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PLATO EN SOKRATES: TWEE SCHOONHEDEN 
en het vingerkootje van Trump   

  
door Frans Holtkamp 

 
 
In Symposion van Plato liggen Sokra-
tes en overige vrienden van gastheer 
Agathon aan voor een diner. 1 Na de 
maaltijd spreekt ieder een lofrede uit 
op Eros, de god van de erotische lief-
de. In al die loftuitingen is de liefde 
van oudere mannen voor jongeman-
nen, die al ‘tot verstand gekomen’ zijn en ‘een baard beginnen te krijgen’, pro-
minent aanwezig. Toch draait het niet écht om erotische liefde. Eigenlijk gaat het 
in deze levendige dialoog van Plato vooral om kennis en schoonheid. Ik zoom in 
op het laatste. 
Eerst doen Faidros, Pausanias, Eryximachos, Aristofanes en Agathon hun zegje 
– niet onbelangrijk, want zij voeren ammunitie aan voor de afsluitende speech 
van Sokrates. Maar Plato laat zijn vroegere leermeester buikspreken en legt hem 
zíjn woorden over Eros en schoonheid in de mond. Dat die woorden ontleend 
lijken te zijn aan de priesteres Diotima uit Mantinea, is een stijlmiddel van een 
auteur die ‘bescheiden’ over wil komen. Na de uiteenzetting van Sokrates stormt 
in beschonken toestand Alkibiades, een bekende Atheense militaire bevelhebber, 
binnen en spreekt een lofrede uit op ….. Sokrates! Niet omdat deze minnaar van 
Alkibiades vooraan gestaan heeft toen Eros zijn schatten uitdeelde, maar omdat 
de bejubelde ánders met schoonheid omgaat dan Plato. 
Plato en Sokrates, allebei wég van schoonheid, maar íeder op zijn eigen manier. 
Ik behandel eerst Plato’s visie, dan die van zijn leermeester. Daarna sluit ik af 
met een korte reflectie. 
 
 
PLATO KLIMT OP 
 

Alles wat de vrienden over Eros vertellen sla ik gemaks-
halve over. Het komt terug in en wordt overtroffen door 
wat Sokrates te berde brengt. De maestro is natuurlijk niet 
de Sokrates zoals hij wérkelijk gedacht en gesproken heeft 
– hij heeft geen teksten achtergelaten – maar de Sokrates 
gezien door de ogen van zijn leerling Plato. Dus wat over 
Eros en schoonheid verteld wordt is wat Plato ervan vindt. 
Daarbij is het van belang vanaf het begin in de gaten te 

houden, dat het bij de relatie tussen de oudere man als minnaar en de jongeman als 
geliefde niet zozeer om ‘platte seks’ gaat en al helemaal niet om homoseksuele of 
lesbische relaties zoals wij die kennen, maar om het liefhebben van mooie lichamen 
en, als het even kan, van mooie zielen in die lichamen. Als we de sprekers van het 
Symposion mogen geloven, moet de minnaar alles in het werk stellen om zijn geliefde 
naar lichaam én geest te helpen ontwikkelen.  
  

 
Fresco 5e eeuw v. Chr. 
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Zo zegt Plato’s Sokrates over de minnaar, die geacht wordt iets goddelijks in zijn ziel 
te hebben, bijvoorbeeld: 
 

Hij wordt dus, met zijn potentie, door mooie lichamen eerder aangetrokken 
dan door lelijke, en als hij dan ook nog een ziel aantreft die mooi, sterk en be-
gaafd is, wordt hij door beide tegelijk wel heel sterk aangetrokken. Tegenover 
zo iemand vindt hij meteen een overvloed van woorden over morele kwaliteit 
en wat een waardevol mens is en waarmee hij zich moet bezighouden, en hij 
probeert hem te vormen. (pagina 62) 

