Eros begrepen moet worden. Eros prikkelt de betreffende god zijn/haar 
specifiekee functie of taak te ontwikkelen. Ook Diotima geeft aan dat eros kan staan 
voorr zeer uiteenlopende verlangens. Het laat zich echter aanzien dat zij tevens van 
meningg is dat eros de specifieke activiteit van een individu stimuleert. Eros is een 
krachtt die de specifieke aard of het specifieke karakter van de betreffende persoon 
doett ontwikkelen: de een ontwikkelt zich als atleet, de ander als filosoof. Eros zelf 
vertegenwoordigtt een uiteenlopende reeks van verlangens, die gemeenschappelijk 
hebbenn dat ze in de mens de weg vormen waarlangs hij naar onsterfelijkheid streeft. 
Dee éne Eros manifesteert zich in elk individu op een eigen wijze. We komen op dit 
puntt nog terug. 
Dee tweede vraag, die we nu alleen kunnen aanstippen, betreft de verhouding tussen 
Eross als generieke kracht en Eros als een specifiek-erotische drijfveer. Betekent de 
uniteitt van Eros dat beide onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn? Om het met een 
voorbeeldd te adstrueren: gaat aan het streven naar wijsheid altijd het erotische 
verlangenn vooraf, of kan iemand naar wijsheid zoeken zonder dat hij door eros als 
erotischee drang bevangen is? Dit is een belangrijke vraag die de essentie van 
Diotima'ss inwijding raakt. We zullen in het vervolg laten zien dat ook in dit opzicht de 
eenheidd van Eros intact blijft." 

4.. Het schone, het goede en het geluk 

Hett is duidelijk dat de beschrijving die Diotima geeft van Eros, niet alleen een 
verklaringg is van het verschijnsel eros, maar ook een toelichting wil zijn op degene die 

** 99Smp.Smp. 205d3-5: dXV oi uèv a%Xv\ xpeaóuevoi noAAaxfi èn avtóv, f\ iccrcd xpiiuanajióv ^  Kaxa 
^iXoVuuvaaria vv fj  KOtd ^iXoco^iav,.. . Plato suggereert dus dat de stam $iX,- onder  het generieke 
gebruikk  van ëpoaq valt. Dit dus in tegenstelling tot de Lysis, zie noot 85 van hoofdstuk 7. 
xxSmp.Smp. 206all-12: "Eou v dpa auXX.T||55nv, eifa. ó ëpox; xov xó dya6óv airtó» etvai dei. 
31Cf.. Smp. 206e8-207a4. Voor  commentaar  op de onlogische stap, zie Dover  (19822) p. 144. Ik kom 
hieropp in paragraaf 4 terug en zal laten zien dat deze stap niet zo onlogisch is, als hij  lijkt . 
52Ziee hfdst. 6 par. 3 en par. 7. 
S3Ziee par. 11 van dit hoofdstuk. 
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doorr eros is bevangen, de erastes. De karakterisering van de god beschrijft ook de 
mensenn die door eros worden gedreven. Eros is volgens Diotima een mogelijkheid 
voorr mensen om hun sterfelijkheid te doorbreken. Dat is in feite het centrale punt van 
dee hele rede. Eros is bij uitstek de weg waarlangs de mens gelukkig kan worden, 
omdatt hij voor hem de manier is om aan zijn sterfelijkheid te ontsnappen. Op twee 
plaatsenn geeft Diotima aan wat het betekent om gelukkig te zijn. In de passage 
waarinn zij Sokrates duidelijk maakt dat Eros geen god is, vraagt ze hem of hij van 
meningg is dat alle goden gelukkig en mooi zijn. Dit zou hij toch niet durven ontkennen. 
Vervolgenss vraagt ze hem: 'Zeg je niet dat degenen die de dingen bezitten die goed en 
diee mooi zijn, gelukkig zijn?34 Sokrates is het hier stellig mee eens. De passage waarin 
Diotimaa de functie van Eros voor de mensen behandelt, begint met een uitleg van de 
vraagg wat geluk en wat het verlangen om gelukkig te zijn eigenlijk voor mensen 
betekenen.. Ze pakt het zeer didactisch aan. Ze neemt als uitgangspunt een bewering 
overr de relatie tussen eros en wat mooi is, die Sokrates blijkbaar eens tegenover haar 
hadd gedaan, en die ook Agathon op het symposion heeft gedaan. Ze stelt dat degene 
diee verliefd is (ó épcüv) in zijn verliefdheid gericht is op td KaAó/oi KaXoi." Deze 
gedachtee wekt op dat punt van haar rede geen bevreemding, omdat zij niet in 
tegenspraakk is met het voorafgaande, waarin Diotima zo nadrukkelijk aangetoond 
heeftt dat Eros/eros een brugfunctie heeft onder meer tussen dat wat lelijk en dat wat 
mooii  is. Maar nu is het moment gekomen om de relatie tussen eros en datgene wat 
mooii  is nader te onderzoeken. Wat betekent het eigenlijk als we zeggen dat degene 
diee verliefd is, in zijn verliefdheid gericht is op dat wat mooi is (204d8-9)? Waarnaar 
verlangtt zo iemand eigenlijk? Het antwoord luidt: dat hem datgene waarnaar hij 
verlangtt te beurt valt. Maar ze is nog niet tevreden en vraagt Sokrates: 'Wat zal er 
voorr hem zijn aan wie de dingen die mooi zijn te beurt zullen vallen?' Sokrates begrijpt 
niett waar ze met deze vraag naar toe wil en om de vraag duidelijker te maken 
substitueertt ze dya8ó<; voor icaA.ó<;. Nu snapt Sokrates wel wat de bedoeling van de 
vraagg is en antwoordt dat zo iemand gelukkig zal zijn. De substitutie betekent dus niet 
datt de termen KOXÓ<; en dyaeó<; volkomen identiek zijn; de substitutie wil juist aangeven 
datt de termen niet aan elkaar gelijk zijn. Immers Plato doet het voorkomen dat voor 
Sokratess het verband tussen het bezit van wat goed is en geluk evidenter is dan het 
verbandd tussen het bezit van wat mooi is en geluk. Dit wordt bevestigd, doordat 
Diotimaa vlak hiervoor in 202c het geluk van de goden gekoppeld had aan het bezit van 
watt goed en mooi is. Het feit dat Sokrates ondanks het voorafgaande de vraag niet 
kann beantwoorden wat het bezit van wat mooi is voor iemand inhoudt, onderstreept 
duss dat er, ook al is er een onmiddellijk verband tussen eros en dat wat mooi is, niet 
eenn onmiddellijk verband is tussen het bezit van wat mooi is en geluk. Dit verband is 
err wel tussen geluk en dat wat goed is. Diotima bereidt Sokrates er dus op voor dat er 
eenn verschil is tussen de rol van het mooie en die van het goede ten opzichte van het 
menselijkk geluk. We kunnen zeggen dat geluk eruit bestaat dat iemand in het bezit is 
vann wat goed is en van wat mooi is, maar dat de rol van datgene wat goed is, 
belangrijker,, wezenlijker is dan die van datgene wat mooi is. 
Tenn aanzien van het verband tussen geluk en wat goed is maakt Diotima nog twee 
belangrijkee opmerkingen. Allereerst wordt geluk, zoals we hebben gezien, pas 
gerealiseerdd door het eeuwige bezit van het goede. Het gaat, volgens Diotima, 
mensenn blijkbaar niet louter om het bezit van het goede, maar ze willen er zeker van 
zijnn dat ze wat goed is voor altijd, zonder een tijdslimiet, bezitten. Geluk is dus niet iets 
datt voorbijgaat, vervaagt of verdwijnt. Werkelijk gelukkig zijn betekent dat iemand er 
zekerr van is dat de constituenten van zijn geluk niet afhankelijk zijn van het hier en nu. 
Eross is dus het verlangen om dit te verwezenlijken. 

s+Smp.s+Smp. 202c 10-11: Etöaijiovaq 8è 5fi ïjéyev; ov xotx; xdyada ïcai td icaXd Ketcrnjiévo-u;; 
5555Smp.Smp. 204dl e.v. Cf. de rede van Agathon, 197b8. 
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Verscheidenee commentatoren hebben benadrukt dat de stap die Diotima maakt, van 
eross als het verlangen naar het eeuwige bezit van wat goed is naar het verlangen 
naarr onsterfelijkheid, niet conform de wetten van de logica is.56 Toch is de stap vanuit 
haarr visie op wat geluk is en wat het goede is, niet onlogisch. We kunnen dit duidelijk 
makenn door in te gaan op de tweede correctie die zij aanbrengt op de gedachte dat 
gelukk bestaat uit het bezit van wat goed is. Wat moeten we ons voorstellen bij de 
woordenn 'datgene wat goed is'? Wat wordt eigenlijk bedoeld met het goede? Ook dit 
puntt verheldert ze aan de hand van een stelling van een van de vorige sprekers op het 
symposion,, namelijk die van Aristophanes.57 Ze zegt: 

Menn hoort wel eens zeggen dat diegenen verliefd zijn die hun eigen wederhelft zoeken; mijn 
betoogg stelt echter dat eros niet gericht is op een helft of een geheel, tenzij het zo is, mijn vriend, 
datt die een goed zijn. Hun eigen voeten immers en handen willen mensen zich afsnijden, als die 
eigenn delen hun slecht lijken. Immers, niet verwelkomt ieder, dunkt me, datgene wat van hemzelf 
is,, tenzij iemand dat wat goed is verwant (oiieetoq) noemt en van hemzelf (afkomstig van 
hemzelf)) en datgene wat slecht is wat hem vreemd is noemt. Immers er is niets anders waarop 
mensenn verliefd zijn dan op dat wat goed is.38 

Dee bedoeling van deze woorden is niet zozeer om te laten zien dat Diotima de 
centralee stelling van de rede van Aristophanes afwijst, maar eerder dat hij onder te 
brengenn is onder haar definitie van eros.59 Aristophanes heeft een te beperkte visie op 
eros,, maar zolang hij bedoelt dat het verlangen gericht is op iets dat goed is, is zijn 
omschrijvingg in principe niet onjuist.60 In haar commentaar op de stelling van 
Aristophaness specifieert ze wat ze bedoelt met 'wat goed is'. Het is datgene wat 
oiiceïo<;; is, wat verwant is aan de persoon. Ze expliceert dit begrip direct met het 
woordd èavrov: het goede is iets dat afkomstig is van de persoon zelf. Het is als het 
waree een deel van de persoon zelf. Het goede is dus niet iets dat van de persoon 
onafhankelijkk is, maar vertoont juist verwantschap met hem.61 Het goede is dus 
persoonsgebonden,, het hangt af van wat voor persoon iemand is.62 

Alss dit juist is, wordt de stap die Diotima maakt van het eeuwige bezit van het goede 
naarr onsterfelijkheid duidelijker. Aangezien het goede verbonden is met, verwant is 
aann de persoon, betekent de eeuwige voortzetting van het goede ook de eeuwige 

S6Ziee noot 51 van dit hoofdstuk. 
57Platoo blijft consequent in de manier waarop de rede van Diotima is ingebed: ze gebruikt niet de naam 
vann Aristophanes, maar gebruikt de uitdrukking Xévexai... TU; ... Xóyoq {Smp. 205dl0). 
5>5>Smp.Smp. 205dl0-206al; het Grieks van 205e5-206al luidt: ov vdp xo èaxnéy otum ëicaoTOi 
dona^ovrai,, ei jifi el Tiq tó uèv óyaeöv oixetov KctXei Kal èawov, xö 5è KOKÓV dXXórpiov. 
59Degenenn die menen dat Diotima het standpunt verwerpt zijn bijvoorbeeld: Neumann (1965/1) p. 47; 
Wippernn (1965) p. 130 en n. 42; Dover (1966) p. 48; Stokes (1986) p. 156; Fisher (1992) p. 460. 
Degenenn die benadrukken dat Diotima Aristophanes aanvult, maar niet afwijst: Gilbert (1909) p. 68; 
Jaegerr (1943) p. 189; Friedtënder (I9602) p. 22; Ferrari (1992) p. 253. 
^Beidenn onderstrepen de onvolkomenheid van de menselijke staat en zien in Eros de mogelijkheid van 
dee mens om aan deze onvolkomenheid te ontsnappen. Bij Aristophanes is eros, zoals we hebben gezien, 
gerichtt op dat wat oitceio<; is. Diotima stelt dat eros gericht is op dat wat dyaOoq is, maar ze legt uit dat 
ditt oiiceïoq is: verwant aan de persoon. Dit sluit aan bij de visie van Aristophanes, immers de 
wederhelftt is verwant aan de ander en dus voor die ander óvaOóq. Vanuit de opvatting van Diotima 
schiett de visie van Aristophanes te kort, omdat bij hem als het ware het icaXóv en het oUeiov 
samenvallen.. Zij haalt deze juist uit elkaar. Vergelijk verder hfdst. 5, par. 7. 
6,Voorr het oiKéiov-begrip vergelijk ook Chrm. 163c-d, Ly. 221c e.v. en 222c, R. 586e. Er zijn weinig 
commentatorenn die het oiieeïov-begrip in de rede van Diotima in verband brengen met het goede. Cf. 
Guthriee (1975) p. 386, Price (1989) p. 17 en Sier (1997) p. 104. Jaeger (1943) pp. 189-190 merkt op 
datt het begrip l̂Amnict in de Ethica Nicomachea DC, 8 op deze passage uit het Symposium teruggaat. 
"Wee zien dat de benadering van Aristophanes niet heel ver afstaat van die van Diotima. Voor 
Aristophaness was natuurlijk de wederhelft een goed. Bovendien is hij degene die de term oiicetov 
invoertt voor het object van eros (cf. 193dl-2 en p. 77). 
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voortzettingg van een deel van de persoon.*3 In de uitdrukking Tiet eeuwige bezit van 
hett goede' Ügt niet zozeer de nadruk op het eeuwige bezit, maar op het eeuwige bezit 
vann het góéde. Bovendien is de uitdrukking 'het eeuwige bezit' eigenlijk geen correcte 
weergavee van de woorden van Diotima. Ze gebruikt tweemaal het woord voor bezit, 
maarr zonder de predikatie van het woord 'altijd'.64 Vanaf het moment dat dit element 
inn haar redenering wordt opgenomen (vanaf 205a7) hanteert ze steeds het 
werkwoordd elvai met het pronomen reflexivum in de dativus.65 Deze manier van 
uitdrukkenn is vager dan het begrip van bezit (ïcrnoic,). Als haar begrip van 
onsterfelijkheidd voort zou komen uit het eeuwige bezit van het goede, zou dat toch in 
dee richting van de onsterfelijkheid gaan, waarbij de persoon zelf als geheel voortleeft. 
Maarr dat is hier niet het geval. Zeer bewust gebruikt Plato het ietwat vagere 
elvcu+dativus,, wanneer Diotima spreekt over het eeuwig voortduren van het goede. 
Immerss de duur van het goede overschrijdt de duur van het leven van degene die dit 
goedee heeft voortgebracht. In het Symposium is geen expliciete aanduiding van een 
voortbestaann van de individuele ziel. Haar voortbestaan is gegeven door het 
voortbestaann van het goede dat van haar afkomstig is. 
Watt is nu de rol van datjgene wat 'mooi' (KOXÓV) is in het proces om onsterfelijkheid te 
realiseren?? En wat is hierin precies de verhouding tussen wat goed en wat mooi is? 
Mett name over deze laatste vraag is veel verwarring geweest. Velen hebben uit de 
substitutiee van icaXóv door dyaOóv in 204el-2 de verkeerde conclusie getrokken, 
namelijkk dat het tectXóv en dyaöóv voor Diotima (én Plato) in deze rede zonder meer 
samenvallenn en identiek zouden zijn. Men heeft zelfs gesteld dat de Vorm van het 
Schonee identiek zou zijn aan de Vorm van het Goede uit de Respublica. Het 
schouwenn van de Vorm van het Schone zou hem waarlijk onsterfelijk maken. Dit is 
echterr een onjuiste visie. 
Mijnss inziens heeft White overtuigend aangetoond dat het KOXÓV in Diotima's rede een 
anderee functie heeft dan het dyaeóv en er onmogelijk mee kan samenvallen.66 Kort 
gezegdd is het KCXXÓV een middel om het dyaöóv te bereiken en niet zelf het uiteindelijke 
doell  van eros. In grote lijnen volg ik de conclusies van White, alhoewel ik in mijn 

npacenpace Dover (19822) p. 144; Stokes (1986) pp. 158-159; Santas (1988) pp. 35-36; Anderson (1993) p. 
70.. Sier (1997) p. 108 legt de schijnbaar onlogische gedachtegang uit door te verwijzen naar /?. 608e, 
waarr TO dyaOóv gelijkgesteld wordt aan TO acö^ov icai cix̂ eXoOv. 
^Inn Smp. 202cl0-l 1:... TOIX;xdyaöd icai ia ïeaXd Keicmuévo,uc,; en in 205al: Ktnoei yap,... dyaödiv 
oii  e\>5aiuoveq eüSaiuovec*... 
65Cf.. 205a6-7: icai JtdvTaq xdyaöd ftouXeoOai avtoïc, eivai dei,... Vergelijk ook 206a9, 206all-12, 
207a2.. In de laatste twee passages geeft ze haar algemene definitie van epcoc,, namelijk: ó êpooq xov TÖ 
dyaGóvv aura» etvai dei. De plaatsing van het pronomen reflexivum is mijns inziens dicö KOIVOÜ: het 
hoortt zowel bij etvai als bij xó dyaOóv. Met de laatste combinatie onderstreept ze dat het gaat om het 
goedee dat met de persoon verbonden is. 
"Whitee (1989). Neumann (1965/1) had vóór hem al op basis van de tekst van de rede van Diotima het 
onderscheidd tussen het KaXóv en dyaOóv scherp geformuleerd. Voor degenen die vóór het artikel van 
Whitee beide begrippen in de rede van Diotima laten samenvallen, zie White (1989) p. 149, n. 3. 
Anderenn die White niet vermeldt: Kramer (1959) pp. 496 e.v., Lesky (1976) p. 98, Philipp (1980) p. 
90;; verder ook Morgan (1990) pp. 87 e.v., Allen (1991) p. 54 en 71, Kahn (1996) pp. 259, 263, 266 
e.v.. Jaeger (1943) spreekt over twee aspecten van één en dezelfde realiteit. Hij verwijst naar de term 
tcaXoKaya9ta.. Toch meent hij dat de Vorm het Schone niet wezenlijk te onderscheiden is van de Vorm 
hett Goede. Cummings (1976) lijk t aanvankelijk een onderscheid te maken tussen de rol van KOXÓV en 
diee van dyaOóv, maar met name wanneer hij komt te spieken over de filosoof vervaagt dit onderscheid. 
Dee oplossing die Price (1989) p. 16 en 43 biedt, lijk t me voor het Symposium niet toereikend; volgens 
hemm hebben dyadóc, en KaAóc, wel dezelfde extensie, maar niet dezelfde betekenis. Stokes (1986) p. 154 
e.v.. lijk t wel een onderscheid aan te brengen, maar formuleert dit niet scherp genoeg. Ferrari (1992) p. 
2555 beschouwt aanvankelijk icaXóv als instrumenteel, maar meent vervolgens dat in de Hogere 
Mysteriënn ten onrechte KOXÓV zowel product als instrument is. Sier (1997) pp. 98 e.v. benadrukt terecht 
datt KOXOV en ctyaöóv een verschillende functie hebben; hij noemt het Ka3tóv het object, het dyaOóv het 
doell  van eros. Een groot aantal auteurs gaat ervan uit dat het KOXÓV het uiteindelijke xéXoq is, maar dit is 
niett juist. Zie White (1989) p. 151 en n. 7. 
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uitlegg eigen accenten leg. De commentatoren die het KCXXÓV gelijkstellen aan het 
dyaeóvv hebben te weinig oog gehad voor de didactische lij n van het betoog van 
Diotima.. Net zoals de voorafgaande redes een onderlinge discussie voeren, zo is ook 
dee rede van Diotima niet alleen een uiteenzetting van de waarheid omtrent eros, maar 
treedtt ook in discussie met de voorgaande sprekers. Ze neemt bepaalde beweringen 
vann de vorige sprekers als uitgangspunt om de toehoorder/lezer stap voor stap te 
leidenn naar het ware inzicht in wat eros is en hem zo ervan te overtuigen op welke 
puntenn haar theorie zich van die van de anderen onderscheidt. Zij doet dit niet louter 
doorr de verschillen te markeren, maar juist ook door bepaalde punten van hen over te 
nemen,, deze geleidelijk om te buigen en in haar theorie in te passen. 
Wee hebben gezien dat Agathon gesteld had dat a. Eros de mooiste en beste god was, 
enn dat hij de eenheid van deze eigenschappen belichaamt; b. dat Eros een verlangen 
iss naar schoonheid of naar de dingen die mooi zijn; c. dat uit deze hartstocht voor wat 
mooii  is, alle goede dingen van de mensen en goden zijn voortgekomen; d. dat Eros 
degenee die door hem bevangen raakt stimuleert om zijn of haar specifieke 
functie/taakk uit te voeren; e. dat Eros geen betrekking kan hebben op het lelijke (xö 
aïoxpoq);; f. Eros staat zowel voor de erastes als voor de eromenos. Deze gedachten 
overr Eros bevatten vanuit Diotima's visie enerzijds veel goeds, anderzijds is de 
stellingsnamee van Agathon verwarrend en soms foutief. Diotima heeft het dus niet 
gemakkelijkk om vanuit deze mengeling van juiste en onjuiste associaties te komen tot 
eenn theorie die een scherp onderscheid maakt tussen de rol van het KOXÓV en dyaOóv 
tenn opzichte van het menselijk geluk, en ervan uitgaat dat eros uitsluitend betrekking 
heeftt op de erastes, en dat eros mensen aanzet tot activiteiten die verbonden zijn met 
hett specifieke karakter van de persoon. Zij pakt twee dingen tegelijkertijd aan: ze 
maaktt duidelijk waarin het betoog van Agathon verwarrend en onjuist is, en deze 
verhelderingg vormt tevens de eerste stap in de richting van de onthulling van haar 
eigenn visie. 
Voordatt Diotima aan het woord komt, corrigeert Sokrates Agathon op het punt van 
dee eigenschappen van Eros. Opvallend hierbij is dat hij dit niet doet aan de hand van 
dee termen KaXóc; en d-ya6ó<;. In de hele passage 199c3-201a5 komen deze termen niet 
voor.. Sokrates pakt slechts één probleem tegelijk aan en doet dit aan de hand van 
eigenschappenn als groot, sterk, snel, gezond en rijk. Pas als duidelijk is dat Eros niet 
datgenee kan bezitten waarnaar hij streeft, wordt deze conclusie in verband gebracht 
mett xö Ka>óv en xó oyaGóv, en wel aan de hand van zinsneden die letterlijk ontleend zijn 
aann de rede van Agathon.67 Tegelijk laat hij zien dat een van Agathons 
uitgangspunten,, namelijk dat Eros mooi en goed is, niet juist is. Hierbij stipt hij in 
201c22 en in 201c4-5 de verhouding aan tussen dya6ó? en KOXÓ<;. Voor de oplettende 
toehoorderr moet duidelijk zijn dat ze wel nauw met elkaar verbonden zijn, maar niet 
identiek68.. Nu is het Diotima's taak om duidelijk te maken dat de rol van xö KOXÓV ten 
opzichtee van het menselijk geluk een andere is dan die van xö dyaOóv. Ook dit doet zij 
stapp voor stap, waarbij ze zich aanvankelijk aansluit bij Agathons opvatting dat Eros 
gerichtt is op datgene wat mooi is. Terloops corrigeert ze de gedachte dat Eros zelf 
directt gericht zou zijn op Aphrodite en omschrijft ze Eros als een èpctoxfy; nepi xó KaXóv 
(203c3-4)) en êpeoq jiepi xö KaXóv (204b3). Ze bereidt de toehoorder erop voor dat de 
relatiee van eros tot het schone minder direct is dan de rede van Agathon suggereerde. 
Wee hebben gezien dat de functie van de substitutie in 204e juist is het verschil te 
onderstrepenn tussen het verband van het dyadóv met geluk en dat van het KCLXÓV met 
geluk.. Vanaf dat moment gebruikt ze niet meer de zinsnede dat eros gericht is op het 
schone.. Zo heeft ze de toehoorder toegerust om haar zonder veel moeite te kunnen 
volgen,, wanneer ze in 206b7-8 uiteindelijk uiteenzet wat nu precies de relatie is 

67Cf.. Smp. 201a5. 
^Zi ee noot 8 van dit hoofdstuk. 

187 7 



tussenn ëpüx; en het KaXóv: eros is een verwekking in het schone.69 Degene die door 
eross is bevangen wordt door het KOXÓV geprikkeld om te creëren.70 Het schone is de 
voedingsbodemm voor het scheppen van degene die 'verliefd' is. Diotima vraagt 
Sokratess op welke manier en in welke handeling de erastes erop uit is dat het goede 
hemm voor altijd toekomt. Het verwekken in het schone, dat hierop het antwoord is, is 
duss direct verbonden met het aan de erastes eeuwig te beurt vallen van wat goed is. 
Hett creëren in het schone, de Jtpâ  leidt tot een 'product' en dit product is het goede. 
Hett goede is dus een eigen creatie van de erastes. Het komt dus uit hem voort. 
Inn de passage 206c 1 e.v. zegt Diotima dat alle mensen zowel op lichamelijk als 
geestelijkk niveau zwanger zijn en dat het eigen is aan de menselijke natuur om op een 
bepaaldee leeftijd het verlangen/instinct te knjgen om te verwekken. Deze drang om te 
verwekkenn wordt opgewekt, wanneer de persoon in de buurt is van wat mooi is. Hij 
raaktt opgewonden, aangezien datgene wat mooi is hem verlossen kan van de pijn die 
hijj  heeft vanwege zijn zwangerschap. Deze pijn wordt opgeheven door het 
verwekkenn in het schone. Dit kan dus zowel op het niveau van het lichaam als op het 
niveauu van de ziel plaatsvinden. Het product kan een kind zijn of een geestelijk 
product,, dat kenmerken van de erastes draagt. Door het verwekken in het schone 
plantt de erastes zichzelf voort en verkrijgt zo onsterfelijkheid. 
Heeftt Diotima Sokrates voor de gek gehouden, toen zij zei dat eros gericht was op het 
schone?? Nee, in zekere zin is eros gericht op het schone, maar niet zoals eros op het 
goedee is gericht. Het schone moet voorhanden zijn, moet binnen bereik zijn van 
degenee die door eros is bevangen, anders kan hij niet verwekken. Verwekken in dat 
watt aioxpóv is gaat niet. Het icaXóv is een noodzakelijke voorwaarde voor het proces 
vann creëren. Een erastes gaat dus op zoek naar wat in zijn ogen mooi is, want alleen 
daardoorr geprikkeld kan hij verwekken. Diotima geeft als object van het Sioóiceiv 
zowell  dat wat goed is als wat mooi is.71 Dus op beide maakt de erastes jacht, maar 
hett ene is het uiteindelijke doel, het andere een tussenliggend doel dat hij gebruikt om 
zijnzijn onsterfelijkheid te realiseren. 
Ditt onderscheid tussen de functie van TÖ KOXÓV en die van tó dyaSóv in het proces van 
eross maakt een ander onderscheid helder dat Diotima aanbrengt binnen eros. Eros als 
verlangenn kent twee aspecten, namelijk een verlangen (émeujieïv) en een willen 
(PoüXeoöat,, poiMuiais).72 Enerzijds bestaat eros uit een blinde begeerte, een anticipatie 
vann lustgevoel, anderzijds uit een rationele doelgerichtheid. Plato koppelt het émOuuia-
aspectt van eros aan het KOJLOV en het verwekken in het KOAÓV. Dit verlangen is gelijk 
aann de drang tot creëren, of het nu seksueel is of op een geestelijk niveau. Het 
po-óJtnaiq-aspectt is gericht op het uiteindelijk verkrijgen van datgene wat voor de 
erastess goed is. Het houdt het einddoel van het creëren voor ogen. Eros verenigt 
beidee aspecten tot één verlangen." We zullen zien dat eros zich op verschillende 

^Smp.^Smp. 206b7-8:... TOKO? év KOXW Kai icaxd to acüua KCÜ KOTO tf|v \|fuxnv-
1010Smp.Smp. 206bl-3: "Ore 5f| TOVTO ó êpax; éctiv dei, fj 8' f\, TÖV xiva tpónov SIOOKÓVXOOV OÜTÓ «ai èv 
xivii  npa^ei f| onouSfj Kat T| awtaoic, ëpax; öv KaXoixó xi TOVTO Tuyxdvei öv TÖ ëpyov; Eros wordt 
doorr haar ook in 208b6 gekoppeld aan de term onouSrj. De term oiivxaoiQ heeft waarschijnlijk ook een 
seksuelee connotatie, cf. [Arist.] Pr. 879b 17 waar het ontegenzeglijk betrekking heeft op een erectie. 
7,Cf.. Smp. 206b2 en 210b2. 
72Voorr de term èjn.6\)uéiv, zie Smp. 200a2 e.v., voor povXeoOai en fkróXnoit;, zie Smp. 200c4 e.v. en 
205a2-a7.. Cf. Euthd. 278e, Chrm. 167e, La. 185d, Grg. 467a e.v., R. 577c e.v. 
73Halperinn (1985) heeft dit aspect verder uitgewerkt. Ook Sier (1997) p. 32 meent dat het poiiXeoeai 
dya9óvv als object heeft, feahn (1996) pp. 263, 266 vindt ten onrechte dat in het Symposium epithumia 
enn boulèsis inwisselbaar zijn. Hij maakt dan ook geen scherp onderscheid tussen de rol van het icaXóv 
enn die van het dyaeóv in het proces van eros. Allen (1991) pp. 65-58 en 62 e.v. gaat ervan uit dat het 
verschill  tussen epithumia en boulèsis gelegen is in het feit dat epithumia een verlangen is naar een 
schijnbaarr goed en dat het object van boulèsis een werkelijk goed is. Dit onderscheid is mijns inziens 
niett verhelderend. Allen schrijft: 'So if Eros and rational wish are one, the love of Beauty is implicit in 
thee wish for a glass of water.' Immers boulèsis is gericht op geluk en dat is voor Diotima het schouwen 
vann Schoonheid zelf. Deze opvatting zou betekenen dat de heteroseksuele mensen die hun geluk vinden 

188 8 



niveauss manifesteert, maar telkens onderscheidt Diotima het gericht zijn op een KCOÓV 
enn de productie van een d-yaeóv. Dit betekent dat op elk niveau van de manifestaties 
vann eros èiaQvnia naast poiiXnau; een rol speelt.74 

5.. Verschillende vormen van onsterfelijkheid 

Hett is eigen aan de menselijke natuur om naar onsterfelijkheid te streven." Net als 
Eross heeft de menselijke natuur twee kanten. Aan de ene kant zijn wij sterfelijk. 
Datgenee wat ons zowel lichamelijk als psychisch kenmerkt lijk t vergankelijk. Aan de 
anderee kant heeft de mens het vermogen om te verwekken. Dit is het goddelijke 
elementt in ons, omdat het ons doet uitstijgen boven onze sterfelijkheid. Dit vermogen 
omm te verwekken moet omgezet worden in een handeling. Want alleen zo verkrijgen 
wee onsterfelijkheid. Voor dit 'omzetten' is de aanwezigheid noodzakelijk van wat 
mooii  is. Van het proces waarbij de mens dit vermogen om te verwekken omzet in de 
daadd van het verwekken, is eros de drijfveer. Het schone vormt een noodzakelijke 
schakell  voor de mens in de realisering van onsterfelijkheid. Wat lelijk is frustreert. 
Hett smoort de ontwikkeling van wat eros is in de kiem. Het staat dus aan de kant van 
dee sterfelijkheid en disharmonieert met de onsterfelijke kant van onze natuur.7* 
Dee onsterfelijkheid bereiken we middels datgene wat we produceren. Wat verstaat 
Diotimaa nu onder onsterfelijkheid? Om duidelijk te maken wat de menselijke 
onsterfelijkheidd inhoudt moeten we onderscheid maken tussen wat ik noem continue 
onsterfelijkheidd en discontinue onsterfelijkheid. Met het eerste begrip bedoel ik een 
onsterfelijkheidd die gelijk is aan een continue, oneindige reeks die niet wordt 
onderbroken.. Dit is de vorm van onsterfelijkheid die wij kennen uit de Phaedo en 
Phaedrus,Phaedrus, waarin gesproken wordt over de onsterfelijkheid van de ziel. Eén en 
hetzelfdee blijf t zonder tijdslimiet voortbestaan. Ook al ondergaat de individuele ziel in 
dee Phaedrus verschillende incarnaties, datgene wat de ziel tot ziel maakt blijf t 
voortbestaan.. Het is één en dezelfde entiteit die voortduurt. Met discontinue 
onsterfelijkheidd bedoel ik een onsterfelijkheid die gelijk is aan een discontinue reeks, 
eenn oneindige lijn die bestaat uit successieve elementen. Deze onsterfelijkheid 
bestaatt uit een oneindige reeks van entiteiten die uit elkaar voortkomen. Deze 
entiteitenn zijn van elkaar te onderscheiden en geven aan elkaar wezenlijke 
kenmerkenn door, en realiseren zo onsterfelijkheid. Het is deze laatste vorm van 
onsterfelijkheidd die Diotima in het Symposium voornamelijk voor ogen staat.77 In de 
passagee waarin ze haar begrip van onsterfelijkheid toelicht geeft ze er direct twee 
kenmerkenn van aan: a. onsterfelijkheid is alleen mogelijk via yévecii; (207d2-3); b. 
onsterfelijkheidd bestaat eruit dat de menselijke natuur 'steeds een andere nieuwe in 
plaatss van het oude achterlaat.'78 De woorden 'een andere nieuwe in plaats van het 
oude'' benadrukken wat ik het discontinue aspect noem. Het gebruik van het woord 
ëxepovv onderstreept dat datgene wat wordt achtergelaten, anders is dan wat het 
voortbrengt.. Het geeft dus niet alleen aan dat het een ander is, maar dat het anders is 

inn het voortbrengen en opvoeden van kinderen, geen boulèsis hebben! Diotima bestrijdt wel dat deze 
mensenn werkelijk gelukkig zijn, maar niet dat zij niet in staat zijn tot een welbewuste keuze, tot 
PoüXeaöai. . 
74Ditt sluit aan bij de gedachte die Plato in Respublica K (580d) verwoordt, namelijk dat elk deel van de 
ziell  (epithumètikon, thumoeidès, logistikon) ieder zijn eigen epithumia en genot heeft. 
™Smp.™Smp. 207c9-d2,208d7-8,208el. 
76Cf.. Smp. 206dl e.v. 
77Dezee vorm van onsterfelijkheid treffen we ook aan in de Wetten 721b e.v. Cf. ook Arist. de An. 
415a26-b8,, GA 731b31 e.v., 735al7 e.v., Metaph. 1072bl e.v., Mete. 380al4 e.v., Pol. 1252a24 e.v., 
HA588b24e.v. . 
uuSmp.Smp. 207d2-3: Swccxcu Sè xaiixn, uóvov, xfj yevéaei cm dei icaxaXeiJtei ëxepov véov dvxi xo<5 
TcaAmoü,... . 
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inn soort of in samenstelling, etc.7' In de passage die direct aan deze uiteenzetting 
voorafgaatt (207a6-cl), bespreekt Diotima de manier waarop eros zich bij de dieren 
manifesteert.. Het gaat hier om voortplanting. Onsterfelijkheid komt in dit geval neer 
opp voortzetting van de soort. Diotima's algemene formulering van wat onsterfelijkheid 
betekent,, moet direct hiermee in verband gebracht worden. Het jong/kind is een 
ander,, maar ook anders dan de ouder. Het discontinue wordt vervolgens toegelicht. 
Ookk het leven van elk individu is eigenlijk een discontinue geheel. We spreken wel 
overr dezelfde persoon, maar in werkelijkheid vernieuwt de persoon zich en verliest 
anderee elementen.® Ze onderscheidt vervolgens drie niveaus waarop zich dit proces 
binnenn het individu afspeelt: het lichaam, het psychisch niveau (karakter, gewoontes, 
opvattingen,, verlangens, etc.) en het niveau van de vormen van kennis. Over al deze 
niveauss kan hetzelfde worden gezegd: als persoon zijn wij niet dezelfde, maar 
veranderenn wat betreft ons lichaam, onze psyche en datgene wat we weten. 
Dezee toelichting is in bepaalde opzichten opmerkelijk. Allereerst kunnen we ons 
afvragenn waarom ze zo nadrukkelijk deze drie aspecten van het leven van het 
individuu onder de loep neemt, terwijl het toch gaat om de onsterfelijkheid, dus de 
manierr waarop het individu na zijn dood voortleeft. Mijns inziens wil ze hiermee 
Sokratess (en Plato zijn lezers) voorbereiden op het vervolg van haar betoog en wel op 
hett punt dat er eigenlijk drie manieren zijn voor een mens om onsterfelijkheid te 
realiseren:: via het lichamelijke, het psychische of via kennis. We worden 
geconfronteerdd met de gedachte van een discontinue reeks op deze drie niveaus. Bij 
dee voortplanting op het lichamelijke niveau is dit evident, maar ook de twee andere 
niveaus,, die voor het vervolg van haar betoog van zeer groot belang zijn, kennen een 
discontinuee reeks.81 Verder suggereert ze dat er niet alleen een parallellie bestaat 
tussenn enerzijds het leven van een individu en anderzijds de wijze waarop hij 
onsterfelijkheidd bereikt, maar ook dat discontinue progressie eigen is aan de 
sterfelijkee en dus de menselijke natuur. Bovendien lijk t ze te suggereren dat er tussen 
hett leven van de mens en het voortleven van het door hem verwekte na de dood toch 
ookk een continuïteit bestaat.82 Wat onsterfelijkheid is - discontinue progressie - is niet 
meerr dan een voortzetting van wat er zich tijdens het leven van de mens afspeelt. 
Iss haar toelichting verhelderend voor het begrip onsterfelijkheid? Het probleem in 
haarr toelichting is dat wij geneigd zijn onszelf als individu wel als één persoon te zien, 
ookk al weten we dat we veranderen; daarentegen zijn we gewend om ouder en kind 
niett één persoon te noemen. Vergelijken we enerzijds éénzelfde individu in 
opeenvolgendee jaren en anderzijds een ouder en zijn kind, dan zullen we de 
toelichtingg van Diotima moeten verwerpen. Immers bij een ouder en een kind gaat 
hett om twee aparte individuen, ook al lijken ze sprekend op elkaar. Dat het hier gaat 
omm een ëxepov véov dvxi xoti rcaXmcrö is duidelijk. Maar in het geval van hetzelfde 
individuu op twee verschillende momenten in zijn leven is het moeilijk te spreken van 
tweee aparte individuen. De verschillen tussen iemand van 25 jaar en dezelfde 
persoon,, maar dan enkele jaren ouder, zijn niet te vergelijken met die tussen ouder en 
kind.. Bedoelt Diotima dan niet zozeer een parallellie tussen de veranderingen binnen 
éénn individu en die tussen ouder en kind, maar tussen individu en soort? Immers in het 
gevall  van de menselijke soort zijn we wel geneigd alle specimina ervan met dezelfde 

