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HOOFDSTUKK  9 
ALKIBIADE SS EN SOKRATES 

1.. Alkibiades 

Dee plotselinge komst van de dronken Alkibiades verstoort de esoterische rust en 
exclusiviteitt van het gesprek waarin Agathon en zijn gasten zijn verwikkeld. 
Ondersteundd door een fluitspeelster en anderen weet hij het huis van Agathon binnen 
tee dringen en tot het gezelschap toegelaten te worden. 
Inn verschillende opzichten vormt de komst van Alkibiades een breuk met het 
voorafgaande. . 
-- Aan het begin van het symposion had men de fluitspeelster weggestuurd. Alkibiades 
neemtt er een mee. 
-- De deelnemers aan het symposion hadden op instigatie van Eryximachos besloten 
aann iedereen zelf over te laten hoeveel hij tijdens de bijeenkomst zou drinken.1 

Alkibiadess dwingt hen tot dronkenschap. 
-- Terwijl er tijdens de redes nauwelijks sprake is geweest van een onaangename 
spanningg naar aanleiding van een competitie op het terrein van de erotiek, zorgt 
Alkibiadess ervoor dat Sokrates zich zeer ongemakkelijk gaat voelen, vooral ten 
aanzienn van Agathon. 
-- De redes die over Eros/eros zijn gehouden vóór de komst van Alkibiades, 
behandelenn het onderwerp - ieder op zijn eigen manier en in verschillende mate - in 
algemenee zin. Dat wil zeggen: elke spreker stelt - de ene meer dan de andere - eros 
alss een universele kracht voor. Alkibiades daarentegen spreekt over een individueel 
gevall  van eros, namelijk die tussen hem en Sokrates. 

Alkibiadess was een van de bekendste Atheners uit zijn tijd. Als achtergrond bij onze 
interpretatiee van de betekenis van het optreden van Alkibiades tijdens het symposion 
moetenn we nagaan welke gegevens uit het leven van deze ambitieuze en briljante 
politicuss hierbij van belang zijn. Mijns inziens gaat het om drie zaken: het jaar 416, de 
beeldvormingg over de seksuele houding en moraal van Alkibiades, en zijn 
vriendschapp of verhouding met Sokrates.2 

Hett  jaar  416 
Inn dit jaar is Alkibiades op het toppunt van zijn macht, en vlak voor het moment dat hij 
mett de stad Athene in een slepend conflict geraakt. In 420 v. Chr. was hij tot strateeg 
gekozen.33 Deze positie was hij echter waarschijnlijk na het debacle bij Mantinea in 
4188 kwijtgeraakt.4 In 416 nam hij deel aan de Olympische Spelen met zeven wagens 
enn won de eerste, tweede en vierde plaats.5 Nog nooit had een individu met zo'n 
aantall  wagens aan de Spelen deelgenomen. Bovendien regelde hij zijn verblijf in 
Olympiaa alsof hij een vorst was.6 De zoon van Alkibiades zegt over zijn vader: 

llSmp.Smp. 176e4e.v. 
2Alkibiadess stierf in 404. Men zou zich kunnen afvragen of de openingsscène van het Symposium op 
eenn of andere manier hiermee is verbonden. Maar zoals de edities van Hug (p. 6), Bury (p. LXTV) en 
Robinn (pp. XXI-XXII ) overtuigend laten zien, moet het gesprek tussen ApoTlodoros en degene aan wie 
hijj  zijn verslag doet van dit symposion ca. 400 hebben plaatsgevonden. Zie ook noot 5 van hfdst. 1. 
PacePace Nussbaum (1986) pp. 168-171. 
3Ziee Plu. Alc. 15. 
4Ziee Th. VI, 8 en Plu. Alc. 18. Zie Ellis (1989) pp. 40 e.v. 
5Th.. VI, 16. Isoc. XVI, 34 vermeldt dat hij de eerste, tweede en derde plaats behaalde. 
6Dee Ephesiërs bouwden alleen voor hem een paviljoen in Perzische trant, dat tweemaal zo groot was als 
hett officiële van Athene; de Lesbiërs moesten de wijn leveren en wat hij verder voor zijn verblijf nodig 
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Zijnn bijdrage op dit festival aan de offers en de andere uitgaven ten behoeve van de Spelen waren 
zoo royaal en groots, dat deze de totale bijdrage van anderen duidelijk overtrof. En toen hij zijn 
bezoekk aan de Spelen had beëindigd, had hij zoveel succes behaald dat de successen van zijn 
voorgangerss erbij in het niet vielen, dat de overwinningen van tijdgenoten geen jaloezie meer 
kondenn opwekken en de toekomstige fokkers van renpaarden geen kans meer hadden hem te 
overtreffen.7 7 

Inn de lente van 415 kwam Alkibiades terug in de generale staf, toen het Atheense 
gezantschapp uit Sicilië was teruggekeerd en de volksvergadering besloot om 
Alkibiades,, Nikias en Lamachos tot bevelhebbers met onbeperkte volmacht voor de 
expeditiee naar Sicilië te benoemen. Temidden van deze gebeurtenissen, zo schrijft 
Thoukydidess (VI, 27), werd van het grootste deel van de Hermeszuilen in één nacht 
hett gelaat (TÖ npóaama) verminkt. Plutarchus vermeldt dat rond diezelfde tijd de 
Adoniaa werden gehouden.8 Eén van degenen die van deze daad werd beschuldigd 
wass Alkibiades, omdat enkele in de stad wonende vreemdelingen en slaven 
getuigdenn dat Alkibiades en zijn vrienden in het verleden andere beelden hadden 
verminktt en binnenshuis de mysteriën (van Eleusis) hadden bespot.» Plutarchus 
vermeldtt dat een zekere Theodoras hierbij de rol van heraut had gespeeld, Poulytion 
diee van de toortsdrager, Alkibiades die van hogepriester en de andere vrienden die 
vann ingewijden. In de volks vergadering werd Alkibiades aangeklaagd wegens 
asebeiaasebeia jegens de godinnen van Eleusis.,0 Men ging zelfs zover te suggereren dat 
Alkibiadess en de zijnen erop uitwaren de democratie ten val te brengen. 
Tussenn de overwinning van Agathon op de Lenaia, een feest dat in de maand 
GamélionGamélion (januari/februari) werd gevierd, en de gebeurtenis met de Hermesbeelden 
zitt dus meer dan een jaar.11 Is het de bedoeling van Plato geweest om een verband 
aann te brengen tussen de verschijning van Alkibiades op het symposion en de 
gebeurtenissenn van een jaar later? Thoukydides laat duidelijk blijken dat Alkibiades 
weinigg te maken heeft gehad met de verminking van de Hermesbeelden. In de tekst 
vann het Symposium is geen enkele toespeling op Hermes of de Hermes-beelden,12 wel 

had;; de bewoners van Chios zorgden voor zijn offerdieren en voor het voer van zijn paarden; [Andoc.] 
4.30,, Plu. Alc 12. 
TIsoc.. XVI, 34. Over Alkibiades en zijn optreden tijdens de Olympische Spelen, zie verder Ch. Hupperts 
e.a.,, Olympische Spelen, sportbeoefening in de Griekse Oudheid, Leeuwarden, 1989: pp. 159-162. 
8Phi.. Alc. 18. Dit brengt Keuls (1985) pp. 31-32 en p. 391 op de gedachte dat het vrouwen waren die de 
phcdloiphcdloi (!) van de Hermesbeelden hebben afgehakt. Voor een goed overzicht van deze gebeurtenis, zie 
Furleyy (1996) pp. 13-17. 
99PUx.AIc.PUx.AIc. 19. 
10Ditt was des te pijnlijker omdat de familie van zijn vrouw Hipparete, met wie hij ca. 420 in het 
huwelijkk was getreden, een speciale verbintenis had met deze Mysteriën. Zie Davies (1971) pp. 159-
260.. Alkibiades' godslasterlijke houding was wellicht een van de redenen waarom zijn vrouw van hem 
wildee scheiden. 
"Datt Agathon zijn overwinning op de Lenaia behaalde, weten we uit A then. Deipn. V, 217a. Robin 
betwijfeltt of Athenaios gelijk heeft met de Lenaia. Volgens hem heeft hij dit afgeleid uit de opmerking 
inn 223c dat de nachten lang waren. In 175c daarentegen wordt gezegd dat er meer dan 30.000 mensen 
tijdenss het festival aanwezig waren. Dit betekent, volgens Robin, dat Agathon zijn overwinning op de 
Grotee Dionysia in maart heeft behaald. Ik denk echter dat Robin ongelijk heeft. Immers het laat zich 
aanzienn dat het getal van 30.000 een overdrijving is, aangezien het Dionysos-theater hoogstens ca. 
17.0000 bezoekers kan bevatten. Overigens plaatst Robin de gebeurtenissen met de Hermesbeelden 
abusievelijkk in 416 in plaats van 415. 
l2Nussbaumm (1986) p. 171 meent dat Plato hoogstwaarschijnlijk geloofde dat Alkibiades hieraan 
schuldigg was. Dit lijkt me een slag in de lucht. Plato had ongetwijfeld Thoukydides gelezen, wiens 
verslagg duidelijk maakt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Alkibiades hieraan schuldig is. Nussbaum 
ziett op het punt van de roekeloosheid van Alkibiades een verband tussen zijn rol inzake de verminking 
enn die in het Symposium. Dit verband wordt mijns inziens nergens duidelijk gesuggereerd. Het volgende 
verbandd dat zij aanbrengt, lijkt ook een slag in de lucht: 'when Alcibiades says, "There is no truce 
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opp Eleusis. Diotima gebruikt voor haar openbaring over de opgang naar de Vorm het 
Schonee termen die verwijzen naar de Eleusinische mysteriën. Het is opvallend dat 
Alkibiadess pas binnenkomt, nadat Sokrates klaar is met zijn verslag over wat hij van 
Diotimaa heeft geleerd. Alkibiades hoort er niets van en er zal verder ook niet in het 
bijzijnn van hem hierover gesproken worden. De naam van Diotima valt niet meer en 
niemandd van het gezelschap verwijst naar wat Sokrates net heeft verteld. Ook het 
onderwerpp van gesprek tussen Sokrates, Agathon en Aristophanes, die tot in de 
vroegee uurtjes hun discussie voortzetten, behelst niet wat men geleerd heeft van 
Diotima.,3 3 

Dee verschijning van Alkibiades vormt ook in dit opzicht dus een breuk, temeer daar 
dee woorden van Diotima van een dergelijke moeilijkheidsgraad zijn en een dergelijke 
impactt hebben, dat ze de andere aanwezigen op het symposion, zoals ook blijkt uit de 
reactiee van Aristophanes (212c4-6), (en de lezer) aan het denken hebben gezet. Het 
iss mogelijk dat Plato met deze verwijzing naar de Eleusinische mysteriën 
gecombineerdd met de breuk die Alkibiades in de reeks van redes vormt, de 
godslasterendee houding van Alkibiades tegenover de godinnen van Eleusis in 
herinneringg wil roepen. De openbarende woorden van Diotima zijn aan hem niet 
besteed,, of scherper: ze zijn niet voor zijn oren geschikt. Plato zou dan met deze 
indirectee toespeling op de asebeia van Alkibiades aangeven dat met de komst van 
Alkibiadess op het symposion iemand uit een andere wereld, met een geheel andere 
context,, zich aan het gezelschap opdringt. 

Alkibiades''  seksuele gedrag en moraal 
Hett seksuele aspect van het roerige leven van Alkibiades lijk t relevant voor de 
manierr waarop we de plaats van de Athener in het Symposium moeten beoordelen. 
Hett gaat om de beeldvorming van zijn seksuele gedrag en zijn moraal en niet om de 
vraagg of wat de bronnen ons hierover meedelen op waarheid berust. Talrijke roddels 
doenn over hem in dit aspect de ronde. We zullen de anekdotes kort weergeven: eerst 
degenee die betrekking hebben op zijn heteroseksuele contacten, vervolgens degene 
waaruitt hij als eromenos of erastes naar voren komt. 

Heteroseksuelee contacten 
Pseudo-Andocidess {Tegen Alcibiades 14-15) en Plutarchus (Alcibiades 8) vertellen 
hett verhaal van de poging van Hipparete, de echtgenote van Alkibiades en afkomstig 
uitt een van de rijkste families van Athene, om van haar man te scheiden.14 Bij zijn 
huwelijkk ontving hij een geweldige bruidsschat, namelijk tien talenten en na de 
geboortee van hun eerste kind nog eens tien talenten. Hij bracht van dit geld hetairen 
naarr het echtelijk huis, zowel slavinnen als vrije vrouwen.13 Zij nam hieraan aanstoot, 
verliett het huis en ging bij haar broer wonen. Alkibiades veranderde zijn gedrag niet, 
hetgeenn haar uiteindelijk deed besluiten van hem te scheiden. Toen zij voor de 
echtscheidingg in het openbaar verscheen op de agora, nam Alkibiades haar met 
geweldd mee naar huis.16 Niet lang na deze gebeurtenis zou zij gestorven zijn. 
Bekendd is verder het verhaal dat hij in Sparta Timaia, de vrouw van koning Agis, 
verleiddee en haar zwanger maakte. Hun zoon zou Leotychidas heten en Alkibiades 
zouu naar het verslag van Plutarchus gezegd hebben dat hij haar niet verleid had uit 

betweenn me and you, but Til get my revenge on you some other time" (213Ó7-8), we are surely meant 
too think of another time and of an assault made against the stone genitals and the 'wonderful head' (cf. 
213e2)) of Hermes, god of luck.' 
l3Ziee hfdst. 10. 
l4Overr de familie van Hipparete, zie Ellis (1989) pp. 32-34. 
l5Pseudo-Andocidess vat dit gedrag samen met de woorden: ovtooq tippum  ̂fjv (14). 
l6Hett is niet helemaal duidelijk of Alkibiades met deze actie zijn minachting voor de magistraten, de 
wettenn en zijn medeburgers tentoonspreidde (zo pseudo-Andocides) of dat hij hiermee een bepaald 
gebruikk volgde (zo Plutarchus). Zie Ellis (1989) p. 33. 
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hybrishybris of om de lust, maarr om ervoor te zorgen dat zijn afstammelingen koningen van 
Spartaa zouden zijn. Zijn wens kwam niet uit, want Agis werd door zijn vrouw op de 
hoogtee gesteld en aan Leotychidas werd als bastaard het recht op de troon ontnomen. 
Bovendienn zou Alkibiades met dit voorval definitief Agis' sympathie verspeeld 
hebben,, waardoor er een grote verwijdering tussen de Athener en de Spartanen 
ontstond,, zodat hij genoodzaakt was Sparta te verlaten.17 

Alkibiadess was verder verliefd geworden op Medontis uit Abydos en toen hij met zijn 
oomm Axiochos naar de Hellespont voer, deelde hij haar met hem. Later werd een 
dochterr geboren, maar ze konden niet zeggen wie de vader was. Toen dit meisje 
seksueell  rijp was, sliepen zij om de beurt met haar. Als ze bij Alkibiades verbleef, zei 
dezee dat ze de dochter van Axiochos was; als ze bij Axiochos verbleef, zei hij dat ze 
dee dochter van Alkibiades was.18 We kennen nog andere namen van hetairen met wie 
Alkibiadess verkeerde, zoals Damasandra (=Timandra) en Theodote.19 

Ookk zijn er enkele toespelingen op incestueuze verhoudingen van Alkibiades. In zijn 
CyrusCyrus beschuldigt Antisthenes hem van overspel met vrouwen en van incest met zijn 
moeder,, dochter en zuster, op de manier van de Perzen.20 Van een zuster van 
Alkibiadess horen we echter verder niets. In de redevoering van Lysias tegen de zoon 
vann Alkibiades karakteriseert Lysias het type mens waartoe de zoon, maar ook zijn 
vaderr behoort als volgt: 

hebbenn de meesten van hen zich niet geprostitueerd, terwijl sommigen met hun zusters hebben 
geslapenn en anderen bij hun dochters kinderen hebben verwekt; anderen hebben de mysteriën 
opgevoerd,, de Hennen verminkt en tegenover alle goden asebeia gepleegd en zich ten opzichte 
vann de hele stad misdragen ...721 

Verscheidenee van deze anekdotes over het heteroseksuele gedrag van Alkibiades 
zijnn vermoedelijk niet meer dan roddels, door zijn politieke vijanden verzonnen om 
hemm zwart te maken. Ze laten in elk geval zien dat Alkibiades verbonden werd met 
eenn promiscue houding. In de beeldvorming komt hij zonder meer naar voren komt 
alss dtcóXaaxoq en als iemand die op het seksuele terrein roekeloos, baatzuchtig en 
meedogenlooss is. 

17Plu.. Alc. 23,7 e.v., vergelijk ook Athen. Deipn, 574d en 535b. In zijn Axiochus noemt Aischines hem 
eenn dronkaard en een jager op andermans vrouwen (Athen. 220c). Ook is er een versie over zijn dood, 
diee te maken heeft met het verleiden van een vrouw uit een bekende familie (Plu. Alc. 39.5). 
l8Athen.. Deipn. 534f-535a en 574e, die voor deze informatie verwijst naar een ons niet overgeleverde 
redevoeringg van Lysias. 
"Athen.. Deipn. 535c en 574e. Vergelijk ook Plu. Alc 36.2. Ook wordt verteld dat Alkibiades na de 
veroveringg van Melos een Melische vrouw had gekocht en bij haar een zoon verwekte, die hij opvoedde, 
ziee Ps. And. Tegen Alcibiades 22-23 en Plu. Aïcibiades 16,5. 
20Geciteerdd in Athen. Deipn. 220c; vergelijk ook 535e. Ook Plutarchus (Alc. 23.5) vermeldt dat 
'Alkibiadess in zijn omgang met Tissaphemes de Perzische royale levenshouding overtrof in pracht en 
verkwisting.'' Het zou kunnen zijn dat ook Plutarchus hiermee refereert aan de incestueuze 
huwelijksgewoontess van de Perzen. Cf. Littman (1970) p. 270. 
21Ly.. XIV, 41-42. 
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Homoseksuelee contacten 
Alkibiadess stond in Athene bekend om zijn schoonheid.22 Er wordt in de bronnen dan 
ookk melding gemaakt dat hij verscheidene erastai had.23 De anekdotes die over zijn 
relatiess met zijn erastai worden verteld, karakteriseren hem als een zeer arrogante 
jongen,, die geen rekening houdt met de gevoelens van zijn minnaars, maar zoveel 
mogelijkk voordeel voor zichzelf nastreeft. Plutarchus levert ons enkele fragmenten 
overr uit een redevoering tegen Alkibiades op naam van Antiphon.24 Alkibiades zou 
eenss als jongen (itaü;) van huis zijn weggelopen naar Demokrates, zijn erastes. In die 
tijdd stond hij onder voogdijschap van Perikles en diens broer Ariphron. Deze laatste 
wildee van dit incident een openlijk schandaal maken, maar Perikles stond dit niet toe. 
Ookk zou Alkibiades in de palaistra van Sibyrtios een lastige bewonderaar met een 
knuppell  hebben gedood. Plutarchus vindt deze verhalen ongeloofwaardig, omdat ze 
afkomstigg zijn van iemand die Alkibiades haatte. 
Eenn andere erastes van Alkibiades was Anytos, Sokrates' aanklager. Toen Anytos 
voorr zijn vrienden een diner organiseerde, nodigde hij Alkibiades ook uit. Deze sloeg 
dee uitnodiging af, maar nadat hij zich thuis aan de drank had overgegeven, ging hij 
tochh met enkele vrienden naar het huis van Anytos. Hij bleef in de deuropening staan 
enn bekeek de tafels, die beladen waren met gouden en zilveren bekers. Vervolgens 
bevall  hij zijn slaven de helft ervan mee te nemen en naar zijn huis te brengen. Hierna 
vertrokk hij. Anytos suste de verontwaardiging van de andere gasten met de woorden: 
'Hijj  heeft de helft laten staan, hij had alles kunnen meenemen.'25 Plutarchus merkt op 
datt Alkibiades de rest van zijn erastai op dezelfde manier behandelde, maar vertelt 
vervolgenss een verhaal dat hierop een uitzondering vormt. Een zekere metoik die zijn 
erastess was, verkocht alles wat hij had en bood een bedrag van 100 staters aan 
Alkibiadess aan. Deze nodigde hem uit voor een groot diner, toonde zich zeer 
vriendelijkk jegens hem en gaf hem zijn goud terug. Vervolgens hielp Alkibiades hem 
omm de pachters van de belastingen te slim af te zijn en hun een talent te ontnemen.26 

Inn de levensbeschrijving van Bion door Diogenes Laërtius vinden we de volgende 
uitspraak,, die het seksuele gedrag van Alkibiades goed samenvat: 

alss jongen haalde hij de mannen weg bij de vrouwen, zodra hij een jongeman was geworden de 
vrouwenn bij hun mannen.27 

Bionn zou met deze uitspraak kunnen suggereren dat Alkibiades als jongen de 
vrouwenroll  en als jongeman de mannenrol in de seksualiteit heeft vervuld.28 Dat hij 
doorr komediedichters als een pathicus werd afgeschilderd, suggereert een scholiast 
opp de Achamenses van Aristophanes: zij bespotten Alkibiades, zoon van Kleinias, als 
iemandd met een 'wijde aars'.29 Wellicht kunnen we dit beeld in verband brengen met 
eenn opmerking van Plutarchus. Hij deelt mee dat Alkibiades naast zijn actieve leven 

MXen.. Mem. I, II , 24; Plu. Alc. 1.3,4.1; Ael. V.H. XII , 14; Nepos Alc. 1; Athen. Deipn. 534c, 566d, 
574d. . 
"Plu.Afc.. 3.1,4.1-2,4.4,5.1,6.1-2. 
MPlu.. Alc. 3 en Athen. Deipn. 525b. 
^Plu.. Alc. 4.5 en Athen. Deipn. 534e, die Sateros citeert en een iets andere versie van het verhaal geeft. 
Cf.. ook Plu. Eroticus 762c. 
26Plu.. Alc. 5. Littman (1970) p. 269 meent dat de betreffende metoik Poulytion was, die deelnam aan de 
bespottingg van de Mysteriën. 
"Diog.. Laèrt. IV, 49: xöv ' AXtaPidSnv ueu^óuevô ëXeyev éc, véoq uèv <ov TO-Ü̂  av5paq dnaydyoi 
tcövv yuvauc<5v, veavicncoq 5è Yevóuevoc, taq ywaïKa<; ww dvépóv. Cf. Suetonius, Julius Caesar 52 
enn Cicero, Verr. 2, 78. 
^Hett fragment van Eupolis (Koek 1.300) uit de Vleiers (= Athen. Deipn. 535a-b) en het fragment van 
Pherekratess (Koek 1.194 = Athen. Deipn. 535b) hebben waarschijnlijk geen betrekking op 
homoseksueell  gedrag, maar op Alkibiades als minnaar van vrouwen, pace Littman (1970) p. 267. 
^Scholiënn V Achamenses 716:' AA.KiPid8iiv TÖV KXeiviov éq Kaxajcvyova Kcouxj)5oóknv. 
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inn de politiek en zijn slimheid zich overgaf aan een grote weelde in zijn manier van 
leven,, aan buitensporigheid in drank en liefde en aan verwijfdheid in kleren. Deze 
warenn van purper gemaakt en sleepten over de grond wanneer hij over de agora 
liep.300 Blijkbaar was een vrouwelijk imago niet helemaal vreemd aan Alkibiades. 
Wee kunnen deze beschrijving van de beeldvorming van het seksuele gedrag en de 
seksuelee moraal van Alkibiades afsluiten met de conclusie dat hij bekend stond als 
iemandd die zijn seksuele lusten zowel in heteroseksuele als homoseksuele contacten 
botvierdee en dat hij een promiscue leven leidde. Hij werd geassocieerd met incest en 
eenn enkele maal ook met het gedrag dat past bij een pathicus. Waarschijnlijk heeft 
Thoukydidess deze houding voor ogen als hij spreekt over de algemene angst voor 
Alkibiades' ' 

grotee buitensporigheid in zijn privé-leven en zijn instelling/gezindheid die hij in elke 
omstandigheidd waarin hij geraakte, aan de dag legde.31 

2.. Alkibiades en Sokrates 

Zoalss we hebben gezien, zijn er naast het Symposium drie dialogen waarin Plato 
meldingg maakt van het contact tussen Alkibiades en Sokrates: Protagoras, Gorgias 
enn Alcibiades L32 De Protagoras bevat een raamvertelling: Sokrates vertelt aan een 
vriendd die hij later op de dag ontmoet over het gesprek dat hij met Protagoras in het 
bijzijnn van onder anderen Alkibiades en Kritias heeft gevoerd. Terwijl Alkibiades 
verderr nauwelijks een rol speelt in de Protagoras, opent de dialoog met een 
toespelingg op de verliefdheid van Sokrates op Alkibiades: 'Sokrates heeft zeker jacht 
gemaaktt op de jeugdige schoonheid van Alkibiades.' Maar Alkibiades is geen neut; 
meer,, want volgens de vriend, die hem onlangs heeft gezien, heeft Alkibiades een 
vollee baard. Alkibiades moet dus zo'n 20 jaar zijn.33 Sokrates stoort zich hier niet aan 
enn citeert een vers uit Homeros waarin gezegd wordt dat juist de leeftijd van de 
eerstee baard de beminnelijkste leeftijd is. Sokrates laat blijken dat Alkibiades hem die 
dagg niet ongenegen was, want tijdens de discussie koos hij Sokrates' partij.34 Dat 
Alkibiadess dit doet, wijst op zijn vriendschap met de filosoof, en welücht op het feit dat 
hunn gevoelens wederzijds zijn. Anderzijds geeft de vraag van de vriend 'hoe is de 
jongemann tegenover u gestemd?' aan dat Alkibiades' houding tegenover Sokrates 
wisselendd kan zijn. Plato plaatst vervolgens lichamelijke schoonheid tegenover 
schoonheidd die in wijsheid is gelegen: Alkibiades als het prototype van de eerste 
vormm van schoonheid, Protagoras van de tweede. Sokrates heeft in het bijzijn van 
Protagorass geen oog gehad voor Alkibiades en hij was hem zelfs herhaaldelijk 
vergeten.. Zowel Sokrates zelf als de vriend geven aan dat dit zeer ongebruikelijk is. 
Dee vriend kan alleen concluderen dat er iemand aanwezig was die nog mooier was 
dann Alkibiades. Sokrates wordt getypeerd als iemand die door beide vormen van het 
KOXÓVV  gebiologeerd is. Maar uiteindelijk wint bij hem de 'geestelijke' schoonheid het 

^Plu.. Alc. 16. Ook Athenaios (534c) vermeldt dat hij in opvallende kleding liep, maar Plutarchus is de 
enigee die deze gewoonte van hem als vrouwelijk bestempelt. 
3'Th.. VI, 15, 4: $o$r\Qèvze<; yap amoü oi itoXXoi xó uéYe8o<; xii<; re Katd TÓ éctvcoü acöua 
itctpavouia;; èq TTIV öiavcav Kal rf^ Siavoia? <5v Ka9* êv EKCKTTOV èv ÖTCÖ yiyv01'10 ênpaaaev,... 
Vergelijkk Xen. Mem. I, II, 12, waarin hij gekarakteriseerd wordt als TÜJV év TTJ ÖTiuoKpcmo; jidvxwv 
dicpatéoTacóc,, te Kal üppiaióraToc, tcai ptaiórata;. 
32Dcc laat Alcibiades II buiten beschouwing, gezien de algemene twijfel over de authenticiteit van de 
dialoog.. Overigens biedt deze dialoog geen enkele informatie over het persoonlijke contact tussen 
Sokratess en Alkibiades. 
33Dee dramatische datum van de dialoog wordt daarom traditioneel gesteld op ca. 435-433. Zie Guthrie 
(1975)) p. 214. 
^f .. Prt. 336b-den348b. 
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vann de lichamelijke schoonheid, ook al doet deze laatste zich in zijn perfectie aan hem 
voor.. De toespeling op de hartstocht van Sokrates voor de lichamelijke schoonheid is 
niett ironisch: Sokrates is daadwerkelijk in de war van de schoonheid van 
Alkibiades.333 De Gorgias (481d-482a) bevestigt dit beeld: Sokrates beschouwt 
Alkibiadess naast de filosofie ook als zijn paidika. Sokrates moet bekennen dat hij 
verliefdd is op de impulsieve, onstandvastige Alkibiades, die het ene moment dit en het 
anderee moment dat zegt.36 We zullen zien dat deze karakterisering van Alkibiades 
zeerr goed aansluit bij de manier waarop hij in het Symposium wordt voorgesteld. 