 
Wat Plato uiteindelijk van Eros en schoonheid vindt, komt in de volgende twee cita-
ten heel kernachtig tot uitdrukking: 
 

Wanneer je (bedoeld is Sokrates, tot wie Diotima zicht richt – red.) dat hebt 
begrepen ontwikkel je je tot een minnaar van alle mooie lichamen en van dat 
hevige voor één persoon maak je je los, je kijkt erop neer en vindt het onbe-
langrijk. Daarna begin je aan psychische schoonheid meer waarde te hechten 
dan aan de lichamelijke zodat, ook al bezit iemand die psychisch begaafd is 
maar weinig aantrekkelijkheid, dat voldoende voor je is om verliefd te zijn en 
voor hem te zorgen en het soort gedachten voort te brengen en te zoeken dat 
de ontwikkeling van jonge mensen ten goede zal komen. (pagina 63 en 64) 
 
Wanneer je dus van de dingen om ons heen langs de juiste soort jongensliefde 
omhooggaat en die schoonheid (de uiteindelijke schoonheid die altijd eenvor-
mig, alleen, op zichzelf, bij zichzelf en aan geen enkele invloed onderhevig is 
– red.) begint te ontwaren dan heb je het uiteindelijke doel ongeveer binnen 
bereik. Want dat is de juiste manier om tot het inzicht in de liefde te komen of 
door een ander te worden gebracht: beginnen met de mooie dingen om ons 
heen en dan ter wille van díe schoonheid steeds verder omhooggaan, als het 
ware langs de trede van een trap, en van die mooie lichamen naar de mooie 
gedragingen en van die gedragingen naar de mooie studies en van die studies 
uitkomen bij de studie die niets anders dan die schoonheid bestudeert, zodat je 
uiteindelijk de eigenlijke schoonheid leert kennen. (pagina 65) 

 
Dit is Plato in optima forma: Eros is uiteindelijk de begeerte naar Schoonheid in haar 
gedaante van eeuwig en onveranderlijk Idee. Dat is de échte Schoonheid. Daarvoor 
moet je alle aardse schoonheid achter je laten en opklimmen naar het Rijk der Ideeën 
waar Schoonheid domicilie houdt. Er binnentreden en schouwend bij haar verwijlen 
draagt bij aan ’s mensen hoogste geluk. 
 
 
SOKRATES PRIKT DOOR 
 
De Sokrates die Plato laat buikspreken klimt niet. Die is en blijft aards. Hij zoekt de 
mensen op, bij voorkeur adolescenten in het lykeion even buiten Athene. Met hen, 
maar ook met vele anderen, bijvoorbeeld op de agora, gaat hij in gesprek. Hij zet ze 
aan het denken, maar leert er misschien zelf wel het meeste van. Af en toe staat hij 
uren  lang,  als aan de grond genageld, diep na te denken.  Hij houdt van erotiek,  gaat   
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graag naar  feestmaaltijden  en  is  méér dan een geoefende 
drinker: nooit treft men hem dronken aan. Hij neemt deel aan 
oorlogen en kan veel ontberingen doorstaan. Door al die aard-
se dingen heen weeft hij zijn ‘denkdraden’. Die zijn door-
drenkt van scherts en ironie. Niemand praat hij naar de mond, 
zijn uitspraken zijn soms confronterend. Dat blijkt uit de ont-
boezemingen van Alkibiades die op het laatste moment komt 
aanliggen. In de overtuiging dat Sokrates voor zijn jeugdige 
schoonheid valt en graag zijn minnaar wil zijn, gaat hij bij 
hem langs om ‘dienstbaar’ te zijn, stuurt zijn paidagoog weg, 
is alleen met Sokrates en hoopt op de woorden die een min-