79Cf.. LSJ betekenis III . Vergelijk de woorden van Eryximachos:... exepóv xe icai dvóuoióv ècxi ... in 
186b6. . 
^Verscheidenee commentatoren merken op dat de nadruk op het veranderlijke karakter een verwijzing is 
naarr de leer van Herakleitos. Zo bijv. Hug (1876) p. 144; Wippem (1965) n. 62; Lesky (1976) p. 93; 
Kahnn (1979) p. 167; Allen (1991) p. 75; Anderson (1993) p. 69. Wee kunnen hierbij ook denken aan 
Empedokles. . 
8'Hett woord dJtopAxiom.ua in 208b5 is hier, denk ik, metaforisch gebruikt: het staat in het algemeen 
voorr wat iemand voortbrengt. Het heeft niet uitsluitend betrekking op kroost in de letterlijke zin van het 
woord. . 
KDitt leid ik af uit het èrou in 207d4. 
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naamm aan te duiden en erkennen we dat de soort als geheel veranderingen ondergaat. 
Ikk vrees echter dat Diotima dit niet bedoelt. Het gaat haar toch om de parallellie 
tussenn individu enerzijds en ouder en kind anderzijds. De oplossing ligt mijns inziens in 
dee woorden 'bijvoorbeeld van jongsaf tot zijn ouderdom wordt hij dezelfde genoemd.1 

Alss we iemand als een jongen vergelijken met dezelfde persoon maar dan als oude 
man,, wordt de bedoeling van Diotima duidelijker. We geven aan beiden dezelfde 
naam,, maar zijn het nog wel dezelfde personen? De veranderingen die één en 
dezelfdee persoon ondergaat vanaf zijn jeugd tot aan zijn ouderdom zijn zo groot dat ze 
tee vergelijken zijn met de verschillen tussen vader en zoon.83 

Ookk zijn we niet dezelfde persoon met betrekking tot de vormen van kennis die wij 
hebbenn - die volgen elkaar met de jaren op; dit houdt in dat ook elke vorm van kennis 
afzonderlijkk zelf verandert. Ook hier vinden we discontinue progressie. Kennis wordt 
vergeten,, maar door oefening vernieuwt zij zich steeds: daardoor wekt ze de indruk 
well  dezelfde te zijn, maar is dat strikt genomen niet.84 Deze specifieke uitweiding over 
kenniss confronteert de lezer met de gedachte dat de discontinue progressie zich niet 
uitsluitendd op het lichamelijke niveau manifesteert (voortzetting van de soort), maar 
datt het dus mogelijk is ook middels kennis onsterfelijk te worden, want ook kennis 
vernieuwtt zich. Diotima sluit deze passage af met de volgende samenvattende 
woorden: : 

Wantt op die manier blijf t alles wat sterfelijk is behouden, namelijk niet door altijd volkomen 
hetzelfdee te zijn, zoals het goddelijke, maar doordat datgene wat weggaat en veroudert een ander, 
nieuww element achterlaat zoals het zelf was.85 

Zee benadrukt hier nogmaals dat de onsterfelijkheid in het geval van alles wat sterfelijk 
is,, bestaat uit een eeuwigdurende discontinue progressie, maar dat er geen volledige 
gelijkheidd of identiteit is tussen de verschillende elementen van deze reeks. Het is aan 
watt goddelijk is voorbehouden om eeuwig volledig gelijk aan zichzelf te blijven. De 
woordenn 'zoals het zelf was' zijn in dit opzicht belangrijk. Allereerst geeft het woordje 
olovv 'zoals' aan dat er geen exacte gelijkheid bestaat tussen product en datgene wat 
hett product heeft voortgebracht. Verder is het imperfectum fjv opvallend. Het geeft 
aann dat degene die een nieuw product van zichzelf heeft voortgebracht niet meteen 
naa de verwekking ophoudt te bestaan. Dit betekent dat het blijf t veranderen, zoals 
Diotimaa in het voorafgaande heeft duidelijk gemaakt. Ook de praesentia xö dmóv KCÜ 
jïaA.aiotinevovv onderstrepen dat degene die 'gecreëerd' heeft, nog blijf t voortleven 
naastt hetgeen hij heeft gemaakt. Hiermee sluit ze aan bij wat ze gezegd heeft in de 
passagee over de manier waarop eros zich bij de dieren manifesteert: eros is niet 

83Eenn passage uit de Ethica Nicomachea van Aristoteles brengt beide punten van de vergelijking dichter 
bijj  elkaar, door de relatie ouder-kind meer als één geheel te zien. In boek Vin, 12, 2 spreekt hij over de 
'vriendschap'' tussen ouder en kind: 'Ouders immers houden van hun kinderen, alsof dezen een deel van 
henzelff  zijn, en de kinderen houden van hun ouders als de bron van hun bestaan. Ouders kennen wat uit 
henn voortkomt beter dan dat de kinderen weten, dat zij hun kinderen zijn, en de ouder voelt zich meer 
eenn eenheid met zijn nakomelingen dan deze met zijn verwekker. Immers het product behoort toe aan 
watt het heeft voortgebracht, zoals een tand, een haar of wat dan ook toebehoort aan de bezitter ...'In 
paragraaff  3 zegt hij: 'Ouders houden dus van hun kinderen als van zichzelf, want hun nakomelingen zijn 
alss het ware een tweede ik (ëxepoi avtoi), een tweede, omdat ze afzonderlijk bestaan.' Het idee van 
discontinuee onsterfelijkheid vinden we overigens expliciet in andere werken van Aristoteles terug, zie 
noott 77. 
^Ditt zijn mijns inziens de twee functies van deze passage (208a2-7) over kennis, pace Krell (1988). Het 
5oKetvv in 208a7 verwoordt hetzelfde als het ïcaXevtai (207d4,7) en Xéyexai (207d5): wij denken dat 
hett om dezelfde kennis gaat, maar strikt genomen is dat niet zo. 
zszsSmp.Smp. 208a7rb2: XOVXÜJ yctp xcö xpónq> n&v xó 9vntóv ocó^exat, ov> x<5 jiavxdjtaaiv xö aöxö dei eivai 
öjarcpp xö Öeïov, aXkja x<5 xö cmiöv Kat rcaXaioüuevov ëxepov véov éYKaxaXeiiceiv olov ctüra fjv. 
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alleenn het daadwerkelijk paren en voortbrengen van kroost. Het is ook de 
voortdurendee zorg voor en koestering van het kroost.86 

6.. Het gelijke en ongelijke 

Dee verwekker wordt onsterfelijk door iets anders te verwekken, een 'product' dat op 
hemm lijkt . Onsterfelijkheid is dus een kwaliteit van de relatie tussen de verwekker en 
zijnn product en betekent niet de voortzetting van de hele persoon, maar van bepaalde 
kenmerken,, en wel zo dat de verwekker zichzelf in zijn product herkent. Het moet 
gaann om wezenlijke eigenschappen die worden doorgegeven, anders is het begrip 
vann de onsterfelijkheid loos. Dit product is voor de verwekker 'datgene wat goed is.' 
Hett komt uit hemzelf voort en zet zijn 'persoon' voort. Het product is oixeïov: het is 
verwantt aan de verwekker. We hebben gezien dat Plato de redes die aan de bijdrage 
vann Sokrates en Diotima voorafgaan, antwoord laat geven op een op het terrein van 
eross centrale vraag: in hoeverre speelt het aspect van het gelijke een rol bij eros? In 
dee redes van Pausanias, Aristophanes en Agathon treedt de öjioiov-gedachte op de 
voorgrond.. Bij Pausanias en Aristophanes betrof het de relatie tussen de erastes en 
eromenos,, bij Agathon die tussen de god Eros en zijn object. We hebben aangetoond 
datt Plato in alledrie de redes de lezer heeft geconfronteerd met onvolkomenheden en 
inconsequentiess in de manier waarop deze sprekers dit principe toepasten. De 
conclusiee moet zijn dat in de ogen van Plato het öMxuov-principe geen beslissende rol 
speeltt als criterium voor de keuze van de erastes voor zijn eromenos. In het geval van 
dee bijdrage van Aristophanes maakte hij dit aan de lezer kenbaar doordat 
Aristophaness min of meer zichzelf corrigeerde: hij verving het Ö îovov-principe door 
hett oiKeïov-begrip, dat een minder nauw verband veronderstelt tussen erastes en 
eromenos.. Ook het uitgangspunt in de rede van Agathon - Eros is gericht op een 
objectt dat aan hem gelijk is - wordt onderuit gehaald. We zijn nu in staat scherp te 
zienn welke oplossing Diotima (Plato) biedt. Het gelijke moet niet gezocht worden in de 
verhoudingg tussen erastes en eromenos of in die tussen Eros en zijn object, maar in 
dee relatie tussen de erastes en zijn product. Het product is verwant aan of 
overeenkomstigg met zijn verwekker. Dit perspectief is bij geen van de vorige 
sprekerss aanwezig. Pausanias spreekt wel over aretè, maar niet expliciet als een 
productt van de erastes. In ruil voor het seksuele contact wil hij zijn vriend beter 
maken.. En dit verlangen is een onderdeel van eros. Diotima is de eerste die 
nadrukkelijkk eros als een vorm van creëren ziet en het product ervan een centrale 
plaatss geeft in haar analyse van wat eros is. 
Hoee zit het met de erastes-eromenos-relatie bij Diotima? Speelt hier het principe van 
hett gelijke nog enige rol? Het lijk t erop dat ze aansluit bij de rede van Eryximachos 
diee beweerd had dat het ongelijke verlangt naar het ongelijke.87 Eros, en dus ook de 
erastes,, is gericht op datgene wat bij hem ontbreekt. Maar vormen de erastes en de 
eromenoss dan twee tegenpolen in de visie van Diotima? We hebben gezien dat de 
ouderss van Eros in veel opzichten inderdaad eikaars tegendelen waren. Maar Eros 
zelff  heeft van beiden verschillende eigenschappen in zich en zijn natuur bestaat eruit 
zichh hiertussen te bewegen. We kunnen van Eros niet zeggen dat hij arm, lelijk of 
sterfelijkk is. Bovendien heeft Sokrates aan Agathon (en Plato aan de lezer) duidelijk 
gemaaktt dat er een verschil is tussen contraire en contradictoire paren van 
begrippen.. De eigenschappen van Eros die in dit opzicht relevant zijn, verhouden zich 
contrair.. Dit betekent dat, wanneer Eros gericht is op datgene wat mooi is, dit niet 
hoeftt in te houden dat hijzelf lelijk is, ook al beschikt hijzelf niet over datgeen 

MSmp.MSmp. 207b2e.v. 
slslSmp.Smp. 186b2; vergelijk hoofdstuk 4, par. 5. 
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waarnaarr zijn verlangen uitgaat. Dus ook op het uitgangspunt van Eryximachos 
brengtt Sokrates/Diotima een correctie aan. De erastes en eromenos vormen geen 
tegenpolen,, ze staan niet in een contraire verhouding maar vormen een contradictoir 
paar.. De eromenos is KaA.d<; en het enige dat we hieruit over de erastes kunnen 
afleidenn is dat hij niet icaXó<; is. Hiermee doorbreekt Diotima het simpele conceptuele 
kaderr waarmee de vorige sprekers de verhouding tussen de erastes en zijn object 
haddenn beschreven. Ze laat zien dat deze complexer in elkaar zit en dat de aard van 
dee eromenos wel iets zegt over die van de erastes, maar niet alles. De eromenos is als 
hett ware de spiegel van de behoeftes van de erastes, maar hij is niet de spiegel van 
zijnn persoonlijkheid. Immers tussen mooi en lelijk zitten allerlei schakeringen. Wat ons 
meerr informatie verschaft over de aard van de erastes is zijn product. Er bestaat een 
sterkee overeenkomst tussen maker en product. Het product weerspiegelt wezenlijke 
kenmerkenn van de erastes. 
Diotimaa combineert verder, mijns inziens, beide relaties: die van de erastes met zijn 
eromenoss en die van de erastes met zijn product. De erastes heeft in zekere zin een 
gespletenn natuur. Zijn persoon heeft een sterfelijke/menselijke, maar ook een 
onsterfelijke/goddelijkee kant. Beide aspecten vinden we terug in allerlei eigen-
schappenn waarin wij door middel van de mythe inzicht hebben gekregen. Zijn natuur 
iss complex. Door contact met zijn eromenos, die in zijn ogen het schone bij uitstek is, 
hett zinnebeeld van het goddelijke, manifesteert zich het verlangen om te creëren. De 
erastess ziet in de eromenos zijn behoeftes weerspiegeld. Wat het object van zijn 
verlangenn heeft, bezit hijzelf niet.' Epav betekent, zoals we hebben gezien, niet alleen 
hett verlangen naar iets wat je niet hebt, maar ook het actieve najagen ervan. Maar 
doorr met zijn eromenos om te gaan krijgt hij niet de beschikking over wat hem in zijn 
eromenoss zo aantrekt. Dit zijn eigenschappen die toebehoren aan de eromenos. Voor 
Diotimaa is de relatie met de eromenos onvoldoende om het verlangen van de erastes 
tee bevredigen. De manier om iets van de eromenos aan zichzelf toe te eigenen, 
bestaatt er voor hem uit om via het schone, wat zijn eromenos is, een product voort te 
brengen.. Dit product lijk t niet alleen op de verwekker maar doet ook denken aan het 
medium,, immers het schone heeft in de verwekker het soortgelijke opgeroepen. De 
eromenoss heeft door zijn 'goddelijke' aard, het goddelijke in de erastes opgeroepen en 
hemm tot produceren gebracht. Het produceren is dus tegelijk het bevredigen van zijn 
verlangenn naar de eromenos. Het product komt wel uit de verwekker voort, maar ook 
dee eromenos, het icaXóv, wordt hierin herkend. En zo valt aan de erastes in zekere zin 
tochh toe wat hem in de eromenos aantrok. 

7.. Inwijdin g in de Lagere Mysteriën 

Wee hebben gezien dat Diotima haar toehoorder Sokrates - in aansluiting op de rede 
vann Agathon - al een enkele maal de gedachte heeft voorgehouden dat eros als 
verlangenn niet alleen op lichamelijke schoonheid is gericht, maar ook betrekking heeft 
opp schoonheid op het mentale en intellectuele niveau. Bovendien heeft ze Sokrates 
uitgelegdd dat er in de mens op drie niveaus sprake is van een discontinue reeks: het 
lichamelijke,, het psychische en het intellectuele niveau. Ze zal dit nu vanaf 208c 1 
verderr uitwerken aan de hand van een nadere toelichting van met name de drie 
elementenn die een rol spelen bij eros als het verlangen naar onsterfelijkheid: a. het 
subject/dee verwekker/de erastes; b. het object/to KaXóv/de eromenos; c. het 
product/xóó dyadóv. Het blijkt dat de verschillende manieren waarop onsterfelijkheid 
wordtt gerealiseerd, samenhangen met de verschillen in deze drie constituenten van 
eros.. De passage van 208c 1 tot en met 212a7 valt in twee delen uiteen en deze 
wordenn in de geleerde discussies over Diotima's rede respectievelijk aangeduid met 
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dee inwijding in de 'Lagere Mysteriën' (208cl-209e4) en die in de 'Hogere Mysteriën' 
(209e5-212a7).«**  We bespreken eerst de inwijding in de Lagere Mysteriën (par. 7). 
Hett procédé dat we al tweemaal zijn tegengekomen (in 204dl e.v. en 205dl0 e.v.), 
namelijkk dat Diotima verwijst naar wat de vorige sprekers hebben gezegd, wanneer 
zee overstapt naar een nieuwe fase in haar betoog, doet zich wederom voor in de 
passagee die begint vanaf 208c 1: ze verwoordt de centrale gedachte uit de rede van 
Phaidros.. De passage 208c 1-el vormt als het ware een instap op haar bespreking van 
haarr opvattingen over eros en onsterfelijkheid.89 Deze instap wordt niet meer, zoals 
dee verwijzing naar Aristophanes, voorgesteld alsof Diotima deze van een ander heeft 
gehoord.. Zonder nadere toelichting wordt het begrip $iXoxiuia geïntroduceerd als 
karakteriseringg van datgene waarop mensen in hun eros gericht zijn.90 De passage 
vann 208c 1-208e 1 is in woordgebruik zeer geraffineerd met verwijzingen naar de stijl 
vann Phaidros, Pausanias en Agathon.91 Het is bovendien opvallend dat ze met 
dezelfdee termen waarmee ze de erotische staat bij dieren had beschreven een 
nieuwee wending in haar betoog introduceert,92 namelijk dat in het geval van mensen 
eross als verlangen naar onsterfelijkheid gerealiseerd kan worden door TIUTI, KXéo<;, 
öpETiïï en Sófyx (roem). In wezen gaat het om dezelfde eros, alleen het middel en het 
productt zijn verschillend. Door deze koppeling - het streven van mensen naar zi\n\ en 
hett verwekken van jongen bij dieren - maakt ze meteen het verschil duidelijk tussen 
dee benadering van Phaidros en die van haarzelf. Phaidros benadrukte dat 
zelfopofferingg tot deugd en roem leidt, die door de goden wordt gewaardeerd en 
beloond.. Diotima maakt van (fraotiuia een bewust streven van mensen om 
onsterfelijkheidd te verkrijgen. Alkestis, Achilleus en Kodros streven roem en deugd 
naa met als doel zich onsterfelijk te maken.93 Roem en deugd zijn hiertoe middelen. Het 
iss opmerkelijk dat Diotima wel Alkestis en Achilleus noemt, maar Orpheus niet; in 
plaatss van hem geeft ze Kodros als voorbeeld.94 Waarschijnlijk wil Plato ermee 
aangevenn dat de kritiek die Phaidros zelf al op de persoon van Orpheus had geuit, 
terechtt was. Als hetero die naX-OaKói; is, hetgeen hem waarschijnlijk bestempelt als 
eenn pathicus, belijdt Orpheus de verkeerde eros.9S Door Orpheus niet te noemen, 
geeftt Diotima te verstaan dat ze in het vervolg niet over dit soort mannen wil spreken. 
Dee passage met de verwijzing naar de rede van Phaidros is nog in twee opzichten van 
belangg voor het vervolg. Ze confronteert Sokrates ermee dat er gradaties zijn in de 

««Vergelijkk Diotima's eigen woorden uundeiiy; - td 5è téXea icai éTtojcriKÖ. (210al). 
89Err zijn verschillende mensen die deze mythologische voorbeelden niet als een instap beschouwen op 
dee Lagere Mysteriën, maar als een aparte groep ervan, namelijk die van de ^iXoxiuia. Zo bijvoorbeeld 
Cornford(l9672)) p. 125, Wippern (1965) pp. 134-135, Price (1989) p. 27, Ferrari (1992) p. 256, 
Andersonn (1993) pp. 79-80 en Sier (1997) pp. 130-131 en 136-137. Ik beschouw de term trtonjila 
alss een algemene karakterisering waarop alle mensen uit de Lagere Mysteriën zijn gericht. Diotima 
benadruktt het inleidende karakter van de passage 208c 1 -208e 1 door de belangrijkste zaken waarop de 
eross van deze groep mensen is gericht, ic)io<; (208c5) en TIUTI (208c3), in het geval van de dichters en 
dee wetgevers te herhalen: Kkéoq (209d3) en riuicx; (209d6). Vanuit deze interpretatie is het onderscheid 
datt in de Phaedrus wordt gemaakt tussen de twee groepen minnaars, de ^iXónuoi en de <J>iXóao$oi, te 
vergelijkenn met dat tussen de Lagere Mysteriën en Hogere Mysteriën in het Symposium. 
9Cr9CrVootVoot het gebruik van <|nXoxiu,ia door Phaidros, zie 178d2 en 178e6. Hij koppelt het begrip aan 
alaxuvn. . 
9,Ziee Hug (1876) pp.146-147. 
«Cf.. oewóq 5idiceivTai (208c4) - Seivöq Siaxieexai (207c8); 

\Mtepajioövfioxeivv (208d2) - faepaicoOvTJoKEiv (207b4); 
növrec,, Jtavta icoiovoiv (208d8) - itav noiowra (207b5-6). 

^Hett lijk t erop alsof Diotima subtiel Phaidros corrigeert. Hij had bezwaar aangetekend tegen het feit dat 
Achilleuss de erastes van Patroklos zou zijn. Diotima zwijgt hierover, maar in haar versie is het duidelijk 
datt Achilleus degene is die door Eros is bevangen. Zie hfdst. 2, par. 6. 
^Hett antwoord op de vraag hoe Plato ertoe komt nu juist Kodros te vermelden, vinden we bij Diogenes 
Laërtius:: bij hem (m, 1) lezen we dat Plato's vader afstamde van Kodros. De dpevf\ van Kodros leeft 
duss in Plato voort. 
«Ziee hfdst. 2, par. 6. 
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manierr waarop mensen via roem en deugd onsterfelijkheid kunnen bereiken. Hoe 
beterr de mensen zijn, hoe meer ze zich inspannen om onsterfelijke deugd voort te 
brengen.. Het hangt dus van de aard/het karakter van de mensen af in hoeverre ze 
langss de weg van dpexfi onsterfelijkheid bereiken.96 

Vanaff  208cl tot aan het einde van haar rede gebruikt Diotima niet langer meer de 
uitdrukkingg xö dvaOóv voor het product van het verwekken in het schone, maar 
vervangtt dit door het iets concretere woord dpexrj. De instap met de verwijzing naar 
dee rede van Phaidros gebruikt ze om dit begrip te introduceren als het product waarop 
mensenn zijn gericht.97 Waarschijnlijk wil ze specifieker zijn over wat eros voortbrengt 
teneindee het concept van de discontinue progressie duidelijker te maken. 
Omm Sokrates niet een verkeerde indruk te geven als zouden alle mensen via «friXoxiuia 
onsterfelijkheidd bereiken, maakt Diotima direct na haar instap een onderscheid tussen 
tweee groepen mensen: 

Degenenn nu die zwanger zijn in hun lichamen, wenden zich meer naar vrouwen en zijn op die 
manierr verliefd, terwijl zij door het verwekken van kinderen onsterfelijkheid, herinnering en geluk 
voorr zichzelf verschaffen, zoals zij menen, voor de hele toekomstige tijd. Degenen (die zwanger 
zijn)) in hun ziel - want er zijn mensen, zei ze, die nog meer zwanger zijn in hun ziel dan in hun 
lichamen,, van die dingen waarvan een ziel zwanger behoort te zijn en die zij behoort voort te 
brengen;98 8 

Dee eerste groep, de mensen die overwegend heteroseksueel zijn en net als de dieren 
hunn geluk vinden in het voortzetten van hun familie, belijden, zoals we dit noemen, de 
lichamelijkee vorm van eros.99 De eros van de tweede groep noemen we de 
geestelijkee vorm. Hun product is ^póvtim? en de andere vormen van öpet .̂ Ik zal op dit 
onderscheidd in het hoofdstuk over homoseksualiteit (zie par. 14) verder ingaan, maar 
tweee opmerkingen hierover zijn hier op hun plaats. De eerste categorie mensen 
wordtt geclassificeerd naar de aard van hun zwangerschap, maar ook naar hun 
seksuelee identiteit, de tweede categorie alleen naar de aard van hun zwangerschap. 
Verderr is het van belang te constateren dat Diotima bij de tweede categorie na de 
algemenee karakterisering 'degenen (die zwanger zijn) in hun ziel' verklaart dat deze 
mensenn naast hun lichamelijke zwangerschap ook, en wel in veel sterkere mate, in 
hunn ziel zwanger zijn. Dat wil zeggen: deze mensen zijn naast hun geestelijke 
zwangerschap,, ook lichamelijk zwanger. Dus als wij de tweede categorie weergeven 
mett 'geestelijke' vorm, bedoelen we niet dat zij uitsluitend zwanger zijn wat hun ziel 
betreft.. Dit is de enige passage waarin Diotima de mensen classificeert en het lijk t 
eropp dat de classificatie voldoet tot aan het einde van haar rede. Dit betekent dat er 
volgenss haar geen mensen zijn die geen lichamelijke zwangerschap ervaren en dat 
hoee sterk de geesteüjke zwangerschap ook is, deze altijd gepaard gaat met die op het 
lichamelijkee niveau. All e mensen, hoe dan ook, voelen de drang om ook op dit niveau 
tee verwekken. 
Diotimaa besteedt verder in het hele verloop van haar rede geen aandacht meer aan 
dee eerste groep. In feite heeft ze deze vorm van ëpax;, die via het verwekken van 
kinderenn tot onsterfelijkheid en geluk komt beschreven aan de hand van de dieren 
(207a7-207cl).. Nu doet zich ten aanzien van deze groep een probleem voor. Zoals 

^Smp.^Smp. 208d6-9: JCOXXOV ye 5ev, èty\, öM,' oluxu ünèp aperij dOavdxou xai xoiaóxriq Sófyy; 
e'uicXeo'üc,, Jidvxei; ndvxa noioOaiv, öocp ctv duet vow; e5ai, tooouxop uaXXov. 
"Zee zal vanaf 208c 1 de term dyaOó*; slechts tweemaal gebruiken als een predikaat van mensen: in 
209d22 wordt het gezegd van dichters en in 209c 1 van xóv ccvSpa; verder eenmaal dueivo'uq in 208d8 en 
(teXxioix;; in 2l0c2. In het laatste geval heeft de term betrekking op het product van ëpax;, namelijk 
XóyotK;. . 
nSmp.nSmp. 208el-209a3. 
"Hett is dus onjuist, zoals Plass (1978) p. 51 beweert, dat iedere man verlangen koestert naar 
intellectuelee procreatie. 

195 5 



Diotimaa deze categorie omschrijft in 208el-3 moeten we concluderen dat de eros 
ervann uitsluitend een lichamelijke oriëntatie heeft. Dit wordt bevestigd doordat 
Diotimaa van de tweede categorie, waarbij de eros zich goeddeels manifesteert op het 
geestelijkee niveau, expliciet eraan toevoegt dat deze groep mensen ook in hun 
lichaamm zwanger zijn. Indien de eerste groep ook in de ziel zwanger zou zijn, waarom 
heeftt ze dat dan niet vermeld? Nu beweert ze echter in de passage waarin ze voor het 
eerstt spreekt over zwangerschap als een noodzakelijk stadium in de werking van 
eross (206c 1-3), dat 'alle mensen zwanger zijn zowel wat het lichaam betreft als wat 
dee ziel betreft.'100 Deze opmerking lijk t aan te geven dat iedereen op beide niveaus 
zwangerr is, en dus ook altijd - hoe gering dan ook - op het geestelijk vlak. Aan welke 
formuleringg moeten we de voorkeur geven?101 De passage 208el-209a3 suggereert 
eenn grotere precisie, omdat Diotima daar beide categorieën omschrijft. Verder is de 
opmerkingg in 206c een zeer algemene opmerking, die de functie heeft van een 
'sweepingg statement' die een nieuw onderwerp inleidt.102 Anderzijds blijkt uit de 
beschrijvingg van de dieren, dat ëpax; meer is dan uitsluitend seksualiteit. Dit is slechts 
éénn aspect ervan.103 Het andere aspect bestaat eruit om wat voortgebracht is te 
voeden,, groot te brengen en te beschermen, zodat ze overleven. Eros heeft dus een 
zorgzamee kant die zelfs zover gaat dat de dieren bereid zijn hun eigen leven op het 
spell  te zetten. En dit geldt natuurlijk ook voor de mensen uit de eerste categorie. Als 
Diotimaa van mening is dat deze groep mensen ook enige zwangerschap kennen op 
geestelijkk niveau, dan heeft ze deze zorgzame houding voor ogen. Maar deze houding 
staatt volledig in dienst van hun product dat door middel van een fysiek proces tot 
standd is gebracht. We zullen zien dat het niet onwaarschijnlijk is om de slimheid van 
dee daimon Eros hieraan te koppelen. Dit is in de ogen van Diotima de specifieke 
functiee van deze groep mensen en het is eros die hen stimuleert deze functie zo goed 
mogelijkk te vervullen. Hierin vinden zij hun geluk. Diotima's geluksopvatting lijk t er 
duss van uit te gaan dat geluk gebaseerd is op activiteiten die nauw aansluiten bij 
iemandss natuur. We zullen dit punt in het vervolg naar aanleiding van de tweede 
groepp nader bekijken. Naar analogie van de dieren treffen we ook bij deze mensen de 
paradoxx aan die eigen is aan alles wat sterfelijk is: zelfopoffering voor het kroost dat 
menn voortbrengt, houdt in dat men sterft om onsterfelijk te worden. 
Dee beschrijving bij de dieren laat zien dat in het eros-begrip van Diotima het 'product' 
centraall  staat of beter de relatie ouder-kroost en niet zozeer de verhouding tussen de 
verwekkerr en het xaXóv, datgene waardoor hij wordt aangetrokken. Het vrouwtje dat 
hett jong voortbrengt is in de beschrijving van de manier waarop eros bij de dieren 
functioneertt geheel afwezig. Suggereert Diotima dat dit ook het geval is bij de eerste 
groepp mensen? Wellicht refereert Plato hiermee aan een aspect van de Atheense 
heteroseksuelee moraal: de belangrijkste functie van de burgeres binnen het huwelijk 
iss het baren en de verzorging van wettig kroost en bij voorkeur van een jongen die de 
familiee kan voortzetten, zodat het bezit binnen de familie blijft . 
Intrigerendd is Diotima's opmerking dat iemand zou kunnen denken dat de mensen 
dezee dingen uit berekening of verstandelijke overwegingen zouden doen (207b6-7). 
Zee bedoelt waarschijnlijk dat mensen veel voor hun kinderen overhebben met het oog 
opp later, en wel dat hun kinderen voor hen kunnen zorgen, wanneer ze oud zijn 

mmSmp.Smp. 206cl-3: ïcuowiv yap, ë^q, <S EróKpaxni;, navreq avöpconoi Kal Kctxa xö ocöua Kal Kara xf|v 
WW,WW, » 
1011 Dover (19822) p. 151 suggereert zonder meer dat we moeten afgaan op de passage van 206c 1-3. 
1022 Bovendien hoeft de Griekse zin van 206c 1-3 mijns inziens niet te betekenen dat ieder mens 
lichamelijkee én geestelijke zwangerschap ervaart. De uitdrukking kan geparafraseerd worden met: onder 
dee mensen zijn mensen die lichamelijk of geestetijk zwanger zijn. Maar iedereen is wel zwanger. 
103Dee seksualiteit geeft ze weer met de woorden: xó oumuyiivai dXXfftoiq (Smp. 207bl-2). In de rede 
vann Pausanias en in die van Aristophanes heeft Plato de lezer erop gewezen dat Eros meer is dan alleen 
seksualiteit.. Diotima gaat hier ook vanuit zonder dat ze dit expliciet onder woorden brengt. 
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geworden.10**  Daarom geeft ze bet voorbeeld van de dieren, om te laten zien wat de 
uiteindelijkee drijfveer is om kroost voort te brengen, ook in het geval van de mensen. 
Ookk al was het waarschijnlijk in de Griekse cultuur gebruikelijk dat kinderen als het 
waree een oudedagsvoorziening vormden, toch is Diotima ervan overtuigd dat het 
motieff  van de onsterfelijkheid belangrijker is voor het verwekken en grootbrengen 
vann kinderen. Wantt het uitzicht op onsterfelijkheid betekent voor de mens geluk en in 
haarr ogen een groter geluk dan een goed verzorgde oudedag. Het verlangen en 
strevenn naar onsterfelijkheid is in haar ogen eigen aan de natuur van alles wat 
sterfelijkk is, zozeer zelfs dat mensen volgens haar hun eigen leven ervoor willen 
opofferen. . 
Diotimaa heeft geen hoge dunk van de manier waarop de mensen van de eerste 
categoriee hun geluk trachten te realiseren. Immers hun geluk is geheel afhankelijk 
vann en verankerd in de fysieke dimensie van het leven. Vandaar dat ze met de 
woordenn <&<; oïovtai (208e4) de verwachting van deze groep mensen om 
onsterfelijkheidd te verwerven ironiseert. Zij denken wel onsterfelijk te worden, maar 
inn vergelijking met de andere mogelijkheden van de mens om dit te bereiken is deze 
vormm schijn. De herinnering aan deze mensen zal twee, drie generaties standhouden, 
maarr vervolgens betekent hun onsterfelijkheid niets anders dan de voorzetting van de 
soortt waartoe zij behoren. 
Bijj  de tweede categorie mensen wordt hun lichamelijke oriëntatie in die mate 
overvleugeldd door hun mentale gerichtheid dat zij hun geluk realiseren door het 
verwekkenn van een 'geestelijk product', en wel p̂óvtync, en andere vormen van dpexn. 
Hett lijk t erop dat ze in de passage 209al-209e4 (de Lagere Mysteriën) binnen deze 
categoriee drie groepen onderscheidt:103 

a.. De dichters en die vakbeoefenaars die een creatief, scheppend beroep hebben.106 

Vann de dichters geeft ze twee voorbeelden: Homeros en Hesiodos (209dl). 
Bovendienn moeten we natuurlijk direct denken aan Agathon en Aristophanes. In het 
gevall  van de creatieve beroepen kunnen we wellicht denken aan beeldhouwers, 
architecten,, (vaas)schilders, pottenbakkers, etc. Hierbij moeten we wel een 
onderscheidd maken tussen de vakman die leiding gaf aan een werkplaats en het 
creatievee (denk)werk verrichtte en degene die de hem opgedragen taak uitvoerde en 
hett handwerk verrichtte.107 

10*Cf.. Stokes (1986) p. 169. 
1033 Verscheidene auteurs onderscheiden expliciet drie groepen of geven in ieder  geval aan dat het 
pederastischee paar  verschillend is van de anderen. Zo bijv. Gilbert (1909) pp. 56 e.v.; Robin (19586) pp. 
LXXXTX-XC ;;  Wippern (1965) p. 136; Comford (19672) p. 125; Price (1989) p. 27;;  Allen (1991) p. 76; 
Ferrarii  (1992) p. 256; Sier  (1997) pp. 138 e.v. Als men deze indeling hanteert, moet men met Wippem 
(1965)) p. 136 concluderen dat deze passage zich niet kenmerkt door  een 'starres Dispositionschema'. 
l06l06Smp.Smp. 209a5: Öoov Xévovrat eupetitcoi eivai. Stokes (1986) p. 170 meent dat het voorbeeld van de 
dichterss uitsluitend gegeven wordt vanwege Agathon, de gastheer. Dit lijk t mij  onzin. Dat Plato, bij  alle 
kritiek ,, een hoge achting had voor  dichtkunst is afdoende betoogd door  W. J. Verdenius, "Platon et la 
poésie""  in: Mnemosyne 3 (1944) pp. 118-150. 
107Gilbertt  (1909) p. 64 meent dat Plato met de SnjuoupYoi eüpextKoi niet denkt aan de scheppers van 
onvergankelijkee werken zoals Pheidias en Poiygnotos, maar  aan degenen die nieuwe gedachten in de 
wetenschapp van de kunst voortbrengen. Deze opmerking houdt geen rekening met het sterk traditionele 
karakterr  van de Griekse kunst. Kunstenaars als Pheidias, Polykleitos en Poiygnotos golden zeker  als 
SiVuoupYott  eüpe-nxoi. Het gaat niet om het bedenken van nieuwe ideeën die met de traditi e zouden 
breken,, maar  om de tegenstelling tussen degenen die uitvoeren wat hun wordt opgedragen en degenen 
diee het 'ontwerp' bedenken. Cf. 203a5-6, waar  Diotima degene die bekwaam is in bepaalde xèyyai of 
Xeipovpyimm typeert als pctvawoc,. Anderson (1993) pp. 79-80 denkt bij  de 8Tpio\)pYoi evpetiicoi 
aann de uitvinder  van het brons: een ongelukkig voorbeeld, omdat deze vakman naamloos is gebleven. 
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b.. Wetgevers en politici, die zich bezighouden met het besturen van de staat en de 
samenleving.. Hun producten zijn de wetten en de deugden aoxfrpocrwii en Sucaioaiivn.108 

Alss voorbeeld noemt ze Lykourgos en Solon. 
c.. De mannen die gericht zijn op jongens en een homo-seksuele/homo-erotische 
vriendschapp nastreven. Middels deze vriendschap verwekken zij öpe-rij. Deze variant 
wordtt toegelicht in de passage 209a8 t/m 209c7. De eerste belangstelling van de 
erastess voor het object van zijn eros is lichamelijk, want hij maakt onderscheid tussen 
mooiee en lelijke lichamen. Vervolgens zoekt hij een jongen die ook geestelijke 
kwaliteitenn bezit. Hij gaat met de jongeman een relatie aan en probeert hem op te 
voeden,, dat wil zeggen: hij probeert hem dpern bij te brengen. Hij maakt de jongen als 
hett ware zwanger van datgene waarvan hijzelf zwanger is.1W Er ontstaat een hechte 
vriendschap,, hechter dan de relatie tussen een man en een vrouw 'omdat zij 
deelgenoott zijn geworden van mooiere en onsterfelijkere kinderen.'110 De deugd die zij 
voortbrengen,, is namelijk duurzamer dan de menselijke kinderen.111 

Dezee indeling in drie groepen lijk t een heldere onderscheiding en is zo door velen 
geformuleerd.. Toch is er een probleem en wel het volgende: de tekst zelf geeft mijns 
inzienss geen aanleiding tot een driedeling. Met name het aannemen van een aparte 
groepp die bestaat uit mannen die gericht zijn op jongens en in hun contact met één 
vann hen aretè voortbrengen. Het Grieks zelf wekt sterk de indruk dat de drie groepen 
alss één categorie te beschouwen zijn. Nergens in de tekst wordt een scheiding 
aangebrachtt alsof het om drie groepen zou gaan. Men zou verwachten dat er in dat 
gevall  in het Grieks op twee plaatsen een zekere breuk zou zijn aangebracht, namelijk 
inn 209a8 en 209c7. Robin, die na TOVCOOV 8' ax> in 209a8 een komma leest, laat dit 
pronomenn terugslaan op de woorden oi Sè icaxd ii\v yvxiiv etc. (208e5 e.v.) en meent 
datt Diotima vanaf TOVTWV 5' av spreekt over specifieke individuen van deze groep.112 Dit 
iss niet waarschijnlijk. Het antecedent van het pronomen demonstrativum moet de 
deugdenn oaxfrpooiivTi en Succuoctiviizijn, of eventueel de deugden in het algemeen 
(209a3-4:: <|>póvTiaiv te Kat xfiv aXXnv dpe-niv). De tekst zelf suggereert dat de passage 

l08Ikk ben het met Dover (19822) p. 153 eens dat het hier niet louter gaat om ordelijk gedrag van burgers, 
maarr de deugden van politieke leiders, wetgevers en politieke filosofen, pace Bury ad loc. 
l09Robinn (19586) pp. XC-XCI vermoedt dat Plato met deze vorm van pedagogische eros niet alleen 
spreektt over zijn verhouding met Dion, maar ook over hoe hij in de Akademie zijn leerlingen opleidt. 
Ditt is op zichzelf een interessante suggestie, maar zij is niet op haar plaats, omdat het in de Lagere 
Mysteriënn nog niet gaat om filosofisch onderricht, maar om muzische en politieke vorming. We weten 
datt leerlingen van Plato verspreid over de Griekse wereld als politieke adviseurs en wetgevers optraden, 
maarr zij zullen een grondige wetenschappelijke en filosofische training ondergaan hebben (Zie bijv. 
Guthriee (1975) p. 23 en Hupperts (19953) p. 105). De suggestie van Robin lijk t beter op zijn plaats in 
hett kader van de Hogere Mysteriën. Zo Wilamowitz (19202) pp. 387-8 en Sier (1997) p. 140. 
110Dee Griekse woorden -rijc, xmv rtaiötov (209c5) moeten wel betekenen 'dan het deelgenootschap/de 
bandd die gebaseerd is op het hebben van kinderen.' Omdat het product van een homoseksuele relatie 
onsterfelijkerr is dan 'menselijke' kinderen, is de band tussen de homoseksuele partners sterker dan die 
tussenn ouders. De ate-zin maakt het onwaarschijnlijk dat we de woorden zouden mogen interpreteren 
alss 'de band met kinderen', waarmee Diotima zou onderstrepen dat de band tussen de erastes en zijn 
eromenoss sterker zou zijn dan die tussen een vader en zoon. 
1111 Stokes (1986) p. 172, overgenomen door Pender (1992) p. 80, ziet in deze woorden een vleierij aan 
hett adres van Agathon. Dat is niet strikt nodig. De woorden hebben een algemene strekking. 
,12Robinn (19586) ad loc. vertaalt: 'Or, quand parmi ces hommes, il s' en trouve un maintenant en qui, 
êtree divin, existe dès son jeune age cette fecondité selon 1' ame ..." Vergelijk ook pp. 65-66 n. 2 en p 
LXXXDC.. Zijn interpretatie van het totraov heeft te maken met het feit dat hij meent dat <5v in 209a4 geen 
betrekkingg kan hebben op 4>póvn,aiv xe KOLI XT\V 6XKt\v dpernv, omdat deze woorden nauwelijks van 
toepassingg zijn op tcöv SnutotWÖv öooi Xéyovtai e-öpexiKoi elvai. Dit argument is niet sterk, omdat 
voorr Grieken vormen van bijvoorbeeld beeldende kunst een uiting konden zijn van morele en politieke 
denkbeelden.. Bovendien ligt de predikatieve vertaling van Yewiycopeq mijns inziens minder voor de 
handd dan die als predikaatsnomen bij eici. Ik geef er dus de voorkeur aan om ook <5v terug te laten 
slaann op ^póvnciv te Kal TTJV aXXnv dpetf|v. Of Burnet in zijn tekstuitgave, waarin de hele passage 
vann 209a4-209a8 tot een parenthese is gemaakt, dezelfde interpretatie voorstaat als Robin, is niet 
duidelijk.. Hoe dan ook, de parenthese is mijns inziens niet nodig. 
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vanaff  209a8 een uitwerking of nadere toelichting vormt op de manier waarop deze 
groepp mensen in het algemeen hun ëpcoc, gebruiken om uiteindelijk hun product voort 
tee brengen. Het zou dan gaan om één groep, waarvan ze ter verduidelijking twee 
subgroepenn expliciteert: de dichters/de creatieve vakbeoefe-naars en de 
wetgevers/politici.. Wanneer Diotima heeft aangegeven wat voor deze groep mensen 
hett TÓ KOXÓV is waarin zij verwekken en hoe dit proces verloopt, geeft ze vanaf 209c7 
(<att naq..,) beroemde voorbeelden, zodat Sokrates goed begrijpt waarover zij spreekt 
enn wat voor kinderen zij hebben voortgebracht. Ook in 209c7 ügt geen breuk, alsof zij 
overstaptt naar een andere groep. Wanneer we de homo-erotische groep als een 
apartee variant beschouwen, doet zich de vraag voor, wat voor de dichters en de 
wetgeverss het TÓ KOXÓV is geweest waarin zij verwekt hebben. Dat Diotima hierover 
zwijgtt is opvallend, aangezien dit een noodzakelijke stap is in het bereiken van de 
onsterfelijkheid,, en zij in de volgende passage vanaf 209e5 e.v., waarin zij de 
'filosofischee eros' behandelt, juist aan het icaXóv systematisch aandacht schenkt. 
Alss de hierboven gegeven interpretatie juist is en we het pederastische paar niet als 
eenn aparte groep moeten opvatten, betekent dit - en dit is wat velen ervan heeft 
weerhoudenn deze gedachtegang te volgen - dat Diotima suggereert dat beroemde 
dichterss als Homeros en Hesiodos en wetgevers als Lykourgos en Solon tot hun 
prestatiess zijn gekomen middels een pederastische relatie, die zich onder meer 
kenmerktt door pedagogische eros. Is dit een absurde gedachte? Van Solon weten we 
datt de traditie hem voorstelt als een pederast.m Van Lykourgos zijn ons geen namen 
vann eromenoi overgeleverd. Maar er is geen reden te bedenken waarom hij niet, 
zoalss de Spartanen van wie hij koning was, de pederastie bedreef.114 Ook van de 
dichterss Homeros en Hesiodos zijn ons geen namen van eromenoi overgeleverd. 
Bovendienn zijn hun namen zover ons bronnenmateriaal strekt niet in verband 
gebrachtt met pederastie. Maar is dit voldoende om Diotima de suggestie te ontzeggen 
datt ook deze dichters pederasten waren? In het geval van Homeros is er wel een 
verbandd met homo-erotiek. In de vijfde en vierde eeuw werd de vriendschap tussen 
Patrokloss en Achilleus, een van de centrale thema's van de Ilias, homo-erotisch 
geïnterpreteerd."55 Zo ook in het Symposium door Phaidros en door Diotima zelf. We 
mogenn er dus van uitgaan dat in de klassieke tijd mensen van mening waren dat 
Homeross op zijn minst vertrouwd was met de homo-erotiek. Om dichters en andere 
'kunstenaars'' in het algemeen met een homoseksuele oriëntatie in verband te 
brengen,, is vanuit het perspectief van de Griekse cultuur op zichzelf genomen een 
zeerr begrijpelijke associatie. Het zijn niet weinigen over wie onze bronnen zich in dit 
opzichtt expliciet uitlaten.116 Dit neemt niet weg dat wat Diotima (en Plato) hier 
beweertt in de ogen van veel eigentijdse Grieken gechargeerd zal zijn overgekomen. 
Maarr daarmee heeft, mijns inziens, Plato geen moeite, zeker als het gaat om 
opvattingenn over de juiste vorm van eros en het effect van eros op het menselijk 
gedrag. . 

