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HOOFDSTUKK  10 
SOKRATESS EN AGATHO N 

Alss Alkibiades is uitgesproken en op de valreep de anderen voor Sokrates heeft 
gewaarschuwd,, protesteert Sokrates eigenlijk helemaal niet tegen datgene wat 
Alkibiadess over hem heeft gezegd. Alkibiades had hem op verscheidene momenten in 
zijnn relaas aangespoord te reageren, als deze vond dat hij de onwaarheid sprak. Maar 
blijkbaarr schaamt Sokrates zich niet voor wat Alkibiades over hem te berde heeft 
gebracht.. Uit de afwezigheid van het protest mogen we opmaken dat het verhaal 
waarr is. Het enige waarover Sokrates zich druk maakt is de poging van Alkibiades 
tussenn hem en Agathon een wig te slaan en Agathon van hem af te pakken. Als een 
stierr op een rode lap vliegt Sokrates af op Alkibiades' opmerking dat Agathon ervoor 
moett oppassen dat hem hetzelfde zal overkomen van de kant van Sokrates als hijzelf 
enn vele anderen hebben ondervonden, namelijk dat Sokrates zich wel gedraagt alsof 
hijj  de minnaar is, maar in feite meer de rol speelt van eromenos dan van erastes. 
Sokratess neemt deze aantijging serieus en zorgt ervoor dat Agathon van plaats 
verandertt en rechts van hem komt te liggen, zodat Alkibiades en Agathon ge-
scheidenn zijn. Blijkbaar wil Plato de erotische spanning tussen Agathon en Sokrates 
enn de avances van de filosoof veel nadruk geven. Immers, de pogingen van Sokrates 
Agathonn het hof te maken en zijn avances jegens de dichter lopen als een rode draad 
doorr het hele Symposium heen.1 Zo wordt in het begin van het Symposium al 
gesuggereerdd dat Sokrates een bijzondere erotische belangstelling koestert voor 
Agathon.. Hij heeft zich, hetgeen zeer ongebruikelijk is, gewassen om als een mooi 
iemandd naar een mooi iemand te gaan (174a9). Verder noemt Sokrates Agathon véoq 
(175e5)) en neipdiaov (223al), terwijl deze waarschijnlijk ca. 31-34 jaar oud is.2 

Sokratess vleit Agathon ook door zijn kennis te roemen. De tragediedichter beschikt 
overr veel en waardevolle wijsheid die onder het oog van meer dan 30.000 Grieken 
heeftt gestraald. Zijn eigen kennis stelt daarentegen niet veel voor en aan het bestaan 
ervann kan getwijfeld worden net zoals aan een droom (175el e.v.). Vóór en n£ de 
redevoeringg van Agathon wordt hij door Sokrates overladen met complimenten. Zo 
spreektt Sokrates de verwachting uit dat Agathon goed zal spreken (194a3), hij roemt 
zijnn dapperheid en zelfvertrouwen, waarmee hij zo'n talrijk publiek in de ogen heeft 
durvenn kijken, toen hij samen met de acteurs het platform betrad (194a8 e.v.). In 
Agathonn zou zich geen greintje ongecultiveerdheid bevinden, maar wel een passend 
gevoell  van schaamte (194cl e.v.). Phaidros heeft in de gaten dat Sokrates Agathon 
tott een discussie uitlokt en dat hij zo probeert te voorkomen dat hij een lofrede op eros 
moett houden. Sokrates discussieert namelijk graag en speciaal wanneer hij dat kan 
doenn met een mooi iemand (194d4). Hij heeft dus door wat er tussen Sokrates en 
Agathonn gaande is. Na de rede van Agathon is Sokrates vol lof over de kwaliteit 
ervan,, vooral over die van de stijl. Zijn reactie is vol ironie en erop gericht zijn eigen 
schijnbaarr benarde positie te onderstrepen. Maar deze reactie heeft natuurlijk ook 
eenn dramatische functie binnen het kader van de hofmakerij. Vervolgens voert 
Sokratess een discussie met Agathon op de voor ons vertrouwde manier, waarin hij 
mett zijn elenchos de basis van de rede van Agathon onderuit haalt; anderzijds prijst 
hijj  Agathon om diens indeling van de rede. Als Alkibiades stomdronken de rust van 
hett gezelschap komt verstoren en de aanwezigheid van Sokrates heeft ontdekt, is het 
Agathonn aan wie Sokrates vraagt om hem tegen Alkibiades in bescherming te nemen 