naar geacht wordt in zo’n situatie te zeggen. Maar Sokrates spreekt geen ‘lieve 
woordjes’, praat aan één stuk door over koetjes en kalfjes en vertrekt, onverrichter 
zake, aan het eind van de dag. Zelfs het trainen en worstelen met Sokrates, zónder dat 
er iemand bij is, levert Alkibiades niets op. Dan draait hij de rollen om, stelt Sokrates 
voor bij hém te komen eten en is vast van plan hem eens stevig de erotische oren te 
wassen. Maar ook díe dag gebeurt er niets. Irritant! Het is inmiddels donker, de slaven 
zijn vertrokken, Sokrates blijft slapen en de lamp wordt gedoofd. Alkibiades wil hem 
‘ter wille zijn’ en stoot hem aan met de vraag ‘Sokrates, slaap je?’ ‘Nee’, luidt het 
antwoord vanuit Sokrates’ diepe nadenken en hij vervolgt: 
 

M’n beste Alkibiades, het schijnt dat je werkelijk niet dom bent, als het inder-
daad waar is wat je van mij zegt en er een bepaald vermogen in mij is waar-
door zelfs jij beter zou kunnen worden. Een onvoorstelbare schoonheid moet 
je wel in mij zien die jouw eigen aantrekkelijkheid nog ver overtreft. Als je die 
dus opmerkt en probeert die met mij te delen en schoonheid voor schoonheid 
in te wisselen, dan is het geen gering voordeel dat je van plan bent op mij te 
behalen. In ruil voor de schijn probeer je de echte schoonheid in bezit te krij-
gen. Je wilt in feite koper ruilen tegen goud. Nee, lieve vriend, pas liever op, 
misschien stel ik wel niets voor en merk jij dat niet op. Heus, het verstand be-
gint pas scherp te zien wanneer het zicht van de ogen aanstalten maakt zijn 
kracht te verliezen. En daar ben jij nog ver dandaan. (pagina 74) 

 
Alkibiades is op het moment zelf uit het veld geslagen, zelfs beledigd. Maar nú hij het 
voorval vertelt, prijst hij Sokrates omdat die zijn ‘Kijk mij eens mooi zijn!’ heeft 
doorzien en doorgeprikt. 
Ik schreef het al: Plato laat zijn vroegere leermeester buikspreken. Wie Sokrates in 
wérkelijkheid was, wat hij deed en zei, dat is niet te achterhalen. We krijgen hem 
steeds aangereikt op het Plato’s presenteerschaaltje. Maar toch komt in Alkibiades’ 
lofrede op Sokrates iets eigens van deze markante persoon, met zijn eígen visie op 
schoonheid, naar voren. Het siert Plato daar plaats voor ingeruimd te hebben. 
 
 
REFLECTIE 
 
Heb ik iets aan de visie op schoonheid van Plato en Sokrates? Ja en nee. De beide 
denkers vertellen mij niets nieuws. Wél helpt hun gedachtegoed mijn eigen visie op 
schoonheid aan te scherpen. 
  

 
Sokrates 
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Eros werkt krachtig in mij: ik begéér geen 
schoonheid, ik ben er aan verslááfd.  Schoonheid 
in de breedste zin van het woord. In misschien 
wel álles kan ik schoonheid zien. Om bij het 
Symposion te beginnen: mooie lichamen van jon-
gemannen boeien mij bovenmate. Waarom? Om-
dat het nog gave lijven zijn, rimpelloos, strak in 
het vel, slank, goed geproportioneerd en gespierd. 
Maar ook een mager, onzeker en kwetsbaar pu-
bermeisje in een uitgeleefd badpak aan het strand 
vind ik mooi, mits het door Rinie Dijkstra gefo-