Eenn argument dat sterk pleit voor de interpretatie die wij hebben gegeven, is dat 
Diotimaa bij haar classificatie van mensen met betrekking tot eros (208el-209a4) 
ervann uitgaat dat degenen die 'de geestelijke vorm' belijden ook een lichamelijke 

113Ziee deel l.hfdst 3,par.2. 
1144 Plu. Lyc. Xvn, 1, Xvm, 4. In caput XI  vertelt Ploutarchos het verhaal over  Lykourgos en de jongen 
(veavioxoq)) Alkandros, die door  Lykourgos in zijn huis wordt opgenomen. Door  het gebruik van het 
woordd {ntnpexeïv (XL 2) kunnen we hier  aan een pederastische verhouding denken. 
1133 Aeschin. 1,133,141-150. Zie deel 1, hfdst. 8, par. 4.3 en hoofdstuk 2, par. 6. 
ll6Sophokless (Athen. Deipn. XE, 510b, Xffl , 605), Euripides (Athen. Deipn. XIII , 605; Ael. VH 13, 4), 
Anakreonn (zie deel 1, hfdst. 3, par. 3), Ibykos (Sud. I 80, Anth. Pal. 7.714, 9.184, Philodem. Mus. 4 
col.. XTV, 8 e.v., Schol. Pind. Isthm. 2.1b), Pindaros (zie deel 1, hfdst. 3, par  4), Theognis (zie deel I , 
hfdst.. 3, par. 1), Pheidias (Paus. IV, 10,6, VI , 15, 2, IX , 36, 1; Plin. HN 36,4, 6; Clem. AI . Protr. IV, 
53,4;;  Arnobius Adv. Nat. VI , 13). De talrijk e homo-erotische afbeeldingen op Griekse vazen suggereren 
bijj  de vaasschilders een sterke affinitei t met deze vorm van eros. 
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belangstellingg hebben. Dit wordt bevestigd door de passage over de filosofische eros. 
Ookk die begint bij een lichamelijke oriëntatie. Waarom zou de ontwikkeling van de 
eross van de filosofen beginnen bij een mooie jongen en die van dichters en wetgevers 
niet?? Bovendien kent de filosoof in de tweede fase van zijn erotische ontwikkeling 
belangstellingg voor het schone in de nomoi (210c4). Waarom zou in de Lagere 
Mysteriënn een soortgelijke interesse niet ook door een lichamelijke oriëntatie 
voorafgegaann zijn? Dover suggereert dat het «xKóv waarin mensen als Homeros en 
Solonn hun gedichten en wetten verwekten 'can only be the virtuous character of the 
societiess for which Homer sang and Solon legislated.'117 De tekst geeft hiertoe geen 
aanleiding.. Het heeft er juist alle schijn van dat dit in de ogen van Diotima veeleer hun 
'product'' is, waarop ze uiteindelijk gericht zijn. 
Hoee verkrijgen deze mensen hun onsterfelijkheid? Theoretisch zijn er drie 
mogelijkheden:: 1. door hun voortreffelijke prestaties zullen zij bij naam door latere 
generatiess herinnerd worden; 2. hun producten (gedichten, wetten) zijn onvergan-
kelijk;; 3. door hun optimaal functioneren en hun producten wekken ze bij anderen 
dpexTii  op en hun voorbeeld inspireert anderen zich ook zo te gedragen.ll8 De woorden 
cróröö Toioüra övxa (209d4) lijken mogelijkheid 2. te suggereren. Toch kunnen we deze 
woordenn ook interpreteren vanuit mogelijkheid 3., die haar aan het slot van deze 
passagee (209d4 e.v.) voor ogen staat, waar ze de wetgevers nader toelicht. Door het 
voortbrengenn van wetten hebben ze allerlei vormen van deugd ter wereld gebracht. 
Ditt moet wel betekenen dat hun producten anderen geïnspireerd hebben zich volgens 
diee wetten te gedragen. Doordat de door hen geïnitieerde aretè zich als het ware 
voortplant,, verkrijgen de wetgevers onsterfelijkheid.l19 We mogen hierbij ook aan 
Platoo denken die in zijn oeuvre bepaalde waarden en normen die met name in de 
wettenn van Lykourgos maar ook in die van Solon verwoord zijn, nieuw leven inblaast 
enn doorgeeft. De discontinue progressie manifesteert zich ook, doordat anderen in 
hunn geschriften het werk en de naam van de dichters citeren, zodat ze voor volgende 
generatiess niet verloren gaan (mogelijkheid 1.). 
Samenvattendd kunnen we stellen dat Diotima binnen de groep van mensen die door 
eross bevangen worden een onderscheid aanbrengt tussen enerzijds mensen die hun 
eross langs de weg van de seksualiteit bevredigen, voor wie hun lichamelijke oriëntatie 
dee weg is om onsterfelijkheid te verwerven, en die vooral op vrouwen vallen, en 
anderzijdss mensen die in hun eros vooral gericht zijn op een geestelijk product. Deze 
laatstee groep kenmerkt zich door een homo-erotische eros als basis voor hun 
'scheppende'' activiteit. Het tcaXóv waarin zij verwekken is een mooie jongen. Hun 
'producten'' zijn creaties zoals gedichten of wetten en de daaruit voortvloeiende 
vormenn van aretè. 

8.. Van de Lagere naar  de Hogere Mysteriën 

Vanaff  209e5 maakt Diotima een nieuwe stap in haar betoog, die ze markeert door een 
opmerkingg in de richting van Sokrates: ze twijfelt of hij wel in staat zal zijn de 
hoogste/laatstee inwijding te ondergaan. Maar ze is bereid niets achterwege te laten 
enn hij moet maar proberen haar te volgen. Diotima hanteert termen uit de 
mysteriecultenn en doet zich voor als een priesteres die Sokrates in de hoogste 
geheimenn van eros zal inwijden. Sokrates, degene die op het symposion verslag doet 

'"Doverr  (19822) pp. 151-152; vergelijk ook Price (1989) p. 27. Ook de suggestie van Ferrari (1992) p. 
2566 alsof een l̂Aouuoq de aard van het schone als vanzelfsprekend aanneemt, lijk t me niet juist. 

kk  de Menexenus, waarin Aspasia op verschillende momenten in haar  rede aangeeft, dat 
nakomelingenn hun (voor)vaders zullen en moeten navolgen op het gebied van dpe-crj  (Mjc. 236e5 e.v., 
246bb e.v.,248e3 e.v.). 
1199 Voor  de gedachte dat wetten opvoeden, vergelijk Crito 50a e.v., 51c e.v. en 54b. 
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vann de opvattingen van Diotima, stelt ook zichzelf voor als iemand die zijn 
toehoorderss (en Plato zijn lezers) inwijdt. De tekst heeft zo het karakter van een 
openbaring:: de ingewijde wordt meegenomen tot het hoogste niveau van de 
'eroscultus'.. Hij wordt een goddelijke wereld binnengeleid en hij ontvangt informatie 
overr het goddelijke. Sommige commentatoren brengen een scherpe scheiding aan 
tussenn de Lagere (208cl-209e4) en de Hogere Mysteriën (209e5-212a7). Het zijn 
geenn fasen die in elkaar overlopen. De hoogste inwijding zou een heel andere erastes 
(enn eromenos) betreffen en wat zo iemand ervaart is iets anders dan wat er gebeurt 
opp het niveau van de Lagere Mysteriën.120 

Wee moeten dit punt eerst onder de loep nemen, voordat we nader ingaan op de 
inhoudd van deze fase van de inwijding. Het onderscheid dat Diotima hierboven heeft 
gemaaktt (208el-209a4) tussen de twee klassen mensen, blijf t in principe geldig voor 
dee Hogere Mysteriën. Immers, direct nadat ze haar bereidheid heeft uitgesproken 
Sokratess in te wijden, gaat ze over op de eerste stap van deze inwijding. Nergens zal 
zee in deze hele passage hierop terugkomen. We mogen er dus van uitgaan dat de 
erastess die onderwerp is van de 'filosofische eros' tot de tweede categorie behoort, 
datt wil zeggen: hij is geestelijk zwanger, maar kent daarbij ook in zekere mate een 
lichamelijkee oriëntatie. In die zin is er een continuïteit tussen de Lagere en de Hogere 
mysteriën.. Het gaat hierbij om hetzelfde soort mens, niet noodzakelijk om hetzelfde 
individu.. De continuïteit bestaat eruit dat het in beide mysteriën om mannen gaat die 
homo-erotischh georiënteerd zijn, en die verder eenzelfde soort aanleg hebben, 
namelijkk dat ze van nature geneigd zijn zich op artistiek/moreel/intellectueel gebied te 
ontwikkelen. . 
Dee terminologie die Diotima hanteert voor de Hogere Mysteriën zijn dezelfde 
begrippenn die in de Eleusinische mysteriën werden gebruikt.121 Het gaat om de 
woordenn KÖV O\» uuneeiTii; en èjcojmicö.m Diotima (Plato) zinspeelt hiermee op de 
mystaimystai en epoptai van de inwijding in Eleusis.m Het is onzeker of deze twee termen 
verwijzenn naar twee door een periode gescheiden fasen van uiteindelijk één 
inwijding,, waarbij de eerste fase een noodzakelijke voorwaarde vormde voor de 
laatstee fase, of naar twee momenten van hetzelfde ritueel.124 In ieder geval staat het 

I20Voorr literatuur tot 1965 zie Neumann (1965/1) p. 41. Onlangs heeft Ferrari (1992) p. 256 aangegeven 
datt de personen uit de Lagere Mysteriën anderen zijn dan uit de Hogere Mysteriën. Zo is hij van mening 
datt de erastes in de Hogere Mysteriën op een niveau lager begint dan die in de Lagere Mysteriën. Dit 
lijk tt me niet juist. Ook de beschrijving van de stadia in de Lagere Mysteriën vangt aan met een 
lichamelijkee oriëntatie (209b4-5). Diotima is alleen in haar beschrijving van deze fase in de Lagere 
Mysteriënn veel korter dan wanneer ze de ontwikkeling van de filosoof beschrijft. De eerste erotische 
impulss in de Lagere Mysteriën is lichamelijk. Deze lichamelijke 'eros' blijf t de enige stimulus om 
contactt te maken, totdat de erastes iemand vindt die in zijn ogen zowel in lichamelijk als in geestelijk 
opzichtt KCtXóq is. Hoe lang het duurt voordat de erastes zo iemand vindt, vermeldt ze niet, omdat dit 
natuurlijkk per geval kan verschillen. Ze is over deze eerste fase kort, omdat deze in het geval van de 
«friXótiuoqq niet erg interessant is, en elke eigentijdse lezer weet waar het in zon contact om gaat. De 
manierr waarop ze de tweede fase beschrijft, zal daarentegen in de ogen van veel eigentijdse Atheners 
well  een bevreemdende voorstelling van zaken zijn. 
1211 Degenen die het verband met de Eleusinische Mysteriën onderstrepen zijn: Bury en Dover ad loc.; 
Cornfordd (19672) pp. 127-128; Markus (1971) p. 140; Szlezik (1985) p. 259, n. 25; Burkert (1987) p. 
92;; Morgan (1990) pp. 97 e.v.; Morgan (1992) pp. 233-234. 
mmSmp.Smp. 209e5-210al. Hetzelfde beeld gebruikt Plato in de Phaedrus 249c en 250c. 
123G.. Mylonas, Eleusis and the Eleusinian Mysteries, Princeton New Yersey 1961: pp. 274 e.v.; M.P. 
Nilsson,, Geschichte der Griechischen Religion Ie band, München 1967; K. Kerényi, Eleusis: 
ArchetypalArchetypal Image of Mother and Daughter, New York 1967 pp. 653-667; W. Burkert, Homo Necans, 
Berkeley/Loss Angeles 1983, pp. 248-297; W. Burkert, Greek Religion, Oxford 1985, pp. 285-290; 
Burkertt (1987) passim. 
1244 Voor de eerste mogelijkheid zie Plut. Dem. 26, die suggereert dat men na een eerste initiatie een vol 
jaarr moest wachten voordat men werd toegelaten tot de epopteia. Zie verder Mylonas (1961) pp. 274 
e.v.. (zie vorige noot); Nilsson (19673) pp. 655-656; Burkert (1983) p. 265; Burkert (1985) p. 287 houdt 
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buitenn kijf dat het dezelfde mensen betrof die beide fasen van de inwijding 
ondergingen.. De epopteia, zo schrijft Burkert, 'repeats, renews and deepens that 
whichh had been laid as a foundation in the myesis. Already the mystai were permitted 
too see the blissful "sight". The epoptai may simply have seen more or, more 
importantly,, differently. For whereas the mystai must "suffer" and were passively 
affectedd by the events, die epoptai were "observers" with a broader, calmer view.'125 

Hett veelvuldig gebruik van het <a8opav pas vanaf het moment dat de erastes de Vorm 
hett Schone aanschouwt, wijst erop dat in deze fase het 'zien' een ander karakter 
krijgt.126 6 

Bovendienn suggereert Diotima ook zelf dat de Lagere Mysteriën een stap of fase in 
dee richting van de Hogere Mysteriën zijn, doordat ze het volgende zegt: 

Watt betreft de volledige en epoptische geheimen van de inwijding, omwille waarvan/het 
uiteindelijkee doel waarvoor ook die (de voorafgaande vormen van inwijding) zijn, wanneer 
iemandd ze op de juiste manier doorloopt...127 

Ikk concludeer hieruit dat Diotima Sokrates voorhoudt dat de inspanningen die mensen 
hebbenn verricht of de ontwikkelingen die zij hebben doorgemaakt in het kader van de 
Lageree Mysteriën van nut zijn voor hun inwijding in de Hogere Mysteriën.128 Als dit 
juistt is, dan betekent dit dat in ieder geval voor enkele mensen de Lagere Mysteriën 
niett het eindpunt zijn, maar dat zij hun weg op het pad van eros vervolgen en de 
Hogeree Mysteriën beproeven. Haar expliciete twijfel of Sokrates hiertoe in staat zal 
zijn,1299 moet de lezer tot het inzicht brengen dat niet iedereen de stap naar de hoogste 
inwijdingg zal kunnen maken. We mogen erop wijzen dat een van de toehoorders van 
Sokratess de dichter Agathon is. Net zoals Plato zelf volgens de traditie zijn 
dichterschapp ingeruild heeft voor de filosofie onder invloed van Sokrates, is het 
mogelijkk dat ook Agatfion zich door Sokrates laat inspireren.130 

Tochh suggereert Diotima ook dat iemand direct met de Hogere Mysteriën zou kunnen 
beginnen.. Immers de beste manier is om als erastes-filosoof jong te beginnen (210a3-
6).. Iemand die al vroeg tekenen geeft dat hij een filosofische natuur heeft, zou wellicht 
'dee inwijding' van de Lagere Mysteriën moeten overslaan om zo effectief mogelijk 
aann zijn ontwikkeling als filosoof te kunnen werken. Vandaar dat de eerste twee 
stadiaa van de ontwikkeling van de erastes-filosoof (210a4-c6) ondanks grote 

inn zijn formulering beide mogelijkheden open. Voor de tweede mogelijkheid zie Kerényi (1967) p. 653 
(ziee vorige noot). 
1255 Burkert (1983) p. 275. 
126Morgann (1990) pp. 96 e.v. doet een interessante suggestie, namelijk dat de term mystai ook kan 
verwijzenn naar de Bakchische cultus, die zijn ingewijden een zeer gelukkig leven na de dood beloofde. 
Dee levende kon zich door zijn inwijding al tijdens zijn leven voorbereiden op de reis die de ziel na de 
doodd zou ondernemen. Bovendien hadden de ingewijden speciale kennis en ondergingen ze rituelen 
waarbijj  zij gelijk werden aan de god. Deze aspecten van de cultus sluiten goed aan bij de Hogere 
Mysteriënn van Diotima. Toch meent Morgan (pp. 98-99), mede door de rol van Alkibiades, dat de 
structuurr van het Symposium en andere kenmerken, zoals de dramatische datum, aangeven dat 
Diotima'ss woorden in 210al een toespeling zijn op de Eleusinische Mysteriën. De Dionysische cultus 
speeltt dan op de achtergrond mee. De mysteriën van Eleusis vormen het medium tussen de Bakchische 
extasee en de filosofie. In Morgan (1992) pp. 233-235 wordt het Bakchische alleen in het kader van de 
confrontatiee tussen Alkibiades en Sokrates vermeld. De mysterie-taal in de rede van Diotima wordt 
uitsluitendd als Eleusinisch geduid. Daarentegen meent hij (n. 20) dat Diotima als profetes verbonden is 
mett Dionysos en Pan, die oorspronkelijk een Arkadische godheid was, maar kort na 490 naarr Athene 
wass gebracht. 
™Smp.™Smp. 210al-2. 
128Ookk Wippern (1965) pp. 139-140 onderstreept dit. 
l29l29Smp.Smp. 210a2: OÏ>K oio" ei oioq f dv eln.?. 
130Cf.. D. L. in, 5-6; Ael. VH H, 30. 
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overeenkomstenn met die van de ingewijde in de Lagere Mysteriën, in bepaalde 
opzichtenn ervan verschilt. We zullen dit punt in het vervolg uitwerken. 

9.. De ontwikkelingsfasen van de erastes-filosoof 

9.1.. De scala amoris 

Err spelen in de Hogere Mysteriën drie personen een rol: 
a.. de erastes die de initiatie ondergaat en meegevoerd wordt tot het hoogste stadium, 
waarinn hij contact heeft met het Schone zelf.131 

b.. Het object van zijn eros. Zo wordt er gesproken over een mooi lichaam, maar later 
overr een naiSctpiov of een avöpawwx;.131 Bovendien wordt het proces van de opgang 
aangeduidd met de woorden 'toopee^mxtSepaoxeiv'.133 

c.. Degene die de erastes leidt: ó TryoVJnevo<;.134 Deze persoon weerspiegelt de 
H\xjxctyaïyó<;; in de mysteriën in Eleusis. Uit 21 lel blijkt echter dat het niet noodzakelijk 
iss dat de erastes wordt geleid.13s Hij kan ook zelf op eigen krachten de inwijding 
doormaken.. Het is duidelijk dat Diotima deze rol van mystagoge voor Sokrates 
vervult.. De tekst geeft geen aanleiding te veronderstellen dat er een erotische 
spanningg zou bestaan tussen de fryoiiusvos en de erastes en dat deze verhouding die 
tussenn de erastes en eromenos weerspiegelt. Bovendien neemt de erastes, zoals ik 
hieronderr zal laten zien, de eromenos niet mee tot de hoogste trede van de inwijding. 
Diotimaa bouwt haar betoog over de ontwikkelingsfasen van de filosoof zeer helder op: 
eerstt geeft ze een beschrijving van deze fasen (210a4-el). Vervolgens geeft ze een 
naderee toelichting op de Vorm het Schone, de goddelijke wereld, en ze laat zien 
waarinn deze verschilt van de mooie dingen die deze goddelijke status missen en dus 
tott onze wereld behoren. In dit gedeelte van haar betoog openbaart ze nog niet wat 
hett product is dat de erastes verwekt, wanneer hij contact heeft met de Vorm het 
Schonee (211b5-21 lb5). Vervolgens - en deze passage is zeer opmerkelijk - vat ze de 
fasenn als voorbereiding op de uiteindelijke openbaring samen (21 lb5-dl).136 Tenslotte 
richtricht ze zich tot Sokrates en gaat opnieuw in op het grote verschil tussen de Vorm het 
Schonee (het universale) en het concrete schone (particulare) om uiteindelijk te 
onthullenn wat het 'product' is van het contact met deze goddelijke wereld en op welke 
wijzee de ingewijde werkelijk onsterfelijk kan worden (211dl-212a7). 
Dee fasen die Diotima onderscheidt bestrijken de periode van het moment dat iemand 
seksueell  rijp wordt en de drang voelt om datgene waarvan hij zwanger is voort te 
brengen,, totdat hij een leeftijd heeft bereikt, waarop hij in staat is het Schone onder 
ogenn te komen. In de Respublica dienen degenen die uitverkoren zijn om uiteindelijk 
hett filosofische niveau te bereiken zich na een vooropleiding van 10 jaar, waarin ze 
zichh hebben beziggehouden met wiskundige vakken als rekenkunde, stereometric 
astronomiee en muziekleer, op hun dertigste vijf jaar lang geheel aan de filosofie 
(dialectiek)) te wijden.137 Vervolgens worden ze gedwongen gedurende 15 jaar 
bestuurstakenn op zich te nemen. Pas op hun 50ste zullen zij geleid worden naar de 
kenniss van het Goede zelf. Of Diotima (Plato) eenzelfde tijdsverloop voor ogen heeft 
mett de fasen in het Symposium, en of de erastes dus pas op zijn 50ste de Vorm het 
Schonee zal beschouwen, is moeilijk te zeggen. Ze is niet expliciet hierover, maar we 

1311 Ook in de Phaedo (66e2) worden de filosofen épaoral genoemd. 
l32l32Smp,Smp, 210d2: jcaiöapiov en dvdpancoc,. 
133ZieSmp,, 211b5/6. 
134Ziee Smp. 210a7,210c7,2l0e3/4,21 le l. 
l3SOokk Taylor  (1948s) p. 229, n. 2 en Ferrar i (1992) p. 257 benadrukken dat de gids niet verplicht is. 
136136 Pace Wippem (1965) n. 117, die ontkent dat het in deze passage om een recapitulatie gaat. 
1377 PL  R. 537 e.v. 
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moetenn mijns inziens de fasen van de ontwikkeling op het terrein van eros wel als een 
zeerr geleidelijke ontwikkeling van iemands mentale en intellectuele vermogens 
zien.1388 De enige aanwijzing die ze geeft over de leeftijd is direct in het begin van de 
eerstee fase: degene die de inwijding ondergaat moet jong (véoq) beginnen (210a5). 
Waarschijnlijkk zegt ze dit omdat hij een lange weg heeft te gaan. 
Traditioneell  gaat men ervan uit dat Diotima in de scala amoris vier stadia 
onderscheidt.1399 Ik zal eerst in het kort een omschrijving geven van deze vier stadia 
omm vervolgens in mijn toelichting hierop aan te tonen dat de traditionele indeling 
onjuistt is en dat het volgens mij gaat om drie fasen. Men onderscheidt op de scala 
amorisamoris doorgaans vier treden/fasen: 
1.. De jonge erastes koestert eros voor één mooi lichaam. Hij komt vervolgens tot het 
inzichtt dat de schoonheid van twee willekeurige lichamen met elkaar verwant is. Als 
hijj  zijn pad vervolgt op het uiterlijk schoon, beschouwt hij de schoonheid van alle 
lichamenn als één en hetzelfde. Dit inzicht maakt hem tot erastes van alle mooie 
lichamenn en hij moet zijn heftige hartstocht voor één lichaam geringschatten en laten 
varenn (210a4-b6). Diotima vat deze fase samen met de woorden: hij moet opklimmen 
vann één naar twee, van twee naar alle lichamen (21 lc3-4). 
2.. De erastes moet vervolgens leren de schoonheid in de ziel als waardevoller te 
beschouwenn dan de schoonheid van het lichaam. Zelfs als de eromenos in kwestie 
niett erg mooi is qua uiterlijk, moet de erastes toch van hem houden, voor hem zorgen 
enn hem beter maken. Het doel hiervan is dat hij gedwongen zal worden het schone in 
hett gedrag en in de wetten te aanschouwen en in te zien dat dit alles met elkaar 
verwantt is. Dit inzicht zal hem de lichamelijke schoonheid doen geringschatten 
(210b6-c6).. Ze vat deze fase samen met de woorden: <hij moet opklimmen> van de 
mooiee lichamen naar de 'mooie' bezigheden/handelingen (211c4-5). 
3.. De erastes moet nu geleid worden naar de wetenschappen. Het doel hiervan is dat 
hijj  de schoonheid van de wetenschappen ziet, maar ook dat hij zich niet langer meer 
afhankelijkk maakt van de schoonheid van een jongen, of een bepaalde man, of van 
eenn gedragsvorm, maar zich keert naar de uitgestrekte zee van schoonheid en deze 
aanschouwtt (210c6-d6). Ze vat deze fase samen met de woorden: <hij moet 
opklimmen>> van de bezigheden/handelingen naar de 'mooie' wetenschappen (211c5-
6). . 
4.. Door zijn kennis versterkt en verrijkt aanschouwt de erastes tenslotte - hier 
gebruiktt Diotima voor het eerst het verbum Kaöopav - die ene wetenschap die zich 
kenmerktt doordat zij betrekking heeft op het Schone zelf (210d6-el). Het 
aanschouwenn van het Schone zelf gebeurt plotseling (è^ai^vr )̂ en wordt door Diotima 
omschrevenn als het uiteindelijke doel van alle eerdere inspanningen van de erastes. In 
haarr samenvatting formuleert ze deze stap als volgt: 

1388 Ik denk dat de ontwikkeling van de erastcs-filosoof uit het Symposium dichter bij deze voorstelling 
vann zaken uit de Respublica staat dan wat de Phaedo leert. Hierin wordt benadrukt dat de filosoof pas 
naa zijn dood, wanneer de ziel definitief met het lichaam gebroken heeft, de Vormen aanschouwt. Dit is 
mijnss inziens niet wat in de Hogere Mysteriën bedoeld wordt. De erastes-filosoof komt tijdens zijn 
levenn tot het schouwen van de Vorm het Schone. 
139Hugg (1876) pp. 151-152; Gilbert (1909) p. 58; Comford (19672) pp. 126 e.v.; Robin (19586) pp. 
XCm-XCTV;; Wippern (1965) p. 140; Moravscik (1972) passim; Philipp (1980) pp. 86 e.v.; Price (1989) 
pp.. 38 e.v.; Allen (1991) pp. 78 e.v.; en p. 82 (het is niet helemaal duidelijk of hij vier of vijf stappen 
onderscheidt).. Sier (1997) p. 155 spreekt over drie treden die leiden tot het schouwen van het 
transcendentee KOXÓV. Het is onduidelijk of hij het schouwen als afronding van de derde fase, of als een 
nieuwee fase ziet De ben het met Robin (p. XCIII) eens dat het onjuist is fase twee op te splitsen in twee 
apartee stappen: die gericht op de ziel en die gericht op de handelingen en wetten. Stannard (1959) p. 124 
onderscheidtt zes stappen. Plochmann (1972) pp. 339-340 spreekt over negen stadia zonder een 
onderscheidd te maken tussen fasen en stappen binnen die fasen. Overigens is de wijze waarop hij de 
voorafgaandee redes koppelt aan deze stadia nogal willekeurig en onbevredigend. 

204 4 



<hijj  moet opklimmen> van de wetenschappen om tenslotte te komen tot die wetenschap die van 
nietss anders wetenschap is dan van die schoonheid zelf en om tenslotte dit te begrijpen, wat het 
schonee is.140 

I nn elke fase van de opgang naar het schone spelen vier processen een rol: a. het 
process van generalisatie; b. het proces van hartstocht en onthechting; c. het proces 
vann de beklimming; d. het creatieve proces.141 Als excurs zal ik naar aanleiding van 
eenn beschrijving van het eerste proces laten zien dat de traditionele indeling van de 
ontwikkelingg van de erastes-filosoof in vier fasen niet juist is. Vervolgens zal ik de drie 
anderee processen bespreken. 

9.2.. Generaliseren 

Hett proces van generalisatie is een horizontaal proces: het doet zich voor binnen een 
bepaaldee fase of niveau. De erastes maakt de denkstap van het bijzondere naar het 
algemene:: eerst houdt hij van één lichaam en is hij gecharmeerd door de schoonheid 
vann een enkel individu. Vervolgens komt hij tot het inzicht dat de schoonheid van de 
lichamenn uiteindelijk één en dezelfde is. Dit is een intellectuele activiteit: Diotima 
geeftt deze weer met de werkwoorden icaTavoeiv, èwoeiv en nyetaOai.I42 Eros doet de 
erastess inzien dat de verschillende instanciëringen van het KOXOV verwant zijn (döeA^óv 
210bll  en ovryevéc, in 210c5). Eros is dus niet het verlangen naar het gelijke of het 
verwantee (Aristophanes), maar eros brengt ons het inzicht bij, dat de dingen waarop 
wijj  in onze eros gericht zijn, verwant aan elkaar zijn! Het begrip dat de erastes zich 
heeftt gevormd van de uiterlijke schoonheid staat echter nog ver af van de Vorm van 
hett Schone. Het abstraheren en het vormen van een algemeen beeld van een bepaald 
aspectt van de dingen/mensen om ons heen staat nog lang niet gelijk met het vatten 
vann de betreffende Vorm. Ook al lijk t vanuit dit perspectief de prestatie van de erastes 
inn de eerste fase van zijn ontwikkeling gering, toch liggen het beginpunt en het 
eindpuntt van deze fase ver uiteen. Eerst is hij verliefd op één bepaalde jongen, aan 
hett einde van deze fase is hij 'de erastes van alle mooie lichamen.' In de ogen van een 
'gewone'' Athener zou deze uitdrukking betekenen dat iemand 'alles wat mooi is' 
probeertt te versieren. Diotima bedoelt dit natuurlijk niet en gaat er vanuit dat de 
jongemann in kwestie zich van zijn seksuele gevoelens heeft losgemaakt en in staat is 
eenn hartstocht voor alle mooie jongenslichamen te koesteren zonder zich door zijn 
seksuelee driften te laten leiden, zodat hij zijn handen thuishoudt. Hij is zelfs in staat te 
genietenn van één enkel begrip schoonheid dat betrekking heeft op alle mooie 
lichamenn om hem heen. Bovendien moet hij zich zo ver ontwikkelen dat hij de 
hartstochtt die hij voor zijn eerste liefde koesterde kan loslaten.143 Zo'n ontwikkeling -

MMSmp.Smp. 211c6-dl. 
1411 Voor de beschrijving van deze processen heb ik een en ander ontleend aan het artikel van Moravcsik 
(1972).. Hij onderscheidt drie processen: rede, emotie en creatie. De onthechting, hetgeen mijns inziens 
vann groot belang is, en de beklimming bespreekt hij niet. Verder zijn er ook in details aanzienlijke 
verschillen.. In de volgorde waarin ik de processen bespreek wijk ik af van die waarin ze in elke fase 
voorkomen.. Ik begin met de bespreking van het proces van generaliseren, omdat ik aan de hand hiervan 
kann laten zien dat Plato niet vier, maar drie fasen in de scala amoris onderscheidt. 
t42Nussbaumm (1986) p. 179 merkt naar aanleiding van dit intellectuele aspect op: 'he decides that it is 
prudentt to consider these related beauties to be "one and the same", that is, qualitatively homogenous.' 
Inn de volgende fase meent ze dat de erastes een overeenkomstige beslissing maakt. Nergens blijkt mijns 
inzienss uit het Grieks dat er in het intellectuele proces een moment van beslissing zou zijn. Geen van de 
Grieksee werkwoorden die dit proces aangeven impliceert dit. 
i«Opp dit punt ben ik het met Taylor (1948s) p. 229, n. 3 oneens, die naar aanleiding van de woorden 
'erastess van alle mooie lichamen' opmerkt, dat de verbreding van het perspectief niet ongunstig hoeft te 
werkenn op de persoonlijke affectie. 
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vann een hartstocht voor één concreet mooi jongenslijf naar een hartstocht voor één 
abstractt begrip lijfelijk e schoonheid - kost veel inspanning en duurt waarschijnlijk 
jaren. . 
Wee zien dat het ïcaXov waarin de erastes in deze fase van zijn leven verwekt, niet 
éénduidigg is. Het beweegt zich wel op het terrein van het lichamelijke, maar het 
verschuiftt van iets bijzonders naar iets algemeens. Het is aanvankelijk gekoppeld aan 
éénn persoon, maar deze koppeling wordt losgelaten, ook al blijf t het KOWV nog wel 
verbondenn aan personen ('hij is de erastes van alle mooie lichamen). Dus ook zijn 
eross als het verlangen dat gericht is op het KOXÓV maakt een grote ontwikkeling door. 
Opp het tweede niveau speelt zich een gelijksoortig proces af van generalisatie in de 
erastes,, en ook hier staan het beginpunt en eindpunt van zijn ontwikkeling ver van 
elkaar.. Aanvankelijk is de erastes gecharmeerd door het karakter en de 
persoonlijkheidd van een ander. Deze eerste periode van de tweede fase is dus ook 
persoonsgebondenn en gericht op één uniek individu. Maar vervolgens zal hij zich 
richtenn op het gedrag en de normen ter beoordeling en regulering van dit gedrag in het 
algemeenn om uiteindelijk tot het begrip van één enkele schoonheid in alle 
gedragsuitingenn en normen (of wetten) te komen. Dus ook in de tweede fase wordt in 
hett zoeken naar het icaXóv het persoonlijke uiteindelijk losgelaten, al blijf t het icctXóv 
afkomstigg van het doen en laten van mensen. Ook deze stappen in het proces van 
generaliserenn zijn niet klein en ook hier is eros op verschillende Kdka gericht. De twee 
eerstee fasen vormen als het ware een oefening in het vermogen om te generaliseren. 
Opp beide niveaus heeft de erastes geleerd om langs de weg van het persoonlijke te 
komenn tot het begrip van een abstractum dat uiteindelijk een afgeleide is van datgene 
watt hem in die ene persoon aantrok. Hij heeft dus leren inzien dat de vele particularia 
tee herleiden zijn tot een eenheid, en dat dit ene begrip de particularia overstijgt.144 