LIkk denk dan ook niet dat de avances van Sokrates ten opzichte van Agathon slechts 'verbal play' zijn, 
pacepace Gagarin (1977) p. 28. 
2Ziehfdst.. 6.1. 
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(213c66 e.v.). Samen delen ze vervolgens in het eerbetoon van de bekransing door 
Alkibiades. . 
Wee herkennen verschillende typisch Sokratische manieren van hofmakerij. De 
bewonderingg voor het uiterlijk en het innerlijk van de ander, en de loochening van zijn 
eigenn kennis tegenover die van de ander. Anderzijds dient de filosofische discussie 
waarinn hij Agathon onderuit haalt - en Agathon is de enige met wie Sokrates dit doet 
-- een erotisch doel: hij probeert zo de band tussen hen te verstevigen. Een van de 
middelenn die hij hierbij hanteert is zijn intrigerende suggestie dat hij in zijn opvattingen 
opp Agathon leek: vóór zijn contact met Diotima dacht hij op dezelfde manier over 
Eross als Agathon. Verder lijk t hij de rollen tussen hem en Agathon te willen 
omdraaien,, wanneer hij Agathon vraagt om hem te beschermen tegen het geweld en 
dee mania van Alkibiades.3 Na de rede van Alkibiades maakt Sokrates duidelijk dat hij 
Agathonn wil bezingen (évicouidaai 223a2), net zoals de verliefde Alkibiades met 
Sokratess heeft gedaan. In de ochtend blijken Agathon en Sokrates de langste adem te 
hebben.. Waar halen zij de kracht vandaan het zolang vol te houden? Is het Eros die 
Dionysoss verslaat? 
Dee erotische spanning tussen Sokrates en Agathon onderstreept de continuïteit van 
Sokrates'' erotische gedrag. Het bijzondere van het Symposium is dat het ons een 
beeldd geeft van Sokrates uit heel verschillende fasen van zijn leven. Ik geef de 
verschillendee momenten: 
-- de mislukte verleiding van Sokrates door Alkibiades (ca. 433?);4 

-- Sokrates en Alkibiades vertoeven samen in Poteidaia (431/430); 
-- Alkibiades ontmoet Sokrates bij de terugtrekking bij Delion (424); 
-- het symposion (416); 
-- het contact tussen Apollodoros en Sokrates kort voor Sokrates' dood (401/400?). 
Wee missen in dit overzicht de contacten met Diotima. Wanneer deze precies hebben 
plaatsgevonden,, houdt Plato in het vage (noxe). Het enige dat we met zekerheid 
weten,, is dat ze vóór 416 hebben plaatsgevonden.5 Waarschijnlijk heeft Plato het 
tijdstipp ervan met opzet vaag gehouden, omdat het er niet toe doet en de 
ontmoetingenn wellicht nooit hebben plaatsgevonden, en heeft hij niet gewild dat de 
redee van Diotima geïnterpreteerd zou worden, alsof Sokrates door haar inzichten van 
houdingg ten opzichte van mooie jongens is veranderd en daadwerkelijk ware kennis 
iss gaan zoeken. Dit onderstreept Plato door telkens dezelfde erotische houding van 
Sokratess op verschillende momenten in zijn leven naar voren te laten komen: in zijn 
contactt met Alkibiades, als verwijt van de kant van Diotima, in zijn contact met 
Agathonn in 416 en in zijn omgang met iemand als Apollodoros. Sokrates verandert 
niet.. Dit wordt benadrukt door de opmerking van Alkibiades dat Sokrates veel andere 
jongenss heeft bedrogen op de manier zoals hij Alkibiades bedriegt (222a8-b4). 
Alkibiadess waarschuwt Agathon. Hij moet ervoor oppassen dat hem niet hetzelfde 
overkomtt in zijn omgang met Sokrates. En deze waarschuwing is terecht. Sokrates 
gedraagtt zich immers niet veel anders ten opzichte van Agathon dan tegenover 
Alkibiades.. De manier waarop Apollodoros over Sokrates vertelt, wekt dezelfde 
indruk.. Deze trekt dag na dag met hem op en bewondert hem mateloos. Apollodoros 
brengtt onder woorden dat zijn vroegere levenswijze niets voorstelde in verhouding 
mett de filosofie. Sokrates is eigenlijk de enige die in zijn ogen echt gelukkig is. Het lijk t 