tografeerd is. Of een verweerde visserskop geportretteerd door Stefan Vanfleteren. 
Mooi is dan de manier waarop het ‘lelijke’ in beeld wordt ge-
bracht.  
Eigenlijk kan álles mooi zijn, van de goed geproportioneerde 
Griekse tempel, via het Miserere mei, Deus van Allegri, een 
smaakvol ingericht huis, een feestelijk gedekte tafel, tot aan een 
beeldrijk gedicht, de mathematiek van een sudoku en de glim-
lach van een kind.  
Anders dan Plato zoek ik schoonheid niet in het Rijk der Ideeën 
en heb ik al helemaal de behoefte niet daar plaats te nemen om 
Schoonheid te schouwen. Ik begrijp Plato’s passie wel, maar ze 
is niet de mijne. Schoonheid is aards: je kunt haar – ik schreef het al – overal in aan-
treffen. Ieder levend wezen en elk ding kan zich, zomaar en ineens, in schoonheid 
manifesteren. En dat is niet puur persoonlijk: soms worden meerdere mensen, zo niet 
iedereen, door dezelfde manifestaties van schoonheid getroffen, een berglandschap of 
een ondergaande zon bijvoorbeeld. Schoonheid heeft dus ook iets objectiefs. Over 
smaak valt te twisten. 
 
En dan nu Sokrates. Die is aards genoeg om van uiterlijke schoonheid te genieten, 
maar weet haar tegelijkertijd als illusie van schone schijn door te prikken. Eros is voor 
hem eerder begeerte naar waarheid dan naar schoonheid. Uiterlijke schoonheid is 
vluchtig en vergaat. Alkibiades vertelt in zijn lofrede op Sokrates heel eerlijk, dat hij 
beledigd is als de meester niet zijn lichamelijke schoonheid prijst, maar hem zijn ge-

brek aan geestelijke schoonheid voorhoudt. Zulk een tafereel 
maak ik weleens mee op de sportschool: staat daar in de kleed-
ruimte bij de douches een jong, goddelijk, blond haantje, precies 
op de leeftijd waarop de narcistische illusie de mens het sterkst 
in haar greep heeft, langdurig voor de spiegel zijn veren te strij-
ken. Weet hij veel van Sokrates die voor goud gaat! Ik kom 
langs, zeg hem vriendelijk goeiendag, maar Narcissus verwaar-
digt zich niet die oude, rimpelige heer terug te groeten. Niet zel-
den beëindig ik zo’n gemankeerde uitwisseling van beleefdhe-
den met een hodie mihi cras tibi.  

Dat hodie zou overigens ook mijn lijfspreuk kunnen zijn, want alle schoonheid is 
aards en dús vergankelijk. Ook de aarde is aards en dús vergankelijk. Met Sokrates 
prik ik graag álle illusies door, zélfs de illusie waarmee ik nu afsluit: stel, we zijn eo-
nen verder in de tijd.  
  

 
Zeus is zó verliefd op Ganymedes, dat hij de 
jongeling door een adelaar naar de Olympos laat 
ontvoeren om wijnschenker van de goden te 
worden. 

 
Foto door Rinie Dijkstra 

 
Narcissus 
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Op aarde is geen leven meer. Het is onnoemelijk koud en al het ijs van de oceanen is 
inmiddels verdampt. Van ondefinieerbaar 
ver uit het universum strijkt aan alien 
neer, geen biologisch wezen, maar wél 
begiftigd met intelligentie en, als door 
Eros aangeraakt, gedreven door de be-
geerte om alles te doorgronden, om de 
waarheid te willen weten. In het einde-
loos uitgestrekte zwarte stof ontwaart hij 
een een klein, kokervormig voorwerp. Hij 
neemt het op en bekijkt het langdurig en 
aandachtig. Hij weet niet, kán niet weten, 
zál nooit weten wat hij in handen heeft: 
een vingerkootje van Trump. 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Plato, Symposion (Feest), Sokrates’ verdediging, Kriton (Sokrates in de cel) en Phaidon (Sterfscène), Atheneum-Polak & Van 
Gennip, Amsterdam, 20131, vertaling: Gerard Koolschijn 

 
Met Sokratische ironie schildert Rembrandt de ontvoering van 
Ganymedes. 