Opp het derde niveau, zoals dit traditioneel wordt onderscheiden wordt er niet meer 
gesprokenn over een proces van generaliseren, zoals Diotima dit in de eerste twee 
fasenn expliciet had aangeduid. Gezien de precieze formulering van het proces van 
generaliserenn in de eerste twee fasen lijk t het niet waarschijnlijk dat Diotima met de 
woordenn ïva I6TJ a\i èmorvbimv KÓAJIO? (210C7) een bondige samenvatting zou geven van 
ditt proces op het derde niveau.l45 Ook de uitdrukkingen 7toW>... xó icaXov (210dl) en TÖ 
noXiinoXii jcéXavoc,... toü KaXoü (210d4) duiden niet op een eindfase van het generaliseren 
vann het KOJUW van de wetenschappen; ze geven veeleer aan, dat de erastes het mXóv 
datt de wetenschappen te bieden hebben, in zijn uitgestrektheid overziet.146 De filosoof 
iss op het niveau gekomen dat hij zich met de verschillende wetenschappen 
bezighoudtt en zodoende een overzicht verwerft van het schone van al die 
wetenschappen.. Maar het beeld van de uitgestrekte zee geeft aan dat er een kans is 
datt de erastes erin verdrinkt. In ieder geval zal het hem veel moeite kosten om deze 
zeee veilig over te steken en alles wat hij gezien heeft met elkaar in verband te 
brengen.. Hij is wel tot een algemeen begrip gekomen van wat een driehoek is, wat 
eenn cirkel is, van wat apuovia is, van wat KÓOUO? is, en dergelijke, want op dit niveau 

144Cf.. ook Moravcsik (1972) p. 288.  - . 
l4SZee had dan, gezien het voorafgaande, op zijn minst moeten zeggen ïva !5T| au Jiaadiv ènaaTTinaiv 
KÓXKOC;KÓXKOC; om aan te geven dat het zou gaan om de schoonheid als het gemeenschappelijke waarop alle 
wetenschappenn gericht zijn. 
1466 De term xó jtéAavoq m figuurlijke zin vinden we bij Plato ook in Pit. 338a6, Prm. 137a6, R. 453d6. 
Inn de eerste twee gevallen gaat het om een jiéXcryo<; xcüv Xóyow. In het geval van Protagoras betreft het 
dienss lange uiteenzettingen en omhaal van woorden in tegenstelling tot de strakke en bondige vorm van 
dee dialoog die Sokrates hanteert. In de Parmenides ziet Parmenides er tegenop om zijn stelling toe te 
lichten:: 'hoe moet ik op mijn leeftijd een zo moeilijke en uitgestrekte zee van argumenten 
overzwemmen?'' In de Respublica betreft de vergelijking de moeilijkheidsgraad van het gestelde 
probleemm (mannen en vrouwen moeten hetzelfde werk verrichten, maar ze hebben verschillende 
naturen).. Inde overige plaatsen (71 24e4, 25a4, Criti. 109al, llla5, U4a6, c6, Ax 368cl) wordt de 
termm in letterlijke zin gebruikt 
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heeftt hij zich volledig afgewend van de particularia.I47 Immers, hij is het stadium 
gepasseerdd waarbij hij waarneembare figuren nodig had om zich deze begrippen te 
vormen.. Hij heeft zich echter dus nog niet het unieke en ultieme begrip eigengemaakt 
vann wat schoon is op het intellectuele niveau.148 

93.. Drie fasen 

Omm deze incongruentie met de twee andere niveaus op te lossen moeten we wat 
traditioneell  als fase drie en vier (zie par. 9.1.) wordt gezien, samenvoegen. Dat dit 
overigenss zeer voor de hand ligt, toont mijns inziens het Grieks zelf. Net zoals de 
beschrijvingg van fase twee uit één lange zin bestaat, beschrijft Diotima ook de 
volgendee fase in één lange zin die loopt van nexd Sè ra ejuxrt&eviuaxa (210c6) tot en met fj 
é<mm KaXoü xoioüSe (21 Oei). De zin valt in drie delen uiteen: 1. een hoofdzin tot en met 
dyayelv;; 2. vervolgens een ïva-bijzin waarvan drie werkwoorden in de conjunctivus 
afhangenn (i5n 210c7, 3 210d3, tiicm 210d5); 3. gevolgd door een ëa^-bijzin. De 
hoofdzinn geeft aan waarop de volgende fase betrekking heeft en benadrukt het aspect 
vann de begeleiding die de erastes op dit niveau nodig heeft. De lange ïva-zin brengt het 
doell  onder woorden van het betreden van deze fase en geeft aan 1. dat de erastes-
fllosooff  in deze fase de schoonheid van de wetenschappen ziet; 2. wat het zien van 
dezee schoonheid teweegbrengt in verhouding tot de ervaringen van de erastes in zijn 
eerstee twee levensfasen, en tenslotte - de zin gaat van een negatief aspect over naar 
eenn positief punt, gemarkeerd door dXX' - 3. dat hij in het aanschouwen van deze 
schoonheidd veel mooie en verheven woorden/redeneringen en gedachten zal 
verwekken. . 
Dee ëoaq-zin spreekt nog steeds over enxorryny en maakt duidelijk dat hij vervolgens in 
hett aanschouwen van de schoonheid van de wetenschappen, uiteindelijk die ene 
wetenschapp zal ontwaren. De ëc*;-zin is op vier manieren onlosmakelijk met het 
voorafgaandee verbonden: het gebruik van hetzelfde woord éjiurniun, het aangeven 
vann dezelfde plaats of gelegenheid (évxcrööa), de participia pcao-eeic, en av^Oeic,: zij 
gevenn aan dat wat hij in de ïva-zin heeft gezien en ter wereld brengt direct aanleiding 
geeftt tot het ontwaren van de kennis van het Schone; en de aoristus KaxiöTj. Deze 
aoristuss geeft aan dat het voorafgaande XIKXTI (conjunctief van het praesens) naadloos 
opp het aanschouwen aansluit, of beter nog dat het verwekken voortduurt terwijl het 
aanschouwenn al begonnen is.149 Er is dus geen sprake van een nieuwe overgang.150 

Diotimaa heeft juist net als bij fase twee de hele ontwikkeling die de erastes doormaakt 
inn één lange zin verwoord. Bovendien, en dit versterkt de hierboven gegeven 

l47Zoo ook Moravcsik (1972) p. 295. 
l4il4iPacePace Robin (19586) p. XCII I  en Price (1989) pp. 39-40. Ook Nussbaum (1986) pp. 180-181 meent 
datt  de erastes-filosoof op dit niveau, het aanschouwen van de uitgestrekte zee van het schone, tot het 
inzichtt  is gekomen dat al het schone één is. Dan zou de erastes-filosoof bijvoorbeeld inzien dat de 
schoonheidd van een specifiek lichaam in kwaliteit precies hetzelfde zou zijn als de schoonheid van 
iemandss geest en innerlij k leven. Het beeld van xö noXu JiéXctyoq... xov xaXov is echter  geen passende 
metafoorr  voor  het inzicht dat alle KOXÓV één is. Dit inzicht verwerft de erastes pas als hij  de Vorm het 
Schonee heeft aanschouwd. Nergens suggereert Diotima dat de erastes, vóórdat hij  de Vorm het Schone 
heeftt  gezien, beseft dat bijvoorbeeld het lichamelijk schone kwalitatief hetzelfde zou zijn als het 
'psychisch''  schone. In elke fase vormt de erastes een uniform begrip van een bepaald terrein van het 
schonee en realiseert zich dat het schone van dit nieuwe niveau waardevoller  is dan dat van het niveau dat 
hijj  daarvóór  had bereikt. Pas als hij  de Vorm het Schone ziet, beseft hij  dat alle schone dingen iets 
gemeenschappelijkss hebben (niet dat 'all kalon is one thing': Nussbaum p. 181). Wat één is, is de Vorm 
hett  Schone, en het gemeenschappelijke dat de <aXd aan elkaar  verbindt, is het feit dat zij  alle deel 
hebbenn aan de Vorm het Schone. 
149Cf.. Kühner-Gerth II , p. S67, anm. 2: 'dagegen der  Konjunkti v des Aorists, wenn die Handlung des 
Nebensatzess der  des Hauptsatzes vorangeht.' 
i»Dezee heeft ze bij  de vorige fasen gemarkeerd met het gebruik van het voorzetsel uexd (210b6 en 
210c6). . 
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interpretatie,, vindt in fase één en twee het proces van generaliseren pas plaats nédat 
dee erastes heeft verwekt. Blijkbaar speelt het verwekken van de erastes een rol bij 
hett proces van generaliseren. In onze interpretatie vindt in fase drie dezelfde gang 
vann zaken plaats: nadat de erastes-filosoof aan het verwekken is geslagen, vindt het 
generaliserenn op dit niveau plaats en maakt hij de stap van het schone van het totaal 
vann de afzonderlijke wetenschappen naar de Vorm het Schone, dat in de ogen van 
Platoo ongetwijfeld het universale is van het schone van de verschillende vormen van 
kennis.. Dat in deze fase het ïcaAóv uiteenlopende instancièringen heeft, is ook conform 
dee twee andere fasen. Ook daar lopen de KaXd uiteen, wanneer men het begin- en 
eindpuntt van de fasen in acht neemt. 
Err rest ons nog één probleem en dat is de passage waarin Diotima de stappen 
samenvatt (211b7-dl). Waarschijnlijk heeft deze passage geleid tot een verkeerde 
onderscheidingg van de vier fasen. Wederom in één heel lange zin verwoordt ze het 
helee proces dat de erastes doormaakt. Ze vergelijkt het hele proces met het 
beklimmenn van treden. Ik vertaal de zin: 

Immerss dit is het op de juiste manier bewandelen van de weg naar eros of door een ander geleid 
worden,, beginnend bij deze mooie particularia om omwille van dat schone steeds omhoog te 
gaan,, als langs treden van een trap, van één naar twee lichamen, en van twee naar alle mooie 
lichamen,, van de mooie lichamen naar de mooie activiteiten, en van de activiteiten naar de 'mooie' 
wetenschappenn en van de wetenschappen uiteindelijk te komen tot die wetenschap die van niets 
anderss wetenschap is dan van die schoonheid zelf en om tenslotte dit te begrijpen wat het schone 
is.,sl l 

Dee verschillende stappen markeert ze steeds met de preposities dnó ... éni. De eerste 
tweee stappen die ze onderscheidt zijn stappen binnen de eerste fase van de 
ontwikkelingg van de erastes. Maar er is nog iets anders aan de hand met deze 
passage,, en wel ten aanzien van de Griekse woorden die de laatste trede betreffen. 
Burnett verandert de lezing van de handschriften en leest icai ÖJCÖ TOJV iiaenjidtav én' 
éicéivoo TÖ ndthpct TeXeurnoai in plaats van KCÜ ÖJCÖ TCÖV ua6n.u.dxG)v én' éicéivo TÓ udfhina 
TEtewnon.l522 De handschriften geven dus aan het slot van het opklimmingsproces twee 
conjunctivi:: xeXevtiiOTj en yvca.153 Wanneer we uitgaan van de lezing van de 
handschriftenn vallen er twee dingen op: 1. er is vanuit de hele zin gezien een wisseling 
vann constructie, doordat de infinitivus éncmévcu voortgezet wordt door twee 
conjunctivi;; 2. binnen de zin vanaf Kal dnó TÖV uccdniidTrav is er een contaminatie van 
tweee werkwoordconstructies: énaviévai éni en xeXeurav éni.1M In een artikel over 
anakoloetenn bij Plato merkt Slings naar aanleiding van deze passage terecht op dat de 
conjectuurr van Burnet ongelukkig is, omdat deze de laatste stap in tweeën splitst 
zonderr dat daarvoor voldoende grond aanwezig is: yvc? tetevrdiv introduceert geen 
nieuwee stap, maar is het directe gevolg van het én' èicéivo tó uddnjia teXevrfioTi.155 'Met 
dee nodige aarzeling' stelt hij voor de lezing van de handschriften te handhaven zonder 
invoegingg van een voegwoord. Hij laat zien dat dit soort anakoloetische 
verschuivingenn vaker bij Plato voorkomen en verklaart ze als vormen van spreektaal. 

™Smp.™Smp. 211b7-dl. 
,52Smp.. 21 lc6-7. 
1533 Voor de verschillende conjecturen die zijn voorgesteld, zie het uitgebreide kritische commentaar in de 
editiee van Robin. 
i54i54xeXe\)tavxeXe\)tav wordt meestal met eïq ti geconstrueerd, maar xeXeurdv éni+acc. komt voor. In Plato 
slechtss nog eenmaal en wel in R. 5l0d2. De passage is vergelijkbaar met deze uit het Symposium: het 
betreftt de zogenaamde Lijn vergelijking. Sokrates beschrijft in 210dl-d3 hoe de mathematici te werk 
gaan.. Ze vormen hypothesen zonder deze verder te bewijzen: ètc towcov 5' dpxóuevoi xd Xoutd r\&i\ 
IieJjióvxec,, xeXevtóxnv ouoXoyovuevcoq éni xovco o\> dv éni aieéyiv óppTJoaxn. 
1555 Slings (1996) pp. 442-444. Dat YV<5 tete-u-wov slechts een nadere toelichting is op het xeXc\m\or| 
maaktt dat Hug (1876) p. 220 deze woorden als een glosse ziet. Dit is niet nodig. 
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Dee anakoloet die wij behandelen is een voorbeeld van een berinbedding van een 
complexee constructie (de conjunctivi xeXewnan. en yvü>) in een simpele constructie (de 
infinitivuss énaviévai gevolgd door de voorzetselgroepen). Deze ingebedde constructie 
iss dan als volgt te verklaren: in de hele passage vanaf 210a4, waar Diotima begint met 
dee beschrijving van de verschillende fasen, hanteert zij infinitiv i afhankelijk van 5eï 
(210a4)) voor de overgang van de ene fase naar de andere fase. Ook de twee stappen 
diee zij in 211c3-4 onderscheidt binnen fase één worden in haar uitgebreidere 
beschrijvingg middels een infinitivus weergegeven. Dus de infinitivus is de simpele 
constructie,, herkenbaar voor de toehoorder/lezer. Diotima geeft dus in één reeks de 
stappenn aan die de erastes moet nemen, net zoals het beklimmen van een trap als het 
waree één handeling is. Aan het einde van de opklimming wil ze de continuïteit van het 
opklimmingsprocess benadrukken, maar tegelijk aangeven dat de erastes het einde 
vann de trap heeft bereikt. Het eerste doet ze door bij de eerste fase de constructie die 
afhangtt van èjumévai voort te zetten, het tweede door in de eindfase de conjunctivus 
tee gebruiken naar analogie van de ëax; av-zin in 210d6-el. In deze zin had ze de laatste 
stapp in de derde fase van de ontwikkeling van de erastes onder woorden gebracht en 
zee suggereerde daar (zoals we hebben gezien) dat er een overlap was in de 
activiteitenn van de erastes (fiictn. - KcrciSfl). Ze verbindt beide gedachten (continuering 
vann de beklimming en afsluiting ervan) door middel van de contaminatie van de 
constructiess èncmévat èici en het ongebruikelijke xeXevrdv éni. De native listener wordt 
duss op twee manieren geconfronteerd met de afloop van de reeks: de switch in de 
constructiee en de genoemde contaminatie.156 

Mett deze uitweiding over de anakoloet in de samenvattende passage van de 
ontwikkelingg van de erastes-filsoof, heb ik duidelijk gemaakt dat ook deze passage 
geenn aanleiding geeft tot de opvatting dat de laatste stap van fase drie door Diotima 
alss een vierde fase wordt onderscheiden. Dat zij ook in deze passage conform haar 
uitgebreideree uitleg dezelfde term voor de vormen van kennis/wetenschappen 
hanteertt (uaOnuaxa en uaOnjia) bevestigt onze interpretatie. Bovendien sluit de indeling 
inn drie ontwikkelingsfasen in het leven van de erastes naadloos aan op de passage 
waarinn Diotima haar begrip 'discontinue progressie' of 'discontinue onsterfelijkheid', 
zoalss ik dat genoemd heb, toelichtte, namelijk in 207c8-208b6. Hierin maakte ze 
duidelijkk dat ook in het menselijke leven dit begrip van toepassing is. Ze 
onderscheiddee drie niveaus waarin zich dit manifesteerde: het lichamelijke, het 
mentalee en het intellectuele (ai è7uarTiuai). Nu is duidelijk waarom ze in die passage 
ookk toelicht dat kennis op zichzelf verandert. De toehoorder/lezer wordt voorbereid 
opp wat er in de derde levensfase van de erastes-filosoof gebeurt: kennis ontwikkelt 
zichh en verandert.. Kennis produceert nieuwe kennis. Maar aan dit proces komt een 
eindee als hij de Vorm het Schone heeft aanschouwd: deze kennis verandert niet, 
omdatt zij betrekking heeft op iets dat zelf onveranderlijk is.157 

156Ikk geef een iets andere verklaring voor de anakoloet dan Slings. Hij vat het gebruik van de 
conjunctivuss teXei/rnan. op als het opnemen van de conjunctivi in de lange iva-zin (210c7 e.v.) die hij 
alss het resultaat ziet van de stap die de opstijgende filosoof zet naar het aanschouwen van schoonheid in 
kennis.. Hij gaat ervan uit dat het psychologisch niet moeilijk te begrijpen is dat na al die 
voorzetselgroepenn (afhangend van ènoviévai) de infinitivus ophoudt invloed uit te oefenen en als er dan 
eenn nieuw werkwoord nodig is veroorzaakt de parallellie tussen de twee passages een verschuiving van 
infinitivuss naar conjunctivus. Het verschil tussen zijn en mijn interpretatie is dat de conjunctivus 
teXevnjoTtt mijns inziens de ëax; av-zin opneemt en niet de conjunctivus van de ïva-zin. Verder ben ik 
hett niet met hem eens dat de infinitivus bij de laatste voorzetselgroep zou ophouden invloed uit te 
oefenen.. Zijn uitgangspunt om anakoloeten in de tekst van Plato binnen het kader van een pragmatische 
taaltheoriee te verklaren lijk t me een juist uitgangspunt, maar in dit geval spelen ook andere zaken een rol 
diee met de inhoud van de tekst te maken hebben. Plato lijk t hier met opzet de anakoloet te hebben 
aangebrachtt en wel om het slot van de opklimming te markeren. 
157Andersonn (1993) pp. 57 e.v. ziet grote problemen in een vermeende contradictie tussen de passage 
207e5-208b6,, waarin Diotima benadrukt dat kennis verandert, en de onveranderlijke kennis die de 
Vormm het Schone tot object heeft. Volgens Anderson is Plato zich bewust van deze anomalie en daarom 
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9.4.. De filosofie als KCÜIÓV 

Omm dit toe te lichten moeten we ons de vraag stellen: wat is eigenlijk het icaXóv waarin 
dee erastes-filosoof in die laatste fase van zijn ontwikkeling wil verwekken? Hierover 
heerstt mijns inziens onder de commentatoren algemeen een verkeerde voorstelling 
vann zaken. Allereerst ondergaat de erastes net als in de twee eerdere fasen een 
ontwikkeling,, en met deze ontwikkeling gaat een ontwikkeling van het KQXÓV gepaard. 
Doorr de afzonderlijke wetenschappen te bestuderen ontwaart hij het KQXÓV ervan 
(210c7).. Wij interpreteren dit als het xaXóv van wetenschappen als mathematica, 
stereometrie,, astronomie en muziekleer.138 De aoristus ÏSTJ geeft aan dat het resultaat 
vann deze afzonderlijke studies enerzijds leidt tot zijn onfhankelijkheid van de 
particulariaa (210c7 KOI PXÉTKOV - fj xcd ouucpoXóvoc, 210d3), maar anderzijds tot een 
volgendee stap in zijn intellectuele ontwikkeling; hij overziet nu het KCCXÓV van de 
wetenschappenn als geheel. Zijn houding in deze wordt door twee participia 
weergegeven:: tetpauuivo*; en eecopwv (210d4). Het eerste participium geeft aan dat 
dezee stap in zijn ontwikkeling een direct gevolg is van zijn totaalvisie van het KGXÓV 
vann alle wetenschappen. Het werkwoord Gecopetv geeft méér aan dan alleen het 
'aanschouwen'' van de zee van het wetenschappelijke tccdóv. Het duidt tegelijk op een 
intellectuelee activiteit. Waarschijnlijk probeert de erastes verbanden te leggen tussen 
dee verschillende algemene begrippen die de afzonderlijke wetenschappen opleveren 
enn tussen de vormen van redeneren en argumentatie die deze wetenschappen 
kenmerken.. De erastes ontdekt dus de filosofie. En terwijl hij hiermee bezig is (de 
activiteitt van het 9e<opéiv is gelijktijdig met het xiicrew) is hij in staat nieuwe verbanden 
tee zien. Hij ontdekt dat er verwantschap is tussen het KOJIÓV van de wetenschappen, 
maarr nog steeds is hij niet tot één enkel begrip van het Schone gekomen.'» Diotima is 
opp dit punt zeer precies in haar formulering: hij verwekt év 41A0004I9 a<t»öóva> (210d5-
6).. De filosofie is niet zozeer datgene wat hij verwekt, maar waarin hij verwekt. De 
filosofiee is zijn KOXÓV. De eros heeft de erastes op het niveau van de filosofie gebracht. 
Dee persoonlijke eromenos verdwijnt op dit niveau geheel uit het zicht en wordt 
vervangen,, eerst door de afzonderlijke vormen van kennis en vervolgens door de 
filosofie.'«« Het is nu de filosofie waarop de erastes zijn creativiteit botviert. Zoals we 
onss herinneren, noemt Sokrates in de Gorgias naast Alkibiades de filosofie zijn 
ïctuSucd.. '61 Ook in de Respublica (496a) is er een passage die deze interpretatie 
bevestigt.. Sokrates bespreekt daar het probleem waarom de meeste filosofen 
verdorvenn zijn en waarom de wijsbegeerte zo'n slechte naam heeft. Dit heeft, volgens 
hem,, veelal te maken met het feit dat degenen die de wijsbegeerte beoefenen, geen 
jiat5eiKTiqq waard zijn. Wanneer dit soort mensen 

haarr naderen en op een onwaardige manier omgang met haar hebben, welke gedachten en 
opvattingenn verwekken zij dan naar onze mening? 

heeftt hij het aanschouwen van de Vorm tot een mystieke ervaring gemaakt. Onveranderlijke kennis zou 
inn taal alleen door contradictie benaderd kunnen worden (p. 64). De denk dat de tegenspraak tussen beide 
passagess niet aanwezig is. Immers direct nadat zij in 208a het veranderlijke karakter van kennis heeft 
toegelicht,, koppelt ze dit aan het sterfelijke en voegt ervaan toe dat het goddelijke altijd hetzelfde blijft. 
Hett is om didactische redenen dat ze op dit punt van haar betoog deze gedachte nog niet direct toepast op 
kennis.. Om uit te leggen dat ook kennis onveranderlijkk kan zijn, moet ze namelijk duidelijk maken dat 
err een object van kennis is dat onveranderlijk is. 
,5SZoo ook bijvoorbeeld Sier (1997) p. 165; hij spreekt over de mathematische disciplines. 

.. R. 531d. 
160Zoverr ik dit kan overzien heeft alleen Pender (1992) p. 81 dit juist geformuleerd. Moravcsik (1974) p. 
293,295,, Philip (1980) p. 88 en Ferrari (1992) pp. 258-259 noemen de filosofie expüciet het product. 
mmGrg.Grg. 481b6 e.v. Zie hoofdstuk 7, par. 5.1. 
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Sofismenn is het antwoord. Sokrates vervolgt: 

Err zijn heel weinig mensen over die op een waardige manier met de filosofie omgaan.'162 

Ookk in deze passage wordt de filosofie dus voorgesteld als de eromenos van de 
erastes-filosoof.. Volgens Diotima wordt de filosofie dus niet door de filosofische 
erastess geschapen, maar hij gebruikt de filosofie als voedingsbodem voor zijn eigen 
gedachtenn en redeneringen. Hij overziet de weidse schoonheid van alle 
wetenschappenn tezamen, hetgeen wil zeggen dat hij zich het brede spectrum van de 
methodenn van denken en redeneren ervan heeft eigengemaakt. Daarom noemt 
Diotimaa de filosofie ó̂ öovcx;, zonder afgunst, rijkelijk.  De filosofie werkt anders dan de 
afzonderlijke,, beperkte émorfium die zich gedragen als eikaars concurrenten.163 De 
stapp die de erastes-filosoof vervolgens maakt en die leidt tot zijn nieuwe KOWV, de 
Vormm van het Schone, komt direct voort uit zijn contact met de filosofie. 
Err is nog een andere opmerkelijkheid aan het gebruik van de term <t>iXoao$ia. In haar 
redee past Diotima de term toe in de passage waarin ze uitlegt dat Eros zich beweegt 
tussenn onwetendheid en wijsheid en dus 'filosofeert' ($iXoao$<5v 203d7, 204b4); 
vervolgenss geeft ze in de passage waarin ze onderscheid maakt tussen het specifieke 
enn generieke gebruik van eros de term $iXooo$ia als voorbeeld van het generieke 
gebruikk (205d5). Daarna vermeldt ze de term nog slechts eenmaal, en wel in 210d6. 
Duss nadat ze heeft vastgesteld dat een van de activiteiten van Eros het 'filosoferen' is, 
geeftt ze slechts op één punt in haar beschrijving van de manifestaties van eros in het 
menselijkk leven aan, dat eros de mens in contact brengt met filosofie. Hiermee wil ze 
nadrukkelijkk laten zien dat ze filosofie in een zeer specifieke zin opvat, namelijk de 
activiteitt van het intellect die voortbouwt op de verworvenheden van de weten-
schappen.. Filosofie is dus niet ondergeschikt aan het wetenschappelijk denken, maar 
vormtt als het ware de kroon op dit denken. Dus het generaliseren van de erastes-
filosooffilosoof in zijn eerste en tweede ontwikkelingsfase is in haar ogen in strikte zin nog 
niett te bestempelen als <friXoao$ta. Daarom onderscheidt zij tpóvnmc;, praktisch inzicht 
(eenn van de deugden waarnaar de mensen uit de Lagere Mysteriën streven (209a6)) 
vann oo îa. 

9.5.. Hartstocht en onthechting 

Wee keren terug naar de bespreking van andere processen die zich in de fasen 
voordoen.. De erastes is bevangen door eros. Deze erotische staat prikkelt hem om 
datt wat mooi is op te zoeken. In de eerste fase moet hij zijn hartstocht op het lichaam 
vann één jongen richten. Hij wordt verliefd (épdv) op dat lichaam. Deze eros is een 
noodzakelijkee stap voor het creëren, en dit op zijn beurt voor het inzicht van het ene 
overr de vele. Ook in de tweede fase is de eros gericht op één individu, en wel op diens 
ziel.. Zijn verliefdheid wordt toegelicht als het koesteren met zorg en aandacht 
(iciiöeaeaii  210cl). Ook hier is eros de stap vóór het creëren en dit gaat weer vooraf 
aann het inzicht dat al het schone op dit niveau onderling verwant is. Het is opvallend 
datt in de derde fase het woord épdv geheel afwezig is en door Diotima niet meer in 
haarr rede wordt gebruikt. Waarom? De reden kan niet zijn dat épdv in het Grieks niet 
vann een abstract object kan worden gezegd en altijd op een persoon gericht moet 

162£.. 496a5-bl. Sokrates gebruikt voor  de omgang met de filosofie dan ook de erotische/seksuele 
termenn nXnoid^eiv en óuiXeïv. 
l63Wee kunnen de term d+6ovo<; ook nog op een andere manier  opvatten: de filosofie als eromenos is 
niett  afgunstig jegens de filosoof, zijn erastes. Hij  is hem terwill e en beloont hem rijkelij k voor  zijn 
inspanningenn op het gebied van de filosofie. 
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zijn.. De derde fase behoort immers ook tot de ontwikkeling in de xd èpooxucd (210e2-
3).16**  Ik denk dat Diotima door de termen épdv/é paatje, niet in de derde fase te 
gebruiken,, wi l onderstrepen dat de erastes in deze fase definitief moet breken met de 
hartstochtt voor één persoon.165 

Binnenn elke fase speelt zich namelijk het proces af dat de erastes probeert los te 
komenn van de ervaringen uit eerdere perioden van zijn leven. In de eerste fase: 

Wanneerr hij dit heeft ingezien, is het nodig dat hij minnaar wordt van alle mooie lichamen en dat 
hijj  die heftige hartstocht voor één lichaam laat varen, wanneer hij die heeft geleerd te minachten 
enn geringschatten.166 

Inn de tweede fase: 

opdatt hij op zijn beurt gedwongen wordt het schone in de activiteiten en in de wetten/normen te 
aanschouwenn en te zien dat dit alles met zichzelf verwant is, opdat hij de lichamelijke schoonheid 
alss iets gerings beschouwt.I67 

Inn de derde fase: 

opdatt hij nu in deze fase oog krijgt voor de schoonheid van wetenschappen, en opdat hij, met het 
zichtt op de schoonheid ervan in alle uitgestrektheid, niet langer als een slaaf tevreden met de 
schoonheidd van één object, een jongetje, een of andere man of één activiteit, in slaafse 
afhankelijkheidd niet langer minderwaardig en kleingeestig is.168 

Wee zien dat in alle fasen onthechting een belangrijke rol speelt. In de eerste fase laat 
Diotimaa zien dat het zich losmaken van de verliefdheid op het lichaam van een jongen 
niett gemakkelijk gaat. Ook al ziet de erastes in dat lichamelijke schoonheid een begrip 
is,, toch heeft hij nog geen afstand genomen van zijn gevoelens die dat ene lichaam 
oproept.. Maar Diotima stelt het voor alsof juist dit inzicht de erastes helpt die afstand 
tee nemen. Het proces van rationalisatie is echter geen voldoende voorwaarde 
hiervoor.. Tot in fase twee en drie toe blijf t dit proces van het zich onthechten van alle 
lichamelijkee belangstelling een rol spelen.169 Ook in fase twee helpt het inzicht in het 
begripp van de schoonheid op het niveau van de moraal de erastes om de lichamelijke 
schoonheidd te geringschatten. Het is opvallend dat Diotima aan het begin van haar 
beschrijvingg van de tweede fase aangeeft dat de erastes na de ontwikkeling die hij in 
dee eerste fase heeft doorgemaakt, genoegen neemt met een jongen die niet erg mooi 
is.. Het gaat hem nu om schoonheid van karakter. Toch ziet ze in dat de 
ontvankelijkheidd voor de aantrekkingskracht van een mooi lichaam bijna 
onuitroeibaarr is. Vandaar dat ze Sokrates voorhoudt dat de erastes ook in deze fase 

164Ikk denk dus niet dat de uitleg van Neumann (1965/1) p. 44, namelijk dat eros wel scheppend of 
reproductieff  is, maar niet contemplatief, juist is. 
1633 De stap is in dit opzicht te vergelijken met het moment dat in de Grotvergelijking uit de Respublica de 
gevangenee met geweld de grot uit naar boven wordt meegenomen (515e6 e.v.). Dit doet hem pijn 
(o5vvdo6ai)) en zijn ogen worden verblind door de overgang van het licht (vuur) in het donker naar het 
vollee licht 
1666 Smp. 210b4-6: icaxa^povfiaavxa Kal oiuicpóv frynaduevov. 
iaiaSmp.Smp. 210c3-6. 
168Smp.. 210c7-d3:... iva 15TJ aü èjuornuaiv ïcdXXoc,, ïcai pXéitoov npöq JtoX/uJ\Sr\ xó ïcaXóv un.icéxi 
TÓÓ nap' évi, ókncep oiicéxn£, dyaicojv aaiSapiov KÓAAOC, T\ dvöpóitou xvvóc, f\ éjtixnfeijuaxoc, èvó?, 
SovXewovv ^aüXoc, fi Kal aniKpoXoyoc,,... Reeve (1971) p. 326, gevolgd door Sier (1997) p. 279, 
atheteertt de woorden axmep t/m èvóc, en leest xd> nap' èvi in plaats van xó nap' èvi. Zijn argumenten 
zijnn niet steekhoudend om zo'n ingreep in de tekst te rechtvaardigen. Zie ook Price (1989) p. 39, n. 38. 
'"Ferrarii  (1992) p. 255 meent dat de passage 210c7-d3 kritiek geeft op de mensen uit de Lagere 
Mysteriën.. Dit is niet juist. Het gaat om de gevoelens/houding van de erastes-filosoof in zijn eerdere 
ontwikkelings-fasen. . 
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vann zijn intellectuele ontwikkeling nog hiermee worstelt Zelfs wanneer de erastes 
zichh op het niveau van de wetenschappen bevindt, lijk t het alsof zijn 
wetenschappelijkee studies onder meer tot doel hebben de behoeften van zijn lichaam 
(enn ook die van zijn psyche) te overwinnen. Diotima benadrukt het slaafse karakter 
vann deze nog niet aan lichamelijkheid ontstegen eros. Afhankelijkheid van één 
individuu of zelfs van één vakbeoefening maakt iemand bekrompen. Pausanias had 
gesteldd dat deze slaafse houding van de erastes acceptabel is, zolang deze maar 
vrijwilli gg is en gepaard gaat met de intentie van de erastes om zijn vriend in aretè te 
vormen.1™™ Diotima wil dat de erastes zich van elke vorm van slaafsheid losmaakt. 
Maarr dit gebeurt pas, wanneer hij contact heeft gemaakt met de Vorm van het 
Schone.. Dan is hij definitief vrij van zijn 'aardse' verlangens. Diotima laat dus zien dat 
er,, hoezeer de menselijke natuur ook op geestelijk niveau zwanger is, veel inspanning 
nodigg is om de lichamelijke verlangens van onze natuur te overwinnen. In haar visie is 
begripp voor de 'condition humaine' verdisconteerd: zij onderkent dat het loskomen 
vann het lichamelijke en particuliere een worsteling is die de erastes-filosoof in elke 
fasee van zijn leven moet ondergaan.171 Dit proces heeft echter ook een retrospectief 
karakter.. De erastes kijkt als het ware terug naar vroegere fasen in zijn leven en leert 
hiervan.. Er is interactie tussen de eerder opgedane ervaringen en die in een nieuwe 
fasee in zijn leven. 