'Misschienn duidt hierop ook het feit dat Sokrates zich 'mooi' heeft gemaakt vóór hij naar Agathon gaat. 
Aann de andere kant lijken de woorden ïva Kakbq napd KOXÓV ÏCO (174a9) aan te geven dat Sokrates 
vanuitt het perspectief van de erotische rolverdeling als een gelijke Agathon wil bezoeken. Tevergeefs 
probeertt hij niet in zijn oude fout te vervallen. 
4Uitt 219e5 weten we dat de mislukte verleiding zich afspeelde vóór de veldtocht tegen Poteidaia. 
Alkibiadess is in 450 geboren. Alkibiades wordt nog begeleid door een ÖKOXOIJÖO<; (217a7-8), aan de 
anderee kant begint hij politieke ambitie te ontwikkelen. 
55 Vergelijk de paragrafen 2 en 16 van hfdst. 8. 
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well  of we de verliefde Alkibiades horen spreken. Naast het afstand scheppen tussen 
lezerr en datgene wat er tijdens het symposion over eros wordt verteld (zie hoofdstuk 
1)) heeft de ingewikkelde inbedding van de vertelling de functie de persoon van 
Sokratess op verschillende momenten te belichten en de lezer ervan te overtuigen dat 
Sokratess de filosofie altijd bedreven heeft in zijn omgang met anderen, en liefst met 
mooiee jongens. 
Alss Sokrates op het punt staat zijn lofrede op Agathon af te steken, dringt een groot 
aantall  komasten het huis binnen - de deuren stonden toevallig open, omdat iemand 
nett naar buiten ging.6 Het hele huis druist van rumoer en ze zetten hun drinkgelag 
voortt onder het genot van grote hoeveelheden wijn. Van Alkibiades horen we niets 
meer,, omdat hij helemaal opgaat in dit Dionysisch gedruis. De arts, die duidelijk had 
gemaaktt dat het stellen van grenzen aan het genot noodzakelijk is om niet te vervallen 
inn akolasia, vertrekt samen met zijn vriend Phaidros. Het 'Dionysisch geweld' dat de 
rustt van de besloten kring waarin het symposion werd gehouden, definitief heeft 
verstoord,, staat voor de buitenwereld en voor de verloedering van die buitenwereld, 
datt wil zeggen: de Atheense maatschappij. Sokrates blijf t zichzelf en praat 
onverstoorbaarr met Aristophanes en Agathon onder meer over hun technè: hij weet 
zee te overtuigen dat wie een tragedie kan schrijven ook een komedie kan dichten; een 
vakkundigg tragediedichter is ook een vakkundig komediedichter. Toen Sokrates aan 
hett begin van het symposion Agathon het hof maakte door zijn wijsheid op te 
hemelenn en te twijfelen aan zijn eigen wijsheid, had Agathon hem uitgemaakt voor 
lïpptorrte,, een aartsspotter. Hij stelt voor de beslissing hierover uit te stellen, met 
Dionysoss als scheidsrechter (175e8). Nu, aan het slot van het Symposium, zal de god 
zijnn oordeel vellen; en wel niet zozeer Dionysos als god van de wijn, maar als god van 
hett drama. In het kader van de eerste functie moeten we constateren dat het 
uithoudingsvermogenn van Agathon ongekend is. Maar toch wordt hij hierin nog door 
Sokratess overtroffen. Bij het ochtendgloren valt hij uiteindelijk in slaap, terwijl 
Sokratess samen met Aristodemos het huis van Agathon verlaat en naar het Lykeion 
gaat. . 
Maarr hoe zit het met de andere functie van de god Dionysos? Agathon had 
gesuggereerdd dat hij door Sokrates, de wijze, aan te raken, zelf van diens wijsheid 
zouu kunnen profiteren. Sokrates had hierop gereageerd: 