Dee Alcibiades van Plato {Alcibiades I) 
Ookk in de Alcibiades I beschouwt Sokrates zichzelf als de erastes van Alkibiades 
(104e-105a).. Maar in deze dialoog treffen we wel een ongebruikelijke wending aan in 
dee verhouding tussen Sokrates en Alkibiades.37 Het raamwerk van deze dialoog 
betreftt de 'erotiek' tussen Sokrates en Alkibiades: in het begin van de dialoog is 
Sokratess de erastes van Alkibiades en aan het slot ervan zijn de rollen omgedraaid en 
kondigtt Alkibiades aan dat hij Sokrates als een paidagogos achterna zal lopen, zoals 
Sokratess dat met hem heeft gedaan. Hoe heeft Sokrates deze rolomdraaiing voor 
elkaarr gekregen? We zien in de Alcibiades hetzelfde patroon als in de Charmides en 
dee Lysis. Middels het filosofische gesprek met de jongen, dat verder geen betrekking 
heeftt op hun verhouding, versterkt Sokrates als het ware de vriendschap met de 
jongen.. Deze raakt geboeid door wat Sokrates te berde brengt en door zijn 
vasthoudendee analyses. In de Alcibiades speelt Sokrates een zeer zelfverzekerde rol, 
diee we uit de andere 'erotische' dialogen van hem niet kennen. Hij gaat recht op zijn 
doell  af, weet precies waarover hij spreekt en laat het gesprek niet in een aporie 
eindigen. . 
Watt in de Alcibiades gebeurt is daarom ongewoon. Alkibiades is niet alleen geboeid 
doorr Sokrates' analytisch vermogen, maar raakt ook overtuigd van de centrale 
stellingg van Sokrates' advies, namelijk dat hij zorg moet besteden aan zijn ziel. Hoe 
weett Sokrates dit voor elkaar te krijgen? 
Aann het begin van de dialoog maakt Sokrates globaal aan Alkibiades duidelijk dat 
hijzelff  zich van de andere erastai onderscheidt: dezen hebben tot vervelens toe 
contactt met hem gezocht, maar Sokrates had, zolang Alkibiades jong, mooi en 
aantrekkelijkk was, gezwegen, ook al was hij wel steeds in zijn buurt (103a4). Zijn 
daimoniondaimonion had hem weerhouden. Bovendien verschilt Sokrates ook hierin van de 
anderee erastai, dat hij Alkibiades niet in de steek laat (103a2-3). Het is in deze fase 
vann het gesprek nog niet duidelijk hoe dit verschil is te verklaren. Pas tegen het einde 
vann het gesprek (13 ld e.v.) geeft Sokrates een verklaring voor zijn gedrag. 
Sokratess karakteriseert Alkibiades als een jongeman met een zeer groot zelfbe-
wustzijn,, die zich verheven acht boven zijn minnaars. Hij heeft niemand nodig. En dit 
lijk tt terecht, want hij heeft grote kwaliteiten en verworvenheden. Hij is mooi, begaafd 
enn afkomstig van Atheense topfamilies.38 Verder is Alkibiades een uiterst ambitieus 
persoon,, die erop uit is niet alleen in Athene of in Griekenland, maar ook over de 
grenzenn van Griekenland macht en faam te verwerven. Hij wenst de hoogste positie 
enn met minder neemt hij geen genoegen. Zeer onverwacht, maar met grote stelligheid 
beweertt Sokrates nu dat hij onmisbaar is voor Alkibiades' ondernemingen. Hij kan 

33lnn Prt. 316a4-5 is eerder sprake van ironie als Sokrates van Alkibiades zegt ó KOXÓC,. éq 4rf|C, <"> K ai 

èya>> iteiOoum. 
^Voorr een bespreking van deze passage, zie hfdst. 7, par. 5.1. 
37Dcc zal me hier niet inlaten met de discussie of de Alcibiades I wel of niet authentiek is. In de oudheid 
werdd niet aan de authenticiteit getwijfeld. Voor een overzicht van de opvattingen hieromtrent, zie Vink 
(1939),, de Strycker (1942) en Bos (1970), wiens onderzoek de authenticiteit onwaarschijnlijk maakt 
38Alkibiadess stamde van moederszijde af van de Alkmaioniden, een van de meest invloedrijke Atheense 
families,, en van vaderszijde van de Kleinias-familie. Voor informatie over deze families, zie Ellis 
(1989)) pp. 1 e.v. en pp. 99 e.v. 
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voorr hem van de allergrootste waarde zijn. En dat is de reden waarom Sokrates tot 
nuu toe heeft gezwegen. In een eerder stadium zouden zijn woorden verspilde moeite 
zijnn geweest, omdat Alkibiades te jong ervoor was. Nu zal hij wel naar hem luisteren 
(105de.v.). . 
Maarr zal Sokrates hetzelfde lot beschoren zijn als de andere erastai? Sokrates is een 
gewaarschuwdd man. Hij heeft Alkibiades jarenlang geobserveerd en kent zijn 
karakterr door en door. Sokrates past daarom zelf het advies toe dat hij in de Lysis aan 
Hippothaless geeft (210e), namelijk dat de erastes zijn paidika moet kleineren en 
vernederen.. Hij draait de rollen om. Alkibiades krijgt niet de kans Sokrates als erastes 
tete minachten. Midden in zijn gesprek met hem bekritiseert hij Alkibiades in de keuze 
vann zijn tegenstanders. Hij moet zich niet meten met degenen die hij in het Atheense 
politiekee bedrijf tegenkomt, maar met de besten, en dat zijn de Spartaanse en 
Perzischee koningen. Op het punt van afkomst - hun geslacht is dat van koningen - van 
opvoeding,, van rijkdom en van moraal in het geval van de Spartanen, delft Alkibiades 
onmiskenbaarr het onderspit. Hij moet dus niet zo'n hoge dunk van zichzelf hebben, 
wantt in vergelijking met deze koningen stelt hij nog niets voor. Maar hoe kan hij zich 
dann tegen hen verweren? Alleen door émjiéXeia en téxvn- Nu heeft Sokrates 
Alkibiadess waar hij hem wil hebben. De jongen wil zo volmaakt mogelijk worden en 
iss bereid met Sokrates te onderzoeken hoe hij dit kan realiseren. 
Centraall  in het daaropvolgende gesprek staat de zorg voor de ziel (èjiinëAcia xf\«; 
y\>XTte).. Volgens Sokrates moeten we een onderscheid maken tussen 'zorgen voor het 
dingg zelf en 'zorgen voor iets dat daartoe behoort.' Zorgen voor je eigen zaken is iets 
anderss dan zorgen voor jezelf. Zaken als rijkdom en reputatie, die voor Alkibiades 
zulkee belangrijke waarden zijn, zijn dingen die bij ons horen; hieraan aandacht 
bestedenn is niet hetzelfde als aandacht besteden aan jezelf. Ook is het lichaam geen 
onderdeell  van de persoon zelf. Het lichaam is een instrument voor de ziel, het is 
datgenee wat behoort tot de ziel. Als iemand verliefd is op het lichaam van Alkibiades, 
houdtt hij dus niet van Alkibiades zelf, maar van iets dat aan de persoon van 
Alkibiadess toebehoort. Nu wordt het verschil duidelijk tussen Sokrates en andere 
erastaii  van Alkibiades. Deze laatsten zijn op zijn lichaam verliefd. Maar zodra zijn 
schoonheidd is verdwenen, zijn zij ook verdwenen. Sokrates is de enige die echt 
verliefdd is op Alkibiades, omdat hij op diens ziel verliefd is. Daarom blijf t Sokrates ook 
aann hem trouw, ook al verwelkt diens schoonheid (131c e.v.). Sokrates kan zich er 
duss op beroemen, de enige minnaar van Alkibiades te zijn, want de anderen zijn 
verliefdd op iets van Alkibiades en niet op Alkibiades zelf. 
Will  de mens zorg kunnen besteden aan zijn ziel, dan zal hij, zo redeneert Sokrates 
vervolgens,, eerst moeten weten wat de ziel is. Een mens moet dus streven naar 
zelfkenniss en deze zelfkennis noemt Sokrates oo^ia. Zelfkennis betekent weten wat 
dee functie is van de ziel. Maar de functie van de menselijke ziel is, aldus Sokrates, 
onlosmakelijkk verbonden met deugdelijk handelen en dus met de deugd. Zelfkennis is 
duss gelijk aan het kennen van de deugden, weten welke handelingen rechtvaardig, 
moedig,, etc. zijn. Zelfkennis betekent dus kennis hebben van die deugden die iemand 
tott een goed mens maken. Zelfkennis is bij uitstek datgene waardoor wij zorg 
bestedenn aan onze eigen ziel. 
Zelfkenniss is ook een noodzakelijke voorwaarde om te onderscheiden wat van 
onszelff  is en wat bij ons hoort, en in dit laatste te onderscheiden wat goed en niet goed 
is.. En deze kennis is weer noodzakelijk om te weten wat van iemand anders is, en dus 
ookk om de belangen van de staat te kunnen behartigen. Alkibiades laat zich ervan 
overtuigenn dat zelfkennis de focus moet worden van zijn leven en dat dit de weg is om 
gelukkigg te worden. 
Alkibiadess begrijpt dat hij Sokrates nodig heeft. Hij zal voortdurend in de buurt van 
Sokratess moeten zijn om zijn weg op het pad van de deugd en van zelfkennis te 
vervolgen. . 
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Err is een kans dat we van rol zullen wisselen en dat ik de jouwe en jij de mijne zult nemen. Want 
vanaff  deze dag kan ik niet anders dan je als een paidagogos te begeleiden en dat jij door mij 
begeleidd zult worden.39 

Alkibiadess neemt het gedrag van de erastes over. Hij is aangestoken door Sokrates' 
woordenn en wil zijn meester volgen waar hij maar kan. Het is echter niet Alkibiades 
diee de rollen omdraait, maar Sokrates. Hij is erin geslaagd bij Alkibiades 
belangstellingg te wekken voor de juiste levenswijze. Door hem eerst neer te halen en 
doorr afbreuk te doen aan diens zelfbewustzijn, heeft hij hem nu op de knieën. Wat 
Alkibiadess gewend was te doen met zijn erastai, heeft Sokrates nu op hem 
toegepast.400 De opmerking die Sokrates maakt als reactie op de gedachte van de 
rolomdraaiingg is opvallend: 

Dann zal er geen enkel verschil zijn, mijn beste, tussen mijn eros en een ooievaar, als zij bij jou een 
gevleugeldee eros heeft uitgebroed en mijn liefde op haar beurt vervolgens door deze verzorgd zal 
worden.41 1 

Volgenss een legende werden oude ooievaars gevoed door de jongen die zij hadden 
uitgebroed.. De eros van de erastes wekt bij de eromenos eros op, dat wil zeggen: de 
eromenoss ontwikkelt zelf het streven naar filosofisch inzicht. Zijn eros is gevleugeld, 
nett als een vogel, een beeld dat wellicht geïnspireerd is door de mythe in de Phaedrus. 
Dee eromenos wordt dus zelf <t>iXóoô o<; en begint de rol van de erastes op zich te 
nemen.. Sokrates heeft niet alleen vanuit zichzelf inzicht voortgebracht (xUxew), maar 
ookk bij een ander verwekt (yewdv). Eros werkt aanstekelijk en de omgang met een 
erastess als Sokrates, maakt de eromenos zelf tot een erastes. We zullen zien dat ook 
dee Alkibiades-scène in het Symposium een dergelijke voorstelling van zaken geeft. In 
dee rede van Diotima is de zorg van de erastes gericht op zijn product, en koesteren de 
erastess en eromenos geen nadrukkelijke zorg voor elkaar. In de Alcibiades I maakt 
Sokratess geen bezwaar dat hij vanaf nu alle aandacht van Alkibiades zal krijgen, 
maarr dan wel in de eerste plaats omwille van de psuchè van de jongen zelf. Sokrates 
heeftt hem van zichzelf afhankelijk gemaakt, zodat Alkibiades zich aan Sokrates wil 
onderwerpen.. Sokrates twijfelt echter of Alkibiades het zal volhouden. Niet omdat hij 
dee bekwaamheid zou missen om te leren wat Sokrates te bieden heeft, maar omdat 
dee macht (pcóun.) van de stad Athene wellicht sterker is dan Alkibiades en Sokrates.42 

Watt Sokrates hiermee bedoelt in het geval van Alkibiades, is duidelijk. Het leven in de 
stadd - op politiek niveau of privé - is zo indringend en meeslepend dat Alkibiades 
hierdoorr van het pad van de deugd zal afwijken en voor de normen en waarden van 
dee stad zal bezwijken. 
Dee manier waarop het thema van de 'erotiek' tussen Sokrates en Alkibiades in de 
AlcibiadesAlcibiades I gestalte krijgt, komt in verscheidene opzichten overeen met de 

3939Alc.Alc. 1,135d7-10: Kal npcx; tovtou; uévrot xóSe \èy(o, öxi Kivöuvewouev uexapaXetv tö axfiua, <5 
ZcÓKpaxeq,, xó uev aöv èyó, ai) 5è xoü|ióv OV ydp ëaxiv ÖTCÜX; oü 71016070071100) ae ÖJtö xfjaSe xfjq 
nuépaq,, aü 5" iwt éuoti TcaiSaycaŷ an. 
'"'Platoo ironiseert nog op een andere manier de houding van Alkibiades. Direct voor het slot van deze 
dialoogg worden als afsluiting van het gesprek over zelfkennis en deugd deze begrippen gekoppeld aan 
datgenee 'wat past bij een vrij man' en aan 'wat past bij een slaaf (135c2 e.v.). De staat waarin Alkibiades 
nuu verkeert, is nog die van een slaaf en de weg van de deugd past bij een vrij man. De nieuwe rol die 
Alkibiadess zichzelf toeeigent is die van een paidagogos, dat is een slaaf die de jongen begeleidt van huis 
naarr school en weer terug! Om zijn slaafsheid te ontvluchten, dient hij eerst als een slaaf zijn meester 
overall  achterna te lopen! 
AlAlAlc.Alc. 1,135el-3: "Cl Yewdie, TteXapyoü öpa ó èuöc, êpooq oüöèv 8ioiaei, ei rcapa ooi éweorteuoa? 
ëpaxaa tireórcrepov vm.6 xouxov rcdXiv OepoTCEÜoexai. 
*2Afc.. / 135e7-8. 
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voorstellingg van zaken in de dialogen die wij op dit punt in hoofdstuk 7 hebben 
geanalyseerd.. Toch zijn er zeer gewichtige verschillen aan te geven. De noem er drie. 
1.. We hebben gezien hoe Plato in de Charmides, Euthydemus en de Lysis de homo-
erotiekk gebruikt in de dramatisering van de dialoog tussen Sokrates en zijn pupillen. 
Hijj  brengt door bepaalde opmerkingen en toespelingen een erotische spanning aan 
tussenn Sokrates en de mooie jongens. Dit aspect is in de Alcibiades I geheel afwezig. 
Hett gesprek dat Sokrates met Alkibiades voert is wel omsloten door het thema van 
dee homo-erotiek, maar deze wordt niet aangewend om de ernst van het gesprek te 
doorbrekenn en de lezer erop te wijzen dat het een erastes is die zich onderhoudt met 
zijnn eromenos. Hierdoor functioneert het filosofische gesprek ook niet als een soort 
panaceee voor de hartstocht die Sokrates voor Alkibiades voelt. Alleen op structureel 
niveauu herkennen we wat bijvoorbeeld ook in de Lysis gebeurt: het filosofische 
gesprekk versterkt in zekere zin de intimiteit tussen Alkibiades en Sokrates. Immers, 
dee jongen geeft zich over en wenst nu zelf Sokrates te achtervolgen. 
2.. Terwijl Sokrates in de andere genoemde dialogen gedreven wordt door zijn 
hartstochtt voor de lichamelijke schoonheid van jongens en deze voor Sokrates een 
drijfveerr vormt om voortdurend in hun omgeving te vertoeven, is de lichamelijke eros 
inn de Sokrates-figuur in de Alcibiades 1 volslagen afwezig. Nergens blijkt dat 
Sokratess vanuit een lichamelijke belangstelling voor Alkibiades met hem omgaat. 
Viermaall  verwijst Sokrates naar zijn schoonheid (104a4-5, 119c2-3, 123e4, 135c 13), 
maarr zonder persoonlijke betrokkenheid. De motivering voor het feit dat Sokrates al 
diee jaren Alkibiades heeft achternagelopen wordt niet geëxpliciteerd. Nergens blijkt 
datt hij dit gedaan heeft, omdat hij zo door zijn schoonheid werd aangetrokken.43 

3.. Alkibiades in de Alcibiades I is een andere Alkibiades dan degene die we uit het 
SymposiumSymposium kennen. Het is een brave jongen, die zich wel erg snel door Sokrates op 
hett pad van de deugd laat brengen. Deze Alkibiades gelijkt veel meer op een jongen 
alss Charmides dan op de Alkibiades uit het Symposium. In de Alcibiades I wordt hij 
weliswaarr gekarakteriseerd als iemand die aan een grote zelfoverschatting lijdt en 
hieraann uitdrukking geeft, maar zijn volgzaamheid jegens Sokrates is daarom des te 
opvallender.44 4 

Eenn ander belangrijk verschilpunt is dat in het Symposium Alkibiades zelf de 
schoonheidd van zijn lichaam als een ruilmiddel ziet en als zodanig wenst te gebruiken, 
terwijll  de Alkibiades uit de Alcibiades I de bloem van zijn jeugd niet in het spel brengt 
omm Sokrates zover te krijgen dat hij zijn erastes wordt. Alkibiades lijk t minder 
doortraptt en minder 'Atheens' dan we hem kennen uit het Symposium.*5 

43Littma nn (1970) p. 274 merkt op dat,.hoewel de passage uit de Alcibiades I over  het onderscheid tussen 
dee twee soorten erastai, duidelij k maakt dat de erastai van Alkibiades' lichaam geen minnaars van zijn 
ziell  waren, er  niet wordt gesuggereerd dat Sokrates alleen de ziel van Alkibiades liefhad. Eerder  zou 
volgenss hem het tegenovergestelde worden gesuggereerd. Hij  concludeert: 'these passages in the 
Gorgias,Gorgias, Protagoras and Alcibiades I  strongly suggest that Alcibiades and Socrates were more than 
spirituall  lovers.'  Op p. 275 maakt hij  dit concreter  en spreekt op basis van deze teksten van een fysieke 
relatiee tussen Sokrates en Alkibiades. Twee opmerkingen hierover: de Alcibiades I onderscheidt zich 
juistt  van andere dialogen doordat de Sokratesfiguur  verstoken is van lichamelijke eros. Bovendien is het 
problematischh om op grond van de dialogen van Plato conclusies te trekken over  de relatie tussen 
Alkibiadess en Sokrates. 
44Off  we dit verschil met zijn gedrag in het Symposium kunnen verklaren vanuit het leeftijds-verschil (de 
Alkibiadess in de Alcibiades / is ca. 18 jaar, die in het Symposium 35 jaar), of vanuit zijn dronken staat in 
hett  Symposium, is moeilijk te beantwoorden. 
45Dee verschilpunten die ik hier  heb aangegeven enerzijds tussen de Alcibiades l en de dialogen 
Charmides,Charmides, Euthydemus en Lysis en anderzijds tussen de Alcibiades I en het Symposium lijken mij  van 
dienn aard dat het zeer  onwaarschijnlij k is dat, indien de Alcibiades / van de hand van Plato is, zij  vóór  of 
vlakk nd het Symposium is geschreven. De afwezigheid van enige erotiek als dramatisch middel maakt 
datt  de dialoog onmogelijk stamt uit dezelfde jaren als de 'erotische' dialogen. Bos (1970) p. 112 
concludeertt  op basis van onder  meer  een vergelijkin g tussen de Meidiasrede van Demosthenes en de 
AlcibiadesAlcibiades / dat de dialoog geschreven moet zijn ca. 346 v. Chr. en dus niet van de hand van Plato is. 
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Err zijn nog twee behandelingen van de verhouding tussen Sokrates en Alkibiades die 
voorr onze bespreking van de Alkibiades-passage van belang kunnen zijn: die door 
Aischiness van Sphettos en die door Xenophon in de Memorabilia. 