9.6.. De beklimming 

Eenn ander proces in de opgang naar het beschouwen van de Vorm het Schone is het 
aspectt van de beklimming. Dit is een verticaal proces, van het ene niveau naar het 
andere.1722 Wat doet de erastes nu uiteindelijk opklimmen van het ene niveau naar het 
andere?? Nergens maakt Diotima dit expliciet duidelijk. De gids speelt een belangrijke 
rol,, maar zoals we hebben gezien is hij/zij niet noodzakelijk.m We moeten de vraag 
wellichtt anders formuleren. Hoe komt het dat bepaalde mensen niet blijven stilstaan 
bijj  het eerste niveau of het tweede? Het antwoord vinden we in wat ze eerder heeft 
gezegd.. Het hangt af van de individuele menselijke natuur, dat wil zeggen: van de 
aardd van iemands 'zwangerschap'. Het is aan de menselijke natuur eigen om te 
verwekken.. Het niet verwekken van datgene waarvan iemand zwanger is, is pijnlij k 
(206el).. Om te verwekken dient men in de buurt te zijn van iets dat 'mooi' is. Dit wekt 
dee weeën op. Eros is de aangeboren neiging van de mens om dat KOXÓV te vinden dat 
pastt bij de aard van zijn zwangerschap en hem doet verwekken. Er zijn mensen die 
geenn volledige bevrediging vinden in het verwekken in een mooi lichaam of een 
'mooie'' ziel. Ook al hebben ze deze stadia doorlopen, ze blijken nóg steeds zwanger 
enn zoeken verder naar een ander icaXóv dat hen wel definitief zal verlossen van hun 

™Smp.™Smp. 182d8 e.v. 
1711 Dit aspect van de ontwikkeling van de filosoof maakt de opgang vooral moeilijk en zwaar. Daarom 
steltt Diotima deze hele ontwikkeling ook onder het voorteken van een strenge imperatief (5et). In de 
Lageree Mysteriën speelt het onthechtingsproces geen rol, omdat de erastes de hartstocht voor het 
lichamelijkee niet hoeft op te geven. Het 5el is te vergelijken met het gebruik van dvayKÓ^eiv en ëJlKEiv 
inn de Grotvergelijking voor de overgang van de ene fase naar de andere (R. 515c6, d5, el, e6, e8,516al, 
e8(5éoi),, 517d7). De ontwikkeling die Diotima schetst moet Sokrates doormaken. Zij instrueert hem 
welkee stappen hij moet nemen om het einddoel te bereiken. 
172Ikk kan niet begrijpen dat Chen (1983) tot de conclusie komt dat Diotima het proces van het 
uiteindelijkk aanschouwen van de Vorm als een horizontaal proces ziet. De woorden dei èjwmévai, 
warcepp èjiavapaouol? xptóuevov,... (21 lc2-3) laten niets aan duidelijkheid te wensen over. 
173Pricee (1989) pp. 40-42 benadrukt te sterk de rol van de gids in deze. Hij vindt het overigens een 
'majorr omission' dat het Symposium geen antwoord geeft op deze vraag. Mijns inziens doet Diotima dit 
wel,, maar impliciet. 
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pijn.. Dus wezenlijk voor eros is het zoeken naar het juiste KC&ÓV dat harmonieert met 
hett karakter van de zwangerschap, dat wil zeggen: met ieders natuur.174 

Hett zoeken naar het passende KOXÓV is dus eigen aan elke fase die Diotima 
onderscheidt.. Ze erkent dat het voor iemand met een filosofische natuur noodzakelijk 
iss om eerst het lichamelijke en het mentale stadium te doorlopen. Waarom zou zij, 
nadatt ze deze twee stadia beschreven heeft in de Lagere Mysteriën, ze opnieuw 
inlassenn in het leven van de filosoof?175 Elke fase kent het zoeken naar de bij de 
menselijkee natuur passende vormen van Ka>.óv. De twee laagste niveaus beginnen 
mett het KaJióv in de vorm van een persoon. Een mooie jongen is het KC&ÓV dat past bij 
dee levensfase waarin de erastes nog jong is. Elke filosoof ondergaat dus deze vorm 
vann eros. In de tweede fase, waarin de erastes ouder is geworden, valt hij op een 
ouderee jongen, of op een man die zelf op het mentale vlak zich enigszins ontwikkeld 
heeftt of hiervoor open staat. Beide vormen van eros zijn eigen aan de filosofische 
natuur.. Hij zal deze moeten doorlopen om te ontdekken wat uiteindelijk harmonieert 
mett zijn natuur.176 

9.7.. Het creatieve proces 

Hett laatste proces dat in elk van de drie levensfasen een zeer gewichtige rol speelt is 
hett creatieve proces, het voortbrengen en het verwekken. We hebben gezien dat eros 
uiteindelijkk gericht is op het produceren van een dyaGóv en dat wat de erastes 
produceertt aan hem verwant is. Het is opmerkelijk dat in alledrie de fasen het 
verwekkenn niet als een eindpunt wordt geformuleerd, maar als een beslissende stap 
inn het proces van generaliseren. Laten we naar de eerste fase kijken. In zijn contact 
mett de mooie jongen op wie hij verliefd is, verwekt de erastes kóyotx; KOXOVH; (210a7-
8).. De volgende stap die hij maakt is dat hij inziet dat de uiterlijke schoonheid van de 
jongenn op wie hij verliefd is aan die in een ander mooi lichaam verwant is. De erastes 
iss door zijn daad van verwekken aan het denken gezet. De 'mooie woorden' hebben 
dann twee functies gehad. Enerzijds ten opzichte van de jongen een verleidende en 
prijzendee rol. Het zijn Xóyoi, woorden. Diotima zegt niet, zoals in de derde fase, 
'gedachten'.. Dit interactieve aspect lijk t van belang.177 Anderzijds heeft het 
verwekkenn een reflecterende functie, die de erastes zelf aan het denken zet. Immers 

174Hett is dan ook niet zozeer te wijten aan onwetendheid dat er iets mis gaat in de opgang (zo Moravcsik 
(1972)) p. 290). Het is in eerste instantie afhankelijk van iemands natuur hoever iemand de filosofische 
ontwikkelingg doorloopt. En de mate waarin hij deze doorloopt is bepalend voor zijn mate van inzicht. 
Aann de hand van de Alkibiadesscène zal Plato duidelijk maken dat ook maatschappelijke invloeden 
iemandss vorming kunnen belemmeren, maar de mate waarin iemand beïnvloedbaar is, hangt wezenlijk 
vann zijn natuur af. 
175Ikk ben het dan ook niet eens met Moravcsik (1972) p. 289, die stelt dat de filosoof de eerste fase niet 
hoeftt door te maken. Nergens blijkt uit de tekst dat een filosoof fase één kan overslaan. Hij behoort tot 
degenee die van nature ook enige lichamelijke zwangerschap kent. Ook de passage 21 lb5 e.v. suggereert 
niett dat een 'tree' overgeslagen kan worden. Elke eerdere fase is een noodzakelijke voorwaarde voor de 
volgende. . 
176Cf.. 210e5-6, waar Diotima nogmaals onderstreept dat alle inspanningen die de erastes-filosoof zich 
getroost,, nodig zijn om het uiteindelijke Kdkóv te vinden, de Vorm het Schone. Vergelijk ook het 
e^djfV;; in 210e3, dat men enigszins overdreven zou kunnen vertalen met 'in de juiste volgorde, de ene 
fasee na de andere.' 
l77Pricee (1989) p. 41 en Ferrari (1992) p. 256 menen dat het zou gaan om liefdespoëzie. Ik denk eerder 
aann de mogelijkheid dat de erastes aan de jongen laat zien waarom hij erotische gevoelens voor hem 
koestertt en hem de juiste ideeën over pederastie wil bijbrengen, pace Sier (1997) pp. 159-160, die ten 
onrechtee meent dat de XÓY<H eerder gericht zijn op de fryoiiufivoc,. Jaeger (1943) p. 194 formuleert het 
productt als volgt: 'Speeches characterized by a feeling for higher things for noble ideals and honourable 
aspirations.'' Dit gaat mijns inziens te ver. Zie verder par. 14 van dit hoofdstuk. 
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dee volgende stap van de inwijding is de eerste stap in het generaliseren.'™ Ook al 
wordenn het liefhebben, het verwekken en het tot inzicht komen als drie 
opeenvolgendee stappen beschreven afhankelijk van het 5cï (210a4), toch wordt het 
verbandd tussen het verwekken en het verkrijgen van inzicht onderstreept, doordat 
Diotimaa het werkwoord dat het laatste weergeeft, in de aoristus heeft gezet, alsof dit 
process al begonnen is tijdens het verwekken.179 

Ookk in de tweede fase heeft het xiicxeiv JuSyouc, xoiomouc, (210cl-3) deze dubbele 
functie.. Opvallend is echter dat van de woorden wordt gezegd dat ze 'jonge mensen,' 
touqq véo-uc, in het algemeen beter zullen maken, terwijl de erastes ze lijk t uit te spreken 
tegenoverr één persoon.180 Deze ene persoon volstaat, zegt Diotima expliciet. We zien 
datt de erastes in dit stadium vorderingen heeft gemaakt ten opzichte van 
generaliseren.. Wat hij in de eerste fase nog nodig had, namelijk om stapsgewijs tot 
hett inzicht van het begrip van lichamelijke schoonheid te komen, lijk t hier niet meer 
nodig.. Direct in zijn contact met één jongeman is de erastes in staat dingen te zeggen 
diee algemene gelding hebben.181 We denken hierbij aan de manier waarop Sokrates 
zelff  te werk gaat. Zoals we* hebben gezien, is hij veelal omringd door meer jongens. 
Enn ook al richt hij zich in zijn gesprekken doorgaans op één jongen, toch zijn zijn 
woordenn tevens bedoeld voor iedereen die aanwezig is en hebben ze een algemene 
strekking.182 2 

Dee eros in de derde levensfase van de erastes-filosoof is niet meer persoons-
gebonden.. Hij heeft het wetenschappelijk denken en vervolgens de filosofie als 
partner,, al worden de vele mooie en verheven redeneringen en gedachten die hij 
creëertt misschien door leerlingen opgevangen. In ieder geval onderstreept Diotima 
mett Aoyovc, KCA Siavoiïuaxct (210d5) in sterke mate het reflecterende karakter van de 
houdingg van de erastes. Deze redeneringen en gedachten zijn zijn product, zijn 
dyadóv,, dat wil zeggen: ze komen uit hemzelf voort en weerspiegelen zijn eigen 
denken/5ióvoia.. Hij bedrijft filosofie: hij ontwikkelt zijn denken en streeft uiteindelijk 
naarr ao+ia. Opvallend is dat Diotima in deze passage niets heeft gezegd over de 
onsterfelijkheidd die de erastes door middel van het verwekken van zijn èyaBd zou 
kunnenn bereiken. Naar analogie van de Lagere Mysteriën mogen we veronderstellen 
datt wanneer de erastes niet verder komt dan het tweede niveau, zijn onsterfelijkheid 
eruitt bestaat dat hij als het ware in de aretè die hij bij de jeugd teweegbrengt 
voortleeft.. Niet alleen, omdat dit hem aanzien en bekendheid geeft, maar ook omdat 
dezee aretè zelf doorwerkt in het gedrag van zijn pupillen wanneer ze ouder worden, 
duss weer een discontinue onsterfelijkheid. 

l78Nussbaumm (1986) p. 179 suggereert dat datgene wat ik het onthechtingsproces heb genoemd, de 
erastess het inzicht geeft dat er  verwantschap is tussen xd icctXd. Ze zegt: 'A kind of therapy alters the 
lookk of the world, making the related the same, the irreplaceable replaceable.'  Ze draait mijn s inziens de 
volgordee om. Pas als de erastes het inzicht heeft in de verwantschap van xd KaXd is hij  in staat los te 
komenn van zijn hartstocht voor  één lichaam. Het is het creatieve proces dat de erastes tot het inzicht 
brengt.. Een van de manco's van de interpretati e van Nussbaum (1986) pp. 176 e.v. van de Diotima -
passagee is dat zij  nauwelijks aandacht besteedt aan het belang van het creatieve proces in de 'erotische' 
ontwikkelin gg van de filosoof. 
l79Hett  verschil in tijdstam tussen èpav, yewav en Kaxavofjaca (210a7-8) benadrukt natuurlij k ook dat 
hett  liefhebben en verwekken activiteiten zijn die een tijdlan g voortduren of zich herhalen. 
l80Dee opmerking van Sier  (1997) p. 164 dat ook in dit geval de eigenlijke adressaat van de Xóyoi de 
fryoiSuEvoc,, is, kan ik niet onderschrijven. 
1811 Daarom denk ik dat Stokes (1986) p. 174 ongelijk heeft door  het creatieve proces uit de tweede fase 
vann de filosoof op één lij n te stellen met het Jtai6ei3ew (209c2) in de Lagere Mysteriën. We hebben 
gezienn dat dit naióeóeiv onder  meer  tot doel had de band met de eromenos te versterken. En dat is juist 
niett  het geval in de tweede fase van de ontwikkelin g van de filosoof. Deze moet juist proberen los te 
komenn van het persoonlijke contact met zijn eromenos. 
l l2Datt  de woorden oïxivec, noirtoovai fteXxiouc, xoüc, véouc, (210c2-3) een verwijzin g inhouden naar 
Sokratess wordt mijns inziens onderstreept doordat ze het tegengestelde inhouden van 5ia^6eipeiv xo\x; 
véauq,, een onderdeel van de aanklacht tegen hem. 
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Hoee staat het met onsterfelijkheid in de derde fase? Diotima stelt deze vraag uit. Dit 
heeftt een dubbel effect. Ze benadrukt hiermee de continuïteit van de opgang: de 
ontwikkelingg die de erastes in de eerste en tweede fase heeft doorgemaakt is een 
fasee op weg naar het eindelijk schouwen van de Vorm het Schone. Ze bouwt de 
spanningg op en spreekt wel over het verwekken van de erastes-filosoof, maar nog 
niett over de wijze waarop hij hierdoor uiteindelijk onsterfelijk wordt.I83 

10.. De vorm het Schone en de erastes-filosoof 

Voordatt ze hiertoe overgaat, geeft Diotima een toelichting op het Schone zelf (210e6-
211b5).. Terecht hebben vele commentatoren deze passage opgevat als een 
introductiee op de Ideeënleer van Plato zelf, want ze noemt verscheidene aspecten 
vann de Vorm het Schone die we ook in de Phaedo, Respublica, en Phaedrus 
tegenkomen.1844 Toch heeft deze beschrijving mijns inziens in eerste instantie een 
functiee binnen het kader van het streven van de erastes-filosoof om onsterfelijk te 
worden.. Eros verlangt naar datgene wat hij mist. Eros is vanuit zijn natuur gericht op 
ietss dat mooi is. Hij wil dat dit hem te beurt valt. Hij kan zich echter het KOXÓV 
waarmeee hij contact heeft onmogelijk toeëigenen. De enige weg die overblijft is om 
hett KOXÓV te gebruiken als een middel een product voort te brengen waarin de 
eigenschappenn van de verwekker maar ook van het KOXÓV herkenbaar zijn. Eros 
vervultt zo een brugfunctie tussen wat sterfelijk is en wat onsterfelijk is. In deze derde 
fasee heeft de erastes het ultieme KOXÓV bereikt: in alle opzichten dat wat de erastes 
niett heeft, maar wat hij wel wil verwerven. De beschrijving van de Vorm het Schone 
maaktt duidelijk wat de erastes als sterfelijk wezen niet is en niet heeft, en waarop 
zijnn hartstocht is gericht. Hij heeft uiteindelijk een KCXXÓV aanschouwd dat niet een 
surrogaatt is voor zijn verlangen naar onsterfelijkheid, maar dat werkelijk onsterfelijk 
is.. De beschrijving van de Vorm het Schone dient mede als een spiegel voor het 
sterfelijke,, dat wil zeggen: de menselijke staat van de erastes. Bovendien blijkt uit de 
beschrijvingg die Diotima van de Vorm het Schone geeft, dat het haar ook gaat om het 
contrastt tussen de KOKÓ. die de erastes in de eerdere fasen van zijn ontwikkeling heeft 
nagejaagdd en het KOXÓV dat hij nu bereikt heeft. Dit contrast is een aspect waarop zij 
vanaff  210e5 ook na de specifieke beschrijving van de Vorm voortdurend hamert. Ik 
geeff  in het kort de eigenschappen van het KaXóv die vanuit dit perspectief relevant 
zijn. . 
a.. De Vorm het Schone is transcendent. Het Schone is niet te localiseren in een 
levendd wezen, of op aarde of in de hemel of in iets anders.185 Het contact van de 
erastess met het Schone betekent contact met een wereld die van hem gescheiden is. 
Hett Schone is op zichzelf en met zichzelf (avcó icae' aviö UE6' avtoü 21 lbl) . Door het 
schouwenn van de Vorm het Schone transcendeert de erastes-filosoof de wereld 
waaruitt hij vandaan komt. Hij is onafhankelijk geworden van verschijnselen die mooi 
zijn.. Het proces dat in het begin van de derde levensfase definitief begonnen was, zich 
tee onthechten van een persoon die mooi is of zelfs van een bepaalde vorm van kennis, 
krijgtt nu zijn beslag. De erastes heeft zich definitief losgemaakt en is niet meer een 

1833 Pace Ferrari (1992) p. 260, die meent dat de climax gelegen is in het vinden van de Vorm het Schone 
enn niet in het creëren van het product (212a5-7). 
1844 Voor  een toelichting op de passage als informatiebron voor  de leer  omtrent Vormen in het algemeen, 
ziee bijvoorbeeld: Gulley (1962) pp. 49 e.v.; Moravcsik (1972) pp. 295 e.v., Rowe (1984) pp. 53 e.v., 
Kahnn (1996) pp. 345 e.v., Hupperts & Jans(1997) pp. 114 e.v. 
1833 Voor  de chorismos van de Vorm het Schone, zie Lutoslawski (1897) pp. 226-237. Krischer  (1984) 
pp.. 60 e.v. meent dat Diotima geen chorismos, maar  alleen methexis voor  ogen staat. Daarom heeft 
Platoo chorismos in de Alkibiades-passage aangebracht: Sokrates onderscheidt zich van alle andere 
mensen.. Ik denk dat het uitgangspunt van Krischers artikel onjuist is; Diotima benadrukt zowel 
chorismoschorismos als methexis. Voor  de term chorismos, zie Vlastos (1991) pp. 264-265. 
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slaaff  van de schoonheid van een mooie jongen, of van gedrag of van een specifieke 
wetenschap.. Nu hij eenmaal de Vorm van het Schone heeft gezien, staat hij hier ver 
boven. . 
b.. De Vorm het Schone is éénvormig (uovoeiS©;, 211M, 211e4).186 Het KCXXÓV in deze 
wereldd valt uiteen in meerdere KaXd. Hiermee hangt nauw samen dat de Vorm het 
Schonee niet aan verandering onderhevig is, zoals de KaXd in onze wereld. Elk KOXÓV 
neemtt toe en neemt af. Nu eens zijn ze mooi, dan weer niet. Ze vergaan en ontstaan. 
Hett Schone is altijd (dei öv, 21 lal, b 1-2). Het is niet nu eens mooi, dan weer niet mooi, 
ookk niet op de ene plaats mooi en op de andere plaats lelijk. Bovendien is het Schone 
altijdd geldig, het is altijd het geval. Vandaar dat Diotima het Schone waarschijnlijk ook 
hett ware noemt (212a5). Een en ander betekent dat er aan de ontwikkeling van de 
erastes-filosooff  die de Vorm heeft aanschouwd een einde is gekomen. Immers het 
aanschouwenn van de Vorm het Schone geeft de persoon in kwestie het meest 
algemenee zicht op wat schoon is. De vele verschijningsvormen van het KOXÓV in deze 
wereldd maakten het leven van de erastes onrustig, dat wil zeggen: het bereiken van 
eenn icaXóv betekende doorzoeken naar een volgende waarin het schone algemener 
was.. Het proces van generaliseren is voor de erastes-filosoof als het ware tot 
stilstandd gekomen, omdat het object dat hij nu heeft bereikt onveranderlijk is. De 
discontinuee progressie van zijn mentale en intellectuele ontwikkeling is doorbroken. 
Hijj  heeft iets gevonden dat altijd is zoals het is. 
c.. De Vorm het Schone is goddelijk (211e3). 'De Vorm is niet behept met menselijk 
vleess en kleuren en veel andere sterfelijke onzin' (21 Ie 1-3). De erastes-filosoof heeft 
contactt met datgene wat werkelijk onsterfelijk is en dus goddelijk.187 Wat voorheen 
onsterfelijkheidd leek te bieden, toont, bezien vanuit het perspectief van dit goddelijke 
KOXÓV,, zijn beperkte gelding. Het proces dat zich in de erastes afspeelde, namelijk de 
voortdurendee spanning tussen het sterfelijke en onsterfelijke en het zich daartussen 
heenn en weer te bewegen, vindt zijn voleinding in het contact met datgene wat 
werkelijkk onsterfelijk is, dat wil zeggen: wat in continue zin onsterfelijk is. 
d.. De Vorm het Schone is niet mooi in bepaalde opzichten, of vanuit een bepaald 
perspectief,, of in relatie tot iets anders. De schoonheid ervan is niet afhankelijk van 
tijdd of plaats. Ze is niet te vergelijken met een gouden voorwerp, kleding of mooie 
jongens.. De Vorm het Schone is mooi in zuivere, onvermengde vorm, zonder enige 
kwalificatie.. Haar schoonheid is volmaakt. De afzonderlijke KaXd zijn inferieur aan de 
énee Vorm. De eerdere niveaus van de ontwikkeling van de erastes zijn inferieur ten 
opzichtee van de staat waarin hij door zijn contact met het Schone is terechtgekomen. 
Dee inferioriteit van de KaXd waarmee hij in die periode contact had, maakte dat ook 
datgenee wat hij produceerde, het dyaöóv, uiteindelijk een surrogaat-onsterfelijkheid 
opleverde.. Dat de Vorm het Schone in perfecte zin mooi is, zorgt ervoor dat zij een 
onweerstaanbaree aantrekkingskracht heeft die de erastes-filosoof zal stimuleren een 
öyaöóvv voort te brengen dat niet meer dezelfde gebreken zal vertonen als zijn eerdere 
producten,, maar gelijkt op het KOXÓV waarmee hij contact heeft. 
e.. De KaXd in deze wereld hebben deel aan de Vorm het Schone.tM Dat dingen of 
mensenn mooi zijn, komt doordat ze participeren in de Vorm Schoonheid. Deze 
opmerkingg moet binnen dit kader betekenen dat de erastes in zijn contact met de 
schoonheidd van de verschillende KaXd iets van de Vorm het Schone heeft vermoed. 
Wellichtt heeft dit vermoeden de erastes de beslissende impuls gegeven om door te 

186Dee term jiovoeiSéq schijnt door  Plato te zijn uitgevonden, cf. Lutoslawski (1897) p. 237. Parmenides 
(DKK  B 8,4) heeft misschien het woord uovvoYevec, gebruikt. Voor  de overeenkomsten en verschillen 
tussenn de Vorm het Schone en het xó öv van Parmenides, zie Solmsen (1971). 
1S7Taylorr  (1948s) p. 231 en n. 1 benadrukt dat de termen waarin Diotima dit contact beschrijft, ontieend 
zijnn aan het "heili g huwelijk '  uit de volksreligie. 
™Smp.™Smp. 21 lb2-3. Diotima gebruikt hier  de term ueté%eiv; voor  deze technische term voor  de relatie 
tussenn de particulari a en de Vorm, zie Phd 100c, 101c, R. 476d. 
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gaann in zijn speurtocht naar het Schone zelf. Nu begrijpen we ook beter dat Diotima 
eerderr in haar betoog dat wat mooi is beschreven had alsof het een goddelijk karakter 
had.1899 Alle KaXd hebben een sprankje van het goddelijke KaXóv in zich. Daarom 
wekkenn ze bij de erastes eros op, en vormen zij de weg waarlangs hij onsterfelijkheid 
kann bereiken. Het Symposium benadrukt dan ook dat aan het vatten van de Vorm het 
Schonee uiteindelijk de zintuiglijke waarneming ten grondslag ligt. Het hele proces van 
opgangg naar het Schone begint bij het zien van een enkel concreet individueel KOAÓV. 
Dee zintuiglijke waarneming van de erastes is een noodzakelijke eerste stap in het 
process van generaliseren, dat leidt tot kennis van de Vorm. De erastes-fllosoof moet 
dann ook iemand zijn die gevoelig is voor uiterlijk schoon, dat wil zeggen: hij moet 
gevoeligg zijn voor het 'goddelijke' in de *ahx in de wereld om hem heen. Ook al zijn 
dezee icaXd slechts zwakke gelijkenissen van het Schone zelf, toch kan het eerste 
oogcontactt met een mooie jongen, en het gevoel van ontroering en opwinding van 
beslissendd belang zijn voor de ontwikkeling van de erastes tot aan het sublieme 
eindpunt. . 

11.. Van discontinue naar  continue onsterfelijkheid 

Nadatt Diotima heeft uiteengezet wat de verschillen zijn tussen de KaXö in deze wereld 
enn de Vorm het Schone, en in hoeverre er toch een verband tussen hen is, zegt ze: 

wanneerr  iemand vanaf deze dingen hier, d.w.z. door  op de juiste manier  erastes van jongens te 
zijnn in zijn opgang dit mooie begint te aanschouwen, zal hij  bijna zijn doel bereiken. l9° 

Zee maakt hier duidelijk - hoewel dit door verschillende auteurs over het hoofd is 
gezienn - dat de erastes met het aanschouwen van de Vorm het Schone nog niet zijn 
doell  heeft bereikt.191 Het 'bijna' is veelbetekenend. Het schouwen van het ultieme 
KaXóvv is nog niet het uiteindelijke doel. De erastes moet net als in zijn contact met 
anderee KOXÓ een dyaeóv verwekken. Ook het goddelijke KaXóv in al zijn zuiverheid en 
schoonheidd prikkelt de erastes tot het verwekken van een dyaeóv en dit is pas zijn 
uiteindelijkee doel. Het contact met het goddelijke KQXÓV, dat niet verandert, dat altijd is 
zoalss het is en daarom 'waar' is, doet hem ware aretè ter wereld brengen. Dat is zijn 
product. . 

Denkk je, zei ze, dat het een onbeduidend leven wordt, wanneer een mens daarheen kijk t en het 
Schonee met het daarvoor  bestemde orgaan aanschouwt en ermee samen is? Besef je niet, zei ze, 
datt  het hem alleen op die plaats te beurt zal vallen, wanneer  hij  het Schone ziet met (het orgaan) 
waarmeee het te zien is, om niet afbeeldingen van deugd (el5coXa dpexrjc,) voort te brengen, omdat 
hijj  geen contact heeft met een afbeelding, maar  ware (deugd), omdat hij  contact heeft met het 
ware;;  dat het dan voor  hem, wanneer hij  ware deugd heeft voortgebracht en gevoed heeft, 
weggelegdd is om door  goden bemind te worden (9eo$iXet) en wanneer het al voor  iemand 
anderss van de mensen is weggelegd onsterfelijk te worden, dan voor  hem wel?192 

Nuu doet zich in deze passage iets opmerkelijks voor. Voor het eerst spreekt Diotima 
inn de context van eros over 'het daarvoor bestemde orgaan' waarmee de erastes-

mmSmp.Smp. 204c4-5, zie par. 3.6. 
ll™Smp.™Smp. 211b5-7: öxav 5T| TIC, anö x<öv5e 5id xó öpdöc, KcuSepaoxetv ènavicbv eicelvo xó ïcaXóv 
apxntaii  KCtOopdv, oxe5ov dv xt dirtoix o xou xéXouc,. 
1911 Zo bijvoorbeeld Cornford (19672) p. 127, Kramer (1959) p. 498, Moravscik (1972). 
192Sm/>.. 21 Ie4-212a7. 
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filosooffilosoof contact heeft met het Schone.193 Tot tweemaal toe benadrukt ze dat er 'iets' is 
waarmeee de erastes-filosoof het Schone moet zien.194 Terecht hebben 
commentatorenn dit verklaard als het geestesoog of devotie,.193 Dit is het passende 
orgaann waarmee de Vorm het Schone wordt aanschouwd. Nu heeft Diotima 
Sokratess erop gewezen dat een god zich niet mengt met een mens (203a2-3): Eros is 
eenn van de daimones die zorgt voor het contact tussen goden en mensen. Toch heeft 
hett er alle schijn van dat de erastes-filosoof nu wel direct contact heeft met het 
goddelijke.. >*  Hoe valt dit te rijmen met de aard van Eros, die zich voortdurend tussen 
hett sterfelijke en onsterfelijke beweegt, zonder daadwerkelijk een eenheid hiervan 
tott stand te brengen? Mogen we concluderen dat 'het orgaan' waarmee de erastes-
filosooff  contact maakt met het goddelijke Schone en daarin ware öpexfi verwekt, ook 
zelff  een goddelijk element is? Dit is zeer plausibel. Immers het product dat voortkomt 
uitt het contact tussen de erastes-filosoof en het goddelijke KOXÓV is zelf goddelijk, 
anderss zou Diotima niet spreken over dpern dXijChiq. Een product is oixetov aan de 
verwekker.. Er moet dus een sterke gelijkenis bestaan tussen hem en zijn dva6óv. Wat 
vann de erastes-filosoof hiervoor verantwoordelijk is zal naar alle waarschijnlijkheid 
eenn onsterfelijk element zijn. Wat moeten we ons voorstellen bij dpcTfj akxföql Het is 
dee hoogste deugd die voortkomt uit het contact tussen het denken van de , en 
dee Vorm het Schone. Dit moet wel ao îa zijn, immers het verlangen hiernaar is wat de 
+iXóao+o<;; kenmerkt en hem onderscheidt van mensen uit de Lagere Mysteriën. Het 
objectt van hün streven is 8ucaio<róvii en am+poauvt). De term oo+ia valt niet in deze 
passage.. Dus hierin ligt voor Diotima het verschil tussen deze groepen mensen.197 

Hett contact met het onsterfelijke KGCXÓV brengt een onsterfelijk product voort. Het 
productt is niet onsterfelijk in de zin van een discontinue progressie, maar onsterfelijk 
zoalss het goddelijke dat is. Het goddelijke is altijd hetzelfde (208a8-9): de goddelijke 
onsterfelijkheidd is een vorm van continue progressie. Met het voortbrengen van ware 
aretè,aretè, die altijd gelding heeft en nooit ophoudt te bestaan, overstijgt de erastes-
filosooff  dus zijn discontinue onsterfelijkheid.198 Hij wordt middels zijn eigen product, 

mm Ze gebruikt voor  bet contact maken naast werkwoorden voor  zien en aanschouwen ook è^órcteoöai 
(212a5).. Ze vermijd t hier  de uitdrukkin g TIKTEI V èv. Misschien heeft ze dit gedaan om aan te geven dat 
err  geen sprake is van plaatselijke gebondenheid. Zo Philipp (1980) pp. 90-91. Verder  moet elke 
suggestiee vermeden worden dat de Vorm iets zou ondergaan of zou veranderen. Dat is onmogelijk. 
Philippp verklaart het gebruik van dit werkwoord ook vanuit de gedachte dat het nu om twee gelijke 
partnerss gaat. Dit kan niet de associatie zijn van èfycmxeoQai. Vergelijk  bijvoorbeeld het gebruik van 
cbrceoOaii  door  Agathon (I95e7,196cl, 196e3). Ook in de Kleinere Mysteriën (209c2) gaat het niet om 
gelijkee partners. 
mmSmp.Smp. 212al-2: ... icai étceïvo <$ Seï Oecouévov icai auvóvcoq avrqi ; en Smp. 212a3: ópwvxi ($ 
ópocövv TÓ KCtXÓV, ... 
l95Cf.. Plato R. 518c, 490b, 532a, 533d, Phdr. 247c. Cf. Moravscik (1972) p. 290. 
196Datt  Stokes' behandeling van de Diotima-passage (1986), als zou deze voortdurend gerelateerd zijn 
aann de gastheer  van het symposion, Agathon, vergezocht en onjuist is, blijk t uit zijn commentaar  op 
dezee passage. Hij  beweert (p. 181) dat het de dichters zijn (van wie Agathon er  één is) die de herinnering 
aann de ware aretè bewaren. Het gaat echter  in dit stadium geenszins om de dichters. Hierover  heeft ze in 
dee Lagere Mysteriën gesproken. De aretè die een dichter  als Homeros in stand houdt is bijvoorbeeld die 
vann Achilleus, niet die van een filosoof. 
197Cf.. Phd 69b, waar  Sokrates stelt dat ware deugd gepaard gaat met oo^ia. 
198Penderr  (1992) p. 85 verklaart het verschil tussen de onsterfelijkheid van de erastes-filosoof op dit 
niveauu en die van bijvoorbeeld ouders die in hun kinderen voortleven door  te stellen dat de kinderen die 
dee filosoof voortbrengt - intelligentie en de rest van deugd - niet onafhankelijk van hem kunnen bestaan, 
immerss ze zijn een eigenschap van de ziel. Daarom kan er  niet van hem gezegd worden dat hij  na de 
doodd deze kinderen 'achterlaat'. Ik denk niet dat dit een juiste voorstelling van zaken is. De dpetfj  die de 
mensenn uit de Lagere Mysteriën hebben, verschilt niet van de dXnèrtc, dpeTrj  van de erastes-filosoof 
doordatt  deze laatste een eigenschap van de ziel zou zijn en die andere niet. Beide zijn een eigenschap van 
dee ziel, maar  beide kunnen in concrete handelingen en gedachten omgezet worden. Wel is het zo, dat 
Diotimaa niet expliciet aangeeft hoe dit in het geval van de dknÖTiS dpettï zich realiseert. In het 
SymposiumSymposium ligt de nadruk op de mogelijkheid van de mens tijdens zijn leven het goddelijke in zichzelf te 
activerenn door  het contact met de goddelijke Vorm het Schone. Price (1989) pp. 51-53 meent dat de 
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datt zijn wezen weergeeft, onsterfelijk zoals het goddelijke dat is. De filosoof is dus, 
volgenss Diotima, in staat, en wel vanuit zichzelf, op grond van eigen kracht, om de 
deelnamee aan onsterfelijkheid (208b3) die een inferieure vorm van onsterfelijkheid 
oplevert,, om te zetten in onsterfelijkheid in de volle zin van het woord.19» Wanneer hij 
ervoorr gezorgd heeft dat zijn product levensvatbaar is en zich ontwikkelt (Operatieve?), 
wordtt hij eeo$iA,fte (212a6), een vriend van de goden, dat wil zeggen: hij wordt door 
henn als een van hen beschouwd.200 Dat hij zijn einddoel heeft bereikt, wordt door dit 
woordd scherp weergegeven. Als erastes, als de belichaming van Eros, werd hij 
steedss door eros gedreven. Zo was hij in het begin van de derde fase 4>IXÓ<K><|KX;, 
iemandd die door eros werd gedreven oo^ia na te streven. Nu zijn als het ware de 
rollenn omgedraaid. Hij is object geworden van $iAéco. Dit betekent dat hij is 
uitgestegenn boven eros, en er niet meer door wordt aangedreven. Hij is opgehouden 
eenn erastes en een filosoof te zijn. Hij heeft oo îa bereikt en verblijft als een aó̂ oc, op 
hett niveau van het goddelijke.201 

Mett enige voorzichtigheid zou ik de naam van Diotima in verband willen brengen met 
dee term eeô iXfv;. Zij lijk t iemand te zijn die zelf het hoogste niveau van de inwijding 
heeftt doorgemaakt en contact heeft met de Vorm het Schone. Dit büjkt ook uit de 
manierr waarop zij zich ten opzichte van Sokrates gedraagt, namelijk als iemand die 
hemm leert waartoe de juiste toepassing van eros kan leiden, zonder daarbij enige 
erotischee gevoelens jegens hem te koesteren. Zij is Qeo$i\r\q en geen erastes meer. 
Alss zij een door Plato verzonnen karakter is, dan heeft hij haar een naam gegeven die 
aangeeftt dat zij vanwege haar kennis 'in ere staat bij Zeus' en dus door de god der 
godenn wordt bemind.202 

Alss onze interpretatie van de laatste 'erotische' handeling die een erastes-filosoof 
verrichtt juist is, dan mogen we concluderen dat er eigenlijk geen breuk is tussen de 
onsterfelijkheidsopvattingg in het Symposium en die in de Phaedo.™ Het Symposium 

erastess niet stopt bij  een exclusieve toewijding aan het schouwen van de Vorm het Schone. Deze 
individuelee contemplatie zou volgens hem niet betekenen dat de erastes onverschillig is ten opzichte van 
anderee mensen. Hij  spreekt over  'social virtue' . Dit is juist, als we de leer  uit de Respublica toevoegen 
aann het Symposium. Maar  strikt genomen is dit aspect in het Symposium niet aanwezig. 
1999 De voorzichtige formulering die Diotima (212a6-7) gebruikt, 'wanneer  het al voor  iemand anders van 
dee mensen is weggelegd onsterfelijk te worden, dan voor  voor  hem wel', hanteert Plato vaker  wanneer 
hett  gaat om de onsterfelijkheid van mensen. Cf. Wippern (1965) n. 123. Na ampele overwegingen 
bereiktt  Sier  (1997) p. 194 ook de conclusie dat de filosofische ziel 'ein bewuBtes und individuelles 
Fortlebenn nach dem Tode geniefit.'  Hij  komt echter  op een andere manier  tot deze conclusie dan ik. 
^"D ee term Oeo îXifc zou ook kunnen betekenen 'god(en) beminnend', maar  deze betekenis is hier  niet 
opp zijn plaats. 
2011 Vergelijk Respublica 613a7-bl: 'want de goden verwaarlozen degene niet wie ook maar  bereid is zijn 
bestt  te doen rechtvaardig te worden en door  deugd te betrachten zo gelijk mogelijk te worden aan god 
alss dit voor  een mens is weggelegd.'  (icai éTtitnSeikov apeTqv eic, öaov Suvatóv dvOpcóicot) 
óuoiovoöaii  6e<p). Voor  andere plaatsen waar  het streven van de deugdzame mens gelijk wordt gesteld 
aann het streven gelijk aan god te worden, zie R. 383c, 500c-d, 501b-ct Tht. 176b-177a, Leg. 716b-d. 
Voorr  de gedachte dat de goden voor  mensen zullen zorgdragen in hun streven naar  onsterfelijkheid, zie 
ApologieApologie 41c, cf. Slings &  Strycker  (1994) pp. 232 e.v. 
^Doverr  (19822) p. 137 laat zien dat de naam Diotima naar  analogie van 6e<muoc, kan betekenen 
'geëerdd door  Zeus' of 'Zeus erend'. Als Plato met de naam heeft willen verwijzen naar  6eo$iA.TJ<̂  
moetenn we hem passief opvatten. Nussbaum (1986) p. 177 en n. 28 meent dat Plato de 
dubbelzinnigheidd van de naam Diotima opzettelijk heeft aangebracht, maar  maakt niet duidelijk in 
hoeverree deze dubbelzinnigheid functioneel is. Zij  brengt de naam Diotima overigens niet in verband 
mett  Beô iXrV; . Haar  suggestie dat Plutarchus de naam Timandra, een hetaire van Alkibiades, gevormd 
heeftt  als toespeling op de naam Diotima lijk t al te inventief. Bij  herlezing van het hoofdstuk van 
Halperinn (1990) 'Why is Diotima a Woman', zie ik dat ook St. Lowenstam "Paradoxes in Plato's 
Symposium"Symposium" in: Ramus 14 (1985) pp. 85-104 de naam Diotima uitlegt met verwijzing naar  Geo îM? 
(ziee Halperin (1990) p. 195, n. 51). 
^Degenenn die menen dat er  een breuk is tussen de Phaedo en het Symposium zijn bijvoorbeeld 
Hackforthh (1950) p. 44, Wippern (1965) p. 134 en 141/142, Krischer  (1984) p. 58 en Morgan (1990) p. 
911 e.v. 
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behandeltt de vraag van de onsterfelijkheid vanuit het perspectief van het leven van de 
menss in het algemeen en niet uitsluitend van de filosoof.20*  Veel mensen stijgen, zo laat 
Platoo ons zien, tijdens hun leven niet uit boven verlangens die voortkomen uit 
lichamelijkee behoeften. Vanuit hun aard zijn ze tevreden met de bevrediging van 
dergelijkee verlangens, en hun geluk vinden zij in een vorm van onsterfelijkheid die 
gebaseerdd is op deze lichamelijke verlangens. Ze zijn niet in staat zich verder te 
ontwikkelen.. Ze zijn gericht op de wereld die hen omgeeft, of het nu het gezin en de 
familiee is of de gemeenschap waarin zij leven. Zij komen niet tot het inzicht dat het 
voorr de mens mogelijk is tijdens het leven nog een andere vorm van onsterfelijkheid 
tee exploreren.203 Het contrast tussen deze levenswijze en die van de filosoof is in het 
SymposiumSymposium scherp aangebracht. De erastes-filosoof heeft wél het vermogen te 
ontdekkenn dat de mens tijdens zijn leven een heel andere onsterfelijkheid kan 
realiseren.. Door het rationele in zichzelf te ontwikkelen en zijn denken los te maken 
vann de wereld die hem omgeeft en te oefenen in het vormen van algemene begrippen 
weett hij de contingente wereld de rug toe te keren en contact te maken met het 
goddelijke.. Door zijn denken te oefenen in het opsporen van het verwante tussen de 
dingen,, van het ene over het vele, lukt het hem inzicht te krijgen in datgene wat altijd 
constantt en één is. Zo heeft hij het rationele in zichzelf volledig tot ontwikkeling 
gebrachtt en het goddelijke in zichzelf ontdekt. Immers hij is in staat in contact met die 
onveranderlijkee goddelijke entiteit iets gelijksoortigs voort te brengen.206 Dus deze 
ontdekkingg van het goddelijke doet hem beseffen dat hij zelf deelheeft aan het 
goddeüjke.. Zijn ocxjüa betreft onder meer dat hij inziet dat zijn ziel zelf een onsterfelijk 
elementt in zich heeft. Maar dit besef maakt tegelijk het goddelijke in hem wakker en 
activeertt dit, zodat hij 'goddelijke' producten voortbrengt. 