Datt  zou mooi zijn, Agathon, als het met wijsheid zo gesteld zou zijn dat ze uit het vollere van ons 
stroomtt  naar  het legere als wij  elkaar  aanraken, zoals het water  in drinkbekers door  een wollen 
draadd van het vollere naar  het legere stroomt.7 

Dezee woorden hebben ook een functie in het erotische spel. Agathon maakt in feite 
dezelfdee fout als Alkibiades: hij denkt dat hij door Sokrates aan te raken diens 
wijsheidd kan verkrijgen. Ook Agathon gaat er dus vanuit dat Sokrates wijsheid bezit 
enn dat hij door lichamelijk contact deze kan bemachtigen. Ook nu weer wijst 
Sokratess deze vorm van overdracht van de hand. Maar vervolgens probeert Sokrates 
eenn rolomdraaiing teweeg te brengen: hijzelf bezit geen wijsheid, maar het is 
Agathonn die wijs is. 
Maarr wie heeft nu gelijk? En wanneer wordt dit twistpunt beslecht? Gedurende het 
verloopp van het symposion zelf, of pas aan het einde van het feest? Indien Plato 
bedoeltt dat Dionysos, aan wie heel het symposion is gewijd, tijdens het feest laat zien 
wiee gelijk heeft, dan is het duidelijk dat Agathon gelijk heeft gekregen. Immers 
Sokrates'' bijdrage beschouwt de waarheid en Sokrates weerlegt in een tweegesprek 
Agathonss centrale uitgangspunt van zijn karakterbeschrijving van Eros. De 