Dee Alcibiades van Aischines 
Dee dialoog Alcibiades van Aischines van Sphettos, waarvan een lang fragment en 
enkelee korte fragmenten bewaard zijn, schetst een beeld van de relatie en interactie 
tussenn Sokrates en Alkibiades dat in veel opzichten sterk doet denken aan de 
voorstellingg hiervan die we die kennen uit de dialogen van Plato.46 Sokrates doet 
verslagg van een conversatie die hij in een gymnasion met Alkibiades heeft gehad. Uit 
hett lange fragment blijkt dat Alkibiades jaloers was op Themistokles, maar tegelijk 
kritiekk op hem uitte, waarschijnlijk ter bevestiging van het vertrouwen in zijn eigen 
superioriteit.. Sokrates bespreekt vervolgens uitvoerig op welke wijze Themistokles 
hett klaarspeelde om aan de Grote Koning weerstand te bieden en zijn meerdere 
werd.. Maar vervolgens wist Themistokles na zijn verbanning beloond te worden door 
Xerxess en verkreeg de heerschappij over Magnesia. Dus Themistokles kan 
beschouwdd worden als de meest bekwame politicus van zijn tijd. Toch, zo houdt 
Sokratess Alkibiades voor, werd hij verbannen uit zijn vaderstad. 'En hoe zit het dan 
mett de gewone mensen die geen zorg aan zichzelf besteden?' De boodschap is dus 
datt zelfs iemand als Themistokles, die Alkibiades in voortreffelijkheid meent te 
kunnenn overtroeven, ondanks zijn succes in de politiek uiteindelijk toch niet over de 
waree ënio-Tiiuii beschikte en de juiste vorming had ondergaan.47 Zijn intellectuele 
vermogenss waren groot, maar niet voldoende om zijn leven tot een moreel succes te 
maken.488 Dat Sokrates waarschijnlijk met deze desavouering van de kwaliteiten van 
Themistokless het jeugdige zelfvertrouwen van Alkibiades wil kraken, kunnen we 
opmakenn uit fragment 9: 'huilend legde hij in wanhoop zijn hoofd op mijn knieën.' 
Alkibiadess is gebroken en geeft zich over. 
Ditt lijk t heel sterk op de gang van zaken in de Alkibiades I. Bovendien herkennen we 
hett advies dat Sokrates in de Lysis aan Hippothales heeft gegeven: de eromenos 
moett je kleineren en niet opblazen.49 Dat Aischines Sokrates ook voorstelt als erastes 
vann Alkibiades blijkt uit fragment 11: 

a.. Als ik gemeend had dat ik hem door  een of andere vaardigheid (léxvn) kon bevoordelen, zou 
ikk  me schuldig gemaakt hebben aan een grote dwaasheid. Maar  in feite dacht ik dat dit mij  door 
goddelijkee beschikking (0euc uoipa) gegeven was en dat er  niets in deze was waarover  men zich 
moett  verbazen. 

b.. Want vele zieke mensen worden beter  gemaakt door  menselijke vaardigheid, maar  anderen 
doorr  goddelijke beschikking. De eerste groep wordt genezen door  artsen, bij  de tweede groep is 
hett  hun verlangen dat hen tot genezing brengt. Zij  voelen een drang om over  te geven, wanneer 
zijj  hierbij  baat hebben, en zij  verlangen ernaar  te gaan jagen, wanneer  het voor  hen goed is om 
hunn lichaam te oefenen. 

«Ziee Dittmar  (1912), Taylor  (1934), Berry (1950), Ehlers (1966), Gaiser  (1969), Döring (1984), Kahn 
(1994),(1994), Kahn (1996) pp. 19-23. 
47Cf.. Gorgias 503c-d, 515d e.v., waar  Sokrates tegenover  Kallikle s laat zien dat Perikles, Kimon, 
Miltiadess en Themistokles, hoe groot hun faam ook is, uiteindelijk gefaald hebben, omdat de burgers 
onderr  hun leiderschap niet beter, maar  eerder  slechter  zijn geworden, immers ze hebben hun leiders 
kwaadd gedaan. Zo hebben de Atheners Perikles wegens diefstal veroordeeld en het scheelde niet veel of 
zee hadden een doodsvonnis tegen hem uitgesproken. 
«Zoo ook Taylor  (1934) p. 16. 
49Ziee hfdst. 7, par. 4 en 5.3. 
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c.. Mijn hartstocht (ëpocj voor Alkibiades was te vergelijken met de ervaring van de Bakchanten. 
Wantt wanneer dezen door de god bezeten zijn, kunnen zij melk en honing uit de bronnen 
tevoorschijnn halen, terwijl anderen er nog geen water uit kunnen putten. Ik heb geen kennis 
(uaOnua)) tot mijn beschikking die ik aan een ander zou kunnen onderrichten om hem te helpen; 
tochh dacht ik dat ik hem beter zou kunnen maken door met hem om te gaan vanwege mijn 
hartstochtt (5t& tó épdv). 

Watt kunnen we uit deze drie passages afleiden? 
1.. Sokrates ontkent dat hij kennis (uaenua) of vaardigheid (téxvri) bezit, zodat hij niet 
alss een gewone leraar Alkibiades kan onderrichten teneinde datgene wat hij weet of 
kann aan hem over te dragen.30 

2.. Sokrates stelt dat er twee manieren kunnen zijn waarop iemand beter wordt: door 
dee vaardigheid van een ander of door goddelijke beschikking. Uit het voorbeeld van 
dee zieke mensen blijkt dat in het laatste geval de neiging en het inzicht om zich te 
verbeterenn uit de persoon zelf voortkomen. Dus Sokrates kan geen leraar voor 
Alkibiadess zijn, de morele ontwikkeling moet uit hemzelf voortkomen, Toch is er een 
eigenaardigheidd wanneer we tekst a. en b. naast elkaar leggen. In tekst b. wordt de 
goddelijkee beschikking aangevoerd als verklaring voor het feit dat sommige zieke 
mensenn een natuurlijke neiging hebben aan hun gezondheid te werken. In tekst a. 
wordtt de goddelijke beschikking aangevoerd als verklaring voor het feit dat Sokrates 
Alkibiadess zou kunnen bevoordelen. Wanneer we hierbij wat er in passage c. gezegd 
wordtt betrekken, kunnen we dit als volgt uitleggen: de goddelijke beschikking bestaat 
eruitt dat Sokrates bevangen is door eros. Net zoals de Bakchanten melk en honing uit 
eenn bijna uitgedroogde bron kunnen halen, wanneer ze onder invloed staan van 
Dionysos,, zo zal hij Alkibiades beter kunnen maken door toedoen van zijn eros.51 De 
vergelijkingg benadrukt wellicht verder enerzijds de kracht van eros, anderzijds de 
slechte,, bijna onvruchtbare staat van de ziel van Alkibiades. 
3.. Sokrates is verliefd op Alkibiades. Hij koestert eros voor hem. We kunnen uit de 
overgeleverdee fragmenten niet opmaken in welk opzicht Alkibiades bij Sokrates deze 
eross opwekt: is het zijn schoonheid, zijn \|ruxn of beide? In ieder geval wordt Sokrates 
doorr zijn eros gedreven om met hem om te gaan en wellicht voor langere tijd, immers 
zijnn omgang is de voorwaarde voor de morele vorming van Alkibiades. Ik denk dat 
Alkibiadess geen nal<; meer is, want hij spiegelt zich aan een politieke leider en heeft 
duss duidelijk de leeftijd bereikt waarop hij politieke aspiraties heeft. 
Hett wordt niet duidelijk op welke manier Sokrates zijn eros aanwendt om Alkibiades 
beterr te maken. Mogelijk is dat de eros Sokrates ertoe aanzet voortdurend in zijn 
omgevingg te zijn, zodat hij hem duidelijk kan maken waaruit zorg voor de ziel bestaat. 
Doorr voortdurende omgang zou Alkibiades Sokrates kunnen leren kennen en zich 
aann hem kunnen spiegelen in plaats van aan politieke leiders. Kahn suggereert dat de 
woordenn 5id TÓ épdv dubbelzinnig zijn en ook betrekking kunnen hebben op eros van 
Alkibiadess voor Sokrates.52 Dit lijk t me niet juist. Het Grieks is niet dubbelzinnig: 
subjectt van TÓ épdv is dezelfde als het subject van 'het beter kunnen maken' en van 
hett omgaan, dus Sokrates. Ik denk dus niet dat Aischines doelt op een rolomdraaiing 
zoalss Plato die beschrijft in het Symposium. Uit de passage b. blijkt wel dat Alkibiades 

S0Dezee voorstelling van zaken doet sterk denken aan de 'vroedvrouw-passage' uit de Theaetetus, waarin 
Sokratess verklaart dat hij  geen oo^ia kan verwekken. Cf. Appendix L 
5,I kk  ben het met Vlastos (1991) pp. 247-248 eens dat we uit deze passage strik t genomen niet kunnen 
afleidenn dat Aischines de eros van Sokrates voorstelt als een 'bezetenheid' of èvOouoiaouó*;. Hieri n ligt 
niett  de vergelijkin g met de Bakchanten. Het gaat om het vermogen om een goed resultaat te bereiken 
zonderr  de hulp van Téxvn, (.pace Taylor  en Eh Iers). Vergelijk de Ion 534a waar  Plato exact hetzelfde 
beeldd gebruikt van de Bakchanten die in hun bezetenheid honig en melk uit de stromen scheppen. Hier 
zijnn het de lyrische dichters die met de Bakchanten worden vergeleken, en wel op het punt van de 
bevangenheidd door  de god. 
«Kahnn (1994) p. 94 en (1996) p. 23. 
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inn staat zou kunnen zijn zichzelf te verbeteren, maar of dit gepaard gaat met erotische 
verlangenss voor Sokrates, wordt door de fragmenten niet gesuggereerd.53 

Xenophon n 
Dee bespreking door Xenophon van het contact tussen Sokrates en Alkibiades staat in 
hett kader van zijn verdediging van de persoon Sokrates tegen de aanklacht dat hij de 
jeugdd bedorven zou hebben. Uit het feit dat Xenophon de relatie van Sokrates met 
Alkibiadess en Kritias in dit kader bespreekt, wijst erop dat men inderdaad Sokrates 
dee omgang met prominente aristocratische Atheners aanwreef en hem een 
ondemocratischee houding toedichtte. Xenophon wil aantonen dat het wangedrag van 
liedenn als Alkibiades en Kritias op geen enkele manier aan Sokrates te verwijten is. 
Hett meest opvallende aan Xenophons karakterisering van de relatie tussen Sokrates 
enn Alkibiades, is de afwezigheid van eros. Nergens doet Xenophon het voorkomen 
datt Sokrates contact heeft gezocht met Alkibiades vanwege zijn schoonheid. Hij 
vermeldtt eenmaal diens schoonheid, maar om elke verdenking aan het adres van 
Sokratess de kop in te drukken, schrijft hij dat 'door vele aanzienlijke vrouwen op 
Alkibiadess vanwege zijn schoonheid jacht werd gemaakt.'54 Een eigenaardige 
opmerking,, die niet appelleert aan onze kennis over de verhouding tussen mannen en 
vrouwenn in Athene.55 

Eenn andere opmerking van Xenophon laat zien hoe hij zijn best doet Sokrates te 
vrijwarenn van elke schuld. Sokrates, aldus Xenophon, voelde eigenlijk weinig 
sympathiee voor Alkibiades en Kritias.56 Zij waren het die met Sokrates contact 
zochtenn en niet andersom. Bovendien had Sokrates door, zo lijk t Xenophon te 
suggereren,, wat voor jongens het waren en wat hun eigenlijke motivatie was om met 
hemm om te gaan. Ze wilden niet worden zoals Sokrates, een man die van zeer weinig 
middelenn leefde, volledig onafhankelijk was en zich ten opzichte van alle vormen van 
genott zeer goed kon beheersen. Sokrates gaf het goede voorbeeld, maar dit haalde bij 
henn niets uit. Zodra zij zich van hem hadden losgemaakt, waren ze niet opgewassen 
tegenn het verderf en de corruptie om hen heen. Zolang ze echter onder zijn hoede 
warenn in hun jonge jaren, hield hij ze op het juiste pad en was hij hun bondgenoot in 
dee beheersing van hun verlangens. Xenophon karakteriseert Alkibiades en Kritias als 
ambitieuzee mannen die ernaar streefden alle touwtjes in handen te krijgen en alle 
faamm naar zich toe te trekken. Alkibiades blonk tijdens de democratie uit in gebrek 
aann zelfbeheersing, in Sppiq en in geweldpleging.57 Alkibiades en Sokrates waren 
eikaarss tegenpolen en met dit scherpe contrast tussen beide karakters wil Xenophon 
hett onwaarschijnlijk maken dat Sokrates iets heeft bijgedragen aan de negatieve kant 
vann Alkibiades' aard en handelswijze. 
Zijnn motieven en die van Kritias om met Sokrates om te gaan hadden niets te maken 
mett het verbeteren van hun morele houding. Ze ergerden zich immers juist aan zijn 
methodee van de elenchos. Xenophon herhaalt dat er aan hun omgang met Sokrates 
politiekee motieven ten grondslag lagen.58 Hij suggereert namelijk dat zij meenden van 

53Ikk waag me niet aan een antwoord op de vraag of Aischines' Alcibiades vóór of na" het Symposium van 
Platoo is geschreven. Taylor (1934) p. 14 acht het mogelijk dat Aischines na het Symposium zijn 
AlcibiadesAlcibiades heeft geschreven. Kahn (1994) p. 94 meent dat 'there is a good reason to think that Aischines 
wass the initiator*  (van het thema van de erotische verhouding tussen Sokrates en Alkibiades). 
*hfem.*hfem. I, II , 24:' AXKipidSTK 6" cru Sia jièv icdXXoc, wió noJ&wv icaï oenveüv yuvaiKÖv eT)p(Dfievo<;. 
Dee aandacht die Alkibiades van mannen krijgt, wordt alleen gemotiveerd vanuit zijn machtspositie in de 
stadd en onder haar bondgenoten. Elke erotische connotatie is hier afwezig. 
"Misschienn was het in de hoogste kringen wel bon ton dat burgeressen het initiatief namen en mannen 
versierden.. Maar voor zover ik weet, staat deze opmerking van Xenophon op zichzelf en wordt niet 
doorr andere bronnen bevestigd. 
XMem.XMem. 1,11,39 en 47. 
5151Mem.Mem. I, II , 12, zie noot 31. 
*Mem.*Mem. 1,11, 16,39,47. 
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Sokratess dingen te kunnen leren die zij voor hun politieke carrière konden gebruiken. 
Enn zodra zij het gevoel hadden dat ze anderen met wie ze omgingen de baas waren, 
verlietenn ze Sokrates voor de politiek.» 
Duss geen eros van de kant van Sokrates, en geen intentie zich moreel te verbeteren 
vann de kant van Alkibiades. Xenophons beschrijving van het contact tussen beiden 
staatt in dienst van zijn retorische bedoeling om aan te tonen dat Sokrates onschuldig 
iss aan de wandaden van Alkibiades. We zullen ons bij de bestudering van de 
Alkibiades-passagee in het Symposium afvragen of ook Plato vanuit dit perspectief het 
contactt tussen beiden heeft beschreven. 

3.. De structuur  en de inhoud van Alkibiades' rede 

Ondankss zijn dronkenschap is de lofrede die Alkibiades houdt op Sokrates redelijk 
gestructureerd.. Zo is hij 'in staat' tot een ringcompositie: hij begint met de vergelijking 
tussenn Sokrates en de silenenbeeldjes en eindigt ermee. Verder laat hij tamelijk 
systematischh verschillende eigenschappen van Sokrates de revue passeren. Zijn 
bijdragee over Eros bestaat uit een relaas over een specifieke liefdesrelatie, over eros 
tussenn twee individuen. Ze is geen poging eros te definiëren of algemene uitspraken te 
doenn over eros als universele kracht. *° Alkibiades heeft niet de bedoeling de ideale 
eromenoss en ideale erastes te karakteriseren, laat staan aan te geven welke plaats 
eross in het menselijk leven of in de kosmos inneemt. Het contrast met het 
voorafgaandee is dus zeer groot, juist omdat Alkibiades binnenkomt nadat Sokrates 
heeftt gesproken. Tegenover elkaar staan een eros die de erastes uiteindelijk in 
contactt brengt met de goddelijke wereld, en een eros die wordt gekenmerkt door 
frustratie,, ontgoocheling en üppic,; een eros die uiteindelijk onafhankelijk is van het 
lichamelijkee en het persoonlijke, tegenover een eros waarin de lichamelijke 
verlangenss een sleutelrol vervullen. 
Inn het begin van de rede kondigt Alkibiades aan wat de rode draad zal zijn: hij houdt 
eenn lofrede en hij zal dit doen aan de hand van beelden, hetgeen zijn manier is om de 
waarheidd over Sokrates te zeggen, en het is niet zijn bedoeling om hem te bespotten.61 

Sokratess lijk t op silenenbeeldjes en de sater Marsyas. Zijn rede is een uitwerking van 
dezee twee vergelijkingen en hij begint met de laatste. 
1.. In zijn uiterlijk lijk t hij op beiden. Maar verder lijk t hij op de sater, en wel in het 
volgende: : 
a.. Sokrates is een üpptornc,. 
b.. Hij is een fluitspeler. Zonder instrumenten betovert hij met zijn woorden de mensen 
diee naar hem luisteren. Er is een groot verschil tussen het effect dat de woorden van 
dee andere redenaars hebben en dat van de woorden van Sokrates. Deze laatste 
hebbenn zo'n indringende werking, dat hij, Alkibiades, zich schaamt dat hij niet in staat 
iss gehoor te geven aan wat hij met Sokrates heeft afgesproken. Hij weet niet goed 
hoee hij zich tegenover die man een houding moet geven (215b4-216c5). 
2.. Uitwerking van de vergelijking tussen Sokrates en de silenenbeeldjes (216c5-
222a6). . 

^Mem.^Mem. I, n, 16. Xenophon herhaalt deze gedachte in par. 47, maar  hier  vervangt hij  'degenen met wie 
zee omgingen' door  'degenen die politiek actief waren'. Overigens onderhielden ze reeds tijdens hun 
omgangg met Sokrates contacten met prominente politici . Zo geeft Xenophon een voorbeeld van een 
gesprekk dat Alkibiades met zijn voogd Perikles gehad zou hebben over  wetten (I, II , 41 e.v.). 
Alkibiades,, die nog geen twinti g jaar  oud is, betoont zich bijdehand en probeert Perikles te slim af te 
zijn. . 
'"Di tt  aspect wordt sterk benadrukt en uitgewerkt door  Nussbaum (1986) p. 185 e.v. 
611 Alkibiades zegt aan het begin dat hij  Sokrates zal prijzen, maar  zijn rede is niet in alle opzichten een 
lofrede.. Hij  maakt ook kritische opmerkingen over  Sokrates, zoals hij  ook zelf toegeeft in zijn epiloog 
(222a88 e.v.). 
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a.. Sokrates' aco+poa\>vT| (216c5-219d2). Aan de buitenkant doet Sokrates zich voor als 
iemandd die verliefd is op wat mooi is, maar van binnen is hij een en al ingetogenheid. 
Hijj  veracht het als iemand mooi, rijk, of op een andere manier geëerd wordt door het 
volk(216c5-217a2). . 
Vervolgenss vertelt Alkibiades uitgebreid over zijn pogingen Sokrates te verleiden: hij 
trokk veel met hem op, voerde gesprekken met hem, trainde samen met hem en 
nodigdee hem uit om te komen dineren. Het lukte hem Sokrates ertoe over te halen de 
nachtt bij hem door te brengen (217a2-217el). 
Alkibiadess onderbreekt zijn verhaal en laat merken hoeveel moeite hij heeft om zijn 
relaass af te maken. Maar wijn en waarheid gaan samen. Hij is gebeten door de 
filosofie,, en ten overstaan van degenen die dezelfde ervaring hebben durft hij verder 
tee vertellen. Zijn woorden zijn alleen geschikt voor ingewijden (217el-218b7). 
Hijj  vervolgt zijn verhaal over de verleiding. Hij geeft Sokrates te kennen dat 
uitsluitendd hij een waardige erastes voor hem is. Hij bekent dat hij door Sokrates 
geholpenn wil worden om zich te verbeteren en biedt zich hiervoor in ruil aan. Sokrates 
geeftt geen krimp, zelfs niet als Alkibiades zich naast hem neerlegt, ieder onder een 
eigenn mantel (218b8-219d2). 
b.. De lofprijzing van andere eigenschappen van Sokrates, zoals zijn dvSpeia, xapxepia 
enn $póvii<n<; (219d3-222a6). Alkibiades doet dit vooral aan de hand van Sokrates' 
gedragg tijdens veldtochten waaraan hij heeft deelgenomen (Poteidaia, 219e5-220a6, 
enn Delion, 220e7-221cl). De eigenschap bij uitstek waarin Sokrates zich 
onderscheidtt van iedereen, is wel zijn dxojcia, zijn excentriciteit (221c2-d6). 
c.. Ook zijn woorden lijken op silenenbeeldjes. Aan de buitenkant lijken ze 
lachwekkend,, maar als ze geopend worden zijn dit de enige woorden die zin hebben. 
Zee zijn zeer goddelijk, bevatten talrijke beelden van deugd en hebben een zeer wijde 
strekkingg (221d7-222a6). 
Epiloog:: Alkibiades voelt zich door Sokrates beledigd, omdat deze zich eerder als een 
paidikapaidika dan als een erastes ten opzichte van hem heeft gedragen. Hij waarschuwt 
Agathon:: als hij niet oppast zal hij hetzelfde ondergaan (222a7-b7). 

4.. Een lofrede op Sokrates 

Inn de Diotima-passage heeft Plato benadrukt dat Sokrates als erastes-filosoof de 
tweedee ontwikkelingsfase heeft bereikt, maar dat hij niet is losgekomen van de 
schoonheidd van individuele jongens om zich heen. Hij heeft het particuliere niet 
definitieff  de rug toegekeerd om zich geheel te wijden aan het schone dat de 
wetenschappenn te bieden hebben. 
Wee hebben ons de vraag gesteld, of Plato de lezer de indruk wil geven dat deze 
observatiee over de ontwikkeling van Sokrates betrekking heeft op een bepaalde 
periodee uit het leven van Sokrates of dat hij in het algemeen spreekt en zijn 
vaststellingg als een algemene karakterisering van Sokrates' filosofische aanpak heeft 
bedoeld.. We hebben aangegeven dat de laatste mogelijkheid ons het meest 
waarschijnlijkk lijkt . Naar aanleiding van de Alkibiades-scène zullen we ons deze 
vraagg opnieuw stellen en bekijken of Plato Alkibiades een ander beeld laat schetsen 
vann Sokrates dan het beeld dat we zijn tegengekomen in de rede van Diotima. We 
zullenn hierop eerst de rede van Alkibiades als lofrede onderzoeken en vervolgens het 
relaass over de erotische verhouding tussen Alkibiades en Sokrates en de erotische 
spanningenn die er tussen hen heersen. 
Alkibiadess laat zich zowel in lovende als in kritische bewoordingen uit over Sokrates 
enn geeft tegelijk een portret van deze in zijn ogen zo wonderlijke man. Dit portret is 
natuurlijkk zeer gekleurd. Dat maakt de Alkibiades-scène dramatisch gezien tot zo'n 
meesterlijkee afsluiting van het Symposium. We zien Sokrates door de ogen van 
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iemandd die een haat-liefde verhouding met hem had en eigenlijk nog steeds heeft. We 
krijgenn een Sokrates te zien, niet binnen het kader van een beschouwing over de 
ontwikkelingsfasenn die een erastes-filosoof moet doormaken, maar geobserveerd 
doorr een Athener die jarenlang met hem is opgetrokken, zowel in de gymnasia als op 
hett slagveld. Het beeld dat Alkibiades geeft, is complex, omdat zijn verhouding met 
Sokratess complex is en omdat zijn Atheens burgerschap allerlei patronen op het 
gebiedd van politiek, sociale omgang en seksualiteit met zich mee brengt. Het portret 
vann Sokrates is tegelijk een portret van Alkibiades. 