Platoo maakt dus in het Symposium duidelijk dat het voor de mens is weggelegd tijdens 
zijnn leven in te zien dat hij een goddelijk element in zichzelf heeft dat verwant is aan 
dee goddelijke Vorm het Schone. Op eigen kracht, door zijn denken te ontwikkelen, 
komtt hij tot de ontdekking van die Vorm. De stap naar anamnese, die Plato hier niet 
expliciteert,, is klein. Immers, die ontdekking komt uit hemzelf voort. 
Err zijn dus centrale gedachten uit de Phaedo verankerd in de rede van Diotima. Maar 
Platoo heeft mijns inziens in het Symposium ook een aanzet gegeven voor de 
opvattingenn die hij in de Respublica omtrent de ziel zal ontvouwen. Er zijn duidelijke 
sporenn aanwezig van de drie delen van de ziel die hij in de Respublica onderscheidt.207 

Dezee delen staan in nauw verband met drie verschillende 'levens' of gedrags-
patronenn van mensen:208 het ércievunxiKóv correspondeert met het leven waarin de 
lichamelijkee begeerten en primitieve instincten centraal staan en het gedrag dat 

^Di tt is ook door Luce (1952) p. 139-140 duidelijk geformuleerd als antwoord op Hackforth (1950). 
2055 Deze gedachte wordt ook indirect in de Phaedo weergegeven. Degene die de gewone deugden van 
eenn goed burger nastreeft heeft niet het inzicht verworven dat nodig is om aretè tot ware aretè te maken. 
Ditt inzicht betreft de kennis van de universele standaarden die de Vormen van de verschillende deugden 
zijn.. Maar dit inzicht is tegelijk kennis van het feit dat deze standaarden bestaan, dat wil zeggen: van de 
goddelijkee wereld (Cf. Phd. 82a-b, 69b). Voor de relatie tussen de Phaedo en het Symposium wat 
betreftt de onsterfelijkheidsgedachte, zie Sier (1997) pp. 196-197. 
^Cf.. Ti. 90b6 e.v., waar een weergave wordt gegeven van de laatste fase van de filosoof in het 
Symposium:Symposium: 'degene die zich toegelegd heeft op de liefde voor kennis en op ware inzichten en die deze 
vermogenss van zichzelf bij uitstek getraind heeft, moet wel, denk ik, onsterfelijke en goddelijke 
gedachtenn koesteren, als hij contact heeft met de waarheid; voor zover het voor de menselijke natuur 
mogelijkk is om aan onsterfelijkheid deel te hebben, moet hij degene zijn die dit verkrijgt en uiterst 
gelukkigg is, omdat hij altijd zorg draagt voor het goddelijke en omdat hij de in hem wonende daimon in 
perfectee orde houdt' Ook Sier (1997) p. 182 merkt dit op. 
'"Voorr de theorie van de drie delen van de ziel in de Respublica, zie onder anderen Cross & Woozley 
(1964)) pp. 112 e.v., Annas (1981) pp. 123 e.v., Reeve (1988) pp. 118 e.v. en Irwin (1995) pp. 203 e.v. 
Voorr de relatie tussen het Symposium en de Respublica in dit opzicht, vergelijk Sier (1997) pp. 118 e.v. 
enn 132 e.v. 
2«Ziee Annas (1981) p. 125, Williams (1973), Reeve (1988) pp. 153 e.v. 
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ervoorr zorgt, dat deze begeerten bevredigd worden. Zo noemt hij dit deel van de ziel 
ookk het deel dat van geld en winst houdt.209 Geld en bezit maken dat men zonder 
belemmeringg aan zijn verlangens kan toegeven. Het 8\)u.oei5é<;, waar de energie, 
assertiviteit,, moed en emoties als toorn zetelen, noemt hij ook wel het deel dat van 
overwinningg en eer houdt.210 Het correspondeert dus met het leven waarin competitie 
enn TIM.TÏ centraal staan. Het toyumicóv is het redelijke deel van de ziel dat ook genoemd 
wordtt het deel dat van wijsheid en leren houdt211 Het is het deel dat zoekt naar de 
waarheidd en naar kennis. 
Wanneerr Diotima een onderscheid maakt tussen het specifieke en het generieke 
gebruikk van eros, noemt ze drie terreinen van generieke eros: geldmaken, het houden 
vann sport en filosofie.212 Deze corresponderen met de hierboven genoemde drie 
soortenn levenspatronen,213 en worden vervolgens uitgewerkt, de laatste twee in 
respectievelijkrespectievelijk de Lagere en Hogere Mysteriën. We hebben gezien dat de 
zogenaamdee lichamelijke eros meer is dan alleen het verkrijgen van nageslacht. Deze 
eross houdt ook in het verzorgen en beschermen van het kroost. Het geldverdienen is 
derhalvee een aspect van de wijze waarop heteroseksuele mensen hun eros gestalte 
geven.2144 Sportbeoefening is een voorbeeld van de îXoxtnia, en filosofie betreft de 
Hogeree Mysteriën. Dus de manieren van de realisering van onsterfelijkheid in het 
SymposiumSymposium corresponderen met de drie 'levens' uit de Respublica.2li 

Eenn tweede belangrijke overeenkomst tussen de Respublica en het Symposium is dat 
inn beide dialogen duidelijk gemaakt wordt dat het voor de mens is weggelegd om 
reedss tijdens zijn leven contact te maken met de Vormen. Bovendien komt in beide 
dialogenn de theorie van de anamnese niet expliciet aan bod.216 In de Phaedo wordt 
sterkk benadrukt dat de filosoof vóór zijn geboorte contact heeft gehad met de Vormen 
en/off  pas na zijn dood het voorwerp van zijn verlangen (inzicht) zal verkrijgen. 
Immerss de ziel dient zich geheel losgemaakt te hebben van het lichamelijke vóór zij 
dee waarheid leert kennen.217 Toch is dit niet de enige voorstelling van zaken in de 
Phaedo.Phaedo. Ook in deze dialoog wordt verondersteld dat de filosoof tijdens zijn leven het 
goddelijkee kan aanschouwen en zich daaraan kan voeden.218 Bovendien kunnen 
waarneembaree voorwerpen een stimulerende rol spelen in het proces zich een 
bepaaldee Vorm te herinneren.219 Het Symposium vertoont dus bepaalde 
overeenkomstenn met centrale gedachten uit de Phaedo en de Respublica, en dit 
maaktt het waarschijnlijk dat het Symposium in belangrijke opzichten een brug slaat 
tussenn de Phaedo en de Respublica P° 

^^iXoxp^aTo^^iXoKepÖéq ;;  cf. R. 436al, 549b2,580e2,581a5. 
210^iXóvuco^/4>iXÓTi(i.oq ;;  cf. R. 551a7, 581b. Ook in de Phaedo (68b-c) komen beide termen 
4>iXoxpr|u,aToqq en ^IXÓTIUOC , voor, maar  zij  zijn beide eigenschappen van de (friXoacónatoi; die 
tegenoverr  de $iXóoo$o<; staat 
^ '^Ooude^ ;;  cf. R. 376b, 581b. 
2122 Smp. 205d4-5: f| Katd xpnumiauóv f\ KOTÖ ^lAoyuuvaaria v f\ Kara ^iXoco^iav . 
213Ditt  wordt ook gesuggereerd door  O' Brien (1984) pp. 188-9 en Ferrari (1992) p. 272, n. 33. 
2144 Ook in de Phaedo (66c-d) wordt een relatie gelegd tussen geldverdienen en de verzorging 
(Öepaneia),, maar  hier  wordt de verzorging direct gekoppeld aan de verzorging van het lichaam zelf, dat 
inn rui l hiervoor  van ons slavendienst vergt. 
215215 Pace Irwi n (1995) p. 303, die spreekt over  "Plato' s silence in the Symposium about the tripartitio n of 
thee soul'. Het heeft er  dus alle schijn van dat de driedeling van de ziel wel, zij  het impliciet, aanwezig is. 
2166 Het is niet zeker  of/?. 518c een verwijzing inhoudt naar  de anamnese-theorie zoals deze in de Meno, 
PhaedoPhaedo en Phaedrus wordt weergegeven. 
™Phd.™Phd. 66e e.v„  79dl-7. 
™Phd.™Phd. 84a-b. 
™Pha\™Pha\ 73c-75c. 
2200 Anderson (1993) p. 57 meent dat Diotima's opvatting over  kennis in wezen dezelfde is als de definitie 
vann kennis in de Meno. Het verschil tussen $ó4Q en ercicrnjiT i is niet een verschil in object, maar  een 
verschill  in de mate van inzicht of begrip. Kennis houdt in dat er  inzicht is in de samenhang van 
verschillendee beweringen en dat men rekenschap kan geven waarom iets is zoals het is. De laatste stap 
vann de derde fase waarin de erastes de Vorm het Schone aanschouwt, beschouwt Anderson als een 
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Alss afsluiting van deze paragraaf wil ik aan de hand van een schema laten zien dat 
Diotimaa in haar rede op verschillende niveaus patronen ontsluit die een drievoudige 
structuurr hebben. En deze patronen corresponderen met elkaar dusdanig dat deze 
parallelliee de verschillende niveaus van de manifestatie van eros tot een eenheid 
brengt. . 

Er aa is: voorbeeldenn van 

'generieke''  eros 
veranderingenn in de 

mens s 
vormenn van 
onsterfelijkheid d 

ontwikkelin gg van 

dee filosoof 

sluw w 

<|»povf)0£cix; ; 

fyiXoaotyav fyiXoaotyav 

geldverdienen n 

sport t 

filosofie e 

lichamelijk k 

psychisch h 

quaa kennis 

procreatie e 

$iXot iu, ia a 

4>iAx>ao<|tia a 

lichamelijkee niveau 

psychischee niveau 

kennis-niveau u 

mystiekee ervaring (pp. 63-64). Diotima zou zichzelf tegenspreken in haar opvatting over kennis (kennis 
diee verandert-kennis die een onveranderlijke entiteit als object heeft), maar aangezien ze praat over een 
mystiekee ervaring, spreekt ze over kennis van een heel andere orde en zo haalt ze de contradictie weg. 
Dezee verklaring lijk t mij onvolkomen. Diotima laat juist zien dat direct uit de wetenschappen en de 
filosofiee de kennis voortkomt die de Vorm als object heeft. Bovendien is er een breuk tussen de tweede 
enn derde fase van de ontwikkeling. In de eerste twee fasen is het inzicht dat de erastes-fïlosoof vormt, 
gebaseerdd op de particularia. De begripsvorming komt tot stand vanuit generalisatie van de concrete 
'dingen'' die ïcaXóc, zijn. In fase drie is dat niet het geval. Vandaar dat Diotima benadrukt dat de erastes in 
dezee fase definitief breekt met zijn persoonsgebonden eros. Haar voorstelling van zaken doet eerder 
denkenn aan de Lijnvergelijking in de Respublica, waarin de bovenste helft van het lijnstuk ( èmotriuii, 
cf.. 533d en 544a) onderverdeeld wordt in Sidvoia en vónaic,. Op basis van de tekst van de Respublica 
iss het waarschijnlijk dat beide vormen van het denkvermogen betrekking hebben op de Vormen. 
Immerss hij spreekt over het vierkant zelf en de diagonaal zelf (5 lOd; vergelijk ook 51 ld, waar Plato stelt 
datt de objecten van Sidvoia de voirtd zijn, wanneer ze bestudeerd worden in verband met het eerste 
beginsel).. In het Symposium wordt echter duidelijk gemaakt dat de objecten van de èjnanïuai nog geen 
Vormenn zijn. Uitsluitend één bepaalde éjiiarnuti heeft betrekking op de Vorm het Schone. Dit doet 
denkenn aan de opmerking van Aristoteles in de Metaphysica dat Plato een tussenliggende klasse van 
objectenn aannam tussen de particularia en de Vormen (Met. 987bl4, voor andere plaatsen zie Ross 
(1924)) ad loc). Ross pp. 167-168 vraagt zich af of deze leerstelling afkomstig is uit de dialogen van 
Plato.. Hij verwijst naar Phd. 74c, R. 526a, Phil. 56e. In al deze passages is wel een suggestie in die 
richting,richting, maar meer niet. Alleen in Ti. 50c onderscheidt Plato duidelijk de geometrische figuren van de 
Vormenn als een aparte klasse. Mijns inziens komt juist de passage 2I0c6-el uit het Symposium in 
aanmerkingg als een tekst die Aristoteles tot de conclusie van een tussenklasse heeft kunnen brengen, 
temeerr daar Aristoteles zijn opmerking maakt direct nadat hij gesteld heeft, dat Sokrates in tegenstelling 
tott Plato de Vormen niet aannam, hetgeen mijns inziens (zie par. 16) ook in de Hogere Mysteriën wordt 
duidelijkk gemaakt. 
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12.. De eenheid van er  os: specifieke en generieke eros 

Diotimaa spreekt over één Eros die uiteenlopende aspecten belichaamt. We gebruiken 
dee terra ëpeoc,, ëpaanv; en épdv alleen voor een specifieke vorm ervan, namelijk de 
'erotische'' vorm. Iemand die $iXóoo<fro<; is noemen we geen erastes. Toch laat zij in de 
Hogeree Mysteriën zien dat een $iA.óoo$oi; bij uitstek een ëpaairyq is. Vele 
commentatorenn hebben hieruit geconcludeerd dat Diotima twee vormen van eros 
onderscheidt:: de specifieke erotische vorm en een generieke eros, die gericht is op 
hett bereiken of verwerven van andere goede dingen, en dat deze twee in feite los van 
elkaarr staan.221 Hoe kunnen we dit rijmen met het feit dat zij zeer nadrukkelijk stelt 
datt er maar één daimon is die Eros heet? Waaruit bestaat die eenheid als Eros door 
uiteenlopendee eigenschappen wordt gekenmerkt die los van elkaar zouden staan? 
Inn 205b6-7 zegt Diotima met nadruk dat de specifieke eros de naam van het geheel 
heeftt gekregen en niet andersom. Dat wil zeggen: épooc, verwijst eigenlijk naar een 
geheell  (öXov), terwijl in het feitelijk taalgebruik de mensen met eros uitsluitend de 
erotischee of lichamelijke vorm bedoelen. Vervolgens merkt ze in 206 cl-3 op, dat alle 
mensenn zowel wat het lichaam als wat de ziel betreft zwanger zijn en dat deze 
zwangerschapp hen ertoe brengt voort te brengen. Er zijn dus geen mensen die de 
lichamelijkee vorm van eros niet kennen. Vervolgens hebben we gezien dat ze twee 
groepenn onderscheidt: degenen bij wie de lichamelijke zwangerschap en dus de 
lichamelijkee eros overheerst en degenen die meer erop gericht zijn een geestelijk 
productt voort te brengen (208e 1-4). We hebben gezien dat zowel kunstenaars en 
wetgeverss als de filosofen tot deze klasse behoren en dus ook een lichamelijke vorm 
vann eros kennen. Het is dus onjuist om te zeggen dat Diotima een onderscheid maakt 
tussenn een specifieke en een generieke eros, alsof ze daarmee twee aparte aspecten 
vann eros aanduidt. Elke vorm van de zogenaamde generieke eros komt voort uit de 
erotischee vorm van eros en vormt daarmee één geheel. Er is in de ogen van Diotima 
geenn eros zonder een lichamelijke belangstelling. Alle mensen beginnen hun 
erotischee ontwikkeling met een verlangen naar mooie lichamen. Dit is eigen aan de 
menselijkee natuur. Elke andere vorm van eros komt hieruit voort. Bij heteroseksuelen 
iss dat bijvoorbeeld het verlangen om geld te verdienen om de zorg voor hun kroost zo 
goedd mogelijk te verrichten, maar ook om hun seksuele verlangens te kunnen 
bevredigenn (prostitutie). Bij homoseksuelen komt uit de lichamelijke eros het 
verlangenn voort om te presteren en optimaal te functioneren, teneinde bij andere 
mannenn of jongens waardering te oogsten. Dit kan op het vlak van sport, kunst, 
gedrag,, en dergelijke liggen. Bij enkelen echter leiden hun homoseksuele verlangens 
tott het streven naar de hoogste vorm van kennis. Eros is dus een eenheid en volgt in 
principee steeds hetzelfde patroon,222 

2211 Degenen die expliciet een scheiding aanbrengen tussen specifieke en generieke eros zijn bijv . Wippem 
(1965)) p. 130, Stokes (1986) pp. 156-157, Santas (1988) pp. 32 e.v. en Ferrar i (1992) pp. 254 e.v. 
mmYkYk denk daarom dat Comford (19672) pp. 121 en 129 gelijk heeft als hij  eros beschrijft als 'a single 
forcee or  fund of energy' en dat eros niet wordt voorgesteld als een 'aspiration' die uit verschillende delen 
bestaatt  (zo Moravcsik (1972) pp. 290-291). Dat eros uiteenlopende realiseringen kent, heeft te maken 
mett  de verschillen in de menselijke natuur. Cf. ook Cummings (1976) p. 23, die min of meer  dezelfde 
beweringg doet als hierboven is gesteld: 'Diotim a here makes the important point that all, or  at least other, 
desiress get their  force from the same source of energy as erotic love - indeed that all desires have an 
eroticc component nearly proportional to their  force.' 
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13.. Homo-erotiek: het probleem van de gender 

Inn het recente commentaar van Allen op het Symposium vinden we de opmerkelijke 
uitspraak:: 'Diotima's own view, which Socrates accepts for the excellent reason that 
itt is his own, is certainly heterosexual and fundamentally ascetic; sexual intercourse is 
byy nature directed to the procreation of children.' Om zijn stellingname te onder-
bouwenn dat Plato homoseksualiteit veroordeelde, verwijst hij naar passages in de 
RespublicaRespublica en de Wetten, waaruit blijkt dat homoseksualiteit mannen ongeschikt 
maaktt voor het huwelijk en tegennatuurlijk is.223 Dit is een gangbare manier geweest 
omm de Diotima-passage te interpreteren: tegen de achtergrond van negatieve 
opmerkingenn van Plato over homoseksualiteit in latere dialogen concludeert men 
eenvoudigwegg dat Plato bij monde van Diotima dezelfde opvatting ook in het 
SymposiumSymposium ventileert, waarbij men nota bene een aantal passages uit haar rede 
negeertt en zich vooral concentreert op de laatste levensfase van de erastes-filosoof. 
Bovendienn geeft men als bewijs voor Plato's vermeende negatieve houding tegenover 
homoseksualiteitt passages uit de Respublica en de Wetten, maar zwijgt over de 
Phaedrus. Phaedrus. 
Uitt onze analyse van het Symposium is tot dusverre zonneklaar gebleken dat 
homoseksualiteitt en homo-erotiek een centraal onderwerp van de dialoog vormen. 
Dee lezer is met diepgaande analyses geconfronteerd over allerlei aspecten van 
homoseksuelee en homo-erotische relaties, maar heeft heel weinig vernomen over 
eross als de basis van de relatie tussen man en vrouw. Mijns inziens zijn deze analyses 
nodigg geweest om de lezer voor te bereiden op wat Diotima over dit onderwerp te 
zeggenn heeft. Ze kan derhalve over bepaalde aspecten van eros zeer kort zijn. Dit is 
ookk nodig, omdat haar rede een andere invalshoek heeft en ver uitstijgt boven de 
manierr waarop de andere sprekers eros hadden behandeld. Het Symposium als 
geheell  is 'dialectisch': wanneer de lezer met de rede van Diotima wordt 
geconfronteerd,, heeft hij/zij reeds allerlei denkstappen op het gebied van eros 
doorlopenn en is goed toegerust om haar moeilijke betoog te volgen. Het zou dan ook 
zeerr vreemd zijn als Diotima met een heel andere visie op homoseksualiteit en homo-
erotiekk zou aankomen, zonder dat zij dat zeer nadrukkelijk zou aangeven. Iemand die 
ervann uitgaat dat Diotima het primaat van de heteroseksualiteit verkondigt en zich 
tegenn homofiele liefde zou verzetten, moet onvermijdelijk tot de conclusie komen dat 
err een sterke breuk ligt tussen de eerste vijf redevoeringen en de bijdrage van 
Sokrates.. Het tegendeel is echter waar. Diotima sluit in veel opzichten nauw aan bij 
dee vorige sprekers en veronderstelt kennis die de toehoorder/lezer na bestudering 
hiervann heeft opgedaan. Belangrijk in dit opzicht is de grote mate van intertekstualiteit 
tussenn het betoog van Diotima/Sokrates en die van de vorige sprekers. Juist waar het 
gaatt om het onderwerp van de homo-erotiek is deze erg opvallend. We zullen 
hieronderr nader op dit punt ingaan. 
Verderr is het methodologisch onjuist om bij de interpretatie van de rede van Diotima 
sterkk te leunen op wat Plato in latere dialogen over homo-erotiek en homoseksualiteit 
heeftt gezegd. Dit doet mijns inziens niet voldoende recht aan de genuanceerde en 
rijkee gedachtes die Diotima onder woorden brengt en bovendien lopen we het risico 
dee stadia van een ontwikkeling in het denken van Plato op dit terrein te miskennen. 

223Allenn (1991) pp. 17-18 en p. 46. Hij  verwijst naar  R. 403a-c, Leg. 838e, 841d, 836c-e, 636c. 
Bovendienn geeft hij  als ondersteunende plaatsen Arist . Pol. II , 1262a32-37 en Eth. Nic. VII , 1148b27-
30.. Het is echter  zeer  onduidelijk wat de zin is van een verwijzing naar  deze twee passages uit het corpus 
vann Aristoteles binnen een bespreking van het Symposium. De passage uit de Politica betreft een 
besprekingg van de Respublica van Plato. De opmerking van Aristoteles in de Ethica heeft geen 
betrekkingg op Plato. Bovendien spreekt Aristoteles hier  over  de pathicus, de man die in de seksualiteit 
mett  een andere man de passieve rol vervult. Zie Hupperts &  Poortman (1997) p. 381. 
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Zoalss we hebben gezien, heeft Plato de toehoorder/lezer aan de hand van de rede van 
Agathonn geconfronteerd met de gedachte dat Eros en ook het object van Eros, de 
erastess en in zekere mate ook de eromenos, feminiene trekken zouden hebben. 
Agathonn gebruikt de termen ana\ó<; en uaXBaicóc, om degenen die bevangen worden 
doorr eros een vrouwelijke gender te geven. De termen geven hen zowel uiterlijk als 
innerlijkk vrouwelijke trekken. We hebben dit uitgelegd als een gedachte die 
voortkomtt uit de persoon van Agathon zelf. Plato diskwalificeert Agathon hiermee 
niet t 
Tochh breekt Diotima met deze gedachte. In de passage waarin ze direct na de mythe 
hett karakter van Eros toelicht, ontkent ze expliciet dat Eros, dat wil zeggen: de 
erastes,, djcaXóc, zou zijn. Integendeel, hij is aicXripóc, Kal aüxunpóc,, ruw en smerig 
(203c7-dl).. Volgens haar is de eromenos datgene wat beminnelijk (to èpaoxóv 204c4), 
Kakó<;Kakó<; en dppóq, teder, gracieus, is, een eigenschap die Sappho aan de Gratiën 
toekent.2244 Als er een element is in de doctrine van Diotima over Eros dat 
'gefeminiseerd'' wordt, is dat de eromenos.225 Ook de beschrijving die Diotima verder 
vann Eros als erastes geeft, betreft eigenschappen die in de ogen van de gemiddelde 
Athenerr mannelijke eigenschappen zijn: hij is dvSpeïoc,, ÈJUPOUXÓC;, 9npevni<;, enz.226 Het 
belangrijkstee dat hij van zijn moeder heeft geërfd is zijn staat van èvSeia. De erastes 
mistt dingen en wil daarover beschikken. Maar deze staat wordt direct omgezet in een 
viriell  en energiek afgaan op zijn doel. 
Halperinn heeft onlangs in een zeer subtiele interpretatie van de Diotima-passage 
betoogdd dat Plato Eros feminiseert.227 Eén van de pijlers van deze interpretatie is dat 
Diotimaa de termen xiicteiv en yewöv zonder betekenisonderscheid zou toepassen.228 Dit 
iss mijns inziens onjuist. In de Appendix heb ik het gebruik van de termen xiicieiv, 
yewav,, Kvelv en de substantiva TÓKÔ , yévvrtau;, irfrnaiq, yéveaiq en het adjectivum èyK\>\uav 
inn het corpus van Plato onderzocht. Hieruit kunnen de volgende conclusies getrokken 
worden: : 
1.. Aansluitend bij het gewone taalgebruik van Griekse auteurs gebruikt Plato xbcreiv 
inn principe voor de vrouwelijke bijdrage en yewdv voor de mannelijke bijdrage aan het 
process van de totstandkoming van kinderen. Dit geldt voor een biologische context, 
enn juist als beide naast elkaar worden gebruikt. In de gevallen waarin de termen 
metaforischh worden toegepast, is er vaak geen onderscheid aan te brengen. 
2.. De termen yéwiysu; en Yéveooc, hebben bij Plato een vagere connotatie dan yewdv en 
kunnenn wel op één lij n staan met Küncat;. 

^ ^ ( e d . V o i g t ) . . 
^Andersonn (1993) pp. 72 e.v. meent dat volgens het verslag van Diotima in een liefdesrelatie beide 
partnerss zowel erastes als eromenos zijn en dat haar  kritiek op de vorige sprekers eruit bestaat dat zij  dit 
niétt  hebben ingezien. Dit is een uiterst dubieuze voorstelling van zaken, die mijns inziens het scherpe 
onderscheidd dat Diotima aanbrengt tussen een erastes en een eromenos negeert. 
2266 Ook Sokrates benadrukt helemaal aan het einde van de rede (in 212b8) de óvSpeux van Eros. De denk 
datt  Taylor  (1948 s) p. 230, n. 2 gelijk heeft door  de dvSpeia te koppelen aan de lange weg die een 
erastes,, en met name een erastes-filosoof moet afleggen om zich volledig te ontwikkelen. 
^Halperi nn (1990) pp. 113 e.v. Vergelijk ook Songe-M0ller  (1988) p. 28 e.v. 
^Nergenss in de secundaire literatuur  die ik over  het Symposium onder  ogen heb gekregen, wordt 
systematischh onderscheid aangebracht tussen het gebruik door  Diotima van tiKtei v en yewav. Plass 
(1978)) p. 51 meent dat Diotima beide termen gebruikt 'to leave it uncertain whether  she is talking about 
thee lover  or  the youth'. Dit lijk t me onzin. Philipp (1980) merkt wel op dat yewöv slechts eenmaal in de 
Hogeree Mysteriën voorkomt, en concludeert dat aan het einde van de rede van Diotima de vrouwelijk 
aandoendee metafoor  de nadruk krijgt . Hij  werkt dit echter  niet verder  uit. Pender  (1992) geeft een zeer 
grondigee analyse van het gebruik van de passage van Diotima vanuit deze biologische metaforiek. Hij 
doett  in mijn ogen vele goede observaties, maar  doordat hij  xiicteiv en yewav niet systematisch 
onderscheidt,, is de manier  waarop hij  deze passage wil verklaren aan de hand van vier  verschillende 
typenn zwangerschap, namelijk twee fysieke (een mannelijke en een vrouwelijke) en twee spirituele (een 
mannelijkee en vrouwelijke) niet verhelderend. 
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3.. De uitdrukking vewav év wordt gebruikt om penetratie te suggereren; de uitdrukking 
TiKxcww év betekent 'voortbrengen in de omgeving/nabijheid van.' 
Opp grond hiervan moeten we concluderen dat de uitdrukking xiicxei te KCÜ yewq 
(206d5,209b2,, 209c3) suggereert dat er in de ontwikkeling van de erastes drie fasen 
zijnn te onderscheiden: eerst is hij zwanger, dan brengt hij in de nabijheid en onder 
invloedd van het KC&ÓV zijn product voort en tenslotte verwekt hij in het KOXÓV zijn 
product.. De laatste fase is niet altijd aanwezig. In de passage waarin Diotima voor het 
eerstt hierover spreekt en waarin zij uitlegt hoe mensen ertoe komen te creëren, hetzij 
opp lichamelijk, hetzij op geestelijk niveau, legt ze aanvankelijk de nadruk op de eerste 
tweee fasen van dit proces: de zwangerschap en het voortbrengen. Maar al gauw 
maaktt ze aan Sokrates duidelijk dat er nog een derde fase (yewq, 206d5) kan volgen, 
wanneerr degene die zwanger is contact heeft met wat in zijn ogen mooi is. Wanneer 
zee in aansluiting hierop duidelijk maakt dat door contact met iets dat lelijk is, degene 
diee zwanger is gefrustreerd wordt en niet tot verwekken overgaat, expliceert ze 
alleenn de laatste fase om aan te geven dat hij niet tot het voortbrengen komt en dus 
ookk niet tot het bevruchten van degene met wie hij omgaat. Ditzelfde doet ze op 
preciess dezelfde manier in de Lagere Mysteriën (209b2-3). We treffen hier in wezen 
hetzelfdee beeld aan als in de Theaetetus.219 Theaitetos is zwanger en Sokrates helpt 
hemm om datgene waarvan hij zwanger is te baren. Sokrates is het KOXÓV voor 
Theaitetoss in contact waarmee hij tot voortbrengen komt. Sokrates is niet in staat om 
dee jongens met wie hij omgaat te bevruchten.230 Daarvoor stuurt hij ze eerst naar 
mensenn als Prodikos. Die kunnen leerlingen bevruchten. 

Bijj  de biologische voortplanting vallen vanuit het perspectief van de man fasen twee 
enn drie samen. Het uitstorten van het zaad in het schone, is tegelijk het verwekken. 
Vandaarr dat ze in de passage waarin ze beschrijft hoezeer dieren om hun 'product' 
gevenn (207a5-cl), kan volstaan met de term yewav (207a8-9), en bij de mensen die 
overwegendd heteroseksueel zijn met de term ncuöoyovia (208e3). 
Inn de Lagere Mysteriën krijgt in de beschrijving van de groep mensen die vooral in 
hunn ziel zwanger zijn het yewav veel nadruk (ze noemt het zesmaal: 209b2, 3, 4, c3, 4, 
e2),, terwijl in de beschrijving van de ontwikkeling van de erastes-filosoof (Hogere 
Mysteriën)) het slechts éénmaal wordt gebruikt (210a7). Ze onderstreept hiermee dat 
hett contact tussen de erastes en de eromenos in de Lagere Mysteriën een 'relatie' 
betreft.. De erastes heeft werkelijk belangstelling voor het psychische welzijn van zijn 
vriend.2311 De erastes houdt zich niet alleen bezig met zijn eigen creativiteit en product, 
maarr hij laat zijn vriend hiervan profiteren. Bij de ontwikkeling van de erastes-filosoof 
ligtt dit anders. Alleen in de jaren waarin hij eros koestert voor het lichaam van één 
jongenn is er sprake van dat zijn eros erop gericht is de jongen te laten profiteren van 
watt de jongen bij de erastes teweegbrengt, en heeft de erastes de neiging om de 
relatiee met de jongen te beschouwen als een voedingsbodem om iets 
gemeenschappelijkss voort te brengen. Hij wijdt de jongen in de pederastie in en zorgt 
ervoorr dat de jongen hieromtrent de juiste ideeën ontwikkelt. Opvallend is dat 
Diotimaa zegt: évrcróea vewav en niet èv toiixcp. Wellicht wil Plato hiermee de suggestie 
vann penetratie vermijden. 

mmPacePace Burnyeat (1977). Voor een nadere bespreking van deze passage uit de Theaetetus, zie de 
Appendix.. . 
^Di tt lijkt het enige verschilpunt tussen het Symposium en de Theaetetus. Diotima stelt dat in principe 
allee mensen lichamelijk en geestelijk zwanger zijn. Sokrates beweert in de Theaetetus dat hij op het 
intellectuelee terrein dat niet is. In Aischines Socraticus fr. 11 beweert Sokrates geen udenjia tot zijn 
beschikkingg te hebben (zie hfdst. 9, par. 2). In de Alkibiadesscène beweert Sokrates eveneens dat hij 
nietss weet en in alles onwetend is (216d3-4). We kunnen hierin Sokratische ironie zien. Wellicht is 
hiervoorr een andere interpretatie mogelijk, zie par. 16 van dit hoofdstuk, en hfdst. 9, par. 8. 
2311 Ten onrechte meent Neumann (1965/1) p. 40 dat er in de Diotima-passage niet gesproken wordt over 
enigee hulp aan de eromenos om zelf iets voort te brengen. 
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Inn de tweede fase van de ontwikkeling van de erastes-filosoof, waarin hij nog wel 
persoonlijkk contact heeft met een jongen/jongeman, gebruikt Diotima voor de 
scheppendee drang alleen het xiicxew. De erastes heeft geen oog meer voor de 
ontwikkelingg van die ene jongen met wie hij omgaat.232 Dit heeft hoogstwaar-
schijnlijkk te maken met het feit dat de erastes-filosoof niet alleen vorderingen moet 
makenn op het gebied van het generaliseren, maar zich ook moet onthechten van het 
persoonlijke.. Als hij in de tweede fase werkelijk belangstelling zou koesteren voor het 
psychischee welzijn van de jongen met wie hij contact heeft en er een band tussen hen 
zouu ontstaan, zou de overgang naar de derde fase veel moeilijker voor hem zijn. De 
interpretatiee van het xiicxeiv op dit niveau sluit goed aan bij ons commentaar op het feit 
datt de erastes, terwijl hij aanvankelijk met één jongen omgaat, woorden voortbrengt 
diee in het algemeen de jeugd moeten verbeteren. Het is op dit niveau niet zozeer de 
taakk van de erastes-filosoof om voor het welzijn van de individuele jongens in zijn 
omgevingg te zorgen, maar het gaat erom zelf inzicht te verwerven waaruit in het 
algemeenn 'psychische' zorg bestaat en hoe deze te bevorderen. 
Inn de derde ontwikkelingsfase heeft de eros van de erastes-filosoof gebroken met het 
persoonlijkee en is hij gericht op wetenschappen, vervolgens op de filosofie en 
tenslottee op de Vorm het Schone. Dé producten die hij in zijn contact hiermee 
voortbrengtt zijn er niet om de filosofie en de Vorm het Schone te bevruchten. Hij 
gebruiktt deze KCCXÓ als voedingsbodem waarin zijn producten kunnen gedijen, en deze 
productenn zijn er ten behoeve van zijn eigen ontwikkeling en welzijn. We zien hoe 
consequentt Diotima in het taalgebruik is.231 Ze heeft betoogd dat de Vorm het Schone 
onveranderlijkk is en door niets aangedaan kan worden. Wanneer ze het werkwoord 
Yewavv in plaats van xiicxeiv had gebruikt aan het slot van haar rede, had ze zich 
tegengesproken.. Immers, ook het laatste product dat de erastes voortbrengt, zijn 
waree aretè, is er ten behoeve van zichzelf: hij doorbreekt hiermee zijn sterfelijkheid. 
Mett deze daad is het proces van eros afgesloten. 
Wee komen nu op de vraag in hoeverre Diotima aan de hand van deze beschrijving de 
erastess 'feminiseert' en hem een vrouwelijke gender toekent.234 Voor we deze vraag 
kunnenn beantwoorden moeten we een aantal zaken op een rijtj e zetten. Zoals we 
hebbenn opgemerkt, spitst Diotima haar betoog niet direct toe op een bepaalde vorm 
vann eros, zoals verscheidene vorige sprekers dit hadden gedaan. Bovendien probeert 
Platoo via haar rede de essentie van de vorige redes te omvatten of te bekritiseren. Ze 
spreektt in algemene termen, omdat ze met een algemene theorie over eros, zowel de 
roll  van de man als die van de vrouw bij de reproductie wil verklaren, maar tegelijk 
ookk de rol van de actieve en die van de passieve partners, de heteroseksueel 
georiënteerdee eros en de homoseksueel georiënteerde eros en tenslotte lichamelijke 
uitingenn van eros en psychische en intellectuele uitingen van eros. Tegelijk - en dit is 
zeerr cruciaal voor haar theorie - is eros in haar ogen de weg waarlangs de mens 
onsterfelijkk wordt. Al deze verschillende aspecten worden in één samenhangende 
uniformee theorie met elkaar in verband gebracht. Centraal in haar beschrijving staan 

232Hett Grieks geeft aan dat aan het xiicxeiv wel het ëpdv en icrj5ea9ai voorafgaan. Deze zijn 
noodzakelijkk om tot het xiicxeiv te komen. Wanneer we de formulering uit de tweede fase vergelijken 
mett die uit de eerste fase, valt op dat het object bij de verba èpdv Kal icf|5eo6ai niet expliciet vermeld 
wordt,, terwijl in de eerste fase het èpav direct gekoppeld is aan één individueel lichaam (210a7). We 
kunnenn wel uit het zinsdeel Kat èav t/m êxn als object bij èpav en iriiöeaöai avtóv aanvullen, maar het 
laatt zich aanzien dat dit niet Plato's bedoeling is. Immers de erastes moet ernaar streven woorden voort 
tee brengen die meteen een algemeen karakter hebben. In dit stadium moet zijn êpeoc, direct loskomen van 
eenn individuele jongen. 
^Doordatt Pender (1992) p. 83 de termen xiictciv en Yewav niet heeft onderscheiden, komt hij tot de 
conclusiee dat xiKxeiv in 212a3 een andere betekenis moet hebben dan elders, omdat Diotima onmogelijk 
kann bedoelen dat de Vorm het Schone zwanger zou worden. 
2344 Hierop berust dus de zeer subtiele, maar mijns inziens onjuiste, interpretatie van Halperin (1990) van 
dee Diotima-passage. 
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termenn die zowel aan de vrouwelijke als aan de mannelijke rol in de seksualiteit en 
voortplantingg ontleend zijn.233 Of beter: ze gebruikt termen die zowel de biologische 
functiess van de vrouw als die van de man in de seksualtiteit en de voortplanting 
weergeven.. Ze smelt beide groepen termen niet tot één term samen, maar plaatst 
beidee rollen naast elkaar, en ziett hier een fundamenteel patroon dat ten grondslag ligt 
aann alle vormen van eros. 
Ditt patroon is universeel: ze begint haar uiteenzetting met de stelling dat alle mensen 
zowell  in lichaam als in ziel zwanger zijn. De focus van haar beschrijving verschuift 
vervolgenss naar de mannelijke eros, dat wil zeggen: ze concentreert zich op de man 
diee door eros wordt bevangen. Van dit perspectief wijkt ze niet meer af. Dit is te 
verklarenn vanuit Plato's bedoeling om uiteindelijk licht te werpen op de ontwikkeling 
vann de filosoof. We moeten bij de beoordeling van de wijze waarop Diotima eros in al 
zijnn verschijningsvormen beschrijft, dit eindstadium voor ogen houden. De 
verhelderingg hiervan is het uiteindelijke doel waartoe het hele betoog van Diotima 
leidt t 
Will  Diotima de erastes feminiseren, doordat zij voor een onderdeel van zijn gang op 
hett pad van eros een 'vrouwelijke' terminologie hanteert? Kent Diotima een 
vrouwelijkee gender aan hem toe? Krijgt hij vrouwelijke eigenschappen en valt zijn rol 
werkelijkk voor een deel samen met die van de vrouw? Wanneer we de vroedvrouw -
passagee uit de Theaetetus, die dezelfde metaforiek hanteert, naast de rede van 
Diotimaa leggen, en ons afvragen of de persoon van Theaitetos door deze metaforiek 
eenn vrouwelijke gender krijgt toegedicht, lijk t mij het antwoord ontkennend. De 
manierr waarop Sokrates Theaitetos' staat in termen van zwangerschap en het 
vermogenn tot baren karakteriseert, maakt Theaitetos niet tot een jongen met 
vrouwelijkee trekken of iemand met een vrouwelijke rol. Het gebruik van deze 
terminologiee heeft een verklarende rol ten opzichte van die van Sokrates in de 
intellectuelee ontwikkeling van de jongen. 
Diotimaa spreekt zich expliciet uit tegen de vrouwelijke gender van Eros en dus van de 
erastess naar aanleiding van de rede van Agathon.236 Zou ze dan toch op een andere 
manierr de erastes te feminiseren? Het heeft er alle schijn van dat dit niet het geval is. 
Hett hanteren van de biologische terminologie is geen karakterisering van de erastes, 
zoalss de termen djiaXoq en uaXeaicos dat waren bij Agathon, maar een verheldering en 
eenn verklaring voor het feit dat 1. de mentale en intellectuele vorm van eros hetzelfde 
patroonn volgt als het biologische proces van de voortplanting; 2. in het 'erotische' 
process de relatie erastes-product belangrijker is dan die tussen de erastes en het 
objectt van zijn eros; 3. de erastes-filosoof uiteindelijk geen eromenos meer nodig 
heeftt om zijn eros volledig te ontplooien; 4. eros de weg is waarlangs het voor de 
menss is weggelegd om onsterfelijkheid te bereiken; 5. het Öumov-aspect gelegen is in 
dee relatie tussen de erastes en zijn product en niet in die tussen de erastes en het 
objectt van zijn eros. 
All  deze zaken worden door één complex van beeldtaal verklaard. De gedachte dat 
Platoo opzettelijk een vrouwelijk masker gekozen heeft om deze metaforiek als model 
vruchtbaarr te maken, lijk t mij aantrekkelijk en ik kom hierop terug aan het slot van 
par.. 16 van dit hoofdstuk. 