6Lett  op het gebruik van het woord è£atyvn,q (213b2) dat de overgang naar  een nieuwe situatie en een 
confrontatiee met een andere wereld aangeeft. 
77Smp.Smp. 175d3-7. 
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filosofischee bijdrage wint het van die van de tragediedichter (en ook die van de 
komediedichter),, omdat zij streeft naar de waarheid. Misschien heeft Plato met het 
doorr Agathon gegeven beeld over het verkrijgen van wijsheid ook willen verwijzen 
naarr zijn contact met Sokrates middels de elenchische methode, waarbij we het 
dxxeoeaii  figuurlijk moeten opvatten. Deze interpretatie stemt overeen met de 
gedachtee dat voor Sokrates filosofische activiteit een vorm is van erotiek. 
Aann het einde van het Symposium wordt gesteld dat beide dichters door Sokrates 
gedwongenn worden te erkennen dat één en dezelfde persoon beide genres kan 
beheersen.88 Zinspeelt Plato hiermee op het feit dat de filosofie de meerdere is van de 
tweee vormen van poëzie? Zo wordt althans deze opmerking gewoonlijk 
geïnterpreteerd.. Toch wil ik in dit verband twee opmerkingen maken: 
a.. Sokrates zegt niet noodzakelijk dat het een filosoof is die zowel een tragedie als een 
komediee moet kunnen schrijven, maar dat één en dezelfde in staat moet zijn beide 
genress te beoefenen, dat wil zeggen: een tragediedichter moet ook komedies kunnen 
schrijvenn en vice versa.» 
b.. Als Plato toch doelt op de filosoof, spreekt hij niet zozeer over Sokrates, maar over 
zichzelf.100 Sokrates heeft nooit geschreven. In dat geval moet deze passage op Plato's 
creatiee van het Symposium zelf betrekking hebben: in het Symposium toont Plato zijn 
meesterschapp in het schrijven, doordat hij in staat is de komedie en de tragedie na te 
bootsen.111 Het is Plato die hiertoe in staat is en niet Sokrates. 
Tochh denk ik dat Plato met deze passage ook iets over Sokrates wil zeggen. 
Allereerstt is deze in staat ongestoord temidden van het Dionysisch gedruis met 
anderenn een serieuze discussie te voeren. De woorden 'gedwongen te worden te 
erkennen'' zijn exact dezelfde woorden die Alkibiades gebruikt voor het effect van de 
gesprekkenn die hij met Sokrates heeft gevoerd.12 Het kan niet anders of deze 
woordenn wijzen erop dat Sokrates de elenckos heeft gebruikt om de dichters tot dit 
inzichtt te brengen. Is het dus wel zo'n hoogdravende discussie geweest en heeft hij 
ietss geleerd van het verhaal van Diotima dat hij zelf met verve aan de anderen heeft 
doorverteld?? De opmerking van Sokrates dat één persoon in staat moet zijn om zowel 
eenn tragedie als een komedie te schrijven, toont dat hij nagedacht heeft wat deze 
genress gemeenschappelijk hebben en dat hij tot het inzicht is gekomen dat het xaXóv 
vann een komedie verwant is (dSeA4óv) aan het icaXóv van een tragedie. En omdat het in 
feitee om één KOLXÓV gaat, volstaat één vakman. De kan deze passage niet anders lezen 
dann dat Plato erop wil wijzen dat Sokrates, gedreven door zijn erotische gevoelens 
voorr Agathon, zich met zaken bezighoudt die in wezen niets anders zijn dan 
generalisatiess van persoonlijke ervaringen en inzichten en dat hij dus niet boven het 
tweedee niveau uitstijgt. Niets wijst erop dat hij door het inzicht in het Schone zelf 
langss de weg van deductie tot deze conclusie is gekomen. In zijn gesprek met 
Agathonn en Aristophanes herkennen we de vertrouwde Sokrates. Hij is niet 
veranderd.. Maar de blik van de lezer wel. Diotima heeft ons inzicht verschaft in de 
onbegrensdee mogelijkheden van eros. Hiermee heeft ze ons tevens duidelijk gemaakt 
hoee de Sokratische eros functioneert en wat de zwakke en goede kanten ervan zijn. 
Inn ieder geval moeten we een voorbeeld nemen aan de erotische houding van 

8Hett is opvallend dat in R. 395a deze stelling wordt ontkend; vergelijk ook Ion 534c. 
'Zeilerr (zie het commentaar van Hug ad loc.) maakt duidelijk hoe de redenering gelopen zou kunnen 
hebben:: met de kennis van het goede en het juiste is ook de kennis van het slechte gegeven; daarom zal 
eenn tragediedichter die mensen in hun grootheid weergeeft, ook als komediedichter hun fouten kunnen 
weergeven.. De geef een iets andere reconstructie van de argumentatie. 
l0Zoo ook bijvoorbeeld Hug (1876) ad loc. en Clay (1975) p. 252; pace Guthrie (1975) p. 380 n.1, die de 
opmerkingg uitsluitend op Sokrates betrekt. 
11 'Vergelijk ook het commentaar van Sokrates op de rede van Alkibiades: 'maar ik heb je wel door, dat 
saterspell  en silenenspel van jou is glashelder' (222d3-4). 
,2Cf.. Smp. 216a4-5, waar Alkibiades aangeeft dat Sokrates hem gedwongen heeft te erkennen dat hij te 
kortschiett en zichzelf verwaarloost, maar zich daarentegen wel inzet voor de belangen van de Atheners. 
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Sokrates,, want als we hem daarin navolgen, dan weten we zeker dat we een heel 
eindd op de goede weg zijn. 
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