Dee woorden van Sokrates 
Dee woorden van Sokrates hebben een geweldige indruk gemaakt op Alkibiades. 
Tweemaall  in zijn rede wijst hij hierop. In zijn vergelijking tussen Sokrates en de sater 
Marsyass bespreekt hij de betoverende werking van Sokrates' woorden (215c6 e.v.). 
Bovendienn past hij aan het slot van zijn rede de beeldspraak van de silenenbeeldjes 
toee op Sokrates' woorden (221 d6). 
Sokratess heeft geen instrumenten nodig zoals Marsyas; zijn woorden betoveren de 
mensenn met hun eigen kracht. Aan de buitenkant lijken ze belachelijk: ze gaan over 
pakezels,, over smeden, schoenmakers en leerlooiers, en steeds lijken ze over 
hetzelfdee te gaan.62 Een onervaren iemand weet er niet mee om te gaan en vindt ze 
onzinnig.. Maar het zijn, volgens Alkibiades, juist de enige woorden die zin hebben, ze 
zijnn zeer goddelijk en bevatten talrijke beelden van deugd en hebben betrekking op 
alless waarop iemand behoort te letten die 'een goed mens in de ware zin de woords 
will  worden' (222a2-6). 
Sokratess sprak blijkbaar met Alkibiades over deugd en over de manier waarop 
iemandd een goed persoon kan worden. Dit sluit aan bij het beeld dat we hebben van 
dee gesprekken die Sokrates in de dialogen van Plato voert met jongens als 
Charmides,, Euthyphron, Lysis, Kallikles en met Alkibiades zelf (in de Alcibiades ƒ). 
Doorr inzicht te verwerven in wat de specifieke deugden zijn, hoopt Sokrates de 
jongenss met wie hij de analyse uitvoert op het pad van het deugdzaam handelen te 
brengen,, immers inzicht in wat bijvoorbeeld rechtvaardigheid en zelfbeheersing is, 
gaatt in zijn ogen samen met rechtvaardig gedrag en zelfbeheersing. De formulering 

off  liever ze hebben betrekking op alles waarop iemand behoort te letten, die een goed mens in de 
waree zin des woords wil worden.63 

doett denken aan de woorden in de Lagere Mysteriën, waarmee Dioüma beschijft hoe 
dee erastes zich op dat niveau gedraagt: 

wanneerr hij een mooie, echte en talentvolle ziel heeft ontmoet, verwelkomt hij zeker de 
combinatiee van beide en tegenover die persoon heeft hij meteen een overvloed aan woorden over 
deugdd en over de vraag hoe de goede man moet zijn en wat hij moet beoefenen, en hij probeert 
hemm op te voeden.M 

Terwijll  de aandacht van de erastes in de Lagere Mysteriën op één jongen is gericht, 
diee hij aan zich probeert te binden, spreekt de tweede ontwikkelingsfase van de 
erastes-filosooff  in de Hogere Mysteriën in algemenere termen, doordat de erastes 
'zoektt naar woorden die de jeugd beter zal maken.' Deze woorden spreken over 

62Ditt is precies de reactie van Kallikles in de Gorgias tegen Sokrates (490c-49la). Kallikles verwijt 
Sokratess dat hij altijd maar praat over schoenmakers, wolkammers, bakkers en dokters. Bovendien 
vindtt hij dat Sokrates zich voortdurend herhaalt. De Kallikles-figuur uit de Gorgias lijk t overigens ook 
nogg in andere opzichten op Alkibiades, zie het vervolg van deze paragraaf. 
aaSmp.Smp. 222a5-6. 
»Smp.»Smp. 209b5-c2. 
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hetzelfdee als de woorden van Alkibiades aan het slot van zijn rede.63 En dit is mijns 
inzienss geen toeval, omdat volgens onze interpretatie van het verslag van Diotima 
Sokratess een voorbeeld is van een erastes-filosoof die zich op het tweede niveau 
bevindt.. Eén belangrijk verschil tussen de woorden van Diotima en die van Alkibiades 
iss dat ze uitgesproken zijn door mensen die ieder in een volslagen andere relatie tot 
Sokratess staan. Diotima is degene die hem onderricht in de onbegrensde 
mogelijkhedenn van eros. Vanuit een meta-niveau becommentarieert zij zijn gedrag. 
Alkibiadess is Sokrates' leerling geweest, en ook al is hij dat nu niet meer, toch 
bewondertt hij Sokrates nog steeds, en is hij nog steeds verliefd op hem, ook al is hij 
doorr hem afgewezen. Hij kijkt tegen hem op, en ziet in, nu hij op het toppunt van zijn 
maatschappelijkk aanzien is, hoe ver zijn levenswijze en zijn geluksopvatting afstaan 
vann die van Sokrates. Hij beseft dat Sokrates heel andere normen en waarden 
nastreeftt dan hij. Vandaar dat hij spreekt over Sokrates' woorden 'als de goddelijkste 
woordenn die de meeste beelden van deugd in zich bevatten.' 
Alkibiades'' houding doet sterk denken aan de levensvisie van Kallikles in de Gorgias. 
Beidenn zijn aanhangers van het 'praktische' leven, waarin een politieke carrière 
centraall  staat. Ze zijn gericht op de bevrediging van hun persoonlijke behoeftes en 
verlangens.. Kallikles gaat zover dat hij een radicaal hedonisme verkondigt: alles wat 
goedd is, is aangenaam en andersom. We kennen geen expliciete verwijzing naar een 
dergelijkee stellingname van Alkibiades, maar gezien onze gegevens over zijn leven 
lijk tt zo'n levenshouding zeker bij hem te passen. Beiden worden gekenmerkt door een 
wispelturigee houding (cf. Gorgias 481c e.v.). Ze hanteren in hun gedrag geen 
bepaaldee vaste normen, maar laten zich op opportunistische wijze leiden door wat 
anderenn vinden en wat de situatie ingeeft. Het verschil echter tussen Alkibiades en 
Kallikless is dat de laatste sterker tegen de filosofie gekant is dan Alkibiades. Kallikles 
vindtt dat een volwassen man zich belachelijk maakt en wereldvreemd wordt als hij 
zichh met filosofie bezighoudt. Filosoferen is uitsluitend nuttig voor de jeugd als een 
vormingg van de geest. Alkibiades lijkt meer open te staan voor de filosofie, want hij is 
erdoorr geraakt en gebeten. Als hij met Sokrates samen is, luistert hij werkelijk naar 
hem,, in tegenstelling tot Kallikles, die niet geneigd is om met Sokrates een werkelijke 
dialoogg te voeren. Hun visies zijn onverzoenlijk. Sokrates betoogt in de Gorgias dat 
hett maatgevende criterium voor de waarde van de mens niet gelegen is in zijn 
carrière,, de sociale waardering (tiufi) die hij geniet, of de positie die hij binnen de 
gemeenschapp inneemt, maar in de toestand van zijn ziel, zijn innerlijke waarde. De 
filosofiee leert iemand zich op zijn eigen ziel en die van anderen te richten en ervoor te 
zorgenn dat de verschillende delen ervan in harmonie met elkaar komen. Dit houdt in 
datt de ziel deugden ontwikkelt zoals rechtvaardigheid en zelfbeheersing. Het beeld 
datt Alkibiades in het Symposium van Sokrates en Sokrates' opvattingen schetst is 
hiermeee in overeenstemming. Alkibiades is bereid naar Sokrates te luisteren en raakt 
onderr de indruk van zijn woorden, maar uiteindelijk is er ook tussen zijn 
levenshoudingg en degene die Sokrates hem opdraagt een kloof die voor Alkibiades 
onoverbrugbaarr is. Telkens als hij zich niet in het gezelschap van Sokrates bevindt, 
zwichtt hij voor het aanzien dat hij in de stad geniet.66 Hij is niet in staat uit te voeren 
watt hij met Sokrates had afgesproken, en vervalt in het patroon waarin 
maatschappelijkk succes centraal staat. Vanuit het perspectief van dit leven voelt hij er 
nietss voor om zittend naast Sokrates oud te worden. Dat is geen leven voor iemand 
diee een politieke carrière nastreeft Dezelfde gedachte vinden we ook verwoord door 
Kallikles.. Hij vindt dat volwassenen die aan filosofie doen, zich onmannelijk gedragen. 

"Ookk in 218e 1, de passage waarin Alkibiades over de verleiding vertelt, bevestigt Sokrates dat hij het 
vermogenn heeft waardoor Alkibiades beter zou kunnen worden. 
«S/np.. 216b5. 
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Wantt zo iemand ontvlucht het hart van de stad en de samenkomsten waar mannen 
zichh onderscheiden.67 

Uitt Alkibiades' relaas kunnen we nog een ander aspect van de gesprekken tussen 
Sokratess en Alkibiades destilleren. Dit aspect betreft de tactiek van Sokrates een 
jongenn als Alkibiades aan zich te binden en hem afhankelijk van hem te maken. Het is 
eenn aspect van de communicatie tussen een erastes en eromenos. Alkibiades is en 
wass een jongen met een hoge zelfdunk. Dit blijkt uit verschillende momenten in zijn 
verhaal.. Zo vertelt hij dat hij een verbazend hoge dunk had van zijn eigen schoonheid 
(217a5-6).. Hij vindt van zichzelf dat hij niet zonder talent is (218a6). Ook de manier 
waaropp hij het symposion verstoort, zich in het gezelschap weet te dringen, en de 
leidingg van het drinken op zich neemt, getuigt van zelfverzekerdheid en eigendunk. 
Hoee is het mogelijk dat Sokrates deze jongen zo aan zich heeft weten te binden en 
zo'nn indruk op deze jongen heeft weten te maken dat deze in tranen uitbarst als hij 
Sokratess hoort praten (215e2)?« Het kan niet anders of Sokrates heeft de methode 
gevolgdd die hij in verschillende dialogen, zoals we hebben gezien, heeft 
gedemonstreerdd en die hij zelf aan Hippothales in de Lysis aanraadt in zijn omgang 
mett lastige eromenoi: je moet ze kleineren en vernederen. Verscheidene 
opmerkingenn van Alkibiades suggereren dat Sokrates hem inderdaad flink onder 
handenn heeft genomen. Zo vertelt Alkibiades dat hij door Sokrates ervan overtuigd 
wass dat het leven in de toestand waarin hij verkeerde voor hem niet meer mogelijk 
was.. Sokrates heeft hem duidelijk gemaakt dat de waarden waarop hij zijn leven 
baseerde,, van weinig betekenis waren.69 Hij heeft de grondvesten van Alkibiades' 
levenn onderuit gehaald; hij dwingt hem te erkennen dat hij 'zeer behoeftig is' en 
zichzelff  verwaarloost (216a4-6). Het is een paradox dat een bevoorrechte en 
welvarendee jongen als Alkibiades met zo'n sterk materialistische instelling erkent dat 
hijj  heel veel mist en dus gebrek lijdt. Dit betekent twee dingen: Alkibiades kijkt neer 
opp de manier waarop hij zijn leven inrichtte, maar bovendien heeft hij oog voor de 
waardenn die Sokrates belangrijk vindt. Het feit dat hij zich realiseert dat hij zichzelf 
verwaarloostt (euavrou dueX© 216a5-6), laat zien dat hij in ieder geval tot op zekere 
hoogtee doorheeft wat de basis is voor de Sokratische vorm van leven: zorg voor 
jezelf,, de vorming van de ziel, dat wil zeggen: de vorming van de deugden in de ziel.™ 
Sokratess dwingt Alkibiades zich op innerlijke waarden te concentreren en zichzelf zo 
tee verbeteren. Dat Sokrates al enige invloed op Alkibiades heeft kunnen uitoefenen, 
blijktt uit het innerlijke conflict waarin Alkibiades terecht is gekomen: enerzijds vindt 
hijj  dat hij moet doen wat Sokrates zegt en wat ze zijn overeengekomen, anderzijds 
loktt de andere wereld hem weg van Sokrates. Hij is bang dat hij zo in de ban van 
Sokratess is geraakt dat hij niet meer van hem loskomt. Hij moet geweld gebruiken om 
aann deze man te ontkomen. Verder toont hij schaamtegevoel, iets dat volgens hem 
well  niemand bij hem zou veronderstellen (216b 1-2). Alkibiades vertelt dat hij, 
wanneerr hij naar Sokrates luistert, opgewonden raakt en tranen vergiet, en dat 
anderenn hetzelfde overkomt (215e 1-4). Het feit dat hun zelfvertrouwen wordt 
afgebrokenn en hun zekerheden onderuit worden gehaald doet hen wanhopen en 
maaktt hen hulpeloos. Zo worden ze afhankelijk van Sokrates, omdat hij tevens 
klaarstaatt met een alternatief dat zij maar al te graag wensen te volgen. 
Wee kunnen dus stellen dat het beeld dat Plato geeft van de omgang van Sokrates met 
Alkibiadess in het Symposium in overeenstemming is met de manier waarop Sokrates 
mett andere jongens omgaat, zoals we die zijn tegengekomen in andere dialogen. Er is 
duss duidelijk continuïteit in Plato's beeldvorming van Sokrates. 

^Gorgias^Gorgias 485d-e. 
^f .. ook de tekst van Aischines Socr. fr.  9 en 10. Ook daar  wordt het huilen van Alkibiades als reactie 
opp de woorden van Sokrates in verband gebracht met het besef van zijn slechte situatie. Zie par. 2. 
«Vergelijkk  ook 216d8-e4. 
'''Cf .. ook de Ap. 29d, 30a; Phd. 115b en Alc. 1. 
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Sokratess ais persoon 
Alss meest belangrijke eigenschap in de lofprijzing van Alkibiades op Sokrates komt 
zijnn oxa^poown naar voren. Dit is te verklaren doordat Alkibiades gevraagd is een rede 
overr Eros te houden en hij ervoor kiest deze toe te spitsen op zijn 'erotische' 
ervaringenn met Sokrates. Bovendien brengt Plato op deze manier het grootst 
mogeujkee contrast aan tussen leerling en leermeester: Sokrates als de belichaming 
vann ao)$po<ri)VTi tegenover Alkibiades die juist bekend staat als iemand die zijn lusten 
enn luimen botviert; hij schildert zichzelf in zijn openhartige verslag over zijn poging 
Sokratess te verleiden dan ook niet af als het toonbeeld van de ingetogen eromenos.71 

Dezee nadruk op de zelfbeheersing heeft dus ook een sterk dramatische functie. Uit de 
vergelijkingg met de silenenbeeldjes blijkt dat in de ogen van Alkibiades Sokrates als 
hett ware een gespleten natuur heeft:72 aan de buitenkant gedraagt hij zich als iemand 
diee gehoor geeft aan zijn erotische gevoelens door voortdurend het gezelschap van 
mooiee jongens op te zoeken en in sterke mate door hen gecharmeerd te zijn. Dit 
gedragg is voor iedereen waarneembaar. Maar er is nog een andere Sokrates, die zich 
niett gemakkelijk openbaart en zichzelf verborgen houdt73 Die weet zich te beheersen 
enn heeft verachting voor uiterlijk schoon. Het is opvallend dat Alkibiades in één adem 
Sokrates'' obsessie voor de jongens noemt en zijn onwetendheid.74 Het kan niet 
anderss of beide aspecten van Sokrates' uiterlijk gedrag hebben met elkaar te maken. 
Wee hebben in ons hoofdstuk over Sokrates en de pederastie (hoofdstuk 7) gezien 
welkee functie de onwetendheid van Sokrates op het erotische vlak vervult. Doordat 
Sokratess zelf onwetend is, of zich in ieder geval zo voordoet, sluit hij uit direct 
antwoordenn te kunnen geven op problemen die hijzelf in zijn contact met de jongens 
opwerpt.. Zo lokt hij langdurige gesprekken uit waarin hij de jongens dwingt zelf over 
dee vraagstukken na te denken en een poging te ondernemen het voorgelegde begrip 
samenn te definiëren. En deze filosofische gesprekken (dialectiek) hebben 
onmiskenbaarr een erotische functie: Sokrates probeert aan de hand hiervan met de 
jongenss een band te creëren of te versterken. 
Maarr net zoals Sokrates volgens Alkibiades op het gebied van de erotiek twee totaal 
verschillendee houdingen laat zien, zo toont hij ook twee kanten ten aanzien van het 
bezitt van kennis. Alkibiades is ervan overtuigd dat die andere Sokrates wel kennis 
bezit.. Zo zegt hij: 

Inn de mening dat hij gebrand was op mijn schoonheid beschouwde ik het als een buitenkansje en 
eenn ongewoon geluk dat het mij te beurt viel om na Sokrates terwille te zijn geweest, alles, maar 
dann ook alles te horen wat hij wist.79 

Datt Plato beide aspecten, zelfbeheersing en kennis, in de persoon van Sokrates met 
elkaarr in verband brengt, komt natuurlijk voort uit de dubbele betekenis van de term 
ooĵ pooSivTi,, maar ook uit de Sokratische gedachte dat deugd en deugdzaam gedrag 
samenvallenn met kennis. Dat Sokrates beschikt over zelfbeheersing betekent dat hij 
ookk over kennis beschikt van wat zelfbeheersing is. Alkibiades wil deze kennis aan 
zijnn leermeester ontlokken. Ter adstruering van de mate waarin Sokrates over 

7lOverr de erotische aspecten van de relatie tussen Sokrates en Alkibiades kom ik in de volgende 
paragraaff  te spreken. 
72Bcc zie geen enkele seksuele symboliek achter de vergelijking met de silenenbeeldjes, zoals Nussbaum 
(1986)) pp. 189-190. 
73Ookk Vlastos (1991) p. 37 onderstreept deze functie van de vergelijking tussen Sokrates en de 
silenenbeeldjes. . 1A1ASmp.Smp. 2l6d2-4: ópdxe Y<*P ön Ifoicpcmy; épomicó*; Sidtceixai x«v KOXÓV KCA dei nepi TOVTOIX; 
éatll  Kai ètcnéj&nicTai, Kal a$ dyvoeï navxa <av ov>5èv olSev. Robin plaatst na éiejiénXnKTai een 
hogee punt. Maar dit maakt het verband tussen beide opmerkingen niet minderr nauw. 
75Smp.. 217a2-5. 
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zelfbeheersingg beschikt, vertelt Alkibiades over zijn mislukte poging om de filosoof te 
verleiden.. Alkibiades heeft daardoor een dubbele houding tegenover de zelfbe-
heersingg van Sokrates. Hij prijst Sokrates erom en vergelijkt de eigenschap met een 
gouden,, schitterend godenbeeld; aan de andere kant is het juist Sokrates' zelfbe-
heersingg die zijn schoonheid heeft kunnen weerstaan en hem heeft afgewezen. Bij 
Alkibiadess lijken beide kanten van zijn persoonlijkheid, zijn leergierigheid en zijn 
eerzucht,, zich anders ten opzichte van elkaar te verhouden dan bij Sokrates. Bij de 
filosooff  gaat het om het gedrag ten opzichte van anderen (de uiterlijke kant) en zijn 
innerlijkee activiteit, die elkaar aanvullen, ook al lijken ze aan elkaar tegengesteld. Ze 
werkenn samen om een waarachtig en deugdzaam leven te leiden en anderen te 
stimulerenn dezelfde weg te kiezen. Alkibiades daarentegen is wispelturig. Beide 
kantenn van zijn persoon werken elkaar tegen. Het hangt van de invloed en de druk af 
diee op hem worden uitgeoefend, welke aspecten van zijn karakter de overhand 
hebben.» » 
Naa het verhaal over zijn mislukte verleiding van Sokrates, en na het meest 
dramatischee punt van zijn rede, het moment waarop Alkibiades de afwijzing door 
Sokratess onder woorden brengt, gaat hij onverwachts over op een nieuwe fase in zijn 
lofrede:: hij vermeldt naast de zelfbeheersing nog andere deugden van deze 
bijzonderee man, ten einde duidelijk te maken waarom hij na zo'n gruwelijke ervaring 
tochh niet elk contact met hem verbroken heeft Hij spreekt over Sokrates' hele 
persoon,, zijn dapperheid, inzicht en zijn standvastigheid.77 Alkibiades lijk t nu andere 
aspectenn van Sokrates' karakter bloot te leggen, maar zoals door enkele commen-
tatorenn is gesuggereerd, is het noemen van de eigenschappen 'inzicht' en 'standvas-
tigheid'' niet meer dan het ontleden van de twee bestanddelen van het begrip 
oü^pcxnivti.788 De voorbeelden die hij geeft van het optimaal functioneren van Sokrates 
inn verschillende situaties, adstrueren eigenlijk niets anders dan zijn zelfbeheersing en 
zijnn inzicht in wat hem overkomt.79 Hierbij staat het aspect van de standvastigheid wel 
voorop.800 De term p̂óvnotq zijn we overigens in de rede van Diotima tegengekomen in 
dee Lagere Mysteriën (209a3 en aó). Ook daar was het gekoppeld aan inzicht op het 
niveauu van gedrag. Uit de voorbeelden die Alkibiades geeft, blijkt dat hij met 
Sokrates'' inzicht geen filosofische wijsheid bedoelt, maar praktisch inzicht dat het 
handelenn begeleidt. 
Platoo heeft in het Symposium de continuïteit van het gedrag en van het karakter van 
Sokratess benadrukt door verschillende eigenschappen van Sokrates zowel in het 
beginn van het Symposium vóór de redevoeringen, als in de Alkibiades-scène aan bod 
tee laten komen. Wanneer aan het begin van het Symposium Pausanias de vraag stelt 
opp welke manier de aanwezigen het gemakkelijkst zullen drinken, maakt 
Eryximachoss duidelijk dat Sokrates de enige van het gezelschap is met wie ze 
eigenlijkk geen rekening hoeven te houden.81 Sokrates' constitutie is van dien aard dat 
hijj  veel kan drinken zonder zijn zelfbeheersing te verliezen. Ook Alkibiades spreekt in 
zijnn relaas over de veldtocht tegen Poteidaia vol lof over Sokrates' drinkvermogen 
(220all  e.v.). Hij kan drinken als geen ander, maar niemand heeft hem ooit dronken 
gezien.. De manier waarop het Symposium afloopt is hiervan het bewijs. Sokrates, 
Aristophaness en Agathon zijn de enigen van het gezelschap die nog aan het praten en 

T6Sokratess klaagt in de Gorgias niet voor  niets dat Alkibiades nu eens dit en dan weer  dat zegt (Grg. 
482a). . 
"Snip."Snip.  219d4-7: +<xn$, dvSpeia, ^póvnou^ Kctptepia. 
^Cf .. Rettig bij  Bury ad loc. en Schmelzer  &  Harder  (19152) ad loc. 
"Vergelij kk  ook de woorden xê ëu^pcov elven. (221 bl) , waarmee zijn gedrag bij  de vlucht bij  Delion 
wordtt  gekaraktiseerd. 
"Cf .. Hug pp. 182-183. De term werd enkele malen door  Alkibiades herhaald: Smp. 220a 1, a6, c2. 
8,5/np.. 176a5e.v. 
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drinkenn zijn. Maar zijn uithoudingsvermogen slaat alles en iedereen. Wat betreft 
Kctprepiaa en ow p̂oown. is hij de uiteindelijke overwinnaar. 
Eenn ander voorbeeld waarmee Plato de 'continuïteit' van Sokrates' persoonlijkheid 
onderstreept,, is zijn gewoonte om zich zonder duidelijke reden als het ware van de 
buitenwereldd af te sluiten en een tijdlang te staan nadenken.82 Terwijl Sokrates 
Aristodemoss overhaalt om mee te gaan naar Agathon, ook al is hij niet uitgenodigd, 
blijf tt Sokrates onderweg achter, in gedachten verzonken (174d4 e.v.). Hij stond in het 
voorhoff  van de buren van Agathon. Aristodemos ontraadt Agathon Sokrates te 
storenn en hem te gaan halen. Hij maakt hem duidelijk dat het zijn gewoonte is om dat 
tee doen (175b 1-2). Ook Alkibiades geeft een voorbeeld van deze bijzondere 
eigenschapp van Sokrates tijdens de veldtocht bij Poteidaia. Een hele dag en nacht 
stondd hij buiten na te denken om een probleem op te lossen. Nergens in andere 
dialogenn vermeldt Plato dit gedrag van Sokrates.83 Plato laat de twee voorbeelden van 
ditt eigenaardige gedrag van Sokrates in het Symposium op twee verschillende 
momentenn in zijn leven plaatsvinden: tussen 432-430 (het beleg van Poteidaia) en 
416.. Hiermee onderstreept hij dat het gaat om een algemene karakteristiek van 
Sokrates.. Het is een onderdeel van zijn axo îa, zijn excentriciteit die hem van alle 
anderee mensen doet verschillen, en waarin hij overeenkomt met de silenen en de 
saters.844 In zijn inleiding in zijn editie van het Symposium interpreteert Robin dit 
gedragg alsof Sokrates in deze extase contact heeft met een andere wereld: Sokrates 
alss de daimon, de 'trait d'union' tussen het goddelijke en de mensheid.81 Er is mijns 
inzienss echter geen aanleiding voor deze interpretatie. Met name de manier waarop 
Alkibiadess het voorbeeld tijdens de veldtocht tegen Poteidaia beschrijft (220c3 e.v.), 
doett vermoeden dat Sokrates tijdens deze momenten van overpeinzing geen 
mystiekee ervaring ondergaat zoals het contact met de goddelijke wereld van de 
Vormen,, op de mogelijkheid waarvan Diotima hem wijst. Geen van de werkwoorden 
waarmeee Alkibiades het intellectuele proces beschrijft, wordt door Diotima gebruikt 
voorr het contact met de Vorm het Schone.8*  Alkibiades suggereert dat Sokrates een 
probleemm waar hij niet uit kan komen, probeert op te lossen. De reactie van Agathon 
opp Sokrates, toen deze zich eindelijk naast hem aan de maaltijd had neergezet, geeft 
aann dat hij Sokrates' gedrag ook op deze manier interpreteert. Hij gaat er namelijk 
vann uit dat Sokrates iets gevonden heeft, een probleem heeft opgelost.87 

Velee commentatoren hebben opgemerkt dat wat Alkibiades over Sokrates' woorden 
zegt,, aansluit bij de rede van Diotima.88 Het feit dat Alkibiades zijn woorden goddelijk 

82Err  zijn nog andere voorbeelden van de 'continuïteit '  van de persoon van Sokrates, maar  deze bespreek 
ikk  in par. 8. 
83Alleenn in het begin van de Protagoras doet zich iets soortgelijks voor. Wanneer  Sokrates en 
Hippokratess op weg gaan naar  het huis van Kallias, waar  Protagoras logeert, blijven ze in het voorhof 
staann om eerst een kwestie af te handelen, waarover  ze onderweg toevallig kwamen te spreken. Toen ze 
hett  met elkaar  eens waren geworden, klopten ze pas op de deur  van het huis van Kallias (Prt. 314c). 
^Cf .. Smp. 221d2-6; vergelijk ook 2I5a2en 175al0, waar  de term direct gekoppeld is aan Sokrates' 
nadenkenn in het voorportaal van de buren. 
«Robint^SS^p.CVI . . 
86Voorr  het denkproces gebruikt hij  de termen ouvvoiïoaq, OKOTCCBV, oii npox>%d>pe.i, £TITC5V (Smp. 
220c3-5).. Het laatste werkwoord gebruikt Diotima voor  het zoeken van de woorden die de jeugd beter 
zullenn maken (210c2). Het lijk t me niet nodig de woorden Kat Cntetv te atheteren, zoals Ast, Bury en 
Doverr  voorstellen of het KCÜ voor  Cirteïv, zodat Tucreiv hiervan afhangt. De reden waarom maak ik 
duidelij kk  in par. 5 van dit hoofdstuk. 
mmSmp.Smp. 175dl-2: 5fjXov ydp öu r)upe<; avró Kal ëxei<;*  oii vdp av jcpoarcéa-nv;. Dat het peinzend 
stilstaann van Sokrates op deze manier  moet worden geïnterpreteerd, wordt bevestigd door  de passage uit 
dee Protagoras. 
wVeIee commentatoren zien in Sokrates de ideale erastes, hetgeen ik niet onderschrijf. Ik geef enkele 
namen::  Ficino VII , 2, 105-108, Gilbert (1909) p. 61,, Friedlander  I9602 pp. 26-27, Bury (19322) pp. XL, 
LII  en LXV , Taylor  (19485) pp. 232-233, Roller  (1948) p. 28 e.v., Robin (19586) pp. CHI  e.v., Wippem 
(1965)) p. 127 en n. 26, Wellman (1969) pp. 141 e.v., Lesky (1976) p. 93, Gagarin (1977) p. 29; 
Nussbaumm (1986) pp. 186 e.v. meent dat Sokrates in zijn contact met Alkibiades handelt als iemand die 
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noemtt zou bevestigen dat Sokrates over goddelijke dingen gesproken heeft en dat 
moetenn wel dezelfde dingen zijn die Diotima als goddelijk beschouwt, namelijk de 
Vormen.. Alkibiades gebruikt de term 'goddelijk' ook, wanneer hij over Sokrates' 
ingetogenheidd spreekt. Aan de buitenkant lijk t Sokrates grote belangstelling te 
koesterenn voor mooie jongens, maar van binnen is hij vol zelfbeheersing. 