^Dcc ben het op dit punt dus niet eens met Halperin (1990) pp. 140 e.v., die beweert dat Diotima 1. 
systematischh de seksuele en reproductieve functies samenvoegt 2. overwegend vrouwelijk e metaforiek 
gebruikt.. Zij n interpretati e van de uitdrukkin g xiKxei te Km vewa als een hysteron proteron, dus 
'engenderss and gives birth' , is mijns inziens onjuist. 
z^Ditt  punt wordt gemist door  Halperin (1990). 
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14.. Homoseksualiteit en homo-erotiek 

Datt eros volgens Diotima een homo-erotische variant kent, wordt pas op tweederde 
vann haar betoog in de zogenaamde Lagere Mysteriën duidelijk. Ze bereidt de lezer 
eropp voor door het thema van de zelfopoffering uit de rede van Phaidros op te nemen 
enn hierbij ook Achilleus' liefde voor Patroklos als voorbeeld te noemen (208d3). 
Vervolgenss maakt ze een onderscheid tussen twee groepen mensen: degenen die in 
hunn lichaam zwanger zijn en zij die meer in hun ziel zwanger zijn dan in hun lichamen. 
Dezee indeling doet sterk denken aan het onderscheid dat Pausanias had aangebracht 
tussenn de Pandemische en Ouranische liefde. Ik recapituleer in het kort de 
karakteristiekenn van deze vormen van eros. De Pandemische eros kenmerkt zich 
doorr het volgende: 1. ze is niet minder gericht op vrouwen dan op jongens; 2. ze is 
meerr gericht op lichamen dan op zielen; 3. ze is gericht op de domsten onder de 
mensen;; 4. ze is gericht op het orgasme zonder zich daarbij te bekommeren hoe dit 
gebeurt.. De Ouranische eros wordt door het volgende gekenmerkt: 1. ze is uitsluitend 
gerichtt op een mannelijk object; 2. ze is gericht op wat van nature krachtiger is en 
meerr vovq heeft; 3. ze heeft geen deel aan hybris; 4. ze is standvastig en trouw aan 
haarr object; 5. ze is gericht op seksualiteit, maar tevens is ze erop uit in ruil hiervoor 
dee beminde beter te maken. 

Dee vrouw en eros 
Diotimaa is erg kort en impliciet in de manier waarop zij het onderscheid aanbrengt 
tussenn de twee groepen mensen. Of beter: haar classificatie is een classificatie van 
mannen,, want ze spreekt uitsluitend vanuit het perspectief van mannen. De gedachte 
datt ook vrouwen bevangen kunnen worden door eros wordt niet onder woorden 
gebracht.. Hierin stuiten we op een paradoxaal element in haar betoog. Terwijl ze een 
belangrijkee plaats inruimt in haar beschrijvingsmodel voor de vrouwelijke rol in het 
process van creëren, is de vrouw verder nagenoeg afwezig. Ze verschijnt slechts 
driemaall  ten tonele, eenmaal in 206c5 als toelichting op het begrip tiKteiv, eenmaal in 
208e22 om de seksuele identiteit vast te stellen van de mensen die vooral lichamelijk 
zwangerr zijn, en in 208d2 noemt ze, naast Achilleus en Kodros, Alkestis als voorbeeld 
vann îXoTî ia. Nergens beschrijft Diotima eros vanuit het perspectief van de vrouw. 
Dezee invalshoek vanuit de man is des te vreemder, daar Aristophanes de vrouwelijke 
homoseksualiteitt als een gelijkwaardige variant had behandeld. Het is niet duidelijk 
hoee we dit zwijgen moeten interpreteren. Immers we weten uit de Respublica dat 
volgenss Plato vrouwen net zo goed als mannen een filosofische natuur kunnen hebben 
enn in staat zijn deze te ontwikkelen tot het hoogste niveau.237 Dit kunnen geen 
vrouwenn zijn die de grootste bevrediging ervaren in het krijgen van kinderen, want 
ookk zij willen hun geluk op een intellectuele manier gestalte geven. Toch heeft Plato 
ditt in het Symposium niet uitgewerkt, tenzij we het optreden van Diotima zelf moeten 
opvattenn als een hint in de richting van de visie die Plato in de Respublica ontwikkelt. 
Platoo stelt Diotima voor als iemand die haar 'erotische' ontwikkeling heeft afgerond. 
Zijj  heeft alle persoonlijke oriëntaties van eros achter zich gelaten en beweegt zich op 
hett hoogste niveau: ze is eros ontstegen en is ootn-238- Vandaar dat zij in staat is 
anderenn in de Mysteriën in te wijden zonder enige erotiek voor haar pupillen te 
voelen.. Als dit juist is, betekent dit dat Plato ervan uitgaat dat ook vrouwen de 
hoogstee fase van erotische ontwikkeling kunnen bereiken. Strikt genomen zouden de 
vrouwen,, die het niveau van Diotima bereiken, een lesbische oriëntatie moeten 
hebben,, immers heteroseksuele vrouwen streven de 'lichamelijke' vorm van 

237R.. 45 lc-457b. Het voert te ver  om hier  in te gaan op de vraag in hoeverre Plato met zijn behandeling 
vann de vrouw in de Respublica en/of in het Symposium misogyn is. Vergelijk hiervoor  Kelsen (1942), 
Wenderr  (1973), Saxonhouse (1976), Annas (1976) en Vlastos (1989). 
**Smp.**Smp. 201 d3, vergelijk ook 208b8. 
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onsterfelijkheidd na. Heeft Plato misschien daarom Aristophanes de vrouwelijke 
homoseksualiteitt naar voren laten brengen, om de lezer voor te bereiden op de 
gedachtee dat ook vrouwen langs deze weg tot een intellectuele realisering van eros 
kunnenn komen? Wat in de rede van Aristophanes een bevreemdend effect heeft, en 
eenn omdraaiing is van het Atheense normenpatroon, valt in de rede van Diotima op 
zijnn plaats. Een en ander zou betekenen dat Plato Diotima voorstelt als iemand die 
afkomstigg is van een vrouwelijk geheel en dus een lesbische ontwikkeling achter de 
rugg heeft. 
Wanneerr we Pausanias' beschrijving van de Pandemische eros vergelijken met de 
eerstee categorie mannen die Diotima onderscheidt, valt op dat zij op geen enkele 
manierr de negatieve kwalificatie van hem overneemt, die hij toekent aan het object 
vann de Pandemische erastes, namelijk dat het de domsten zijn onder de mensen. Dit 
iss niet haar manier om de eerste categorie mannen te diskwalificeren.09 Het ligt aan 
hunn aard dat zij genoegen moeten nemen met de onsterfelijkheid via kroost. Zijzelf 
hebbenn niet de potentie zich intellectueel te ontwikkelen. Ook al spreekt zij niet vanuit 
hett perspectief van de vrouw, ze sluit nergens de mogelijkheid uit dat ook vrouwen 
middelss eros het niveau bereiken dat voor bepaalde mannen is weggelegd. Waarom 
heeftt zij (en Plato) dit perspectief gekozen? De denk dat we de reden moeten zoeken 
inn het feit dat Diotima het specifieke en generieke gebruik van eros op een en dezelfde 
manierr wil beschrijven, ten einde het verband tussen beide zichtbaar te maken: en 
voorall  dat eros als streven naar wijsheid voortkomt uit eros als verlangen naar een 
mooiee jongen. Beide vormen van eros volgen hetzelfde patroon: zwanger zijn -
voortbrengenn - verwekken. Dit model is minder goed van toepassing op vrouwen dan 
opp mannen. Immers in het geval van vrouwen is zwangerschap niet een beginpunt en 
leidtt het baren niet tot verwekken. Plato heeft moedwillig een eigen 'code' van erotiek 
enn procreatie ingevoerd om de geheel eigen visie op de relatie tussen enerzijds 
erotiekk en vruchtbaarheid, en anderzijds de menselijke creativiteit op welk gebied 
dann ook te beschrijven. 
Eenn heel andere reden voor het perspectief van de man ligt op het dramatische vlak: 
hett heeft te maken met de persoon tot wie zij spreekt, namelijk Sokrates. Zoals ik in 
hett vervolg zal laten zien, wil ze heel nadrukkelijk met haar rede iets over de houding 
vann Sokrates zelf duidelijk maken en hiervoor is de focus op de man nodig. 

Mannenn en eros 
Dee eerste categorie mannen wordt gevormd door de mannen die overwegend 
heteroseksueell  zijn. Diotima corrigeert Aristophanes door ook de seksualiteit en 
voortplantingg als een vorm van eros te beschouwen. Pausanias' formulering van de 
Pandemischee eros suggereert dat de eros voor vrouwen en jongens gelijkwaardig is. 
Datt Diotima dit niet zo overneemt en het ov>% nrrov... f\ (181b3) vervangt door uaXXov 
(208e3)) heeft te maken met het feit dat deze mannen hun geluk vinden in het 
verwekkenn van kinderen. Voor hen is er geen sterke drang om buiten dit product van 
hunn eros nog naar een andere realisering van hun onsterfelijkheid te zoeken. Het zijn 
dee mannen die uitsluitendd of voornamelijk lichamelijk zwanger zijn. Dit betekent dat 
ookk in hun eventueel 'erotische' contact met jongens seksualiteit voorop staat. Maar 
dezee seksualiteit leidt niet tot een product dat hun uiteindelijk enige vorm van 
onsterfelijkheidd kan bieden. De seksualiteit tussen mannen op zichzelf is dus geen 
wegg tot iemands geluk. Maar nergens blijkt uit haar rede dat deze seksualiteit 
onnatuurlijkk zou zijn. Bij de tweede categorie mensen nuanceert ze de mate waarin 

^Bovendienn kunnen we uit haar  betoog afleiden dat vrouwen door  een groep mannen als een KCCXÓV 
wordenn beschouwd. Wel is het opmerkelijk dat Plato haar  dit niet laat expliciteren. Door  het hele 
SymposiumSymposium dringt zich het beeld op dat de jongen bij  uitstek het KQXÓV in lichamelijk opzicht 
vertegenwoordigt.. In de hele dialoog wordt niet gesproken over  of gerefereerd aan de schoonheid van 
vrouwen.. Met oxóuaia in 209b4 en 210a6 worden geen vrouwen bedoeld. Cf. ook Lesky (1976) p. 99. 
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dezee mannen geestelijk zwanger zijn. Ook deze mannen kennen lichamelijke 
zwangerschap,, maar in mindere mate dan de andere vorm. Het is opmerkelijk dat ze 
geenn expliciete opmerkingen maakt over de seksuele identiteit van deze mannen. Uit 
hett vervolg blijkt het te gaan om mannen die gericht zijn op hun eigen geslacht. 
Nergenss blijkt uit het vervolg dat hun lichamelijk oriëntatie op vrouwen is gericht. 
Integendeel,, hun interesse voor lichamen betreft lichamen van jongens en het is in 
hunn natuur verankerd dat zij zich tot jongens/mannen aangetrokken voelen. 
Waarschijnlijkk komen de Ouranische erastes en deze tweede categorie op het punt 
vann de exclusiviteit overeen. Zowel in de Lagere als in de Hogere Mysteriën maakt 
Diotimaa duidelijk dat het homoseksuele contact voor deze mannen geen eindstation 
kann zijn om hun geluk te bereiken en zich onsterfelijk te maken. Er moet hiernaast 
eenn ander medium zijn waarmee zij een product creëren. 
Iss deze classificatie van Diotima allesomvattend? Een probleem vormen namelijk de 
dcKoXöatoii  en wel de homosekuele dKoXdaroi, over wie Pausanias en Eryximachus 
haddenn gesproken. Ze behoren niet tot de tweede groep. Maar ze passen ook niet 
goedd in de eerste groep. Komen ze volgens Diotima niet voor of wil ze niet over hen 
praten?? Ik denk dat het laatste het geval is. Eros en onsterfelijkheid zijn in haar visie 
onlosmakelijkk met elkaar verbonden. Eros is het middel om onsterfelijkheid te 
bereiken.. Homoseksuele promiscuïteit als levensvorm is in haar ogen waarschijnlijk 
eenn leven zonder eros en zal nooit tot enige vorm van onsterfelijkheid leiden; deze laat 
geenn sporen na die hen uittillen boven de vergankelijkheid van het lichaam. 
Inn hoeverre is deze classificatie van de erastai tegelijk ook een typering van de 
eromenoi?? Is de eromenos op wie de mannen van de eerste categorie vallen van een 
anderr type dan die tot wie de mannen van de tweede categorie zich voelen 
aangetrokken?? Het heeft er alle schijn van dat dit zo is. De jongens die het object zijn 
vann de eros van de eerste categorie mannen hoeven uitsluitend lichamelijk aantrek-
kelijkk voor hen te zijn. De 'andere' eromenos moet aan twee eisen voldoen: zijn 
lichaamm moet aantrekkelijk zijn, maar hij moet ook een ziel hebben die mooi, edel en 
welschapenn is.240 Het moet dus een jongen/jongeman zijn die op het mentale vlak veel 
inn zijn mars heeft. Hij moet ontvankelijk zijn voor datgene waarvan zijn erastes 
zwangerr is: de verschillende deugden. In zijn contact met de jongen brengt de erastes 
dezee vanuit zichzelf voort om vervolgens de jongen ermee te bevruchten. De jongen 
moett dus een ziel hebben waarin de deugden kunnen gedijen. 
Hett tweede kenmerk van de Ouranische eros, namelijk dat zij gericht is op een 
jongenn die mannelijker is en meer voüq heeft, wordt door Diotima niet op deze manier 
overgenomen.. In haar onderscheid speelt gender geen rol om een verschil aan te 
gevenn tussen de mannen van de eerste categorie en die van de tweede categorie, 
zoalss Pausanias had gedaan. Wel is er genderverschil tussen de erastes en eromenos. 
Dee erastes als de belichaming van Eros is bij uitstek mannelijk, de eromenos vertoont 
doorr zijn jeugd vrouwelijke trekken. Maar deze verschillen spelen in haar betoog 
geenn essentiële rol. Van beslissend belang is dat beiden van nature meer op het 
mentalee gericht zijn en meer belangstelling hebben voor de gedragsnormen en 
waardenn die in het leven van belang zijn. Hybris is dan ook bij hen uitgesloten. Het 
lijk tt erop dat Diotima enigszins het ö îoiov-aspect toepast op de relatie tussen de 
erastess en de eromenos. Ze moeten in natuurlijke aanleg op elkaar lijken. De ziel van 
dee eromenos moet zich door die van de erastes laten voeden. Diotima werkt dit thema 
echterr niet uit, zoals Pausanias dat had gedaan. Zij is niet zo geïnteresseerd in de 
eromenos.. Uiteindelijk gaat het in haar visie om het product dat de erastes middels 
zijnn eromenos creëert. 
Wee dienen nog enkele opmerkingen te maken over de realisering van eros in de 
zogenaamdee Lagere Mysteriën. Ik geef een vertaling van de betreffende passage. 

™Smp.™Smp. 209b6. 
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Wanneerr  iemand op zijn beurt van jongs af aan van sophrosune en rechtvaardigheid zwanger  is 
watt  zijn ziel betreft, goddelijk als hij  is, en hij  als de leeftijd is gekomen, er  al naar  verlangt voort 
tee brengen en te verwekken, zoekt ook hij , denk ik, terwij l hij  rondgaat, het schone waarin hij  zou 
kunnenn verwekken;241 want nooit zal hij  in het lelijk e verwekken. Omdat hij  zwanger  is, 
verwelkomtt  hij  dus de mooie lichamen meer  dan de lelijke, en als hij  een mooie, echte en 
talentvollee ziel zal ontmoeten, verwelkomt hij  zeker  de combinatie van beide en tegenover  die 
persoonn heeft hij  meteen een overvloed aan woorden over  deugd en over  de vraag hoe de goede 
mann moet zijn en wat hij  moet beoefenen, en hij  probeert hem op te voeden. 
Wantt  terwij l hij , naar  ik meen, de mooie jongen aanraakt en met hem omgaat, brengt hij  voort en 
verwektt  hij  <die dingen>, waarvan hij  allang zwanger  was, zowel in zijn bijzij n als in zijn 
afwezigheidd eraan denkend, en hij  brengt datgene wat voortgebracht is gemeenschappelijk met 
hemm groot, zodat zulke mensen met elkaar  een veel grotere band hebben dan die welke voortkomt 
uitt  kinderen en een hechtere vriendschap, omdat zij  samen het bezit van mooiere en 
onsterfelijkeree kinderen delen.242 

Dee ontwikkelin g van de erastes die hier  wordt beschreven lijk t in twee fasen uiteen 
tee vallen: eerst een lichamelijk e oriëntatie en vervolgens, zodra de erastes een 
jongemann heeft gevonden die op het mentale bij  zijn eigen instelling en persoonlijk-
heidd aansluit, een vriendschap met deze persoon, die de basis vormt voor  zijn verdere 
ontwikkeling .. De lichamelijk e fase krijg t als afzonderlijk stadium niet veel aandacht, 
omdatt  ze direct geïncorporeerd wordt in de tweede fase. De tweede fase kenmerkt 
zichh niet als een fase waarin de erastes van het lichamelijk e is losgekomen. 
Integendeel,, de lichamelijk e eros heeft zich geïntegreerd met het mentale niveau. 
Immerss de erastes zoekt een persoon die zowel lichamelijk als geestelijk opvalt en 
voorr  hem aantrekkelij k is.241 Nergens wordt een aanwijzing gegeven over  de leeftijd 
vann de erastes. Van hem wordt uitsluitend gezegd dat hij  op een bepaalde leeftijd het 
verlangenn koestert zichzelf van datgene waarvan hij  zwanger  is te verlossen en 
daarmeee een ander  te bevruchten. De eromenos wordt aangeduid met het woord 
avOponcoqq in 209b7. Dat dit mannelijk moet worden geïnterpreteerd is evident op grond 
vann het aw$ (209c3), éiceivov (209c4) en TÖV dv8pa in 209c 1. Het gebruik van de term 
dvepoitoc,, is opmerkelijk - waarom spreekt Diotima met van een jtatq? Waarschijnlij k 
bedoeltt  ze dat het om een adolescent gaat die zich al enigszins heeft ontwikkeld . 
Immerss de erastes moet aanwijzingen hebben dat zijn vriend een goede instelling 
heeftt  en iemand is die zich deugdzaam gedraagt en zich hierin verder  wil vormen.244 

Dee vriendschap uit de Lagere Mysteriën is dus ook van toepassing op bijvoorbeeld de 
vriendschapp tussen Agathon en Pausanias. De asymmetrie in leeftijd tussen de 
erastess en eromenos zal dus gering zijn . De vriendschap kenmerkt zich door  vier 

2411 De interpunctie van Burnet is hier  ongelukkig. Het is beter  om na TJ6eo£ / Oeïoc, düv een komma te 
lezenn en niet na YUXT W en ^Xiiciac, . Verder  betwijfel ik of de conjectuur  ^9co<; (Parmentier), 
overgenomenn door  Bumet en Dover, juist is. Hug, Bury en Robin handhaven in hun edities de lezing 
vann de handschriften en de papyrus en lezen Beioc,. Morrison (1964) p. 53, n. 2 en Sier  (1997) pp. 259-
2600 volgen hen hierin. Dover  (19822) ad loc. vindt Oeïoc, problematisch. Het gebruik van 9eïo<; in 
206c66 lijk t mijns inziens geen aanleiding te geven om het hier  te veranderen. Immers het TOÜTO ... xó 
Tipöyuctt  sluit aan op het vervolg, namelijk T| tcunme, icat f| -yéwncnc,. In 209b 1 bereidt 8eto<; 
Sokrates/dee lezer  erop voor  dat de vorm van zwangerschap die deze erastes heeft, van een andere orde is 
dann de 'lichamelijke' zwangerschap van de heteroseksuele erastes. 
™Smp.™Smp. 209a8-209c7. 
^Cf .. Smp. 209b5-7: Kal av èvróxn YVXJ\ J«xA,fi K<A yewaiq icai ev^uet, ndvu 8f| dond^exai tö 
owcui+ÓTEpov.. Dit idee wordt ook verwoord in /?. 402c-e. 
2444 Daarom motiveert Pausanias zijn uitspraak (181d7-e3) dat er  een wet zou moeten komen die verbiedt 
amoureuzee verhoudingen aan te gaan met jonge jongens (natSec,), vanuit de gedachte dat van jonge 
jongenss nog onduidelijk is in welke richting  zij  zich ontwikkelen: Kcnri a of aperij  van ziel en lichaam. 
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aspecten:: 1. duurzaamheid; 2. gemeenschappelijkheid; 3. lichamelijk contact; 4. 
TtatSewji?.. Over elk van deze vier dient iets gezegd te worden. 
1.. Zoals we hebben gezien, loopt het ideaal van een langdurige verhouding als een 
rodee draad door het Symposium. In de redes van Phaidros, Pausanias en 
Aristophaness kwam dit duidelijk naar voren. De term ^itta komt in alle redevoeringen 
vóórr de bijdrage van Sokrates voor.245 Met name in de rede van Pausanias is dit 
begripp belangrijk en we vinden bij hem dan ook de combinatie van de termen Koivcovia 
enn <|>iX(a en die van $aict en pépaio .̂246 Diotima (Plato) wil ongetwijfeld een 
verwantschapp suggereren tussen de vriendschap die zij beschrijft en die Pausanias 
alss ideaal ziet.247 

Dee duurzaamheid van de band en de vriendschap tussen de erastes en zijn partner 
wordtt door Diotima zeer sterk benadrukt.248 Ze wordt gemotiveerd vanuit het feit dat 
zee mooiere en onsterfelijkere kinderen hebben dan er zijn in een relatie die gebaseerd 
iss op heteroseksualiteit. Kinderen vormen een bindende factor en hoe beter die 
kinderenn zijn, des te sterker is de band van de 'ouders'.249 De nadruk op de duurzaam-
heidd van de relatie betekent dat we de term pederastie voor deze vorm van homo-
erotiekk nauwelijks kunnen toepassen. In de beginfase waarin de jtat8eu«nQ een 
centralee rol speelt, lijk t het om een pederastische relatie te gaan, maar wanneer ze 
eenn gemeenschappelijk product hebben en de partner van de erastes gerijpt is en in 
staatt zelf aan hun gemeenschappelijk doel bij te dragen, zal er van pederastie geen 
sprakee meer zijn.250 

Terwijll  in deze passage zo'n belang wordt gehecht aan de duurzaamheid van de 
homo-erotischee vrienschap, krijgt deze in de verdere ontwikkeling van de erastes-
filosooff  een ondergeschikte rol. In zijn derde levensfase dient de filosoof zich 
uitsluitendd op het niet-persoonlijke te richten. In de Phaedrus neemt Plato het 
standpuntt in dat de filosofische liefdespartners hun hele leven lang bij elkaar blijven.251 

Ookk het niet-filosofische paar, de pendant van de erastes en zijn partner uit de Lagere 
Mysteriënn in het Symposium, blijf t in de Phaedrus als vriendenpaar gedurende hun 
helee leven bij elkaar.252 

2.. Terwijl in de visie van Pausanias de Ouranische vriendschap gebaseerd is op het 
do-ut-desdo-ut-des principe - de erastes geeft aan zijn vriend paideusis in ruil voor zijn 
seksuelee gunsten - speelt dit in de versie van Diotima geen rol. Zij benadrukt 
daarentegenn dat de erastes en zijn partner een gemeenschappelijk product hebben 
datt hen bindt, een gemeenschappelijk doel in het leven. Hun vriendschap vormt de 
voedingsbodemm voor het bereiken van dat gezamenlijke levensdoel. De erastes heeft 
mett het voortbrengen van zijn product, vormen van dpexiï, ook zijn eromenos 
bevrucht.. Op verschillende manieren onderstreept Diotima met haar woordkeuze dat 
hett homo-erotische paar samenwerkt aan een gemeenschappelijk doel.253 Terwijl ze 
dee zorg van dieren voor hun jongen omschrijft met de term éiccpé<freiv (207b5), gebruikt 

2455 In de rede van Phaidros: 179cl; in de rede van Pausanias: 182c3, 182c6 ($iXia pépaio;), 184b5, 
185a7;; in de rede van Eryximachos: 188dl; bij Aristophanes: 192b7; bij Agathon: 195c5. 
™>Smp.™>Smp. 182c3,en 182c6,184b3 
2477 Over de betekenis van de term ïcoivoma in deze passage, zie Fraisse (1974) p. 157, Plass (1978) p. 
53,, Price (1989) p. 28, n. 19. Voor het verband tussen Koivwvia en $iXia, vergelijk ook Gorgias 
507e3-508a4. . 
248Cf.. Smp. 209c5-7. 
249Vergelijkk de opmerking van Aristoteles in de Ethica Nicomachea VIII , 12, 7, waar hij spreekt over 
mensenn die wel en mensen die geen kinderen hebben: 'Kinderen die zij hebben schijnen een bindende 
factorr te zijn. Daarom gaan mensen die geen kinderen hebben sneller uit elkaar. Kinderen zijn namelijk 
voorr beiden een gemeenschappelijk goed, en wat gemeenschappelijk is, houdt hen bij elkaar.' 
250Dee denk dan ook dat Price (1989) p. 29 ongelijk heeft met zijn opvatting dat de jongen erastes wordt. 
™Phdr.™Phdr. 256a7-b3. 
™Phdr.™Phdr. 256c7 e.v. 
mmSmp.Smp. 209c4: qyyeicTpéfrei Koivfj uef éKeivov 
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zee hier nadrukkelijk oweKTpé^ei (209c4). In haar beschrijving van de erastes-fïlosoof 
hanteertt ze op het moment dat hij in zijn contact met de Vorm het Schone ware aretè 
heeftt voortgebracht, het verbum simplex xpé+eiv (212a6), daarmee aangevend dat de 
filosooff  alléén, zonder een partner de ware aretè tot wasdom brengt. Er is niemand 
mett wie hij deze zorg kan delen. Het homo-erotische paar in de Lagere Mysteriën 
doorbreektt uiteindelijk de asymmetrie die hun relatie kenmerkt - het is namelijk de 
erastess die het initiatief neemt en door zijn eros aan zijn partner de drang tot creëren 
overdraagt.. Middels hun hechte vriendschapsband werken ze gezamenlijk aan de 
verbeteringg van hun gedrag jegens elkaar en anderen. Diotima benadrukt dus dat het 
productt dat de vriendschap voortbrengt, belangrijker is dan de vriendschap zelf. Ook 
all  is de erastes aanvankelijk gericht op een eromenos, op den duur neemt het product 
dee plaats in van de eromenos. Diotima geeft deze verschuiving subtiel weer met de 
woorden:: 'zowel aanwezig als afwezig eraan denkend.'254 Het is nu hun 
gemeenschappelijkk doel waar de erastes met zijn gedachte altijd bij is. En de 
paideusispaideusis die hij de jongen geeft, zal deze erop voorbereiden hetzelfde te doen. In een 
homo-erotischee vriendschap staan dus niet zozeer de vrienden zelf en hun relatie 
centraal,, maar datgene wat ze samen voortbrengen, hun artistieke of politieke 
product.255 5 

3.. De vraag welke soort lichamelijk contact er in de visie van Diotima bestaat tussen 
dee erastes en eromenos, is een heet hangijzer. De visie dat Diotima middels het 
figuratievefiguratieve taalgebruik het onderscheid tussen de seksuele en reproductieve activiteit 
volledigg heeft afgeschaft, is, zoals we hebben gezien, onjuist.26 Laten we eerst de 
gegevenss op een rijtje zetten. Er wordt ontegenzeglijk lichamelijk contact 
gesuggereerd,, en wel door het volgende. 
a.. De erastai van de tweede categorie zijn niet alleen in hun ziel zwanger, maar ook in 
hunn lichaam. Op dit niveau willen ze xiicxevv xe KCH, yewav. 
b.. Er wordt daadwerkelijk gezegd dat de erastai gecharmeerd worden door mooie 
lichamen. . 
c.. Het werkwoord cbrceoeat duidt op lichamelijk contact. 
d.. Het werkwoord yewav duidt op de mannelijke rol in de seksualiteit, al dan niet 
figuurlijkfiguurlijk  gebruikt. 
Welkee aard heeft dit contact? Suggereert het cmteoOai uitsluitend dat de erastes het 
lichaamm van zijn vriend aanraakt zonder tot een orgasme te komen en bestaat er 
tussenn de erastes en zijn vriend alleen een erotische spanning die niet tot ontlading 
komt?? De volgende gegevens wijzen in de richting dat het om een seksueel contact 
kann gaan: a. aTtteoGai kan een seksuele connotatie hebben. In het Symposium 175d5 
wordtt het woord in een seksuele context gebruikt. Sokrates zegt tegen Agathon: 

Agathon,, dat zou wat moois zijn, als wijsheid van dien aard was dat ze van het vollere, in dat wat 
legerr is kan stromen, als wij elkaar aanraken. 

Dee metafoor waarmee Sokrates zich tot Agathon richt is een seksuele metafoor.257 b. 
Dee termen óuiXelv en Kowcovia kunnen een eufemisme zijn voor seksuele omgang.258 c. 
yewóvv kan de suggestie van penetratie hebben. 

254Smp.. 209c3-4: Kai Ttapciw Kal ÖJKBV ueuvnjiévoc,. Het object is niet, zoals Dover vertaalt, de jongen, 
maarr het product dat de erastes heeft voortgebracht en waarmee hij zijn eromenos heeft bevrucht. Zo 
ookk Hug (1876), Robin (19586) ad bc. en Price (1989) p. 29. 
2533 De karakterisering die Neumann (1965/1) p. 41 geeft als zou Diotima een Narcissus-achtige liefde 
voorstaan,, is voor de Lagere Mysteriën te negatief geformuleerd. Het is juist dat er nauwelijks sprake is 
vann wederkerigheid in de relatie tussen de erastes en de eromenos. Maar het product waarop hun liefde 
uiteindelijkk is gericht, is iets gemeenschappelijks. 
^Zoo Halperin (1990) pp. 139 e.v. 
^Cf.. bijvoorbeeld ook R. 461e2. 
2588 Voor KOivwvict zie E. Ba. 1276, Lg. 784e3 (ïcoivcoveiv). 
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Hett is op grond van deze gegevens wel mogelijk om te raden, maar moeilijk om met 
zekerheidd uit te maken wat Diotima eigenlijk wil suggereren. De afwezigheid van de 
termenn xopi£eo6ai en róiovpYelv die in Pausanias1 beschrijving van de Ouranische eros 
eenn centrale rol spelen, hoeft er niet op te duiden dat seksualiteit hier is uitgesloten, 
zoalss velen hebben gesuggereerd.259 Diotima vermijdt deze termen om niet de indruk 
tee wekken dat het 'do-ut-des'-principe een rol speelt in dit ideaal van een homo-
erotischee relatie. Het is wellicht niet juist om exact vast te willen stellen wat Diotima 
bedoelt:: een erotische spanning of een seksuele verhouding. Zij maakt geen expliciete 
keuzee en het is daarom waarschijnlijk onjuist deze in de tekst te willen lezen ten einde 
eenn scherp onderscheid te maken tussen homo-erotiek en homoseksualiteit. Vanuit 
ditt perspectief zouden we de volgende interpretatielijn kunnen volgen. In Diotima's 
visiee is lichamelijk contact dat sterk erotisch geladen is tussen de erastes en zijn 
vriendd onvermijdelijk. Het is eigen aan de natuur van de erastes om dit contact te 
zoeken.. Het is verder niet wezenlijk of de erastes dit lichamelijke contact omzet in 
seksuelee bevrediging. Het hangt van de erastes en zijn vriend af of seksualiteit een rol 
speeltt in hun verhouding. Waar het uiteindelijk om gaat is dat hun vriendschap de 
voedingsbodemm is om in moreel opzicht optimaal te functioneren en hun inzichten om 
tee zetten in creativiteit. Lichamelijke intimiteit is voor deze vriendschap, volgens 
Diotima,, van groot belang, maar of deze intimiteit met seksualiteit gepaard gaat is 
afhankelijkk van de ^vct? van de vrienden en wellicht ook van hun leeftijd en de fase 
vann de ontwikkeling die zij doormaken. 
4.. Een expliciet verband tussen homo-erotiek en xaiSeuou; hebben we alleen bij 
Pausaniass aangetroffen. Bij Eryximachos en Aristophanes ontbrak de paideusis 
volledig.. Phaidros en Agathon (de laatste in sterkere mate) brengen homo-erotiek in 
verbandd met aretè, zonder dit echter als een centraal aspect te beschouwen van de 
relatiee tussen de man en een jongen/man. 
Wee hebben gezien dat de Ouranische eros gekenmerkt wordt doordat de erastes 
paideusis,paideusis, die samenvalt met 4>iXooo$La, aanbiedt in ruil voor seksuele diensten van de 
eromenos.. De paideusis heeft tot doel de jongen, die een mannelijk karakter heeft, 
gelijkk te maken aan de erastes. Wij hebben eerder al het probleem gesignaleerd (zie 
hoofdstukk 3.6) dat de beschrijving van de Ouranische eros, die ervan uitgaat dat de 
partnerss hun leven lang bij elkaar blijven, geen helder beeld geeft hoe dit te rijmen 
valtt met de verhouding tussen het pedagogische aspect en het seksuele aspect. 
Diotimaa lost dit probleem op. Paideusis is slechts een fase in de vriendschap tussen 
dee erastes en zijn partner. Door zijn contact met de erastes maakt de 
jongen/jongemann een ontwikkeling door, zodat hij in staat is op den duur zich te 
identificerenn met de morele houding van zijn vriend. Creativiteit op welk vlak dan ook 
iss niet een eenmalig proces, maar vindt steeds nieuwe wegen om zich te ontplooien. 
Waarschijnlijkk zorgt dit in de ogen van Diotima ervoor dat de vriendschap hecht 
wordtt en blijf t voortduren. Vriendschap zonder meer is dus niet voldoende. Buiten de 
vriendschapp moet het vriendenstel delen in een gemeenschappelijke potentie om te 
creëren. . 
Diotimaa scheidt de filosofie van de praktische ethiek, die bij Pausanias samen één 
geheell  vormden. Op het niveau van de Lagere Mysteriën delen de partners niet in 
eenn filosofisch inzicht of in een filosofische houding. Het gaat in hun geval om normen 
enn waarden en een praktisch inzicht hierin (^póvncu;). De term co^ia wordt in de 
Lageree Mysteriën niet genoemd. Hun ideaal beperkt zich tot de toewijding een goed 
persoonn en een goed burger te worden. 
Homo-erotiekk heeft in het verslag van Diotima, net als bij Agathon, een elitair 
karakter.. De partners in een dergelijke relatie zijn mensen die in potentie moreel 

2»Zoo bijv. Robin (19586) p. LXXXIX , Lesky (1976) p. 93, Pender (1992) p. 78, die spreekt over 
'spirituall  sex'. Wippem (196S) pp. 136-137 meent zelfs dat de pederastie in deze passage stilzwijgend 
wordtt verworpen. Deze gedachte lijkt roe onjuist. 
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hoogstaandee mensen zijn en hun vriendschap in dienst stellen om dit morele ideaal te 
verwezenlijken,, of dit ideaal nu uitsluitend betrekking heeft op zichzelf of gericht is op 
anderen. . 

Opp het punt van het primaat van de homo-erotiek boven de heteroseksualiteit 
onderscheidtt Diotima's rede zich niet van die van Phaidros, Pausanias en 
Aristophanes.. De tweede categorie mannen - en eventueel vrouwen - verdienen in 
haarr ogen de voorkeur boven de mannen die overwegend heteroseksueel zijn. De 
redenenn zijn wel grotendeels anders dan die door de eerdere sprekers zijn gegeven. 
Hett betreft de volgende. 
a.. De ironiserende woorden ax; olovxai (208e4) geven aan dat Diotima afstand neemt 
vann de waarde van de onsterfelijkheid die deze mensen bereiken. Deze mensen 
denkenn wel onsterfelijk te worden, maar in vergelijking met de andere mogelijkheden 
vann de mens dit te bereiken is deze vorm bedriegelijk en schijn. 
b.. De tweede groep mannen wordt overwegend gekenmerkt door hun zwanger-
schapp in de ziel. Het betoog van Diotima geeft duidelijk de voorkeur aan deze 
levenswijzee waarin de psychische, mentale en intellectuele waarden de overhand 
hebben. . 
c.. De band of vriendschap tussen twee mannen die een 'erotische' relatie met elkaar 
hebbenn is veel hechter (209c6), omdat hun kinderen mooier en onsterfelijker zijn. Hun 
bandd is op andere waarden gebaseerd en de hardnekkigheid van deze waarden om te 
overlevenn is groter dan die van mensenkinderen. 
Haarr motivatie voor het primaat van de homo-erotische liefde is dus op twee zaken 
terugg te voeren: zij leidt naar een onsterfelijkheid die in zijn discontinue variant de 
lichamelijkee vorm van onsterfelijkheid overtreft in het voortzetten van de discontinue 
reeks.. Zij bergt bovendien de mogelijkheid in zich om de discontinue onsterfelijkheid 
omm te zetten in een continue onsterfelijkheid. De andere reden is gelegen in de 
kwaliteitt van de band tussen de homofiele erastes en zijn partner. Deze vorm van 
eross heeft de potentie uit te groeien tot een intense vriendschap, gebaseerd op 
gemeenschappelijkee waarden en gemeenschappelijke handelingsdoelen.260 

15.. Homo-erotiek en de filosoof 

Homoseksualiteitt en homo-erotiek vormen in de ogen van Diotima een noodzakelijke 
stapp in de ontwikkeling van de erastes-filosoof. We hebben gezien dat de eerste twee 
fasenn van deze ontwikkeling gekenmerkt worden door een persoonlijk contact tussen 
dee erastes-filosoof en een jongen of man voor wie hij erotische gevoelens koestert. 
Dee erastes-filosoof behoort duidelijk tot de tweede categorie mensen die Diotima aan 
hett begin van de Lagere Mysteriën had onderscheiden. Dat betekent dat hij 
hoogstwaarschijnlijkk exclusief geïnteresseerd is in jongens/mannen en dat hij naast 
zijnn geestelijke zwangerschap ook in zijn lichaam zwanger is en dus ook op dat 
niveauu wil voortbrengen en verwekken.261 Diotima spreekt uitsluitend over de leeftijd 
vann de erastes. Hij moet jong beginnen met het contact maken met een mooie 
jongen.2622 Over de leeftijd van zijn eromenos geeft Diotima een aanwijzing in 210d2, 

260Anderss Kahn (1996) p. 261, die het onderscheid tussen ëpcoc, en tiXi a te absoluut formuleert en 
vervolgenss stelt: In the Symposium, it is clear, the account of eros offered by Diotima does not claim to 
bee an account of friendship or affection between persons.' 
2611 Pace Sier (1997) p. 161, die meent dat seksualiteit bij de erastes-filosoof onmogelijk is omdat hij niet 
tott de eerste groep behoort van degenen die lichamelijk zwanger zijn. Ook de tweede groep is in zekere 
matee lichamelijk zwanger. 
2622 Sier (1997) p. 161 gaat ervan uit dat de eerste fase van de ópOcx; ëpoac, begint wanneer de erastes nog 
eenn kind is. Dit lijk t absurd. Een dergelijke uitholling van het begrip erastes wordt door Diotima (Plato) 
niett beoogd. Er wordt duidelijk gesproken over évöq oxftuatoc, èpav. 
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waarr zij spreekt over zowel de schoonheid van een juuSdpiov als die van een dvepcojtoq 
TIC,.TIC,. Waarschijnlijk bedoelt ze dat de eerste het object is van de eros van de minnaar in 
zijnn eerste fase, de tweede het object van zijn eros in zijn tweede fase, waarin hij 
belangstellingg heeft voor de ziel van de eromenos. De vraag is of de eromenos in de 
eerstee fase dezelfde is als die in de tweede fase. Dit lijk t niet noodzakelijk, omdat in de 
tweedee fase ervan sprake is dat zelfs een eromenos die lichamelijk niet mooi is 
volstaat,, als hij maar kwaliteiten bezit op het geestelijk niveau.263 Op zo'n eromenos 
zall  de erastes in het begin van zijn 'erotische' ontwikkeling niet vallen. 
Err is een belangrijk verschilpunt met de voorstelling van de homo-erotiek in de 
Lageree Mysteriën. Homo-erotische vriendschap als basis voor een levenslange 
verbinteniss streeft de filosoof niet na. In dit opzicht staat de homo-erotiek in het leven 
vann de filosoof in schril contrast met die van de andere erastes. Voor de filosoof is 
homo-erotiekk wel een noodzakelijke stap en de eerste twee fasen zullen vele jaren in 
beslagg nemen, maar de relatie met zijn vrienden staat uiteindelijk in dienst van zijn 
intellectuelee ontwikkeling.264 En deze is alleen mogelijk als hij zich onthecht van zijn 
liefdee voor zijn vriend. De homo-erotiek in het leven van de erastes-filosoof heeft dus 
eenn paradoxaal aspect: door zijn vriend lief te hebben leert hij in te zien dat deze vorm 
vann liefde beperkt is en leert hij zijn vriend los te laten. Wat de homo-erotiek in de 
Lageree Mysteriën typeert is het gemeenschappelijke doel met het oog waarop de 
partnerss verenigd zijn. Homoseksualiteit is fundamenteel voor de creativiteit van de 
4>iXoti|ioi.. In de relatie tussen de filosoof en zijn vriend is het gemeenschappelijke 
productt afwezig, zeker in de tweede fase van zijn ontwikkeling. Er is geen sprake van 
paideusispaideusis die op één individu is gericht. De jongen is slechts een middel voor de 
filosoof-erastess om zelf tot inzicht te komen.265 De eromenos hoeft dus niet zelf een 
filosofischee natuur te hebben, omdat hij niet door de erastes tot het hoogste niveau 
wordtt meegenomen. Wanneer hijzelf een filosofische belangstelling heeft, begrijpt hij 
well  beter waarom de erastes zich uiteindelijk van hem afwendt om zich geheel aan 
dee wetenschappen te wijden, en is zijn frustratie minder groot als dit gebeurt. De 
afwezigheidd van de paideusis voorkomt een sterke emotionele band. De paradox is 
dess te schrijnender, omdat volgens Diotima de gevoelens die de erastes-filosoof voor 
zijnn vriend koestert zeer sterk zijn.266 Het kost hem zeer veel moeite om op deze 
gevoelenss neer te kijken en ze als onbeduidend te beschouwen. Zelfs in de derde 
levensfasee worstelt hij nog hiermee. Dit interne conflict verdwijnt pas als hij via de 
filosofiee contact heeft gekregen met het goddelijke Schone. Dan pas is hij in staat zijn 
vroegeree ervaringen en emoties in het juiste perspectief te zien en maakt het geluk 
datt hij dan ondergaat hem immuun voor de schijnbare aantrekkelijkheid van het 
aardsee leven. 
Hett contact dat de erastes-filosoof met zijn eromenos heeft, is verre van afstandelijk. 
Diotimaa suggereert dat zijn houding ten opzichte van de eromenos slaafse vormen 
kann aannemen (IXOtö)™ Op grond hiervan mogen we dezelfde conclusie trekken 
mett betrekking tot de vraag of seksualiteit in de homo-erotische relatie van de 
filosoof-erastess een rol speelt. De intensiteit van de eros is van dien aard, dat dit in de 

2633 Ook Pausanias stelt dat de Ouranische erastes tevreden is met een eromenos die niet mooi is (182d7). 
264Comfordd (19672) p. 126 is van mening dat de erastes al in de eerste fase loskomt van een individu . 
Maarr  dit gebeurt pas in de tweede fase. Zo ook Ferrar i (1992) p. 258. 
26SDaaromm is er  mijns inziens niet een zekere incoherentie in 210c3, zoals Kahn (1996) p. 270, n. 15 
opmerkt,, die suggereert dat de woorden dvayKCcoOfi 9edoao6ai zouden moeten verwijzen naar  de 
jongenn die luistert en niet naar  de spreker. 
266Cf.. Smp. 210Ö5 TÓ o^óSpa xovto. Opmerkelij k is bovendien dat Diotima in het geval van de erastes-
filosooff  de term épöv zowel voor  zijn hartstocht voor  zijn eromenos uitsluitend in de eerste fase als in 
dee tweede fase gebruikt (210a7 en cl). De term komt niet voor  in de Lagere Mysteriën. 
2677 Dit aspect werd sterk door  Pausanias benadrukt, vergelijk Smp. 183a2 e.v. Diotima heeft deze 
houdingg ook al bij  de karakterisering van Eros aangestipt (203dl e.v.). 
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eerstee fase van zijn ontwikkeling heel goed mogelijk is.2" Maar het is geen vereiste. 
Hett zal onder meer van de aard van de betreffende erastes-filosoof afhangen of dit 
aspectt een onderdeel vormt van het contact met zijn vriend. In ieder geval maakt dit 
aspectt het innerlijk conflict van de erastes duidelijker. 
Diotimaa vat de wijze waarop de filosoof de weg van de persoonlijke eros volgt om 
eenn vorm van eros te bereiken, waarmee hij uiteindelijk aan de aardse sterfelijkheid 
kann ontsnappen, samen met de uitdrukking TÓ ópedóc, rauSepaoreïv (211b5). De term 
heeftt betrekking op de persoonlijke eros in de eerste twee levensfasen van de 
erastes-filosoof.2»» Plato had de term in het Symposium al eerder laten vallen, en wel in 
dee rede van Pausanias en in die van Aristophanes.270 Dit woord moet de eigentijdse 
lezerr zijn opgevallen. Het is een ongebruikelijke term. Buiten de dialogen van Plato 
komtt het substantivum in ons corpus Griekse teksten tot aan de eerste eeuw na 
Christuss slechts eenmaal voor in de komedies van Aristophanes.271 We kunnen dus 
niett zeggen dat Plato het woord heeft gemaakt, maar wel dat hij heeft geprobeerd de 
termm in te voeren.272 De uitzonderlijkheid van de term maakt het waarschijnlijk dat 
voorr de eigentijdse lezer de redes van Pausanias, Aristophanes en die van Diotima 
hett onderwerp van eros vanuit hetzelfde perspectief belichten. Het woordje öpBw; dat 
Diotimaa in 21 lb5 toevoegt aan het ncuSepaaieïv is veelbetekenend. In de passage van 
dee Hogere Mysteriën heeft ze herhaaldelijk onderstreept dat de juiste manier waarop 
dee ontwikkeling plaatsvindt van groot belang is (210a2, 4, 6, c3). Door de nadruk op 
óp9<Sqq oefent ze kritiek uit op de manier waarop Pausanias en Aristophanes, en via 
henn de Atheense maatschappij, de pederastie vormgeven. Maar in 211b5 en b7, 
voordatt ze de drie fasen samenvat, gebruikt ze ópecöq wederom. Waarom nog met 
zoveell  nadruk aan het slot van haar betoog? 

16.. Homo-erotiek en Sokrates 

Err is één passage uit de bijdrage van Diotima die wij nog niet besproken hebben, 
maarr die van essentieel belang is voor de interpretatie van het Symposium. Nadat 
Diotimaa de fasen heeft samengevat, richt ze zich wederom tot Sokrates (211 dl). Ze 

^Moravcsikk (1972) meent dat in de eerste fase van de ontwikkeling van de erastes-filosoof seksualiteit 
niett aanwezig is. Volgens hem zou seksualiteit alleen een rol spelen in de ontwikkeling vóór de eerste 
fasee uit het verslag van Diotima. Dit is mijns inziens onjuist. Diotima suggereert nergens dat er aan de 
eerstee fase nog een ontwikkeling van de erastes voorafgaat. Bovendien vermeldt ze expliciet dat de 
erastess jong moet beginnen. Als er sprake is van seksualiteit in het leven van de erastes - en de sterke 
nadrukk op de onthechting van het erotische contact met een jongen maakt dit waarschijnlijk (pace Fisher 
(1992)) p. 460) - dan speelt zich dat af in de eerste fase die Diotima onderscheidt. Voor kritiek op 
Moravcsik,, zie Guthrie (1975) p. 393, n. 3 en Price (1989) p. 37-38. Ook Robin (19586) p. CIII gaat 
ervann uit dat kuisheid een noodzakelijke voorwaarde is om het spirituele niveau te bereiken. De filosoof 
moett mijns inziens weliswaar loskomen van zijn lichamelijke verlangens voor jongens, maar in 
aanvangg is onthouding van seksueel contact geen noodzakelijke voorwaarde. Anderen die seksualiteit in 
hett leven van de filosoof ontkennen zijn Kriiger (1939) p. 182, Songe-M0ller (1988) p. 29. Allen 
(1991)) p. 78 maakt het nog bonter door te zeggen dat het KCCAÓV bij de erastes 'provokes desire for 
procreationn through sexual intercourse', alsof de erastes-filosoof heteroseksueel zou zijn. 
a^Dee opmerking van Price (1989) p. 48 en p. 53 dat de manier waarop Diotima deze woorden in 21 lb5 
gebruikt,, zou aangeven dat 'right up at least to the beginning of the end of the ascent the lover is still, in a 
manner,, loving a boy', is mijns inziens onjuist. Diotima vat de hele route die de erastes-filosoof moet 
doorlopenn in één korte zin samen. De uitdrukking 5id TÓ ópGdx; rcaiSepctoreïv beschrijft een bepaald 
onderdeell  van die route; het Grieks hoeft geenszins te suggereren dat de erastes tot aan het schouwen 
vann de Vorm het Schone, een erastes van jongens is. 
^naiSepaoréïvv Smp. 192bl;7iat8epaorn<;S/np. 192b4/b6; naiSepaoxta Smp. 181c7,184c8 
mmArist.Arist. Ach. 264. 
^Hi jj  gebruikt het werkwoord ook nog eenmaal in de Phaidrus (249a2). Verder komt het werkwoord 
voorr in Athen. Deipn. 602f; Plut. Solon cl, Mor. 761a, 972f; Luc. DDeor. 12. Het substantivum in Luc. 
Vit.Vit. Auct. cl5. Het adjecüvum JtaiSepaouicó; vinden we in Luc. Dom. c4. 
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noemtt hem bij zijn naam, hetgeen een belangrijk moment in haar betoog markeert.273 

Bovendienn voegt ze aan zijn naam het adjectief ; toe, dat ze eenmaal eerder in 
204b88 had gebruikt. Ze corrigeerde hem toen op het essentiële punt van zijn 
overtuigingg dat Eros niet degene is die bemind wordt, maar degene die bemint. 
Daaromm is Eros niet wat Sokrates dacht dat hij was, namelijk mooi. Ook in 211dl e.v. 
uitt Diotima kritiek op Sokrates. Een tweede formulering die de lezer (toehoorder) 
opmerkzaamm maakt, dat er iets komt wat van groot belang is, zijn de woorden f| 
MavxwiKTii  ^évii, waarmee Diotima wordt aangeduid. Slechts eenmaal, namelijk 
wanneerr Sokrates Diotima introduceert, geeft hij aan dat ze een vrouw uit Mantinea 
iss (201d2). Verder noemt hij haar telkens bij haar naam Diotima (achtmaal274), en 
eenmaal,, direct na 204b8, de passage waarin zij hem bekritiseert, duidt hij haar aan 
mett é̂vn (204c7). 
Hett is opmerkelijk dat slechts een enkele commentator aandacht besteedt aan deze 
passage,, terwijl deze mijns inziens een sleutelrol speelt in de uiteindelijke interpretatie 
vann het hele betoog van Diotima.275 Wat houdt haar kritiek op Sokrates in? Ik geef een 
vertaling: : 

Inn die fase van het leven, mijn beste Sokrates, zei de vreemdelinge uit Mantinea, is het bij uitstek 
leefbaarr voor een mens, wanneer hij het Schone zelf aanschouwt. En wanneer ji j dit eenmaal 
gezienn zult hebben, zal dit in jouw ogen niet vergelijkbaar zijn met een gouden voorwerp, kleding, 
mett mooie jongens en jongemannen, bij het zien van wie ji j nu uit het veld geslagen bent en 
bereidd bent, zowel ji j als vele anderen, om, zolang julli e maar je lievelingen zien en zo mogelijk 
steedss met hen samenbent, noch te eten of te drinken, maar uitsluitend naar hen te kijken en met 
henn samen te zijn. Wat moeten we ons dan wel voorstellen, zei ze, als bet iemand te beurt zou 
vallenn om het Schone zelf te zien, zuiver, rein, onvermengd, maar niet behept met menselijk vlees 
enn kleuren en veel andere sterfelijke onzin, maar als hij in staat zou zijn het goddelijke Schone zelf 
eenvormigg te aanschouwen? Denk je, zei ze, dat het een onbeduidend leven wordt, wanneer een 
menss daarheen kijkt en het met het daarvoor bestemde orgaan aanschouwt en ermee samen is?276 

Ditt is een curieuze passage. Diotima richt zich heel nadrukkelijk tot Sokrates en 
onderstreeptt het verschil tussen het leven van iemand die de vorm het Schone heeft 
aanschouwdd en dat van iemand die dat niet heeft. Maar tevens spreekt ze over 
Sokrates'' pederastische houding. Waarom doet ze dit zo nadrukkelijk? Ze wijst met 
eenn zeker dédain op twee zaken: a. Sokrates is geobsedeerd door mooie jongens en 
jongemannenn om hem heen; b. Sokrates toont in zijn pederastische gedrag een 
slaafsee houding; het enige wat hij wil is naar hen kijken en met hen samenzijn, 
desnoodss zonder te eten en te drinken. 
Dezee opmerking van Diotima is volledig ingebed in haar betoog over de levensfasen 
vann de erastes-filosoof. Ze heeft immers haar beschrijving hiervan nog niet helemaal 
afgerond.. Ze zal nog aangeven wat de filosoof verwekt in zijn contact met de Vorm 
hett Schone. We moeten deze opmerking dus binnen het kader van deze ontwikkeling 
interpreteren. . 

2733 Vanaf 206bl ziet Diotima min of meer af van de methode van vraag en antwoord en gaat over op 
langeree uiteenzettingen. In de passage 206b 1 t/m 212a7 noemt zij Sokrates acht keer bij zijn naam 
(206c2,, e2, 207a6, 208b2-3, c2, 209e5, 210e5, 21 ldl) . In deze gevallen markeert het noemen van de 
naamm óf de overgang naar een volgende stap in haar betoog, óf, zoals in 206e2 en 208b2-3, de afronding 
vann een onderdeel van haar betoog. Vanaf de Lagere Mysteriën komt de naam dus slechts viermaal 
voor:: in 208c2 aan het begin van de Lagere Mysteriën, in 209e5 aan het begin van de Hogere Mysteriën 
enn in 210b/e5, wanneer de opgang zijn hoogtepunt heeft bereikt en zij openbaart hoe we ons het Schone 
zelff  moeten voorstellen. 
™Smp.™Smp. 201e8, 202dl2,204a8, d5, 206b5,207c5,208b8,212bl. 
^Ookk Sier (1997) gaat in zijn uitgebreide analyse van de Diotima-passage hieraan voorbij. 
mmSmp.Smp. 211dl-212a2. 
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Wanneerr we deze beschrijving van Sokrates' pederastische houding vergelijken met 
dee drie fasen die Diotima heeft onderscheiden in het leven van de erastes-filosoof, 
moetenn we concluderen dat volgens haar Sokrates het derde niveau niet heeft 
bereikt.. Sokrates' eros is nog aan personen gekoppeld. Hij is nog reddeloos geboeid 
doorr de mooie jongens om hem heen. Hij toont zelfs een slaafse houding tegenover 
hen.. Zijn wijsgerige activiteit is nog afhankelijk van zijn contact met de jongens. 
Diotimaa suggereert dat Sokrates als erastes-filosoof op het tweede niveau opereert; 
hett niveau waarop de erastes-filosoof oog heeft voor het schone in de ziel van de 
jongens.. Hij probeert op grond van zijn interesse voor een individuele ziel tot 
algemenee uitspraken te komen over de manier waarop de jeugd zou moeten leven om 
vervolgenss zelf inzicht te verkrijgen in het karakter van redelijke handelingen en in 
watt het schone is op het terrein van normen voor het persoonlijke en openbare leven. 
Diotimaa uit dus kritiek op Sokrates' intellectuele houding. Hij heeft niet de stap 
gemaaktt om het particuliere los te laten en zich vervolgens uitsluitend met de 
wetenschappenn en kennis op zichzelf bezig te houden. Sokrates heeft de ervaring van 
hett aanschouwen van de Vorm van het Schone niet gekend, omdat hij niet definitief 
gebrokenn heeft met het schone in zijn omgeving. Diotima onderstreept dit door exact 
dezelfdee werkwoorden te gebruiken voor het contact van Sokrates met de jongens en 
eenn filosoof met het Schone zelf.277 

Dezee interpretatie is verstrekkend. Ze impliceert dat de beschrijving van de 
ontwikkelingg van de erastes-filosoof (de Hogere Mysteriën) ook tot doel heeft de 
positiee van Sokrates duidelijk te maken, te expliciteren tot welk punt de intellectuele 
aanpakk van Sokrates reikt en te verklaren waarom hij niet tot het schouwen van de 
Vormenn is gekomen. De twijfel die Diotima aan het begin van de Hogere Mysteriën 
uitspreekt,, of Sokrates wel in staat zal zijn deze te doorlopen (209e5-210a2), is dus 
niet,, zoals vaak wordt aangenomen, ironisch bedoeld.278 Sokrates heeft inderdaad niet 
dee héle weg doorlopen die de filosoof zou moeten afleggen om het Hoogste Mysterie 
tee ontwaren, maar is onderweg blijven steken. Verder blijkt nergens dat het verslag 
datt Sokrates op het symposion geeft van zijn contacten met Diotima uit een ver 
verledenn stammen. Plato heeft de lezer niet de indruk willen geven dat Diotima 
gesprokenn heeft tot een jeugdige Sokrates.279 Sokrates is in 416 53 jaar. Het enige dat 
Platoo suggereert over het contact tussen Sokrates en Diotima is a. dat Sokrates meer 
dann eenmaal met haar gesproken heeft of naar haar geluisterd heeft (206b5-6, 207a5-
6)2800 b. dat deze contacten 'op een bepaald ogenblik' (reóxe, 201d2, e3, 207a6) hebben 
plaatsgevonden.. Dit hoeft echter geenszins te betekenen dat het om een ver verleden 
gaat.2811 Het heeft er eerder alle schijn van dat Plato aan de hand van de rede van 
Diotimaa een algemeen onderscheid wil aangeven tussen de Sokratische benadering 

277Smp.. 211d7-8: 6eda6ai uóvov icai cruveivca, en 2I2al-2: étcetvo <5 Set Oecouévou K<zi awóvroq 
avap; ; 
mpaeempaee Taylor  (19485) p. 229, n. 1, die de twijfe l aan de ironie van deze opmerking bestempelt als 
'unfortunat ee nonsense'. Zo ook Sier  (1997) pp. 272-273. 
^Di tt  wordt wel gesuggereerd door  Gould (1963) p. 193, n. 828, Anton (1974) p. 281, Ferrari (1992) 
p.. 254. Ik zal in het volgende hoofdstuk aantonen dat het Symposium de continuïteit van Sokrates' 
gedragg tegenover  jongens onderstreept. Het verwijt dat Diotima Sokrates in het verleden heeft gemaakt, 
geldtt  evenzo voor  zijn contact met bijvoorbeeld Alkbiades en Agathon. Bovendien is het beeld dat 
Diotimaa van Sokrates' erotische houding geeft, consistent met dat uit andere dialogen. Ik kom op dit 
puntt  in hoofdstuk 9, par. S en in hoofdstuk 10 terug. 
280Dee woorden è5iSaoxé ue, ÓJtote wepi tav èpamiecw Xoyouq jiotoïxo zijn sterk iteratief. 
«'Taylorr  (1948s) p. 224, en in navolging van hem Anton (1974) pp. 278 en 282, koppelen de 
ontmoetingenn tussen Sokrates en Diotima aan de opmerking in 201d3-5, namelijk dat Diotima ervoor 
gezorgdd heeft dat de pest in Athene voor  tien jaar  werd uitgesteld. De ontmoetingen zouden volgens hen 
duss in 440 hebben plaatsgevonden. Het note van 201d3 hoeft absoluut niet hetzelfde tijdsti p aan te 
duidenn als het note van 201d2,201e3,207a6. 
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enn degene die uiteindelijk leidt tot het schouwen van de Vorm het Schone.282 Ik maak 
enkelee opmerkingen om deze visie te onderbouwen. 
1.. De conclusies die we in hoofdstuk 7 hebben getrokken ten aanzien van Sokrates en 
dee homo-erotiek in de dialogen vóór het Symposium stemmen overeen met deze 
interpretatiee van de Diotima-rede. We stelden dat Sokrates zeer gecharmeerd is door 
dee schoonheid van jongens. De paradox in zijn houding - zij hebben macht over hem, 
maarr toch behoudt hij op mentaal niveau zijn onafhankelijkheid - sluit aan bij de 
tweedee fase van de ontwikkeling van de erastes-filosoof. Het in de ban zijn wordt 
bevestigdd door de opmerking over de houding van Sokrates tegenover de jongens in 
211d3-88 en door de nadruk die Diotima legt op het feit dat de erastes zijn heftige 
gevoelenss voor het lichamelijke schoon moet leren minachten, maar dat dit niet 
gemakkelijkk is. De erastes-filosoof in de tweede fase kan zijn onafhankelijkheid in zijn 
denkenn bewaren, anders zou hij niet tot generaliseren op het terrein van de ethiek in 
staatt zijn. In hoofdstuk 7 stelden we dat Sokrates zijn filosofische activiteit gebruikt 
omm aan zijn interesse in de lichamelijke schoonheid voorbij te gaan en dat zijn 
filosofischee activiteit is gericht op het verbeteren van het gedrag. Sokrates als 
filosofischee erastes is een opvoeder, die zijn gespreks-partners dwingt inzicht te 
krijgenn in ethische begrippen en probeert de kwaliteit van hun handelen te 
verbeteren.. De pedagogische rol valt samen met de filosofische activiteit. Dit lijk t 
uitstekendd aan te sluiten bij de beschrijving van het tweede stadium van de erastes-
filosooffilosoof in de rede van Diotima. 
2.. Dat Sokrates gekarakteriseerd wordt als een filosoof die zich bezighoudt met de 
ziell  (yiwi ) en wiens filosofische analyse zich beperkt tot het ethische niveau, is een 
beeldd dat niet in strijd is met de manier waarop hij zich in het algemeen in de dialogen 
vóórr het Symposium manifesteert.283 

3.. Volgens deze interpretatie van de rede van Diotima heeft Sokrates zich niet met de 
é7uonijiai/M.a6Tina'caa beziggehouden. Doordat Diotima het meervoud van deze beide 
termenn gebruikt, en omdat ze de laatste stap zijn voor het schouwen van de Vormen, 
doeltt ze niet op algemene kennis die door definities is verkregen. Het betreft 
wetenschapsbeoefeningg als voorbereiding op het hoogste stadium dat de filosoof kan 
bereiken.. Zoals we hebben aangegeven, moeten we hierbij denken aan verschillende 
takkenn van mathematica (namelijk van getallen, geometrie, stereometrie, 
mathematischee astronomie en harmonie-leer).284 Algemeen wordt aangenomen dat 
Sokratess zich met deze wetenschappen niet intensief heeft beziggehouden.283 

4.. Zoals we hebben gezien, is het gebruik van het woord $iA.oao4>ia in 210d6 in twee 
opzichtenn opmerkelijk. Terwijl Diotima naar aanleiding van de mythe van de geboorte 
vann Eros zeer nadrukkelijk gesteld heeft dat Eros filosofeert gedurende zijn hele 
levenn (203d7-204b4), en herhaaldelijk heeft aangegeven dat Eros staat tussen 
onwetendheidd en wijsheid, gebruikt zij de term $iXoao$ia in de beschrijving van de 
Lageree en de Hogere Mysteriën slechts eenmaal, en wel in de derde fase van de 
ontwikkelingg van de erastes-filosoof. Ze wil hiermee het specifieke gebruik dat zij van 
dee term maakt onderstrepen. «DiXoao îa duidt in haar verslag op de intellectuele 
activiteit,, nadat de erastes-filosoof de wetenschappen heeft bestudeerd. De erastes-
filosooffilosoof heeft dan een overzicht van de kennis die alle wetenschappen (in strikte zin) 

^Comfordd (19672) p. 125 e.v., Wellman (1969) pp. 150-151 en Markus (19712) p. 134 gaan ervan uit 
datt de erastes uit de Lagere Mysteriën gelijk is aan de historische Sokrates. De Hogere Mysteriën 
zoudenn een Platoonse toevoeging zijn. Dit lijk t me niet juist. Sokrates is een filosofische natuur. 
Bovendienn is de kritiek van Diotima op Sokrates geheel ingebed in de Hogere Mysteriën. Jaeger (1943) 
p.. 192 suggereert iets in de richting van mijn interpretatie, maar werkt zijn suggestie niet verder uit 
283Voorr Sokrates' zorg voorde ziel, zie Apologie 29d, 30a; cf. Guthrie (1971) pp. 147 e.v. Voor de 
opvattingg dat Sokrates als filosoof zich bij uitstek met morele vraagstukken bezighoudt, zie Vlastos 
(1991)) p. 47,53 en 237 n. 5. 
^Cf.. R. 522c e.v. en 524d e.v. 
^Ziee Vlastos (1991) p. 48, p. 107 e.v. 
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tezamenn opleveren. Filosofie lijk t ook niet gelijk te zijn aan dialectiek, zoals Plato deze 
termm in de Respublica gebruikt. Waarschijnlijk verwijst zij hiernaar met de woorden 
èjucroinTii  tiict (210d7). Immers in de Respublica heeft dialectiek betrekking op de 
Vormen.2866 In de rede van Diotima leidt het contact met de filosofie uiteindelijk naar 
dee kennis van de Vormen.287 Haar gebruik van de term 'filosofie' hoeft dus niet in 
tegenspraakk te zijn met bijvoorbeeld het feit dat Sokrates in de Gorgias zichzelf 
voorsteltt als iemand die de filosofie belijdt, in tegenstelling tot de retoriek. In deze 
dialoogg heeft de term een ruimere betekenis, namelijk normatieve ethiek in 
tegenstellingg tot de 'waardevrije' retorika die zijn tegenstanders, Gorgias, Polos en 
Kallikles,, aanhangen. Diotima üjkt echter de term <friXoao<t>ia in een zeer specifieke zin 
tee gebruiken, om het contrast duidelijk te maken met de positie van Sokrates. Immers, 
dee elenchos waarin Sokrates Agathon doet inzien dat bepaalde centrale gedachten 
uitt zijn rede onjuist zijn, is in de visie van Diotima nog niet als $Oooo$ia in strikte zin te 
bestempelen. . 
5.. Sokrates zegt als reactie op het betoog van Diotima dat hij door haar woorden 
overtuigdd is en dat hij zijn best zal doen om ook de anderen hiervan te overtuigen.288 Ik 
denkk dat de woordkeuze van Plato veelzeggend is. Heeft Sokrates de Vorm het 
Schonee nu 'gezien'? Hebben de andere symposiasten en wij als lezer van de rede van 
Diotimaa nu de Vorm het Schone aanschouwd, en de ervaring gehad die zij beschrijft? 
Nee.. De rede van Diotima openbaart ons wel wat het mysterie inhoudt, maar dit 
maaktt nog niet dat degene aan wie deze mogelijkheid van openbaring is meegedeeld 
ookk daadwerkelijk contact heeft gehad met de Vorm het Schone. Nergens blijkt dat 
Platoo ons wil doen geloven dat Sokrates deze mystieke ervaring heeft gehad. Immers 
eenn noodzakelijke propedeuse voor deze ervaring is een intensieve bestudering van 
dee wetenschappen ten einde zich te trainen in abstract denken. Sokrates zegt alleen 
datt hij het betoog van Diotima overtuigend vindt en dat hij beseft dat eros andere 
dimensiess heeft dan hijzelf ervaart. Hij ziet in dat eros de kracht heeft mensen in 
contactt te brengen met een goddelijke wereld. Dat hij overtuigd is, heeft wellicht te 
makenn met het feit dat hijzelf heeft ervaren, dat eros hem verder heeft gebracht dan 
dee meeste mensen die door eros bevangen raken. Bovendien wil Plato zeggen dat 
watt Diotima ons voorspiegelt in het verlengde ligt van wat Sokrates denkt en doet. 
Maarr de laatste fase van de openbaring heeft hijzelf niet ondergaan. Hij begrijpt wel 
datdat een volkomen overgave aan eros die niet meer verbonden is met genegenheid 
voorr of intimiteit met personen, tot een goddelijke wereld van zuivere schoonheid kan 
leiden.. Sokrates zegt niet: ik heb het Schone zelf gezien of aanschouwd (ópav/xadopdv, 
6eav),, maar slechts: ik ben overtuigd van deze mogelijkheden van Eros.2*9 

6.. Deze interpretatie wordt bevestigd door de enscenering van de rede van Diotima. 
Sokratess geeft de theorie van Diotima, met wie hij in het verleden vaker contact heeft 
gehad,, niet weer alsof hij deze zich volledig eigen heeft gemaakt. Hij neemt er in 
zekeree zin afstand van, door de woorden van Diotima te citeren, en niet in zijn eigen 
woordenn te parafraseren. Deze vorm wekt de indruk alsof hij voor het eerst verslag 
doett van haar theorie. In ieder geval heeft Plato een scherpe markering aangebracht 
tussenn het gesprek van Sokrates met Agathon en zijn weergave van de theorie van 
Diotima.. Deze markering is dramatisch gezien zo opmerkelijk, dat hij verklaard moet 

«Cf.. R. 531d-534e en 537d-540b; vergelijk Adam (19632) n, pp. 168 e.v. 
^Striktt genomen vindt namelijk de ^iXooo+ta als het streven naar wijsheid zijn einde bij het 
aanschouwenn van de Vorm het Schone. De erastes is dan oô óc, geworden en hij bezit crcxfria. 
«Hett perfectum jtéjteiauai (212b2) geeft aan dat Sokrates deze overtuiging niet heeft gekregen nu hij 
verslagg doet van de opvattingen van Diotima, maar dat hij al in zijn eerdere contacten met haar tot het 
inzichtt is gekomen dat zij gelijk heeft. 
«Datt Sokrates het niet gezien heeft, wordt bevestigd door de woorden ö èóv noxe I8rjc, (21 ld3). Het 
betreftt hier een conjunctivus futuralis. Dus ook Diotima zelf gaat ervan uit dat Sokrates, ondanks haar 
gesprekkenn met hem in het verleden, de Vorm het Schone nog niet heeft gezien. Ze houdt wel de 
mogelijkheidd open dat hij deze wellicht zal aanschouwen. Immers hij is op de goede weg. 
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worden.. In het gesprek dat Sokrates met Agathon houdt, herkennen we de 
Sokratischee methode van de elenchos: hij weerlegt bepaalde centrale gedachten van 
Agathonn over Eros. Bovendien zullen we zien dat de elenchos ook nog een andere 
functiee heeft: Sokrates probeert indruk te maken op Agathon en hem aan zich te 
binden.. De elenchos heeft dus een erotische functie, zoals we die besproken hebben 
naarr aanleiding van de Charmides en Lysis. We zullen in hoofdstuk 9, par. 7 hierop 
verderr ingaan. Plato heeft dus aan het gesprek tussen Sokrates en Agathon 
kenmerkenn verbonden die lezers op grond van zijn eigen dialogen herkennen als 
typischh 'Sokratisch'. Het onderricht van Diotima, waarbij Sokrates zelf de leerling is, 
iss in 416 nog steeds een leer die Sokrates als de leer van de wijze vrouw uit Mantinea 
weergeeft.. Waarom? 1. Omdat het niet zijn leer is en Plato dit wil onderstrepen; 2. 
omdatt Diotima hem bekritiseert in zijn erotische en tevens intellectuele houding. 
7.. Door deze voorstelling van zaken bevestigt Plato dat de filosofische aanpak van 
Sokratess wel een belangrijke stap is in de richting van het uiteindelijk aanschouwen 
vann de Vorm. De filosofische activiteit van Sokrates is een noodzakelijke propedeuse 
omm kennis te krijgen van de Vormen. Zijn aanpak is een manifestatie van eros die, 
mitss op de juiste manier voortgezet, het contact verzekert met de Vorm van het 
Schone.. Het in de tweede fase bereikte niveau van abstractie en de gevormde 
belangstellingg voor algemene begrippen zouden de erastes-fïlosoof de stap moeten 
doenn maken naar de abstracte kennis van de wetenschappen. 
8.. Wanneer onze interpretatie van de Diotima-rede juist is, lijk t Aristoteles gelijk te 
krijgen,, omdat Plato hierr exact hetzelfde beweert als hij in de Metaphysical'. 

Maarr terwijl Sokrates de algemene begrippen en definities niet tot dingen maakte die een 
onafhankelijkk bestaan hebben, hebben anderen [de Platonisten] dat wel gedaan en gaven aan die 
categoriee van de dingen die zijn, de naam Vormen (iöéai). 

Ikk hoef hier niet de hele discussie weer te geven over de vraag of Aristoteles een 
betrouwbaree bron is met betrekking tot de historische Sokrates en met name tot het 
verschill  tussen Sokrates en Plato.291 Als mijn analyse van 211dl-3 juist is, wordt zijn 
beweringg uit de Metaphysica door Plato zelf bevestigd. Ook Aristoteles' onmiddellijk 
hieraann voorafgaande opmerking dat Sokrates zich bezighoudt met de morele 
deugdenn (^eiicai dpetai) en de eerste was die zocht naar een algemene definitie 
hiervann {Met. 1078M7-19), lijk t aan te sluiten bij de intellectuele ontwikkeling van de 
erastes-filosooff  in de tweede fase. We zullen ons geen illusies maken, dat Plato een 
objectieff  beeld geeft van de historische Sokrates. We volgen in dezen Vlastos, 
namelijkk dat Plato zijn eigen Sokrates heeft gecreëerd, ook al gaat het wel om een 
herscheppingg van de historische Sokrates.292 We weten dat Aristoteles nog andere 
geschrevenn bronnen over Sokrates tot zijn beschikking had, zoals de Sokratische 
dialogenn van Aischines, Antisthenes en Aristippos, en dat het waarschijnlijk is dat hij 
mett andere mensen dan Plato heeft gesproken die Sokrates persoonlijk hadden 
gekend.2933 Opvallend is namelijk dat Aristoteles' opmerking dat Sokrates de algemene 
definitiess niet als onafhankelijke eeuwige entiteiten beschouwde, geen melding maakt 
vann Eros. Nergens doet Aristoteles een observatie over Sokrates in het kader van 
eros.. Het laat zich derhalve aanzien dat Aristoteles zijn informatie hieromtrent van 

^°Met.^°Met. 1078b30-2. Voor een bespreking van de uitspraken van Aristoteles over Sokrates en het verschil 
tussenn Sokrates en Plato verwijs ik naar hoofdstuk 3 in Vlastos (1991). 
^'Onlangss is door Kahn (1996) pp. 79 e.v. de betrouwbaarheid van Aristoteles als bron voor onze 
kenniss van de filosofische activiteit van Sokrates weer aangevochten. Zijn argumenten zijn echter niet 
overtuigend.. Overigens accepteert hij wel (p. 82) dat de theorie van de Vormen van Plato is en niet van 
Sokrates. . 
^Vlastoss (1991) p. 95. 
^Ziee Vlastos (1991) p. 97. 
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eenn andere bron heeft dan het Symposium. Dat Plato nu in het Symposium zo duidelijk 
enn expliciet heeft aangegeven dat Sokrates niet de laatste stappen van de 
ontwikkelingg heeft gemaakt die noodzakelijk zijn om de Vorm van het Schone te 
aanschouwen,, en Aristoteles ditzelfde vanuit een ander perspectief benadert en 
bevestigt,, maakt het waarschijnlijk dat we wat dit gegeven betreft in de buurt komen 
vann de opvattingen van de historische Sokrates. In ieder geval onderschrijft onze 
interpretatiee van de rede van Diotima de these van Vlastos dat er op het punt van de 
aannamee van Vormen een scherp onderscheid te maken valt tussen de Sokrates uit 
dee vroege dialogen en de Sokrates uit de midden-dialogen.294 

9.. Of Diotima nu historisch is of niet, zij staat niet voor de visie van Sokrates, maar 
voorr die van Plato. Achter het masker van deze 'priesteres' van de mysteriën van 
eross ontvouwt Plato zijn theorie over de kracht van eros en op welke niveaus deze 
werkzaamm is. Maar tegelijk met deze algemene theorie over de wijze waarop 
mensenn onsterfelijk kunnen worden, gebruikt Plato eros ook als invalshoek van 
waaruitt hij scherp het verschil tussen de filosofische activiteit van Sokrates en die van 
hemzelff  kan aangeven. Sokrates is niet verder gekomen dan het zoeken naar 
definitiess op het terrein van de ethiek. Volgens Plato komt dat omdat Sokrates nooit is 
losgekomenn van zijn eros voor individuele jongens om hem heen. Vanuit deze 
interpretatiee van de Diotima-rede moeten we wellicht ook nog op een andere manier 
naarr deze scènes in de vroege Sokratische dialogen kijken. Het feit dat het erotische 
elementt daar zo sterk aanwezig is, komt in een ander licht te staan. Sokrates' 
methodischee aanpak hield in dat het vertrekpunt voor de analyse altijd het particuliere 
was.. De jongens reageerden vanuit hun eigen ervaringen, hun eigen leefwereld, en 
datt charmeerde Sokrates. Zijn filosofische gesprekken waren even zovele erotische 
ervaringen,, die hem ervan hebben afgehouden boven dit niveau uit te stijgen. Plato 
heeftt een verband willen aanbrengen tussen deze erotische vorm van filosofische 
analysee en het aporetische resultaat van dit soort dialogen. 

Omm het onderscheid duidelijk te maken tussen Sokrates en hemzelf, en om kritiek te 
gevenn op de Sokratische methode, koos Plato Diotima: het masker van iemand die 
enerzijdss een expert in erotische zaken was en door Sokrates als zodanig werd 
geaccepteerd,, maar anderzijds van iemand die onmogelijk de mannelijke eros kon 
belijden,, en dus onbevooroordeeld de positie van Sokrates in deze kon bepalen. Ze 
spreektt vanuit een hoger perspectief, omdat ze in staat is de hele route van eros te 
overzien.. Ze is een buitenstaander. Plato noemt haar op het moment dat ze de 
erotischee praktijk van Sokrates bekritiseert f| Mavrmicfi ï,évr\ (211dl-2). Diotima 
bestempeltt Sokrates als iemand die hierin zich niet anders gedraagt dan vele anderen 
(aXkoi(aXkoi itoUm 211d6): een echte Atheense man die zich sterk laat leiden door zijn 
voorliefdee voor jongens. De openbaring van Diotima is tegelijk een soort 'afscheid' 
vann de Sokrates die we kennen uit de vroege dialogen. Immers de openbaring van 
Diotimaa is de openbaring van de mogelijkheden van eros die wezenlijk verder reiken 
dann de eros die Sokrates in praktijk heeft gebracht. Als reactie op het betoog van 
Diotimaa zegt Sokrates dat hij door haar woorden overtuigd is, en dat hij zal trachten 
anderenn ervan te overtuigen. Hierin zouden we, met Vlastos, een overgang kunnen 
zienn van de 'Vroege Sokrates' naar de Sokrates uit de werken van Plato's midden-
periode,, die een spreekbuis wordt van de visie van Plato zelf.295 

Platoo heeft de beperkingen van zijn aanpak scherp onder woorden gebracht. Nu dit 
gebeurdd is, is het moment aangebroken dat de leermeester alle lof wordt 
toegezwaaid. . 

2944 Vlastos (1991) p. 48 en pp. 53 e.v. 
2«Vlastos(1991)p.46. . 
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