Iss hij echter ernstig en is hij geopend ... ik weet niet of iemand ooit de godenbeelden binnen in 
hemm heeft gezien. Maar ik heb ze al eens gezien en ze schenen mij zo goddelijk, van goud, 
volmaaktt schoon en wonderbaarlijk te zijn, dat ik kort en goed moest doen wat Sokrates mij 
opdroeg.89 9 

Alkibiadess heeft volgens eigen zeggen het ware karakter van Sokrates gezien. Diens 
eigenschappenn en woorden komen bij Alkibiades als goddelijk over. Bedoelt Plato dat 
hett deugdelijke gedrag dat Sokrates aan de dag legt, gebaseerd is op het inzicht in de 
Vormenn van de deugden, en dat de woorden en daden van Sokrates voor Alkibiades 
inn die zin een goddelijk karakter hebben? Is Sokrates de belichaming van de ideale 
wijsgeerr die Diotima in zijn ontwikkeling beschrijft? Ik geloof het niet. Voor 
Alkibiadess heeft Sokrates stellig iets goddelijks en is hij gelijk aan een daimon 
(219cl).. Plato probeert echter onmiskenbaar een sterk contrast aan te brengen 
tussenn de persoon van Alkibiades en die van Sokrates. Maar we zien Sokrates 
slechtss met de ogen van Alkibiades. Vanuit het perspectief van Alkibiades is Sokrates 
inderdaadd iemand van een andere wereld. Zijn woorden en eigenschappen zijn voor 
hemm goddelijk, dat wil zeggen: onverklaarbaar, intrigerend en aantrekkelijk. Beperkt 
alss hij is door zijn eigen instelling, zijn hang naar succes, zijn carrière-zucht en zijn 
beperktee morele bewustzijn, ziet hij de instelling van Sokrates als iets dat tot een 
volslagenn andere wereld behoort. Maar dat geldt voor alle jongemannen die net als 
Alkibiadess een politieke carrière ambiëren, waarbij competitie, macht en rijkdom 
centraall  staan. Het feit dat zij hem als zodanig afschilderen, betekent nog niet dat 
Platoo zijn lezers ervan wil overtuigen dat Sokrates ook werkelijk de belichaming is 
vann het ideaal van Diotima. Nergens wordt in de Alkibiadesscène expliciet 
aangegevenn dat Sokrates inzicht heeft in de wereld van de Vormen. Nergens 
functioneertt in het erotische streven van Sokrates en in het erotisch contact tussen 
hemm en Alkibiades het KaXóv als Vorm. Alkibiades prijst Sokrates hogelijk, maar de 
eigenschappenn die hij Sokrates toedicht, geven geen aanleiding te veronderstellen dat 
Sokratess de erastes-filosoof bij uitstek is, die alle fasen van ontwikkeling heeft 
doorgemaakt.. Opvallend bijvoorbeeld is dat Plato in de hele Alkibiades-scène 
insisteertt op Sokrates' oa^poaüvn, maar de term oo^ia vermijdt. Verder gebruikt 
Alkibiadess slechts eenmaal het woord <|H.Xoao4>ia (218a5), maar de betekenis die deze 
termm in deze context heeft, wordt bepaald door Alkibiades' ervaringen met Sokrates, 
niett door wat de lezer bij Diotima heeft geleerd als de hoogste vorm van de 
intellectueleintellectuele ontwikkeling. 
Onzee conclusie is dat Plato de Alkibiadesscène niet heeft gebruikt om Sokrates af te 
schilderenn als iemand die datgene wat hij van Diotima heeft geleerd, in zijn erotisch-
pedagogischee contacten met Alkibiades in praktijk brengt. Wie hiervan uitgaat, moet 
aannemenn dat de contacten tussen Sokrates en Diotima vooraf zijn gegaan aan de 
ervaringenn waarover Alkibiades vertelt. Nergens suggereert Plato dat dit in deze 
volgordee heeft plaatsgevonden. De laatste openbaring van Diotima heeft geen functie 

hett hoogste niveau van de ontwikkeling van de filosoof uit Diotima's betoog heeft bereikt, dat wil 
zeggen:: hij heeft deductieve, wetenschappelijke kennis. Ze oppert zelfs (p. 195) dat Sokrates zelf Vorm 
iss geworden. Verder ook Anderson (1993) pp. 101 e.v. De enigen die, voor zover ik de secundaire 
literatuurr kan overzien, mijns inziens terecht het ideale beeld van Sokrates in de rede van Alkibiades 
bestrijden,, zijn Neumann (1965/1) p. 58 en Anton (1974). 
*>Smp.*>Smp. 216e5-217a2. 
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gekregenn in Sokrates' omgang met Alkibiades. De structuur van het Symposium, de 
tekstt die ons deze informatie had moeten geven, geeft daarentegen aan dat het 
uitgeslotenn is dat Alkibiades hoe dan ook bewust zou aansluiten bij Diotima. Dat is 
niett Plato's bedoeling: hij laat Alkibiades pas binnenkomen nadat Sokrates zijn 
verslagg heeft voltooid. Plato schildert Sokrates bij monde van Alkibiades af als 
iemandd die zich in zijn gedrag voorbeeldig gedraagt; de deugden die een mens tot een 
goedd mens (ïcaXöq KdYaöóq) maken, manifesteren zich in hem. De beschouwingen 
waarinn zijn pedagogische eros tot uitdrukking komt, hebben betrekking op het gedrag 
vann mensen. Sokrates belichaamt dus in woord en daad, ook in de Alkibiadesscène, 
dee tweede fase van de erastes-filosoof van Diotima.90 

5.. De eros van Sokrates 

Sokratess is naar eigen zeggen verliefd geweest op Alkibiades (213c7-dl). Dat is geen 
verzinsell  van Alkibiades. Sokrates is bevangen geweest door eros voor Alkibiades -
enn stellig is deze hartstocht tijdens het symposion nog niet helemaal verdwenen. 
Platoo geeft enkele aanwijzingen. De vergelijking die Alkibiades maakt tussen 
Sokratess en de silenen en saters onderstreept dat Sokrates zelf niet mooi is, maar 
altijdd een erotische belangstelling heeft voor mooie jongens (216d2), dus, in termen 
vann Diotima, een belager is van wat mooi is (203d4). Ook de reactie van Alkibiades, 
directt nadat hij gezien heeft dat Sokrates naast hem aanligt, namelijk alsof Sokrates in 
eenn hinderlaag ligt en telkens plotseling opdoemt op plaatsen waar Alkibiades 
Sokratess helemaal niet verwachtte, bevestigt dit beeld van Sokrates. 
Al ss een van de eigenschappen die Eros van zijn moeder heeft geërfd, noemt Diotima 
hemm 'zonder vaste woonplaats' (203dl). Het feit dat Sokrates hele dagen met zijn 
eromenoss optrekt en zonder problemen ook op de uitnodiging van hem ingaat om 
samenn met hem sport te bedrijven (213b3 e.v.), lijk t een verwijzing naar deze 
eigenschapp van Eros.91 Een van de deugden waarin Sokrates volgens Alkibiades 
uitblinktt is dapperheid (219d5). Ook Eros is dapper (203d5), een eigenschap die zich 
manifesteertt in de energieke, roekeloze manier waarop hij op zijn doel afgaat en zijn 
prooi,, het object van zijn verlangen, wil vangen. De dapperheid van Sokrates werkt 
doorr op het erotische gebied. Immers hij is altijd in de buurt van mooie jongens, 
spreektt ze aan, praat met hen en probeert hen zover te krijgen dat ze in hem 
geïnteresseerdd raken.92 

Sokratess heeft het, volgens Alkibiades, klaargespeeld dat hij in het gezelschap van 
mooiee jongens altijd alle aandacht naar zich toetrekt en het een ander onmogelijk 
maaktt om vat op hen te krijgen (223a6-9). Hier gebruikt Alkibiades de term evnópwc,, 

"Wi jj  gaan ervan uit dat de manier waarop Sokrates filosofie en erotiek met elkaar verbindt wel een 
noodzakelijkee stap is in de opgang naar de laatste fase van de ontwikkeling van een erastes-filosoof, 
waarinn hij na lange inspanning en studie contact krijgt met het werkelijke Schone. De houding die aan 
Sokratess eigen is, is dus een goede basis om uiteindelijk het hoogste niveau dat Diotima ons voorhoudt 
tee bereiken. 
91Pass als Alkibiades Sokrates bij zich thuis uitnodigt, aarzelt Sokrates. Blijkbaar was het niet zonder 
meerr gepast dat een erastes op uitnodiging van zijn eromenos diens huis bezocht Misschien wil Plato 
datt we ook de uiterlijke kenmerken van Eros 'zonder schoeisel' en 'slaapt zonder deken' (203dl-2) in 
verbandd brengen met Sokrates. Uit het begin van het Symposium weten we dat Sokrates maar zelden 
slipperss aanheeft (174a4 en 220b6). Zijn mantel, Tpip<ov, is een versleten mantel en is eigenlijk 
nauwelijkss meer een mantel te noemen. Daarom legt Alkibiades zijn eigen mantel over Sokrates heen 
(219b6,, vergelijk ook 220b5-6). 
92Uitt de Alkibiadesrede blijkt dat het SictXéyeodai een erotische connotatie kan hebben. Wanneer een 
erastess praat met zijn eromenos, zat dit een functie hebben in het ritueel van de verleiding. Vergelijk ook 
Smp.Smp. 183c en 217b; cf. ook Phdr. 232a-b. Voor de erotische connotatie van SiaXé-yeoGat, vergelijk LSJ 
Siatéyojj  BS; uit de plaatsen die zij geven, blijkt dat de term zelfs als een eufemisme gebruikt kan 
wordenn voor cruvowndCeiv. 
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waarmeee Diotima Poros, de vader van Eros, heeft gekarakteriseerd (204b6). We 
zoudenn hierbij aan de sluwheid kunnen denken, waarmee Sokrates tot ergernis van 
Alkibiadess het voor elkaar krijgt dat Agathon bij hem komt zitten (cf. ook 213c5). 
Dee 'onwetendheid' van Sokrates, die Alkibiades, zoals we hebben gezien, direct 
koppeltt aan diens erotische belangstelling voor mooie jongens, zou ook een 
verwijzingg naar de 'erotische' staat van Sokrates kunnen zijn (216d3-4). Immers Eros 
wordt,, aldus Diotima, zowel gekenmerkt door de staat van zijn moeder, onwetend-
heid,, als door die van zijn vader, wijsheid. Alkibiades gelooft dat Sokrates ook de 
laatstee eigenschap in zich heeft (217a4-5). Alkibiades is gebeten door de woorden 
vann de filosofie. En dit waren de woorden van Sokrates (218a5 en b3). 
Opp het hoogtepunt van zijn verhaal over zijn mislukte verleiding, waarin Alkibiades 
beschrijftt hoe hij naast Sokrates gaat liggen, ieder onder een eigen mantel, en zijn 
handenn om hem heen slaat, noemt hij Sokrates 'die werkelijk daimonische en 
wonderlijkee man' (219b7-cl). Voor Alkibiades is Sokrates een daimon, en behoort hij, 
inn termen van Diotima, tot de daimonische wereld (203a6-8). Hij noemt Sokrates op 
datt moment waarschijnlijk zo, omdat hij hem niet begrijpt. De man reageert niet zoals 
Alkibiadess verwacht dat iedere normale erastes zou reageren, wanneer zo'n mooie 
eromenoss zich uit zichzelf naakt aanbiedt. In de rede van Diotima vervult Eros een 
brugfunctie.. De daimon is een verbindende factor tussen de wereld van de 
stervelingenn en die van de goden. Eros is de drijfveer in de mens om onsterfelijkheid 
tee realiseren. Moeten we de rol van Sokrates in de ogen van Alkibiades ook zó 
interpreteren?? Waarschijnlijk wel. Sokrates als erastes is voor hem degene die hem 
kann leiden naar een 'goddelijk' bestaan, waarvan deugd de pijler is. Het daimonische 
karakterr van Sokrates wordt door Alkibiades ook onderstreept door hem gelijk te 
stellenn aan de sater Marsyas. Ook deze sater is op te vatten als een daimon die staat 
tussenn stervelingen en de god Dionysos. Zijn klanken hebben net als de woorden van 
Sokratess een betoverende werking op mensen.»3 Ook de silenenbeeldjes hebben een 
'daimonische'' functie, doordat ze binnenin godenbeeldjes bevatten.94 Voor Alkibiades 
bevatt Sokrates zelf iets goddelijks dat hem zozeer aantrekt dat hij, koste wat 't kost, 
hieraann deel wil hebben. In die zin is Sokrates voor Alkibiades een ware erastes en 
belichaamtt deze mysterieuze, wonderlijke man voor hem Eros. 
Alkibiadess heeft de rede van Diotima niet gehoord, en vertelt zijn eigen verhaal. De 
anderee aanwezigen op het symposion die naar hem luisteren (en de lezer), hebben 
wéll  kennis genomen van Diotima's woorden en we moeten ons daarom afvragen in 
hoeverree zij de erotische houding van Sokrates als erastes van Alkibiades hebben 
opgevatt als aansluitend bij haar betoog over de verschillende vormen van eros. 
Sokrates'' eros voor Alkibiades is een homo-erotische eros. Dit betekent in termen 
vann Diotima dat Sokrates, gedreven door eros, zijn geluk en onsterfelijkheid 
voornamelijkk probeert te realiseren in een geestelijk product. Alkibiades is Sokrates' 
KOXÓVV  waarin hij wil verwekken. Sokrates als erastes is zelf zwanger en zijn contact 
mett Alkibiades (of andere mooie jongens) prikkelt hem om een product voort te 
brengen.. Wat is Sokrates' product volgens het verslag van Alkibiades? Alkibiades 
benadruktt twee aspecten van Sokrates die indruk op hem maken: zijn woorden en 
zijnn gedrag. Hij zegt tegen de anderen: 'niemand van julli e kent hem.' Aan de 
buitenkantt is hij verliefd op mooie jongens; julli e zien dat hij voortdurend in hun buurt 

93Ditt beeld kunnen we niet anders zien dan als een ironisering door Plato van Alkibiades' toestand. 
Immerss Sokrates als daimon leidt hem naar een leven van deugd en met name aco$pocruvT|. Door 
Sokratess te vergelijken met een sater en daardoor het 'goddelijke' dat Sokrates te bieden heeft op één lijn 
steltt met de trawanten van Dionysische dronkenschap, formuleert hij zonder het te beseffen een 
grappigee paradox. 
MAndersonn (1993) pp. 104-105 meent dat het de beeldjes van de god Dionysos zijn die in de 
silenenbeeldjess zijn opgesloten. Hij trekt hieruit de conclusie dat Silenos, de leraar van Dionysos, 
zwangerr is van zijn leerling, en dat Sokrates dus zwanger is van zijn leerling en hem ter wereld brengt! 
Ditt is onjuist, gezien 215b3, waar gesproken wordt van dyoXuaia 6e<öv. Dus ook de conclusie vervalt. 
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iss en hij is in alles onwetend en weet niets. Maar van binnen is Sokrates vol van 
aa+poovvT).. Dat is zijn ware aard. Alkibiades geeft vervolgens voorbeelden om 
duidelijkk te maken dat Sokrates in zijn handelingen inderdaad deze deugd en andere 
deugdenn in praktijk brengt.95 Ook zijn woorden hebben, zoals we hebben gezien, 
betrekkingg op deugdzaam handelen. 
Enkelee zaken aan Sokrates' eros zijn opmerkelijk. Enerzijds valt hij op mooie jongens 
(216d2).. Sokrates bevestigt dit zelf ook. Hij bekent tegenover Agathon dat sinds hij op 
Alkibiadess verliefd is geworden 

hett voor mij niet meer mogelijk is een mooie jongen aan te kijken of met hem een gesprek te 
voeren,, ja, met geen enkele meer, of hij wordt jaloers en afgunstig en begint wonderlijke dingen 
tee doen en te schelden en kan zijn handen nauwelijks thuishouden.96 

Anderzijdss is Alkibiades' frustratie nu juist dat Sokrates zijn schoonheid heeft 
afgewezen.. Alkibiades spreekt uit ervaring: Sokrates minacht uiterlijke schoonheid. 
Enn niet alleen koestert Sokrates minachting voor een mooi lichaam, maar ook voor 
anderee 'bezittingen', zoals geld en eer (216e 1-2). Is Sokrates dan verliefd op 
Alkibiades'' ziel (vyxW Nergens in de hele rede van Alkibiades blijkt dit expliciet. Het 
enigee dat we uit zijn verhaal kunnen afleiden, is dat Sokrates graag in zijn omgeving 
is,, graag met hem dingen onderneemt en dat hij met Alkibiades gesprekken houdt. 
Tochh vindt hij dat Alkibiades zichzelf verwaarloost, hetgeen betekent dat diens ziel 
verbeteringg behoeft. In hoeverre kan zo'n verwaarloosde ziel object zijn van de eros 
vann Sokrates? 
Omm Sokrates' houding te begrijpen moeten terug naar de rede van Diotima. Aan het 
eindee van de eerste fase is de erastes een erastes van alle mooie lichamen geworden, 
waarbijj  hij zijn heftige hartstocht voor een bepaalde individu heeft losgelaten en zelfs 
minachtt en geringschat (210b4-6). Dit is precies wat er met Sokrates aan de hand is. 
Sokratess is de erastes van alle mooie lichamen. Hij is gecharmeerd door alle jongens 
diee mooi zijn. Ook al gaat hij met Alkibiades om, hij blijf t belangstelling koesteren voor 
anderee mooie jongens. Maar hij is niet geïnteresseerd in hun schoonheid als 
schoonheidd van het lij f dat bij dat specifieke individu hoort, maar in de lichamelijke 
schoonheidd als zodanig, los van een bepaald individu. Sokrates is verliefd op 
Alkibiades,, maar niet vanwege zijn specifieke schoonheid, het mooie lij f van 
Alkibiadess als individu. Sokrates is echter ook niet verliefd op het algemene begrip 
vann de lichamelijke schoonheid en raakt niet van de kook door een begripsmatige 
voorstellingg ervan. Dan zou hij niet steeds het contact hoeven te zoeken met mooie 
jongens.. De zinsnede uit de rede van Diotima 

enn het is nodig dat hij die heftige hartstocht voor één lichaam loslaat door deze te minachten en te 
geringschatten97 7 

beschrijftt exact de houding van Sokrates tegenover het lichaam van Alkibiades. 
Sokratess is in staat om dat specifieke mooie lichaam te minachten en af te wijzen, ook 
all  koestert hij eros voor Alkibiades' schoonheid. Sokrates' eros heeft zich bevrijd van 
eenn belangstelling voor individuele lichamelijke schoonheid, maar niet voor 
lichamelijkee schoonheid in het algemeen. De schoonheid die boeit blijf t echter 
'persoonlijk',, is aan personen, aan jongens gebonden.98 

"Merkk op hoezeer de voorbeelden van Sokrates' gedrag doen denken aan de eerste rede, die van 
Phaidros.. Waarschijnlijk heeft Plato opzettelijk deze ringcompositie aangebracht. 
KSmp.KSmp. 213dl-4. 
"Smp."Smp. 210b5-6. 
"Vergelijkk de opmerking van Diotima 'en als het nodig is uiterlijke schoonheid na te jagen, dan zou het 
heell  dwaas zijn om niet de schoonheid aan alle lichamen als één en hetzelfde te beschouwen.' Nu 
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Dee eras van Sokrates heeft nog een ander aspect. Sokrates wil niet alleen vanwege 
Alkibiades'' fysieke schoonheid met hem omgaan, maar ook vanuit een verlangen om 
hemm beter te maken. Eros op dit niveau houdt in het geval van Sokrates in dat hij de 
ziell  van Alkibiades beter wil maken. Dit sluit nauw aan bij wat Diotima zegt over de 
houdingg van de erastes-filosoof in de tweede fase. 'Epdv wordt daar direct gekoppeld 
aann Ki$eo6ai en het voeren van gesprekken. De erastes dient in zijn contact met zijn 
eromenoss te zoeken naar de juiste woorden die de jongens beter zullen maken. De 
termm 'zoeken' (Cnxeïv) lijk t gekozen te zijn om Sokrates' houding te karakteriseren. 
Sokratess heeft geen pasklare antwoorden, maar zijn filosofische gesprekken worden 
juistt gekenmerkt door een zoeken naar definities van ethische begrippen. Hij zoekt 
naarr een omschrijving van het schone in handelingen en normen/wetten." Maar is 
Sokratess gekomen tot een allesomvattend begrip van hett schone op moreel niveau?100 

Hijj  doet er moeite voor en heeft er duidelijk een vaag idee van, maar hij is, althans in 
dee voorstelling van Plato, uiteindelijk niet in staat een duidelijke beschrijving te geven 
vann dit KOÜLÓV. Bovendien staat het Diotima voor ogen dat de erastes in de tweede fase 
uiteindelijkk dit KOXÓV als zijn eromenos neemt. Sokrates is echter niet losgekomen van 
zijnn persoonlijke eromenos. Zijn methode blijf t inductief, vertrekt vanuit particularia 
(individuelee zielen van mooie jongens en hun denkbeelden en ervaringen) om tot 
algemenee uitspraken over morele eigenschappen te komen. Sokrates' eros is gericht 
opp de zorg voor de zielen van deze eromenoi. Sokrates is dus wel tot op zekere hoogte 
dee belichaming van Eros. Hij is voor Alkbiades een ware erastes, die hem op het pad 
vann de filosofie kan brengen. Vanuit de visie van Diotima (Plato) is hij echter (nog) 
niett de erastes-filosoof par excellence, omdat hij zich niet volledig onthecht heeft aan 
hett lichamelijke niveau en daardoor niet kan doordringen tot het intellectuele niveau. 

6.. De eros van Alkibiades 

Wee hebben gezien dat de beeldvorming in de oudheid over de seksuele houding en 
moraall  van Alkibiades ongunstig is. Hij komt naar voren als iemand die zich niet 
matigtt in zijn seksuele gedrag, promiscuïteit betracht en alle mogelijke vormen van 
seksualiteitt heeft beoefend. Welk imago kent Plato nu toe aan Alkibiades? 
Ikk heb in het begin van dit hoofdstuk duidelijk gemaakt dat Alkibiades in verschillende 
opzichtenn een breuk vormt met het voorafgaande. Mijn stellige indruk is dat Plato de 
plotselingee verschijning van Alkibiades koppelt aan de Atheense levensstijl, waarvan 
hett gezelschap zich door de rede van Sokrates definitief had losgemaakt. Het is niet 
alleenn Alkibiades, maar ook de Atheense praktijk die de esoterische rust van dit 
symposion,, waar drank en seksualiteit afwezig zijn, verstoort. Even 'plotseling' als het 
inzichtt in de Vorm het Schone zich voordoet, net zo 'plotseling' worden de 
symposiastenn geconfronteerd met de concrete Atheense realiteit.101 Van alle sprekers 
vóórr Alkibiades was het Pausanias die, zoals we hebben gezien, de stellige indruk 
wektee over de Atheense (homo)seksuele praktijk te spreken. 
Hett is dan ook opvallend dat verscheidene termen die Alkibiades gebruikt en 
gedachtenn die hij onder woorden brengt, teruggaan op de rede van Pausanias. De 
overeenkomstenn zijn in bepaalde opzichten zo frappant dat we genoodzaakt zijn de 

kunnenn we pas die wat ongeduldige toon van deze woorden begrijpen: voor  Diotima zelf is dit stadium 
eigenlijkk  een eerste fase die men achter  zich moet laten, wil men hogerop komen. Maar  omwille van 
Sokrates''  erotische houding geeft ze deze vorm van eros een plaats, ook al is het met enige aarzeling en 
reserve. . 
"Smp."Smp. 210c3-4: xó èv tol? émTnSeiiuaoi Kai xoïq vóuou; KOXÓV. 
l<al<aSmp.Smp. 210c4: Kai xow tSéiv öxi növ aüzb avrqi ovyyevé̂  éonv. 
1011 In 210e4 wordt é^atyvnc, gebruikt voor  de openbaring van het Schone en in 212c6 en 223b2 voor  de 
invasiee van de komasten. 
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onderscheidingenn die Pausanias heeft gemaakt en zijn opmerkingen over het juiste 
homoseksuelee gedrag en de juiste morele code als kader te gebruiken voor de 
interpretatiee van de Alkibiadesscène.102 Er is met name één term die de lezer 
onmiddellijkk op dit spoor moet zetten, namelijk xapiCeoöca.103 Deze term is in het 
verslagg van Pausanias een sleutelterm in de homoseksuele moraal in Athene. Het 
betreftt de seksuele overgave van de eromenos aan de erastes en impliceert de 
gedachtee van wederkerigheid: 'voor wat hoort wat'. We hebben gezien dat 
Eryximachoss vanuit zijn specifieke vakbekwaamheid de grenzen van deze moraal 
bespreekt.. Vervolgens wordt de term xapi£eo9ai door de andere sprekers niet meer 
gebruikt,, waarbij de afwezigheid ervan zowel in het geval van Aristophanes als in de 
redee van Diotima opmerkelijk is, aangezien zij vormen van homoseksuele relaties 
bespreken.. Pas in de beschrijving van zijn contacten met Sokrates hanteert 
Alkibiadess de term. Alkibiades' gedrag lijk t in grote lijnen aan te sluiten bij het beeld 
datt Pausanias heeft geschetst van de ideale eromenos.10*  Ik geef de belangrijkste 
punten: : 
-- Alkibiades heeft respect voor zijn erastes Sokrates. Hij geeft toe dat hij zelf aioxóvn 

voelt,, maar dan wel alleen voor hem. Hij is bang voor Sokrates' oordeel over hem. 
Hijj  vreest niet aan de eisen die Sokrates stelt te kunnen voldoen. 

-- Alkibiades is gebeten door de filosofie. Hij is betoverd door de woorden van 
Sokratess en wil niets liever dan zich in dit opzicht laten leiden. Hij wil zijn leven in 
dienstt stellen van dpexii, ook al komt hij hierdoor in conflict met zijn 'andere' 
levensstijl. . 

-- Alkibiades is als eromenos van Sokrates niet erg jong meer, omdat hij in het kader 
vann zijn omgang met Sokrates spreekt over het feit dat hij zich inzet voor de 
belangenn van de stad (216a6) en Ttu,iï geniet bij het volk (216b5).105 

-- Uiteindelijk besluit hij Sokrates terwille te zijn (xapiCeadai), maar wél vanuit de 
overtuigingg dat Sokrates hem beter kan maken. 

-- Hij schept allerlei gelegenheden die Sokrates zou kunnen aangrijpen om hem te 
verleiden.. Hij zorgt ervoor dat ze met zijn tweeën alleen zijn in de hoop dat 
Sokratess hem het hof zal maken. Vervolgens traint hij regelmatig met hem en 
tenslottee nodigt hij Sokrates bij hem thuis uit om samen met hem te eten.106 Door 
dezee maatregelen helpt hij zijn erastes als het ware een handje. Zo sterk is hij 
gemotiveerdd te krijgen wat Sokrates te bieden heeft. Het laat zich aanzien dat het 
motieff  dat Alkibiades hiertoe brengt, maakt dat hij beantwoordt aan de ideale 
eromenoss van Pausanias. 

102Buryy (19322) pp. LX-LXTV heeft er al op gewezen dat in de Alkibiadesscène allerlei reminiscenties te 
vindenn zijn naar voorafgaande redes. Zo concludeert hij dat het encomium op Sokrates 'is a very 
carefullyy wrought piece of work in which every phrase has its significance, every term of expression its 
bearingg on the literary effect of the dialogue as a whole.' In grote lijnen is dit waar, maar Bury benadert 
mijnss inziens de overeenkomsten tussen de Alkibiadesscène en de rede van Pausanias vanuit een te 
beperktt perspectief (Alkibiades als erastes) en maakt geen onderscheid tussen speelse, literaire 
verwijzingenn en functionele verwijzingen. Hierdoor heeft hij het belang van de reminiscenties aan de 
redee van Pausanias onderschat. Ook Mason (1979-80) p. 129 merkt op dat de rede van Pausanias de 
achtergrondd biedt voor de interpretatie van Alkibiades' gedrag als eromenos, maar werkt dit verder niet 
systematischh uit. 
'«Dee term wordt in het Symposium gebruikt in 177c6,182a2, b3, dl, 183d7, 184a2, d2, d4, e4, 185al, 
a6,, b5,186b9, c3,187d6,217a4,218cl0,d4, 5. 
1044 Voor een kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van de Ouranische eros, zie hfdst. 3, par. 9. 
loss Vergelijk ook het begin van de Protagoras, waar gezegd wordt dat Alkibiades al een volle baard heeft 
(Prt.(Prt. 309a4-5). 
1066 Bury (p. LXIV ) ziet in de stadia van de verleiding door Alkibiades (ouvowria, ovyy^vaoio, 
o\)v8euiveivv en het avyiceïoOai) op een of andere manier een karikaturale verwijzing naar de övoSoc, in 
dee rede van Diotima. Dit lijk t me vergezocht. De stadia geven de verschillende mogelijkheden weer 
voorr een Atheense erastes om zijn eromenos op een deugdzame wijze te verleiden. Merk op dat ook de 
redee van Pausanias een verband legt tussen sportbeoefening en pederastie (182b7-cl). 
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-- De gesprekken die Alkibiades en Sokrates gewoonlijk voerden, vonden plaats 
terwijll  er een slaaf als oppasser aanwezig was. 

-- Alkibiades vindt het prettig om de hele dag met zijn erastes op te trekken. 
-- Alkibiades biedt zich niet echt als een hoerenjongen aan Sokrates aan. Hij dekt 

immerss Sokrates toe met zijn eigen mantel en gaat zelf onder die van Sokrates 
liggen.. Hoewel hij zijn armen om hem heenslaat, liggen ze gescheiden, ieder onder 
eenn eigen mantel. 

-- Alkibiades hanteert een moraal waaruit blijkt dat hij vindt dat pederastie eigen is 
aann ontwikkelde mensen, de elite. Hij zegt namelijk dat hij 

zichh veel eerder zou schamen voor de elite, wanneer hij niet aan zo'n man terwille zou zijn, dan hij 
zichh zou schamen voor de massa, de dwaze mensen, als hij dat wel zou doen.im 

-- Alkibiades voelt zich een slaaf van Sokrates. Hij vindt dat hij moet uitvoeren wat 
Sokratess hem opdraagt (215e6-7, 2l7al-2, 219e3-5).108 Ook volgens Pausanias is 
err één mogelijke manier voor een eromenos om zich vrijwilli g als een slaaf aan een 
erastess over te geven, en dat is de slavernij in dienst van de wens om beter te 
wordenn (aperij 184c2-3). 

Err zijn nog andere eigenschappen van Alkibiades als eromenos die hem niet tot een 
slechtee eromenos maken, maar die niet expliciet in de rede van Pausanias zijn terug 
tee vinden. Zo heeft Alkibiades een hoge dunk van zijn eigen schoonheid (217a5-6). Dit 
geeftt hem het zelfvertrouwen en de overtuiging dat hij werkelijk iets te bieden heeft 
datt voor Sokrates interessant is in ruil voor diens wijsheid. Nergens blijkt uit de rede 
vann Pausanias dat een eromenos er verkeerd aan doet zijn schoonheid zo te 
beoordelenn en te gebruiken. Integendeel, zolang het motief het juiste motief is, is dit 
zijnn middel om de erastes voor zich te winnen. 
Alkibiadess verwachtte als eromenos dat zijn erastes het initiatief zou nemen. Zo 
verteltt hij: 

Ikk bleef dus, mannen, helemaal met hem alleen en ik verwachtte dat hij meteen met mij zou gaan 
pratenn over juist die dingen waarover een minnaar met zijn lieveling zou kunnen praten op een 
stillee plek, en ik keek er met plezier naar uit.109 

Dezee verwachting van een eromenos strookt met de rol die Pausanias aan de erastes 
toedicht.. Alkibiades wordt dus door Plato voorgesteld als iemand die beantwoordt 
aann de hoge eisen die Pausanias aan de Ouranische eromenos stelt.110 Alkibiades 
manifesteertt zich in het Symposium als een typische Atheense eromenos, afkomstig 
uitt de elite en met een in intellectueel en moreel opzicht veelbelovende houding.1" 

mmSmp.Smp. 218d3-5. 
loss Vergelijk Smp. 216b5, waar Alkibiades zegt dat hij van Sokrates als een slaaf wegrende 
(Sparcsxeueiv) ) 
'»5mp.. 217b3-5. 
"°Markuss (1971) p. 140 meent dat de eros zoals Aristophanes deze heeft gedefinieerd de eros zou zijn 
diee Alkibiades voor Sokrates voelt. Omdat Alkibiades door het contact met Sokrates beter wil worden, 
denkk ik, dat Plato niet de Aristophaneïsche eros als achtergrond bij de Alkibiadesscène heeft bedoeld, 
immerss bij Aristophanes ontbreekt elke pedagogische functie van eros. 
1111 Het feit dat Alkibiades een krans van klimop en viooltjes draagt, maakt hem niet tot een eromenos; zo 
Andersonn (1993) p. 101. Een krans was een gebruikelijk attribuut op symposia voor zowel de erastes 
alss de eromenos, zoals de vaasafbeeldingen laten zien. De klimop is een Dionysisch attribuut en geeft 
aann dat Alkibiades zich vóór hij aankomt bij het huis van Agathon aan de wijn te goed heeft gedaan. Ik 
benn niet geneigd ervan uit te gaan dat de klimop alle associaties oproept die Nussbaum (1986) pp. 194-
1955 aan Alkibiades koppelt (mannelijk én vrouwelijk voorkomen, tragisch én komisch, niet self-
sufficient).. Ze wijst er verder op dat de viooltjes, die als onderdeel van een krans opvallen, een teken zijn 
vann Aphrodite, maar ook het symbool zijn van de Atheense stadstaat en democratie. De democratische 
symboliekk van de krans op het hoofd van Alkibiades lijkt mij vergezocht. Voor de krans met viooltjes 
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Err is nog een andere overeenkomst. Plato wil aangeven dat de woorden van Sokrates 
Alkibiadess ertoe gebracht hebben het verlangen te koesteren door Sokrates beter 
gemaaktt te worden. Op de achtergrond hiervan speelt de gedachtegang mee dat 
Alkibiadess aan Sokrates gelijk probeert te worden. Het thema van het öuoiov duikt 
weerr op. Zoals we hebben geconstateerd, komt dit thema in de rede van Pausanias 
naarr voren in de verhouding tussen de erastes en de eromenos: de Ouranische 
erastess valt op een jongen die hij aan zichzelf gelijk kan maken, en de eromenos wil 
wordenn zoals zijn erastes. Deze gedachte vinden we ook terug in de verhouding 
tussenn Alkibiades en Sokrates. Hij wil net als zijn leermeester filosoof worden en zich 
dee filosofische levenswijze eigen maken. Alkibiades neemt opzettelijk een 
'Sokratische'' pose aan. Hij doet voortdurend een beroep op de waarheid of zegt dat 
hijj  de waarheid vertelt; alsof we Sokrates zelf horen praten. Ook het gebruik van 
termenn als êXeyxoc. (220a6) en é^eXéyxetv (217b3) doen aan de Sokratische methode 
denken.. Dus Sokrates beïnvloedt het gedrag en het denken van zijn eromenos, 
zodanigg dat de jongen zich met zijn leermeester identificeert.112 

Err zijn nu twee aanwijzingen dat Plato Alkibiades in zijn omgang met Sokrates 
idealiseert.. Allereerst hebben we gezien dat de Ouranische eros, zoals Pausanias 
dezee karakteriseert, nauwelijks in enig opzicht een referentie inhoudt naar de praktijk 
vann homoseksueel gedrag in de vierde eeuw. Plato doet het blijkbaar voorkomen dat 
dee generatie van Sokrates en wellicht het milieu waarin hij verkeerde op het gebied 
vann homoseksualiteit een sterk moreel bewustzijn hanteerde, en seksualiteit tussen 
mannenn en jongens uitsluitend op grond van eervolle motieven goedkeurde. Verder 
distantieertt Plato zich nadrukkelijk van de algemene beeldvorming over het wilde 
seksuelee gedrag van deze vooraanstaande Athener. Alkibiades zag in Sokrates een 
vriend,, een opvoeder, en een minnaar, die de schoonheid van zijn lichaam adoreerde. 
Err wordt in het Symposium niet gesuggereerd dat hij naast, vóór of na" Sokrates nog 
anderee minnaars had, zich aan vrouwen te buiten ging, etc. Niets van dit alles. Voor 
eenn eigentijdse lezer van het Symposium moet dit toch een vreemde indruk hebben 
gegeven.. Alkibiades, die een reputatie genoot van een seksuele omnivoor, wordt 
voorgesteldd als een jongen die zijn lichaam uitsluitend onder het mom van de 
verbeteringg van zijn psyche aanbiedt. De overeenkomsten tussen de inhoud van de 
redee van Pausanias en deze houding van Alkibiades zijn zo frappant dat de conclusie 
haastt onvermijdelijk lijk t dat Plato de rede van Pausanias geschreven heeft met het 
oogg op de beeldvorming van Alkibiades en het contact tussen hem en Sokrates. En 
hett is niet onwaarschijnlijk dat Pausanias daarom met zijn karakterisering van de 
Ouranischee eros zich van de homoseksuele praktijk distantieert en een ideaal beeld 
ervann construeert. 
Naastt deze duidelijke verwijzingen naar de Pausaniasrede zijn er in de figuur van 
Alkibiadess ook enkele opvallende reminiscenties te vinden aan de rede van 
Aristophanes,, die de idealiserende tendens van Alkibiades bevestigen. Zo suggereert 
Aristophaness dat jongens die van een mannelijk geheel afkomstig zijn, eigenschap-
penn bezitten als zelfvertrouwen, moed en mannelijkheid (192a4-5). Deze jongens 
blijkenn als ze volwassen geworden zijn bij uitstek politici (192a6-7). Bovendien is het 
eigenn aan hun natuur om zich naast hun minnaar te leggen en hem te omarmen 

inn het kader van erotische poëzie en symposia, vergelijk Theognis 250 (zie het commentaar van van 
Groningenn ad loc.), 1304,1332,1383. 
ll2Nogg op een andere manier komt het öuoiov-thema in de Alkibiadesscène terug. Alkibiades zegt dat 
Sokratess zeer gelijkt op siienenbeeldjes en op Marsyas, figuren uit de Dionysische wereld, (óuoiórcrtov 
215a7,, éoiicévcu 215Ö4, öuoio<; 215b5). Alkibiades is zelf bezield door Dionysos, immers hij 
verschijntt zeer dronken op het symposion. Hij is een volgeling van Dionysos en denkt derhalve in 
Dionysischee beelden. Als hij Sokrates tot een Dionysische daimon maakt, brengt hij ook op deze 
manierr een verband aan tussen hem en zijn meester ze ressorteren beiden onder dezelfde god. De rol 
diee het öuotov-principe speelt in de verhouding tussen Sokrates en Alkibiades is mijns inziens ook 
voorbereidd door de rede van Agathon, zie par. 8, punt b van dit hoofdstuk. 
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(191e7-9),, een opmerking die sterk doet denken aan het handelen van Alkibiades."3 

Dezee jongens zijn de beste jongens en jongemannen. Ze handelen niet uit schaamte-
loosheid,, waarbij ze datgene wat op hen lijk t begroeten (192a3-5). 
Wee moeten echter bij deze idealiserende beeldvorming wel enkele kanttekeningen 
plaatsen.. Alkibiades is niet alleen de ideale eromenos, maar ook de jongen die het lef 
heeftt om het initiatief in de relatie te nemen. Hij stelt zichzelf op één lij n met jongens 
alss Charmides en Euthydemos en anderen en doet het voorkomen alsof Sokrates ook 
hetzelfdee met hem heeft uitgehaald (222b 1-3), maar of zij ook daadwerkelijk zo ver 
zijnn gegaan als hij, is de vraag. Op grond van het beeld dat wij uit de Charmides van 
Charmidess krijgen, lijk t ons dit zeer twijfelachtig.114 Het laat zich aanzien dat juist het 
karakterr van Alkibiades bepalend is geweest voor het feit dat hij zich de rol van 
erastess heeft durven aanmeten. Het wispelturige aspect van Alkibiades' karakter, 
waaroverr Sokrates in de Gorgias klaagt, lijk t ook in het Symposium aanwezig. Hij 
aarzeltt en is niet standvastig in zijn keuze. Want al wil hij Sokrates volgen, toch is hij 
niett in staat zich aan zijn beloftes tegenover de filosoof te houden en wordt hij door 
hett stadsleven en ambitie meegesleurd. 

7.. De rolomdraaiin g 

Hett is eros die ervoor zorgt dat er tussen Sokrates en Alkibiades spanningen 
ontstaan.. Geen politiek geschil of iets anders, maar erotiek. Dit is het onderwerp van 
hunn confrontatie. Voordat we scherp onder woorden kunnen brengen wat Plato 
uiteindelijkk met deze confrontatie tussen Sokrates en Alkibiades wil aangeven, zullen 
wee eerst nog enkele aspecten van deze confrontatie moeten bespreken, zoals de 
vraagg hoe de rolomdraaiing tot stand is gekomen, en op welke manier beiden zich 
gedragenn in hun nieuwe rol. 
Wanneerr begint Alkibiades zich als een erastes te gedragen? Het was volgens 
Pausaniass in het algemeen gepaster om openlijk lief te hebben dan in het geheim 
(182d6).. Dit is een aanwijzing voor het moment waar het in de omgang tussen 
Alkibiadess en Sokrates misgaat, namelijk toen hij zonder begeleider het gezelschap 
vann Sokrates opzocht en helemaal met hem alleen was. Dit was het tijdstip waarop 
Sokratess in de beleving van Alkibiades verleidende woorden had moeten spreken, 
zoalss een erastes doet, wanneer hij alleen is op een stille plek met zijn eromenos. Dit 
iss het eerste moment dat Alkibiades zich volgens de norm te directief gedraagt en een 
situatiee creëert die niet helemaal gepast is.113 Vervolgens gaat Alkibiades door en 
begintt steeds meer als een erastes te denken, totdat hij langzamerhand, tot wanhoop 
gedrevenn door de erotische desinteresse van Sokrates, besluit definitief het heft in 
handenn te nemen: 

Aangezienn ik op die manier helemaal geen succes had, besloot ik in een directe confrontatie die 
mann aan te pakken en het niet op te geven, nu ik eenmaal begonnen was: ik moest tenslotte te 
wetenn komen wat er achter stak.'16 

"ïpiatoo gebruikt in de Aristophanesrede de woorden ovyKataiceiuevoi Kal avujieïtXeyuévoi (191e8-
9),, in het geval van Alkibiades rcepifkzXóv xo> x£ïp& en Kaxetceiunv (219b7-cl). 
"4Euthydemos,, zoon van Diokles, kennen we verder alleen uit Xen., Mem. I, II, 29-30 en IV, II, 1-40. 
Xenophonn lijkt in IV, n, 40 te suggereren dat Euthydemos zich door de houding van Sokrates niet heeft 
latenn afschrikken en hem voor langere tijd heeft gevolgd, in tegenstelling tot Alkibiades en Charmides. 
llsDoorr het woordgebruik (anep av èpaorfic, nai5iicoï<; èv epnuiq SiaXexÖein 217b4-5) wijst Plato 
err op dat het gaat om een situatie van een erastes en eromenos en dat de erastes degene zou moeten zijn 
diee het initiatief neemt 
"" 66Smp.Smp. 217c4-6. 
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Err is één lange zin aan het einde van de rede van Pausanias die naadloos lijk t aan te 
sluitenn op de situatie waarover Alkibiades vertelt: 

Wantt wanneer een erastes en zijn paidika met elkaar samenkomen, waarbij ieder van hen zich aan 
zijnn eigen principe (vóuoq) houdt, de een ervan uitgaande dat hij, wanneer hij zijn paidika die hem 
terwillee is geweest, dient, hem terecht in elk opzicht zou dienen, en de ander ervan uitgaande dat 
hij,, wanneer hij degene die hem wijs en goed maakt een dienst bewijst, hem terecht in elk opzicht 
eenn dienst bewijst, en de een in staat is bij te dragen aan inzicht en de andere vormen van deugd, 
terwijll  de ander met betrekking tot ontwikkeling en de andere vormen van wijsheid verlangt deze 
tee verwerven, dan, maar ook dan alleen, wanneer die principes op één punt samenkomen, treft het 
datt het gepast is dat de paidika de erastes terwille is, maar anders nooit.117 

Ikk citeer deze hele zin om te laten zien dat zij precies op de situatie van Alkibiades en 
Sokratess van toepassing is. Ze vormt als het ware het scenario voor hun ontmoeting. 
Inn de letterlijke en de figuurlijke zin komen zij samen. Alkibiades wil als paidika zijn 
erastess terwille zijn en Sokrates is degene die zijn eromenos wijs en goed wil maken. 
Hijj  lijk t in staat een bijdrage te leveren aan Alkibiades' intellectuele en morele 
ontwikkelingg en Alkibiades heeft er behoefte aan om zich aan zijn ontplooiing te 
wijdenn en hiervoor een beroep te doen op Sokrates. De houding van beiden lijk t aan 
dee ideale pederastische relatie te beantwoorden. Toch gaat het tussen Sokrates en 
Alkibiadess mis. Alkibiades neemt geleidelijk de rol van erastes op zich en Sokrates 
gedraagtt zich als een paidika. Plato maakt zeer duidelijk dat we de gedrags-
veranderingg van beiden op deze manier moeten interpreteren. Alkibiades' klacht en 
waarschuwingg aan het adres van Agathon, waarmee hij zijn rede afsluit, liegt er niet 
om: : 

ditt heeft hij evenwel niet alleen mij aangedaan, maar ook Charmides, de zoon van Glaukon, en 
Euthydemos,, de zoon van Diokles, en zeer vele anderen, die hij bedriegt door zich meer als een 
paidikapaidika dan als een erastes te gedragen. '1S 

Ookk op een andere manier maakt Plato deze rolomdraaiing duidelijk: als Alkibiades 
binnenkomtt bekent Sokrates aan Agathon dat zijn liefde (ëpc*;) voor die man geen 
gemakkelijkee zaak is. Als Alkibiades is uitgesproken schrijft Plato: 

toenn Alkibiades deze dingen gezegd had, werd er gelachen om zijn openhartigheid, omdat hij nog 
steedss verliefd scheen te zijn op Sokrates.119 

Duss de rede van Alkibiades is ingebed door twee opmerkingen over eros: aan het 
beginn is Sokrates degene die door eros is bevangen, aan het slot Alkibiades. Het is 
duidelijkk dat Plato de lezer wil voorhouden dat de rolomdraaiing een belangrijk aspect 
iss van de verhouding tussen Sokrates en Alkibiades. Het blijf t niet bij deze 
opmerkingen.. Ook in de rede van Alkibiades zijn er subtiele woordspelingen die 
Sokratess en Alkibiades respectievelijk aan de eromenos- en erastesrol koppelen. Zo 
verteltt Alkibiades dat Sokrates hem dwingt te erkennen dat hij zeer 'behoeftig' is 
(évSeiïi;; 216a5). Dit is, zoals we hebben gezien, de meest kenmerkende eigenschap 
vann Eros. Maar het is wel Sokrates die hem ertoe dwingt toe te geven dat hij aan veel 
dingenn gebrek üjdt. Sokrates noodzaakt de jongen te beseffen dat de staat waarin hij 
verkeertt van dien aard is dat hij initiatieven moet ontplooien om zijn innerlijk te 
verbeteren.. Omdat hij degene is die dit advies geeft en tegelijk de indruk wekt dat hij 

ll"Smp."Smp. 184d3-e4. 
mmSmp.Smp. 222a8-b4. 
n9n9Smp.Smp. 222cl-3. 
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well  beschikt over datgene wat Alkibiades mist, richten de erotische gevoelens van 
Alkibiadess zich op Sokrates. Eros is 

eenn belager  van wat mooi en goed is, hij  is dapper, vermetel, energiek en een geducht jager, altij d 
bepaaldee listen bedenkend, begerig naar  inzicht en vindingrijk , 'filosoferend' gedurende zijn hele 
leven.120 0 

Alkibiadess beantwoordt in zijn gedrag ten opzichte van Sokrates in veel opzichten 
aann deze beschrijving. In zijn ogen beschikt Sokrates over grote schoonheid. Hierop 
iss hij uit Tot tweemaal toe gebruikt Plato het werkwoord èmpouteveiv (217c8, d3), om 
dee intenties van Alkibiades ten opzichte van Sokrates duidelijk te maken, hetzelfde 
woordd dat hij van Eros zegt ('belager').121 Alkibiades gaat recht op zijn doel af, 
namelijkk het verwerven van de kennis waarvan hij denkt dat Sokrates die bezit. Hij 
geeftt toe dat hij gebeten is door de filosofie, dat wil zeggen: hij streeft naar wat in zijn 
ogenn wijsheid is, en onderneemt daadwerkelijk concrete stappen om Sokrates te 
versieren.. Als dat op een fiasco uitloopt, overweegt hij ten einde raad Sokrates geld 
aann te bieden,122 maar hij realiseert zich dat Sokrates nog ongevoeliger voor geld is 
dann Ajax voor het ijzer van wapens (219e 1-3). Alkibiades overweegt dus even om 
Sokratess als het ware tot een pontos in geestelijke waar te maken, maar hij weet dat 
Sokratess zich nooit tot zo iets zou verlagen. Verder voelt Alkibiades zich, zoals een 
waree erastes, slaaf van het object van zijn eros (215e6-7, 216b5-6, 217al-2, 219e3-
5).. Diotima benadrukt dat de erastes los moet komen van zijn slaafse afhankelijkheid 
vann een individuele jongen of gedragspatroon (210dl-3). Ook Pausanias komt te 
sprekenn over het thema van de 'slavernij' van de erastes. Zolang deze vrijwilli g is en 
edelee doelen nastreeft, is zij niet verwerpelijk (183a6 e.v., 184b7 e.v.). 
Wee kunnen wel ongeveer aangeven, wanneer Alkibiades de rol van erastes op zich 
begintt te nemen, maar beide rollen lopen verder voortdurend door elkaar heen. 
Hiermeee onderstreept Plato de verwarring waarin de jongen verkeert. Hij reageert in 
eerstee instantie zoals een fatsoenlijke eromenos mag reageren, maar neemt 
geleidelijkk meer initiatieven en besluit uiteindelijk het heft in handen te nemen (217c4 
e.v.).. Maar ook dan nog lijk t het erop dat Alkibiades hoopt dat Sokrates zich als een 
erastess gedraagt. Op de bewuste avond van de verleiding, als de lamp is uitgegaan en 
Sokratess al bijna in slaap is gevallen, maakt hij hem wakker en zegt: 

ikk  vind jou de enige erastes die mij  waardig is, en toch wek je bij  mij  de indruk te aarzelen met 
mijj  erover  te spreken.m 

Ditt is duidelijk een voorbeeld van de manier waarop beide rollen volledig door elkaar 
lopen.. Het feit dat hij Sokrates erop wijst dat hij de enige persoon is die het verdient 
zijnn erastes te zijn, geeft blijk van lef en maakt zijn belangstelling voor Sokrates 
duidelijk.. Maar tegelijk geeft hij uiting aan zijn hoop dat Sokrates misschien toch nog 
hett initiatief neemt. Ook het beeld van Alkibiades die zijn pijlen op Sokrates heeft 
afgeschotenn en ervan uitgaat dat hij gewond is (219b3-4), is een versmelting van 
beidee rollen. Alkibiades is het zinnebeeld van Eros die zijn pijlen afschiet. Maar 

™Smp.™Smp. 203d4-7. 
1211 Dezelfde term gebruikte Plato ook in de mythe van de geboorte van Eros. Het was zijn moeder  Penia 
diee erop zinde (eftipouXeuowra 203b7) een kind van Poros te krijgen en gaat naast hem liggen (zie 
hfdst.. 8, par. 3.3.). « e es 
1222 Vergelijk ook het aanbod van zijn bezit of dat van zijn vrienden (218c 10-11). In deze passage staat in 
éénn zin naast elkaar  zijn gedrag als eromenos en dat als erastes: 'ik meen dat het heel dwaas is om jou 
ookk hierin niet terwill e te zijn (xapi£eo6ai) of in iets anders datje zou wensen van mijn bezit of dat van 
mijnn vrienden.' 
mmSmp.Smp. 218c7-8. Deze woorden zijn tevens een mooi voorbeeld van geoorloofde tcoXaiceia, waarover 
Pausaniass in 184c6-7 spreekt 
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tegelijkk hoopt hij dat Sokrates verliefd op hem is geworden en zich dus als een erastes 
zall  gedragen. 

Sokratess als eromenos 
Ookk Sokrates beantwoordt in zijn rol van eromenos in bepaalde opzichten aan het 
ideaall  van Pausanias. Zo geeft Sokrates niet snel gehoor aan Alkibiades' uitnodiging 
omm bij hem te komen dineren (217c8-dl), een beslissende stap in het verleidings-
ritueel.ritueel. Volgens Pausanias is het schandelijk als een eromenos zich snel laat vangen 
(184a5-6).. Ook is Sokrates niet te paaien met geld of andere bezittingen. Sokrates is 
icaXöqq en wel doordat hij over deugden beschikt en met name o-axfrpociivn. Een 
eromenoss die bij uitstek deugdzaam is! Mooier kan het niet. 

8.. De confrontatie tussen Sokrates en Alkibiades 

Alkibiadess laat nu hun ruzie voorkomen voor een jury. De andere leden van het 
gezelschapp moeten beslissen of Sokrates werkelijk schuldig is aan aanmatigend 
gedrag.1244 Sokrates staat terecht en de aanklacht luidt üppu;. Alkibiades zal als 
aanklagerr de waarheid en niets dan de waarheid spreken en Sokrates mag 
interrumperenn als hij denkt dat de aanklager de gang van zaken niet juist 
weergeeft.1255 Doet de jury een uitspraak? Nee, want ze krijgt hiertoe eigenlijk niet de 
gelegenheid,, immers de spanningen tussen beiden lopen te hoog op, zodra Alkibiades 
iss uitgesproken.l26 De lezers van het Symposium zullen daarom zelf de jury moeten 
zijn.. Naast deze persoonlijke ruzie wil Plato echter met deze confrontatie ook 
uitstijgenn boven het niveau van het persoonlijke: hij wil met dit conflict tussen twee 
markantee Atheners een algemene stellingname over eros en over het verband tussen 
eross en filosofie duidelijk maken. De confrontatie tussen Alkibiades en Sokrates is 
ookk een confrontatie tussen de Atheense seksuele moraal en het Sokratische ideaal 
opp het gebied van erotiek. Het is verder een botsing tussen de levenswijze die 
gebaseerdd is op de tiXotijil a en de levenswijze die uitgaat van de Sokratische 
opvattingg van de filosofie.127 

Err zijn nog meer facetten aan de Alkibiadesscène. Zo heeft Plato met deze scène 
enerzijdss voor Sokrates zijn waardering en bewondering willen uitspreken, maar 
anderzijdss ook zijn leermeester willen bekritiseren. Dezelfde dualiteit is aanwezig met 
betrekkingg tot de persoon van Alkibiades. Al wordt hij gelijkgesteld aan de 
Ouranischee eromenos, ook hij komt er niet zonder kleerscheuren van af. De manier 
waaropp beiden op elkaar reageren en elkaar verwijten maken, geeft aan dat we, aan 
hett einde van het Symposium, terechtgekomen zijn in de dagelijkse realiteit van eros: 
zee wrijven elkaar jaloezie aan, en verwijten elkaar dat ze hun handen niet thuis 
kunnenn houden. Er is geen verzoening tussen hen mogelijk. De emoties lopen hoog 
op.. In ieder geval bij Alkibiades die met krachtige termen uiting geeft aan zijn 
teleurstellingg en zijn gekwetste gevoelens. Sokrates heeft hem beledigd (\>ppi£eiv, 
219c5,, 222a9, 215b7), veracht (Kata^poveiv, 216d8, 219c4) en bespot (KaxayeXöv, 
219c4).. Hij spreekt over Sokrates' aanmatigend gedrag (\mepiy|>avia, 219c6, cf. 217e5) 
enn voelt zich bedrogen (è^aïcaxav, 222b3,5). Sokrates heeft hem zelfs beroofd van zijn 
xiunn (duuó;eiv, 219d4).,2S Ook al is Sokrates het toonbeeld van zelfbeheersing, toch 

™Smp.™Smp. 219c5 e.v. 
1235mp.. 214el0 e.v. 
™Smp.™Smp. 222cl e.v. 
127Dee discrepantie tussen deze twee groepen is al aangestipt door Apollodoros in 173c2 e.v. 
1288 Anderson (1993) p. 119 stelt zelfs dat Alkibiades Sokrates op een gegeven moment als vijand 
beschouwt.. Dit is, denk ik, niet correct. Plato suggereert juist dat Alkibiades in de tijd van zijn omgang 
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wordtt hij zenuwachtig van de emoties en dreigementen van Alkibiades. Alkibiades is 
volgenss hem 'bezeten, agressief en kan zijn gevoelens niet beheersen.129 Ook de 
reactiee van Sokrates na afloop van het encomium van Alkibiades geeft blijk van de 
argwaann die er tussen beiden is ontstaan. Sokrates gaat ervan uit dat Alkibiades met 
zijnn hele verhaal slechts één bedoeling had, namelijk tussen hem en Agathon een wig 
tee slaan en zo Agathon van hem in te pikken. Alkibiades delft uiteindelijk het onderspit 
enn verwijt Sokrates dat, zolang hij ergens aanwezig is, anderen bij mooie jongens 
geenn kans krijgen. Het beeld dat ze beiden door deze reacties van elkaar creëren, is 
niett erg gunstig en steekt af tegen de manier waarop Alkibiades zowel Sokrates als 
zichzelff  karakteriseert in het verhaal over hun vroegere liefdesverwikkelingen. 
Watt is er misgegaan? Hoe komt het dat met name Alkibiades gefrustreerd is in zijn 
contactt met Sokrates en dat Sokrates zich ongemakkelijk voelt in zijn aanwezigheid? 
Hett is niet mogelijk om een eenduidig antwoord op deze vragen te formuleren. De 
Alkibiadesscènee laat zich niet eenduidig analyseren. Het Symposium biedt zelf 
verschillendee kaders om de confrontatie tussen Alkibiades en Sokrates te 
interpreteren:: aan de ene kant de rede van Pausanias, en in bepaalde opzichten ook 
dee andere redes die over een persoonlijke eros hebben gesproken: die van Phaidros, 
Aristophaness en Agathon, en aan de andere kant die van Diotima. Hun conflict valt 
duss te verklaren vanuit twee uiteenlopende visies over de wijze waarop aan erotische 
gevoelenss gehoor moet worden gegeven, en over de rol die eros in het menselijk 
levenn speelt. We geven eerst een analyse van het conflict vanuit de eerste groep 
redes,, waarbij het kader dat Pausanias aanreikt het belangrijkste is. Maar zelfs dit 
kaderr biedt verschillende kanten, en laat zien dat er verschillende problemen ten 
grondslagg liggen aan hun confrontatie. 
a.. Sokrates vermijdt seksueel contact met de jongen, en ook al geeft hij toe eros voor 
hemm te voelen en beschikt de jongen over een prachtig lichaam, toch weet hij zijn 
lustgevoelenss in bedwang te houden. Alkibiades daarentegen is een Atheense jongen 
inn hart en nieren en is bereid te handelen volgens het vigerende normenstelsel dat 
pastt bij de juiste vorm van pederastie. Hij is bereid zijn lichaam aan te bieden maar 
alss ruilmiddel. Vanuit zijn 'Atheense' bewustzijn verwacht hij dat Sokrates van de 
schoonheidd van zijn lichaam zal genieten, hetgeen hem recht zal geven op het tcaXóv 
vann Sokrates. Uit de lange zin uit de rede van Pausanias, waarin de principes van 
beidee partijen geformuleerd worden, blijkt dat, wanneer het moment eenmaal daar is, 
dee jongen de eerste moet zijn die geeft en vervolgens de erastes.130 Vandaar dat 
Alkibiadess er zeer op gebrand is dat Sokrates zijn schoonheid consumeert, immers 
dann is Sokrates verplicht een tegenprestatie te leveren. Nu Sokrates het seksueel 
contactt afwijst, betekent dit voor Alkibiades dat hij met Sokrates geen verhouding 
kann opbouwen als voedingsbodem voor zijn ontwikkeling. Er is niets dat de filosoof 
vann hem wil aannemen, hetgeen in zijn ogen een voorwaarde is voor het ontvangen 
vann het icaXöv van zijn minnaar. Alkibiades wil dus een homoseksuele vriendschap 
mett Sokrates, Sokrates een aseksuele, erotische vriendschap. Die gaan niet samen. 
b.. Beiden doorbreken het traditionele rollenpatroon. Sokrates hoort in de verleiding 
hett initiatief te nemen, Alkibiades niet. Alkibiades hoort als eromenos niet openlijk te 
latenn zien dat hij graag wil dat Sokrates zijn schoonheid consumeert. Ook mag hij niet 
snell  aan de verleidingspogingen van de erastes toegeven. Sokrates dient als erastes 
well  openlijk zijn belangstelling voor de fysieke schoonheid te tonen en er snel werk 
vann te maken. Hierbij mag hij van allerlei middelen en gedrag gebruik maken die in 
eenn andere situatie niet van een volwassen man geaccepteerd zouden worden.131 

mett  hem ondanks zijn frustrati e bewondering en affectie voor  Sokrates bleef koesteren. Ook in 416 is 
hijj  nog in staat een lofrede op Sokrates af te steken. 
l2*Dee term ^iXepaoria (213d6) wordt ook door  Aristophanes eenmaal gebruikt (^oXepaonfe 192b4). 
l30Ditt  blijk t uit de aoristus van xapioauévou; in 184d4. Vergelijk ook 217a2-5. 
l3,ZieSmp-182ele.v. . 
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Sokrates'' gedrag ten opzichte van Alkibiades is zeer paradoxaal. Hij geeft stellig de 
indrukk dat hij belangstelling koestert voor Alkibiades. Er is geen reden om aan te 
nemenn dat het Alkibiades niet ter ore was gekomen dat Sokrates verliefd op hem 
was.. Bovendien zegt Alkibiades zelf dat Sokrates serieus in zijn schoonheid was 
geïnteresseerdd (217a2-3). Niet voor niets brengt Sokrates hele dagen met hem door, 
gaatt op allerlei uitnodigingen van Alkibiades in en gaat regelmatig met hem trainen. 
Alkibiadess krijgt hierdoor terecht de indruk dat Sokrates het prettig vindt om met hem 
omm te gaan. Gecombineerd met opmerkingen over zijn schoonheid moet deze 
houdingg van Sokrates Alkibiades onvermijdelijk tot de overtuiging hebben gebracht 
datt hij iets met hem wil. Aan de andere kant neemt Sokrates een afwachtende 
houdingg aan. Hij is geen echte erastes en zijn gedrag toont niet de kenmerken die een 
Atheensee eromenos van een erastes verwacht Sokrates is dus dubbel in zijn houding 
tegenoverr Alkibiades en de paradox wordt des te scherper en pijnlijker als Sokrates 
hett zover laat komen dat hij ingaat op de uitnodiging bij de jongen thuis te gaan 
dineren.. De intimiteit brengt Alkibiades ertoe tegenover Sokrates toe te geven dat 
dezee de enige is die zijn erastes kan zijn. en hij is bereid zijn lichamelijke schoonheid 
inn te ruilen tegen de zedelijke schoonheid van Sokrates. De principes van beiden 
komenn samen, die van de eromenos en die van de erastes. Alkibiades, overtuigd dat 
Sokratess hem kan vormen, wil Sokrates terwille zijn en staat open voor zijn wijsheid. 
Maarr Sokrates weigert de fysieke schoonheid van Alkibiades te consumeren en dit 
doorkruistt Alkibiades' verwachtingen. 
Dezee paradoxale houding van Sokrates is duidelijk voorbereid door de rede van 
Agathon.. Eros bij Agathon was niet alleen gericht op dat wat mooi is, maar was ook 
zelff  mooi. Eros kon zowel staan voor de erastesrol als voor de eromenosrol. 
Bovendienn is in zijn visie het öjioiov-principe van toepassing op de erastes-
eromenosrelatie,, waardoor de asymmetrie tussen beide rollen vervaagt.132 Deze 
grensvervagingg wordt dus niet alleen door Agathon, maar ook door Sokrates in 
zekeree zin belichaamd. 
Eenn ander aspect van Sokrates' houding dat Alkibiades in de richting van de erastes-
roll  heeft gedreven, is de elenchos. De welvarende en zelfbewuste Alkibiades is door 
Sokratess ervan doordrongen dat zijn levensstijl de verkeerde is en 'dat het leven voor 
hemm eigenlijk in de toestand waarin hij verkeert niet mogelijk is' (216a 1-2). Sokrates 
heeftt Alkibiades op de knieën gekregen en hem van hem afhankelijk gemaakt, zoals 
dee jongen zelf toegeeft (215e6-7). Sokrates lijk t te kunnen bieden wat Alkibiades 
nodigg heeft. Alkibiades wordt verliefd op Sokrates. En om deze eros te versterken 
suggereertt de filosoof dat hij inderdaad een schoonheid te bieden heeft en dat deze 
schoonheidd veel waardevoller is dan wat Alkibiades Sokrates zou kunnen bieden. 
Sokratess biedt ethisch goud en speelt met de jongen door hem iets voor te houden 
watt deze dolgraag wil hebben, zonder duidelijk te maken dat hijzelf geen 
belangstellingg heeft voor datgene wat Alkibiades als tegenprestatie heeft aan te 
bieden.. Dus ook in dit opzicht is de manier waarop Sokrates zich tegenover 
Alkibiadess gedraagt een verklarende factor voor het feit dat de jongen van rol wisselt, 
enn dat hij het gedrag van Sokrates als dat van een eromenos ervaart. 
c.. Er ontstaat geen echte vriendschap tussen hen. Als Ouranische eromenos is 
Alkibiadess uit op een duurzame relatie met Sokrates. Dan alleen kan deze 
vriendschapp vruchtbaar zijn voor zijn ontwikkeling. Maar hij ziet in dat Sokrates niet 
naarr een solide vriendschap met hem streeft. Alkibiades ziet geen mogelijkheid 
Sokratess voor zich te winnen; er kan dus geen echte vriendschap en intimiteit tussen 
henn ontstaan. 
d.. Sokrates heeft in zijn pedagogische rol gefaald. Alkibiades verwachtte dat 
Sokratess hem beter zou maken. Het enige echter dat werkelijk op Alkibiades invloed 

132Ziee hfdst. 6, par. 4 en 5. 
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heeftt gehad, is de elenchos, en wel vooral de destructieve kant van de elenchos. Het 
enigee inzicht dat Alkibiades heeft verworven is dat de manier zoals hij dacht en 
handeldee niet juist was. De elenchos heeft Alkibiades zo vernederd en gebroken, dat 
hijhij  in ieder geval de wens koesterde aan zichzelf te werken. Dit is het begin van het 
positievee effect van de elenchos. Maar hiervoor had hij in zijn ogen wel Sokrates 
nodig. . 
Wass Sokrates echter überhaupt wel in staat tot de pedagogische rol die Alkibiades 
vann hem verwachtte? Had Sokrates wel iets te bieden in ruil voor de fysieke 
schoonheidd van Alkibiades? Voor Alkibiades wel: het vooruitzicht een beter mens te 
worden.. En hij gelooft daadwerkelijk dat Sokrates hem deze vorming zal geven, als 
hijj  maar als eerste over de brug komt met zijn waar. Opvallend is echter dat Sokrates 
zegt,, nadat hij eerst zijn eigen waar heeft aangeprezen: 

Maar,, mijn beste, kijk eens beter uit je ogen. Misschien is het zo dat ik zonder dat je het ziet niets 
waardd ben. Want de blik van onze geest begint scherp te zien, wanneer die van de ogen aan 
scherptee gaat verliezen. En daar ben jij nog ver van.133 

Dezee uitval lijk t Alkibiades niet echt in de war te brengen, omdat hij waarschijnlijk 
denktt dat hij zijn doel bijna bereikt heeft. Hij laat weten dat hij gezegd heeft wat hij 
wildee zeggen en dat Sokrates maar moet overwegen wat voor beiden het beste is. 
Sokratess gaat hiermee accoord. Alkibiades interpreteert vervolgens verkeerd wat 
Sokratess verstaat onder 'wat voor ons beiden het beste is', en legt zich daarna naast 
Sokratess neer. 
Alkibiadess krijgt niet wat hij wilde hebben. Voor hem lijk t het alsof Sokrates iets 
achterhoudtt en iets wat hij heeft niet geeft. Maar Alkibiades is blind, hij ziet iets wat 
err niet is en ziet niet wat er wel is. Hij dacht dat een erastes kennis kon geven, net 
zoalss hij zijn lichaam kon aanbieden. Hij ziet echter niet wat Sokrates hem al heeft 
gegeven:: het inzicht dat hij zichzelf verwaarloost en dat hij zichzelf in moreel opzicht 
moett veranderen. Dit inzicht is vanuit de Sokratische visie fundamenteel en is een 
eerstee stap in de goede richting. Dus Sokrates heeft Alkibiades vanuit dit perspectief 
gezienn niet bedrogen.134 Dat Alkibiades zich bedrogen voelt, is te wijten aan zijn eigen 
onwetendheid.. Sokrates is dus geen üppiorric,. Hij heeft juist geprobeerd de jongen op 
hett pad van ow+poown. te brengen, de weg die Alkibiades zelf had willen inslaan. Met 
hett niet consumeren van zijn lichamelijke schoonheid, wilde Sokrates de ogen van 
Alkibiadess openen. Maar tevergeefs. Het lijk t erop dat Alkibiades niet heeft ingezien 
datt de manier waarop Sokrates oco^poaiivn. in praktijk brengt, zijn manier van 
paideusispaideusis is. Alkibiades is in staat de aoxfrpocróvn. van Sokrates in geuren en kleuren te 
beschrijven,, maar hij is blind: hij ziet niet in dat Sokrates juist door middel van zijn 
gedrag,, in de stad of op het slagveld, aan Alkibiades' vorming had willen bijdragen.133 

e.. Er is nog een andere parallel tussen de confrontatie tussen Alkibiades en Sokrates 
enn de Pausanias-passage. Deze parallel vinden we in termen als KctTcryekav, èfyauxxav 
enn vppiq, die in beide passages worden gebruikt.136 Alkibiades voelt zich door Sokrates 

™Smp.™Smp. 219al-4. 
l34Hiermeee sluit mijn interpretatie aan bij die van Vlastos (1991) pp. 33 e.v., die betoogt dat Sokrates 
geenn bedrieger is, maar dat Alkibiades zichzelf bedriegt. Vlastos laat derhalve zien dat de term 
eipwveuóuevoqq in 216e4 niet betekent 'bedriegend' of 'onwetendheid voorwendend', maar als een 
complexee vorm van ironie is uit te leggen. 
l3JDcc denk dus niet dat Anderson (1993) p. 116 gelijk heeft als hij zegt dat het probleem hierin gelegen is 
datt Alkibiades alleen maar wil luisteren (ÖKOÜcai) naar wat Sokrates te zeggen heeft en dus in deze zin 
dee dialectiek van Sokrates niet goed begrijpt. 
'̂ KaccryeXav:: 181d67219c4; e^cmatav: 181d5, 184e5, 6, 185al, 186a7/222b3, 5; vfoiq/vfoiCpxv; 
181c4/215b7,219c5,221e3-4,222a8.. De term Kora^poveïv komt wel in beide passages voor, maar in 
dee rede van Pausanias wordt het gezegd van de eromenos (184b3), die geld of succes op het politieke 
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bespot,, bedrogen en beledigd. In de rede van Pausanias wordt het bedrog van de 
eromenoss door de erastes op twee manieren uitgelegd. De Pandemische erastes 
gebruiktt de eromenos, maar ruilt hem spoedig voor een ander in. Hij bespot de 
argelozee jongen, omdat hij genoeg van hem heeft en rent vervolgens naar een ander. 
Verderr kan de erastes zich anders voordoen dan hij is. Hij pretendeert rijk te zijn en 
probeertt de jongen te verleiden door hem geld in het vooruitzicht te stellen. De jongen 
komtt bedrogen uit, als zijn vriend nauwelijks een cent blijkt te bezitten. De jongen is in 
ditt geval niets te verwijten, want hij heeft van zichzelf laten zien dat hij ernaar 
streefdee beter te worden. 
Inn de ogen van Alkibiades pleegt Sokrates jegens hem hybris, gek genoeg juist door 
zijnn oaxh>o<rwn.137 Alkibiades benadrukt echter ook dat Sokrates geïnteresseerd is in 
zeerr veel andere jongens (222b2-4). Sokrates pleegt hybris tegenover Alkibiades 
doorr zijn schoonheid te bespotten en hem in te ruilen voor andere jongens.138 In die zin 
steltt hij Sokrates gelijk aan een Pandemische erastes, omdat hij hem ontrouw is. De 
hybrishybris van Sokrates heeft een ironische ondertoon. We hebben bij onze bespreking 
vann de hybris van de Pandemische erastes betoogd dat deze term vaak op het 
seksuelee gedrag betrekking heeft, en wel op verkrachting. Sokrates handelt jegens 
Alkibiadess juist in tegenovergestelde zin. 
Maarr ook op de tweede manier waarop een Pandemische erastes zijn eromenos kan 
bedriegen,, bedriegt in de ogen van Alkibiades Sokrates hem: hij krijgt niet wat hem in 
hett vooruitzicht was gesteld.139 Het bedrog van Sokrates is gelegen in zijn 
onvermogenn zich als een ware erastes te gedragen. Sokrates, een volwassen man, 
betoontt zich een paidika. Het bedrog lijk t fundamenteler dan het bedrog dat andere 
Atheensee (Pandemische) erastai hun geliefden aandoen. 

Wee hebben tot dusver problemen gesignaleerd tussen Sokrates en Alkibiades vanuit 
hett perspectief van vooral Alkibiades als Atheense eromenos. Diotima's visie op eros 
werptt een ander licht op de verhouding tussen Sokrates en Alkibiades en de manier 
waaropp eros zich manifesteert. Ik geef de belangrijkste punten, 
a.. Diotima heeft duidelijk gemaakt dat eros product-gericht is en dat de erastes de 
persoonlijkee eromenos als zijn KC&ÓV moet gebruiken om zijn eigen product voort te 
brengen.. Het contact met de persoonlijke eromenos is slechts een middel voor de 
ontwikkelingg van de erastes. Volgens haar model is Sokrates een filosofische natuur 
diee eros en de filosofische activiteit met elkaar verbindt. Alkibiades begrijpt dit 
helemaall  niet; hij denkt dat Sokrates denkt en handelt volgens het xapiCeo9ai-
systeem.. Bovendien interpreteert hij de erastes-rol die hem door Sokrates' houding 
wordtt opgedrongen verkeerd. Sokrates is in zijn eros meer gericht op zijn product dan 
hett icaXóv waarin hij voortbrengt. Sokrates koestert meer belangstelling voor de 
inhoudd van de gesprekken die hij samen met Alkibiades of iedere andere mooie 
jongenn voert, dan voor Alkibiades of zijn schoonheid. Sokrates probeert Alkibiades 
tott een 'Sokratische' erastes te maken, dat wil zeggen: hij zou zich onafhankelijk 
moetenn maken van de persoon van zijn 'eromenos' en zich voornamelijk op het 
productt dat hij in het contact met hem voortbrengt moeten concentreren. Alkibiades 
daarentegenn is erop gericht Sokrates aan zich te binden en een relatie met hem aan te 

vlakk met verachting moet afwijzen en in de Alkibiadesscène van de erastes (Sokrates), die zijn 
eromenoss veracht (216d8 en 219c4). 
I37Fisherr (1992) p. 462 formuleert aldus: de centrale oxymoron van Alkibiades' rede is dat Sokrates' 
extremee aax̂ pooiJVTi een vorm van hybris is. Zie ook Gagarin (1977) p. 32. 
I38lnn 215b7 en 221e3-4 wordt de u|3piq van Sokrates door Alkibiades gekoppeld aan het gedrag van 
saters.. In die zin sluit de Pandemische üppic, goed aan bij de manier waarop Alkibiades de üppic, van 
Sokratess ervaart. Voor de üppi? van Sokrates, gekoppeld aan het gedrag van saters, zie Fisher (1992) p. 
462. . 
139Pacee Allen (1991) p. 104 die meent dat het in feite Alkibiades is die schuldig is aan hybris. Dat 
Sokratess met Alkibiades niet naar bed ging, is een teken dat Sokrates de ware erastes is. 
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gaann en zoveel van hem te leren dat hij aan hem gelijk wordt. Hij had het KaXóv dat 
Sokratess te bieden heeft, het voorbeeld van diens gedrag en karakter moeten 
gebruikenn om zelf kennis te verwerven van de deugden. Maar hiervoor had hij zich 
uiteindelijkk van Sokrates in ieder geval emotioneel moeten losmaken.140 

b.. De bewering van Sokrates zelf, dat hij in alles onwetend is (216d3-4) en misschien 
well  zonder dat Alkibiades het doorheeft niets waard is (219a 1-2), verliest vanuit het 
standpuntt van Diotima zijn ironische connotatie. Voor Diotima (en Plato) beschikt 
Sokratess inderdaad niet over echte kennis, of we deze nu opvatten als kennis van de 
wetenschappenn of de kennis die het aanschouwen van de Vorm het schone biedt. In 
hethet Symposium laat Plato dus zien dat Sokrates gelijk heeft door zich onwetend voor 
tee doen. Zijn houding is in dit opzicht juist en ook bewonderenswaardig: hij wil de 
jongenn geen schijnkennis verkopen. Wat hij kan doen is hem doen inzien dat hij 
evenalss Sokrates onwetend is en zich niet moet vastklampen aan schijnkennis; 
vervolgenss kan Sokrates met zijn ingetogen en moedig gedrag en intellectuele 
houdingg een voorbeeld zijn. Maar dit heeft weinig te maken met wat Diotima onder 
werkelijkee kennis verstaat. De opmerking die Sokrates tegenover Alkibiades maakt, 
namelijkk dat pas wanneer het zicht van de ogen aan scherpte gaat verliezen, het zicht 
vann het verstand scherp begint te zien, maar dat Alkibiades nog scherp met zijn ogen 
kann zien, heeft een scherpe rand. Immers Sokrates kijkt zelf nog maar al te graag 
naarr de mooie jongens. Zijn Siavoia heeft zich derhalve nog niet volledig ontwikkeld. 
c.. Aan het begin van het verslag van de woorden van Diotima moet Sokrates 
toegevenn dat hij ongeveer dezelfde opvattingen over Eros koesterde als Agathon, 
namelijkk dat Eros een grote god was, die enerzijds zelf mooi is, maar anderzijds 
gerichtt is op wat mooi is (201e3-7). Diotima moet niets van de grensvervaging tussen 
eenn erastes en een eromenos hebben. Zij maakt glashelder dat een erastes, degene 
diee door eros bevangen is, een heel ander karakter heeft dan een eromenos, het 
«caXóv.. Ze kunnen in haar visie onmogelijk samenvallen. In zijn houding tegenover 
Alkibiadess toont Sokrates het gedrag dat Diotima gekritiseerd had: hij speelt zowel de 
erastess als de eromenos. Plato wil deze dualiteit in het karakter van Sokrates, die door 
dee rede van Agathon was voorbereid, openbaren en bekritiseren. Sokrates is te 
weinigg erastes. Dat betekent in de visie van Diotima niet dat Sokrates voortdurend 
achterr Alkibiades zou moeten aanlopen en het initiatief tot contact zou moeten 
nemen;; integendeel, hij zou na een fase van aandacht Alkibiades de rug moeten 
toekerenn en hem verlaten en inruilen voor het schone dat de wetenschappen te 
biedenn hebben. Sokrates wijst Alkibiades' lichaam wel af, maar niet Alkibiades zelf. 
Hijj  heeft de jongen juist van zich afhankelijk gemaakt en krijgt daardoor zelf last van 
hem.. In Diotima's terminologie: omdat Sokrates het particuliere niet loslaat, laat het 
particulieree hem niet los. Sokrates blijf t steken in het verbeteren van de jeugd en 
probeertt via gesprekken met hen de waarheid te vinden. Dit is de paradox in 
Sokrates'' pedagogische houding: zijn pedagogische eros houdt hem uiteindelijk af een 
werkelijkee bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de ware wijsbegeerte. Als 
erastes-filosooff  neemt hij de rol van eromenos aan en daardoor stoot hij zijn paidika 
af.. Zijn vorm van filosoferen bereikt in de ogen van Diotima/Plato niet het uiteindelijke 

140Antonn (1974) meent ook dat Sokrates gefaald heeft in zijn houding tegenover Alkibiades. Maar 
volgenss hem komt dit falen voort uit het feit dat Sokrates te vroeg is gaan onderrichten. In 440 zou hij 
dee theorie van Diotima vernomen hebben, maar toen hij vanaf ca. 432 met Alkibiades omging, had hij 
dezee theorie nog niet geheel begrepen. Sokrates bereikte te laat het niveau vanwaaruit hij Alkibiades voor 
dee filosofie had kunnen redden. Sokrates' hybris is dat hij dus te vroeg en dus te stoutmoedig zich als 
opvoederr uitgaf. Er zijn verschillende bezwaren tegen deze interpretatie in te brengen. Zo heeft Sokrates 
err wel erg lang over gedaan de doctrine van Diotima tee vatten. Verder blijkt het mijns inziens nergens uit 
datt Sokrates in 416 wel de Vormen heeft gezien en tot het inzicht is gekomen wat het Schone zelf 
inhoudtt Plato koppelt de intellectuele ontwikkeling aan de ontwikkeling op het erotische vlak. In 416 is 
dee erotische houding van Sokrates in wezen niets veranderd ten opzichte van zijn eerdere gedrag jegens 
Alkibiades. . 
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doel,, aangezien noch de erastes, noch de eromenos op deze manier tot de waarheid 
kann geraken. Volgens de visie van Diotima zouden we Sokrates te altruïstisch kunnen 
noemen.. Hij had veel meer aan zijn eigen ontwikkeling moeten denken en de jongens 
uitsluitendd moeten gebruiken als een fase in het verrijken van zijn eigen 
intellectualiteit t 
d.. Plato wil evenwel niet alleen Sokrates bekritiseren. Door middel van de 
Alkibiadesscènee trekt Plato ook van leer tegen de seksuele moraal in Athene. Vanuit 
hunn achtergrond en seksuele moraal hebben de Atheense jongens Sokrates' eros niet 
goedd begrepen. Ze beseften niet wat hij bedoelde als hij zei: 'ik ben verliefd op jullie.' 
Zee realiseerden zich niet dat hij niet in hen persoonlijk was geïnteresseerd, maar 
slechtss in hen in zoverre ze mooi waren en een potentieel van intellectuele en morele 
deugdd vertoonden. Met hun onbegrip hebben ze Sokrates gefrustreerd en hem teveel 
geconfronteerdd met hun schoonheid in particuliere zin. Ze hebben hem nooit 
losgelatenn en hem soms ermee zelfs in de war gebracht (denk aan Charmides). In die 
zinn hebben ze een remmende werking op de ontwikkeling van Sokrates gehad. 
Blijkenss het verslag van Alkibiades probeert Sokrates de xapi£e<*9<*i- c°cle in de 
Atheensee homoseksuele moraal te doorbreken. In ieder geval heeft hij met zijn 
houdingg de zwakke kanten van deze structuur blootgelegd. De Atheense eromenos is 
niett in staat zijn contact met de erastes los te zien van het seksuele aspect, het 
lichamelijkee niveau. Zodra de erastes hierin niet is geïnteresseerd, raakt de eromenos 
inn de war, verliest zijn oriëntatie en wordt agressief.141 

Aann de hand van het voorbeeld van Alkibiades laat Plato zien hoe sterk de greep is 
diee het sociale en politieke leven in Athene op begaafde jongens heeft. De 
Sokratischee eros is daar uiteindelijk niet tegen opgewassen, ook al zullen er onder de 
jongenss die Sokrates ontmoette enkelen, zoals Plato, geweest zijn die een filosofische 
aanlegg of natuur hadden en zich op die basis wél ontwikkelden. 
Inn dit kader moeten we, denk ik, het ons door andere bronnen overgeleverde 
promiscuee gedrag van Alkibiades betrekken. Al doet Alkibiades zich voor als een 
Ouranischee eromenos, voor wie omgang met zijn erastes in dienst staat van morele 
enn intellectuele ontwikkeling, toch blijkt hij uit een heel ander hout gesneden te zijn 
dann hij zich voordoet. Haalt Plato het zogenaamde hoogstaande ideaal dat Pausanias 
vann de seksuele moraal in Athene schetst, hiermee niet onderuit? Mijns inziens doet 
hijj  dat, en wil hij dat ook. Door Alkibiades als voorbeeld te nemen laat Plato zien dat 
dezee eros op een dubbele moraal is gebaseerd: hoe edel de motieven ook zijn die aan 
dezee eros ten grondslag liggen, ze worden in de praktijk niet waargemaakt, omdat 
degenenn die deze eros belijden ze niet waar kunnen maken. 

Wee hebben nog steeds een brandende vraag niet direct beantwoord, namelijk: 
waaromm is Sokrates eigenlijk niet op Alkibiades' verleiding ingegaan?142 Aan de 
motievenn die aan dit gedrag ten grondslag liggen, kunnen we twee kanten 
onderscheiden,, die elkaar niet hoeven uit te sluiten: a. Sokrates' gedrag is ten 

1411 Daarom sluit dat wat Alkibiades nastreeft in zijn contact met Sokrates niet aan bij wat Diotima in de 
Lageree Mysteriën uiteenzet. Daar hebben erastes en eromenos als het ware een gezamenlijk doel, ze 
delenn in hetzelfde. In de Atheense moraal is het niet zozeer iets gemeenschappelijks dat de erastes en 
eromenoss bij elkaar brengt, maar het feit dat beiden elkaar iets ongelijksoortigs te bieden hebben. 
142Andersonn (1993) p. 123 meent dat Sokrates Alkibiades eigenlijk niet afwijst. Hij gooit hem namelijk 
niett uit het bed of hij verlaat zelf het bed niet. Als Sokrates Alkibiades werkelijk had afgewezen, had hij 
latenn zien dat hij zich toch tot Alkibiades aangetrokken voelde en tegen zijn gevoelens vocht. Toch denk 
ikk dat Sokrates' houding een afwijzing impliceert. In ieder geval ervaart Alkibiades dit zelf zo. Hij 
spreektt van de vfynq van Sokrates. Vanuit Atheense patronen op het gebied van de erastes-eromenos-
relatiee is Alkibiades' reactie zeerr begrijpelijk. Sokrates' houding is een gedeeltelijke afwijzing, omdat hij 
well  het genot dat het lichaam van Alkibiades kan bieden afwijst, maar niet de omgang en vriendschap 
mett hem. 
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behoevee van zichzelf of komt voort uit zijn eigen karakter of ontwikkeling; b. zijn 
gedragg is ten behoeve van Alkibiades. In het eerste geval liggen de volgende twee 
verklaringenn mijns inziens het meest voor de hand: 
1.. Bij Sokrates vallen eros en filosofische activiteit samen. Hij heeft zijn erotische 

natuurr in die mate ontwikkeld dat hij tot het inzicht is gekomen dat de yiixn van 
groteree waarde is dan het lichaam. Hij weet dat hij geen belangstelling voor 
lichamelijkk contact (meer) moet hebben en dus ook niet voor het lichaam van 
Alkibiades. . 

2.. Sokrates weet van zichzelf dat hij gevoelig is voor het lichamelijk schoon dat 
jongenss te bieden hebben. De Charmides-passage maakt dit onmiskenbaar 
duidelijk.. Diotima heeft laten zien hoe sterk deze gevoelens, zelfs in iemand met 
eenn filosofische natuur, aanwezig zijn. Telkens dient de erastes-filosoof hiertegen 
tee vechten. Sokrates heeft geen seks met Alkibiades, omdat hij zichzelf 
beschermtt tegen zijn eigen erotische gevoelens.143 

Diotimaa heeft duidelijk gemaakt dat beide houdingen met elkaar te verenigen zijn: ook 
all  weet men dat onthechting van het lichamelijke de juiste houding is voor zijn 
ontwikkelingg als filosoof, toch is dit proces bijzonder moeilijk en zal men tegen zijn 
verlangenss naar het lichamelijke moeten verzetten. Daarom denk ik dat we beide 
moetenn combineren als verklaring voor Sokrates' weigering om op de avances van 
Alkibiadess in te gaan. 
Maarr de houding van Sokrates houdt wellicht tegelijk een boodschap in voor 
Alkibiades.. Het is namelijk Sokrates' bedoeling Alkibiades tot een ^ikóao+oq te maken, 
datt betekent dat ook Alkibiades zich de erastes-rol moet aanmeten. Zou Sokrates 
ingegaann zijn op Alkibiades' avances, dan had hij juist Alkibiades als eromenos 
benaderd.. Verder wil Sokrates aan Alkibiades het voorbeeld geven hoe een erastes 
zichh dient te gedragen. Een erastes moet zich losmaken van zijn behoefte aan 
seksueell  contact. Een erastes moet zich niet hechten aan een bepaald lichaam. 
Dergelijkee gevoelens vormen een belemmering voor zijn ontwikkeling als filosoof. 
Dee geldigheid van dit motief staat of valt met de vraag of Sokrates er werkelijk van 
overtuigdd was dat Alkibiades een filosofische natuur had, en dat zijn demonstratie van 
sophrosunesophrosune het gewenste effect zou hebben.144 

Hett moet de lezer zijn opgevallen dat ik niet als verklaring heb opgevoerd dat 
Sokratess seksualiteit met een jongen onnatuurlijk zou vinden. Dit wordt mijns inziens 
nergenss in het Symposium, ook niet door Diotima, gesuggereerd. Zo is er niets in de 
woordenn van Diotima dat de veronderstelling weerspreekt dat Sokrates als erastes-
filosooff  in zijn eerste fase van zijn ontwikkeling, toen hij jonger was, een seksuele 
relatiee met zijn eromenos heeft gehad.14S Maar op het moment dat hij met Alkibiades 
omgaatt heeft hij reeds het niveau bereikt van een 'erastes van alle mooie jongens.' 
Wee hebben nog een motief voor de afwijzende houding van Sokrates tegenover de 
fysiekee schoonheid onvermeld gelaten, omdat het niet zozeer een motief is van 
Sokrates,, maar van Plato om zijn leermeester in een gunstiger daglicht te stellen. Het 
motieff  sluit aan bij de manier waarop wij de nogal extreme visie van de houding van 

143Dee denk daarom niet dat het juist is om van Sokrates te zeggen dat hij van steen is (Nussbaum (1986) 
p.. 195). Diotima heeft laten zien hoe moeilijk het is om van de lichamelijke eros los te komen. 
144Volgenss Anderson (1993) p. 124 is hét antwoord op de vraag waarom Sokrates niet ingaat op 
Alkibiades'' avances gelegen in de gedachte dat Sokrates vindt dat wat hij te bieden heeft van veel grotere 
waardee is dan wat Alkibiades kan teruggeven. Het is geen eerlijke ruil. Hij weigert Alkibiades' aanbod 
aann te nemen, want anders zou hij de indruk wekken dat fysiek genot echte waarde heeft. Dit antwoord 
lijk tt me te beperkt. Bovendien gaat het in de visie van Sokrates niet zozeer om de eerlijkheid van de ruil, 
maarr om de gedachte dat de juiste vorm van eros geen kwestie is van ruilen. Sokrates wil het Atheense 
patroonn van het geven en nemen als basis voor de realisering van eros doorbreken. 
145Cf.. de opmerking van de Suidas over Sokrates: yeyovévai 5è avtoü < ' ApxeXdou> Kat natSticd, 
o^oSpótatovv te rept td d^poSiaia, dXXd dSiKTJuaToq x<öpi? (vergelijk F. Wehrli, Die Schule des 
Aristoteles,Aristoteles, Heft II, Basel (1945) p. 24, fr. 52b; zie ook fr. 54a, 54b). 
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Sokratess ten aanzien van homoseksualiteit verklaard hebben in relatie tot de praktijk 
inn Athene. De voorstelling die Plato geeft van wat er tussen Sokrates en Alkibiades is 
gebeurd,, moet een impliciete verwijzing inhouden naar de aanklacht tegen Sokrates, 
datt hij de jeugd zou verleiden (Sia^öeipeiv TOXX; véoû, zie hfdst. 7, par. 8). Zelfs in het 
extremee geval dat de allerverleidelijkste eromenos zich aanbiedt heeft Sokrates zijn 
handenn kunnen thuishouden.146 Elke seksuele connotatie die eventueel aan het 
Sia^eeipeww gegeven zou kunnen worden, wordt door Plato met dit verhaal ontkend. 
Bovendienn laat hij zien, zoals velen hebben opgemerkt, dat Sokrates wel met 
Alkibiadess banden heeft gehad, maar dat deze banden al vóór 416 min of meer 
verbrokenn zijn. De verzoening, waarvan Sokrates hoopt dat deze nog tot stand 
gebrachtt kan worden (213d4-5), blijkt onmogelijk, aangezien Sokrates Alkibiades als 
eenn bedreiging ziet voor zijn contact met Agathon, en Alkibiades te diep gekwetst is 
(213d7-8).. Wat Alkibiades later ook zal doen, Sokrates wast zijn handen in onschuld. 
Sokratess is niet degene die zich werkelijk schuldig heeft gemaakt aan hybris, maar 
hett is Alkibiades die hybris zal plegen. 

Alss afsluiting van deze bespreking van de Alkibiadesscène wil ik nog een belangrijke 
parallell  behandelen tussen deze scène en de rede van Diotima. Er is een zinsnede die 
inn beide passages voorkomt. Zo zegt Diotima tegen Sokrates aan het einde van haar 
rede: : 

opp dat punt van het leven, zo ergens, is het voor een mens leefbaar (fiiwóc,), wanneer hij het 
Schonee zelf aanschouwt.147 

Ookk Alkibiades gebruikt soortgelijke woorden, wanneer hij uitlegt wat hij van 
Sokratess heeft geleerd: 

doorr die Marsyas was ik dikwijl s in zo'n toestand terecht gekomen, dat ik meende dat het leven 
voorr mij niet mogelijk was (Ptowó)̂ in de situatie waarin ik verkeerde.148 

Duss zoals Diotima aan Sokrates duidelijk heeft gemaakt dat zijn manier van leven 
niett de juiste is OcróJux; pto?, 21 le4) en dat eigenlijk alleen het perspectief dat zij biedt 
hett leven leefbaar maakt, zo heeft Sokrates dat gedaan bij Alkibiades. Ook al is er een 
verschill  tussen de betekenis van 'wat het leven leefbaar maakt,' toch kunnen we 
stellenn dat wat Diotima is voor Sokrates, Sokrates in zekere zin is voor Alkibiades. 
Beidenn houden hun discipel/eromenos voor wat de verkeerde en wat de juiste manier 
iss om het leven in te richten. Bij beiden staat het woord 4>iXoao$la voor de juiste 
levenshouding,, die echter in beide gevallen een andere inhoud krijgt. Maar tevens 
geldtt dat beide leerlingen niet hebben kunnen beantwoorden aan het ideaal van hun 
leermeester.. Door de Alkibiadesscène krijgen we een nog scherper beeld van de rol 
vann Diotima. Ze is in drievoudige zin een buitenstaander. 1. Ze komt niet uit Athene, 
maarr uit Arkadië. Zij spreekt als een kritische outsider over de Atheense homo-
seksuelee moraal. 2. Ze is geen man. Dit maakt begrijpelijk dat een leraar of begeleider 
zonderr enige erotiek zijn eromenos-discipel kan onderrichten. Zij is een ingewijde en 
heeftt haar eros veel verder ontwikkeld dan Sokrates. Zoals zij Sokrates onderricht, zo 
kann Sokrates Alkibiades niet onderrichten.149 Doordat Plato een vrouw heeft 

1466 Alkibiades en Sokrates verwijten elkaar dat ze zo jaloers zijn dat ze hun handen niet thuis kunnen 
houdenn (213d3-4,214d3-4). Gaat het om de erotiek, dan blijkt dat Alkibiades zijn handen niet thuis kan 
houden,, Sokrates wel. 
147Smp.. 21 ldl-3. 
™Smp.™Smp. 215e7-d2. 
149Gagarinn (1977) p. 36 meent dat Diotima en Sokrates hetzelfde niveau hebben, dat wil zeggen: dat 
Sokratess de laatste inwijding heeft doorgemaakt. Toch vindt hij dat Diotima een perfecte leraar is, maar 
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genomenn voor de rol van Diotima, is het voor de eigentijdse lezer gemakkelijker te 
accepterenn dat het mogelijk is om zonder enige erotiek met een leerling om te gaan. 
Sokratess kan dit niet. Dus met een verschil in de ontplooiing van eros gaat een 
verschill  in filosofisch inzicht gepaard. In de ogen van Diotima is Sokrates iemand met 
eenn beperkte houding op het gebied van eros. Dat is volgens haar de reden dat hij 
nooitt tot echte kennis is gekomen. Eros en de filosofie zijn onlosmakelijk aan elkaar 
gekoppeld.. En hiermee komen we op het derde punt waarin Diotima een 
buitenstaanderr is: 3. zij behoort niet tot de Sokratische kring, maar is een ingewijde in 
dee mysteriën die ze Sokrates probeert uit te leggen. In deze hoedanigheid kan ze 
Sokratess bekritiseren: ze is een autoriteit van buiten en kan aangeven in welk opzicht 
dee filosofische activiteit van Sokrates te beperkt is. Deze koppeling van eros en 
filosofiefilosofie en haar visie op de ontwikkeling van Sokrates is van groot belang voor de 
interpretatiee van andere dialogen van Plato, met name de erotische dialogen. Ook 
daarr bleek dat filosofie bedrijven voor Sokrates gelijk was aan erotiek. Maar nu we 
vann een buitenstaander horen dat Sokrates in erotische zin teveel op de jongens om 
hemm heen gericht was, en dat dit een remmende werking heeft gehad op zijn 
filosofischefilosofische ontwikkeling, geeft dit een ander beeld van de Sokratische filosofische 
activiteitt Uit respect voor zijn leermeester heeft Plato zich achter het masker van 
Diotimaa verborgen, om te voorkomen dat hij de rolverdeling tussen leerling en leraar 
hadd moeten omdraaien. 

Sokratess niet. Niemand wordt door  hem overtuigd of leert iets van hem. Gagarin maakt mijns inziens 
niett  duidelij k waardoor  het komt dat Sokrates faalt. Hij  merkt wel op dat de leerlingen van Diotima 
gewilligerr  zijn dan die van Sokrates, maar  dit kan nooit een voldoende verklarin g zijn voor  het falen van 
Sokratess als opvoeder. 

287 7 


